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یده چ
ذخیره فضای در محدودیت دلیل به نهان های سیستم روی بر عصبی پیچش های ه شب سازی پیاده
ر، دی طرف از است. پیچیده و دشوار بسیار کاری ، محاسبات توان در محدودیت همچنین و سازی
بسیار نقش آنها، تعداد در افزونگ و ماشین بینایی مبحث در تصاویر از شده۱ استخراج های ویژگ
این مقاله این هدف حال دارد. مبحث این در شده طراح مدل شدن ظاهر موفق و خوب در اساس
هایی پردازش از استفاده با تا کند پیاده عصبی های مدل روی بر ای افزونه یا و ماژول که است
شده استخراج های ویژگ این افزونگ ، محاسبات توان و زمان نظر از ( خط هزینه(تبدیالت کم
بر عالوه افزونه این ارائه که شود دقت کند. فراهم مدل برای ای پایه ویژگ تعدادی اساس بر را
با نهایتا شود. م آن رد عمل و مدل دقت ارتقای باعث مدل، پیچیدگ و محاسبات حجم کاهش
حجم نظر از که مدل این که شود م مشخص مدل، این روی بر شده انجام های تست و بررس
ی داده مجموعه روی بر را باالتری دقت و رد عمل است، MobileNetV3 مدل مشابه محاسبات

دارد. ImageNet ILSVRC-2012
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فتار پیش

بینایی مسائل حل در آل ایده خروج و باال بسیار بازده عمیق، عصبی پیچش های ه شب
اما دارند. و داشته تصاویر معنایی بندی تقسیم و اشیا شناسایی تصاویر، تشخیص جمله از ماشین
از باالیی بسیار حجم به ها ه شب این که آن اول مورد است. وابسته بسیار مورد دو به بازده این
شدن متصل و اینترنت پیدایش به توجه با اطالعات از حجم این نیازمندند. یادگیری برای اطالعات
برای است. گرفته قرار اینترنت فضای در و است شده ایجاد هم، به ها انسان از زیادی بسیار تعداد
به آنها از کدام هر که دارد خود درون عکس میلیون ۱۴ از بیش ImageNet داده اه پای مثال،

اند. شده گذاری لیبیل افراد از زیادی بسیار تعداد کم با و دست صورت
نیاز (FLOPs2 اعشاری( محاسبات از باالیی بسیار تعداد به ها ه شب این که است آن دوم مورد
۶ .۲۵ ResNet-50 عصبی ی ه شب مثال، برای باشند. داشته را مطلوب خروج بتوانند تا دارند
بتواند تا دارد نیاز اعشاری ی محاسبه میلیارد ۱ .۴ به همچنین و دارد یادگیری قابل پارامتر میلیون
کارت بحث در تکنولوژی پیشرفت به توجه با کند. پردازش را 224 × 224 عکس قطعه ی
عصبی های ه شب از استفاده ها، افزار سخت پردازش قدرت باالی بسیار افزایش و گرافی های
باز ها، پیشرفت ی همه وجود با اما است. یافته رواج دنیا در محاسبات، بودن سنگین عالرغم
یا و خودران های ماشین داخل های کامپیوتر مانند نهان های کامپیوتر برای محاسبات حجم هم
پروژه این با مشابه هایی پروژه اهمیت که است نقطه این در باالست. بسیار هوشمند های گوش
یادگیری به که مسائل حل در عصبی های ه شب باالی کارایی به ما که چرا شود. م مشخص
مقدور ما برای آنها محاسبات باالی حجم ، مواق بعض در طرف از و داریم نیاز نیازمندند، ماشین

نیازمندیم. حوزه دراین کارآمدتری های وریتم ال به نتیجه در نیست.

کاهش منظور به عصبی های ه شب کردن فشرده پیرامون بسیاری تحقیقات ها، سال طول در
بیت کردن کم ، ه۳ شب کردن هرس مانند هایی روش و است گرفته صورت آنها محاسبات حجم

2Floating Point Operations
3Network Pruning
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باال، های روش بین از که شود دقت است. گرفته قرار استفاده مورد دانش۵ سازی یده چ و ها۴
را مدل رد عمل دقت میزان اما دهد کاهش کاف میزان به را مدل حجم که است بهتر روش آن

است. مدل رد عمل میزان ، اصل الویت که چرا ندهد. چندان تغییر

آن در که MobileNet مانند حجم کم و کارآمد هایی مدل ساخت در بسیار تالش وجود با
شده استفاده مختلط۷ محاسبات از آن در که ShuffleNet مدل همچنین و ۶ عمق پیچش روش از
همچنان 1×1 ۹ پیچش الیه بسازند، تری کوچ ۸ پیچش فیلتر با کارآمدی عصبی ی ه شب تا است

است. بیشتری سازی فشرده به نیاز و هستند سنگین محاسبات حجم و پارامتر تعداد نظر از

4Low-Bit Quantization
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۱ فصل

مقدمات مفاهیم

نیاز مورد تعاریف و فتار پیش بخش در شده مطرح مفاهیم بعض تعریف به بخش این ادامه در
پردازیم. م مقاله برای

۱ پیچش عصبی ی ه شب .۱ .۱ تعریف

عنوان به که است یادگیری قابل پارامتر زیادی تعداد با وریتم ال ی پیچش عصبی ی ه شب
خروج ورودی، ی داده بر اعشاری محاسبات تعدادی از بعد و کند م دریافت را عکس ورودی،

این هدف واق در شد. قائل تمایز ها عکس بین توان م آن از استفاده با که دهد م بدست را
دقیق و خوب بسیار را کار این و است انسان همانند آنها فهمیدن و تصاویر بندی دسته وریتم ال
اولیه مقدار با هستند، ها فیلتر ها ه شب نوع این در که مدل یادگیری های پارامتر دهد. م انجام
راستای در را ها پارامتر این مقدار ورودی، های داده بررس و رویت با مدل و کنند م کار به شروع
چرا گویند م یادگیری ی مرحله پارامترها، تغییرات از مرحله این به دهد. م تغییر بهتر خروج
به نوبت یادگیری، ی مرحله از بعد کند. م خود ورودی داخل مفاهیم یادگیری به قادر را مدل که
مدل رد عمل ، ابرپارامتر۲ تعدادی کردن تنظیم با شود م سع آن در که رسد م تست ی مرحله

بخشند. بهبود را
یادگیری، فرآیند طول در و کنند م کار به شروع ای اولیه مقدار با فیلترها شد، اشاره که طور همان
تصاویر در باال دفعات تعداد به که هایی ویژگ تا دهد م تغییر ای گونه به را خود های فیلتر مدل

هستند. شده استخراج های ویژگ همان ها این کند. استخراج تصاویر از را شوند م تکرار

1Convolutional Neural Network
2Hyperparameter
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تصویر۳ ابعاد افزایش .۲ .۱ تعریف

و باشد (n × n) ابعاد با سفید سیاه تصویر ی عصبی، ی ه شب ورودی تصویر کنید فرض
اعمال از بعد تصویر ابعاد صورت این در باشد. (f × f) شود، م اعمال آن بر که فیلتری ابعاد
در پس بود. خواهد (n− f + 1)× (n− f + 1) برابر پیچش، ی الیه این در آن روی بر فیلتر

ی موضوع این شود. م کاسته آن ابعاد از تصاویر، روی بر پیچش عملیات انجام با مرحله هر
رد عمل و دقت میزان در نکته همین که کند م ایجاد پیچش های الیه تعداد روی بر باالیی کران
فرآیند در تصویر ی لبه و گوشه های سل پی شده، مطرح ی نکته بر عالوه داشت. خواهد تاثیر مدل

گیرند. م قرار بررس مورد و شوند م استفاده کمتر خیل مدل یادگیری
برطرف را شده مطرح الت مش تا شود استفاده روش که است نیاز شده، مطرح نکات به توجه با
اضافه از است عبارت تصویر ابعاد افزایش بود. خواهد تصویر ابعاد افزایش همان روش، این سازد.

تصویر. های گوشه به سان ی اعدادی کردن

paⅾⅾing zero :۱ .۱ ل ش

عملیات این به دلیل همین به است. ۰ تصویر، اطراف به شده اضافه عدد باال، ل ش در
گویند. م Zero-padding

3padding
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گام۴ طول .۳ .۱ تعریف

تصاویر روی بر فیلتر حرکت ی نحوه به مریوط که است عصبی ی ه شب از پارامتر ی گام طول
یا سل پی ی اندازه به بار هر فیلتر باشد، ۱ با برابر گام طول که اگر مثال، برای است. ویدیوها و
فیلتر که چرا است طبیع عددی گام طول که شود دقت کند. م حرکت تصویر روی بر واحد ی

شود. م اعمال طبیع ابعاد با عکس ی روی بر و دارد طبیع ابعادی

با 7 × 7 شده استخراج های ویژگ یا تصویر ی روی بر 3 × 3 فیلتر ی اعمال :۲ .۱ ل ش
کند. م ایجاد را 5× 5 ابعاد با خروج ی که ۱ گام طول

ای۵ دسته سازی نرمال .۴ .۱ تعریف

را عصبی های ه شب یادگیری فرآیند که است وریتمی ال روش ی ای دسته سازی نرمال
واریانس و میانگین از استفاده با پیچش های الیه خروج روش، این در کند. م تر دقیق و تر سریع
انجام ها خروج روی بر خط غیر تابع تاثیر از بعد یا و قبل تواند م عملیات این شوند. م نرمال

شود.
4stride
5batch normalization

۳



پیچش الیه خروج روی بر سازی نرمال عملیات :۳ .۱ ل ش
است. واریانس σ2 و میانگین µ آنها در که (Z)

است ن مم که چرا شود م استفاده صفر بر تقسیم از جلوگیری برای ϵ باال، معادالت در
معیار از انحراف تنظیم برای β و λ پارامتر دو نیز چهارم معادله در باشد. نزدی صفر به واریانس
یادگیری قابل مدل توسط پارامتر دو این که شود دقت بود. خواهد الیه خروج جانبدار۶ پارامتر و

است.

پیچش های الیه خروج روی بر ای دسته سازی نرمال اعمال :۴ .۱ ل ش

است. شده داده نمایش خوبی به ها الیه خروج بر ای دسته سازی نرمال اثر باال، ل ش در

6bias
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عمق پیچش .۵ .۱ تعریف

ها پارامتر از زیادی بسیار تعداد باید مدل ، پیچش عصبی های ه شب در ها فیلتر از استفاده با
تصاویر به حد از بیش مدل شود باعث است ن مم زیاد بسیار تعداد این یرد. ب یاد و دهد تغییر را
ر دی های ورودی به مدل تعمیم که بدهد رخ Over-Fitting اصطالح به و شود وابسته ورودی
است الزم گاه دلیل همین به آورد. م پایین را مدل دقت نتیجه در و کند م مواجه ل مش با را
م توضیح ل ش ی رسم با را روش این کنیم. استفاده عمق پیچش مثل پیچش ر دی نوع از

است: زیر ل ش همانند معمول پیچش فرآیند دهیم.

پیچش معمول عملیات :۵ .۱ ل ش

و کنیم م استفاده متفاوت فیلتر از الیه، به ورودی ی داده کانال هر برای ما روش، این در اما

۵



شود. تولید کانال چند خروج ی تا کرده ترکیب ر دی ی با را کانال هر های خروج نهایت، در
دهد. م نمایش خوبی به را فرآیند زیر ل ش

عمق پیچش عملیات از نمایش :۶ .۱ ل ش

مختلط محاسبات .۶ .۱ تعریف

اطالعات تا کند م کم که است فرآیندی Channel Shuffle یا Shuffle Operation
شد. معرف ShuffleNet مدل در بار اولین و شود جابجا مختلف های کانال بین

RELU(Rectified Linear Unit) خط غیر تابع .۷ .۱ تعریف
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غیر خاصیت کردن اضافه آن هدف و کند م عمل پیچش های الیه خروج روی بر تابع این
را خط غیر تر پیچیده های ویژگ ، خط های ویژگ بر عالوه بتواند مدل تا است مدل به خط

یرد. ب یاد نیز

RELU خط غیر تابع گراف نمایش :۷ .۱ ل ش

به که شد ارائه مدل حجم کاهش و کردن فشرده برای مختلف های روش مقاله، ی یده چ در
پردازیم. م مختصر صورت به کدام هر

ه شب کردن هرس .۸ .۱ تعریف

های وزن یا و ها نورون حذف از است عبارت ه شب کردن هرس ماشین، یادگیری مبحث در
و رد عمل میزان در تاثیری آنها، نبودن یا بودن که معناست این به بودن ضروری غیر ضروی. غیر

ندارد. مدل خروج
از را ضروری غیر های وزن که است آن اول روش دارد. وجود ه شب کردن هرس برای روش دو
این با و داده قرار صفر با برابر را مدل نظر مد های پارامتر کافیست کار این برای کنیم. حذف مدل

کنیم. م پراکنده۷ را ه شب کار
مدل کل ساختار بر تاثیری که آن بدون دهد م کاهش را مدل های پارامتر تعداد روش، این
طور به را ه شب های گره یا و ها نورون که است این کردن هرس برای دوم روش باشد. داشته
دقت که است این آن هدف و کند م تر کوچ را مدل ساختار حرکت، این کنیم. حذف مستقیم

کند. حفظ را اولیه مدل رد عمل و

7Sparse
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ه شب کردن هرس روش دو :۸ .۱ ل ش

از آن کردن پیاده هم که چرا است تر محبوب اول روش باال، در شده مطرح روش دو بین از
ر، دی طرف از اما گذارد. م مدل دقت بر کمتری نامطلوب تاثیر هم و است تر راحت فن نظر
ن مم دلیل همین به و باشد داشته مطلوبی ی نتیجه تا است پراکنده۸ محاسبات نیازمند روش این

باشد. نیاز خاص های افزار سخت به است
پراکنده، محاسبات از که دهد م را فشرده۹ محاسبات انجام ی اجازه ما به دوم روش سازی پیاده
م پیاده تر راحت امروزی های افزار سخت روی بر محاسبات گونه این که چرا است. تر بهینه

هم به ه شب کل ساختار ه، شب از ها گره یا نود حذف با که است این روش، این مان تنها شود.
گذارد. م مدل دقت بر نامطلوبی تاثیر نکته، این و ریزد م

مدل در را چیزی چه باید که کنیم مشخص که است این کردن، هرس مسئله در نکته ترین مهم
کم و ترین ارزش کم باید کنیم، حذف ه شب از را ها نود یا و ها وزن بخواهیم اگر کنیم. هرس
ای اشفه م های روش شود. وارد مدل رد عمل بر تاثیر کمترین تا کنیم حذف را آنها ترین مصرف
اندازه اساس بر کردن هرس آنها، ترین آسان از ی دارد. وجود ها نود این تشخیص برای مختلف
یا و ۱۰ اقلیدس نرم جمله از ریاض مختلف های روش با توانیم م را وزن ی اندازه است. وزن ی

کنیم. تعیین L1 نرم
پیدا را است صفر به نزدی بسیار آنها اندازه که هایی وزن که کند م عمل گونه بدین روش این
معیار عنوان به را عددی ی توانیم م منظور، این برای دهیم. م قرار صفر برابر را آنها و کنیم م

دهیم. قرار صفر برابر را عدد آن از کمتر اندازه با مدل های وزن تمام و دهیم قرار
8Sparse Computation
9Dense Computation

10L2 norm
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به نزدی هم باز آنها خروج باال، بسیار ورودی وجود با را هایی نورون که است آن ر دی روش
مسئله حل در آنها گویا که چرا کنیم. انتخاب کردن هرس کاندید عنوان به توانیم م را است صفر

ندارند. سزایی به تاثیر

ک بفهمیم که است آن وقت شوند، هرس باید مدل از هایی قسمت چه کردیم مشخص که حال
بهترین رفتیم، مدل پارامترهای کردن هرس دنبال به اگر دهیم. انجام را کردن هرس عملیات باید
به کار این که شود دقت باید اما است. مدل یادگیری ی مرحله از بعد کردن، هرس انجام برای زمان
مدل۱۱ تنظیم کار مجدداً کردن، هرس از بعد هستیم مجبور نتیجه در کند. م وارد لطمه مدل دقت

گیرد. م صورت کار این یادگیری، فرآیند مجدد انجام با که دهیم انجام را

ه شب کردن هرس ای دوره و تدریج فرآیند :۹ .۱ ل ش

ها بیت کردن کم .۹ .۱ تعریف

به عصبی های ه شب درون محاسبات تمام شد، مطرح باال موارد ضمن در که طور همان
آن روش این ی ایده . (FLOPs Or Floating Point Operations) است اعشاری صورت
حالت به اعشاری حالت از را ه شب های الیه تمام خروج همچنین و ها پارامتر مقادیر که است
مدل اعداد که است این دهیم انجام توانیم م که سازی فشرده حداکثر کنیم. تبدیل صحیح عددی

یرند. ب قرار فضا بیت ی حداکثر در تا بیاوریم در صورت به را
دقت است ن مم کار، این با که است این کرد توجه آن به بسیار باید روش این در که ای نکته اما
تابع آن در که است ای مقاله از زیر، در شده داده نمایش عکس شود. تغییر دسخوش شدت به مدل

11Fine-Tuning

۹



این به توجه با است. شده رسم اتصاالت۱۲ پرش الیه بدون ResNet-56 عصبی ی ه شب هدف
عصبی، ی ه شب ی محاسبات در کوچ بسیار تغییری با است ن مم که شویم م متوجه ل ش
مدل دقت رفتن بین ار جز چیزی آن ی نتیجه که کنیم ایجاد آن خروج در بزرگ بسیار تغییرات

نیست.

م بهینه ی نقطه جستجوی به آن در مدل که ResNet-56 مدل های پارامتر فضای :۱۰ .۱ ل ش
پردازد.

دانش سازی یده چ .۱۰ .۱ تعریف

مدل مشابه درست پارامتر تعداد نظر از تر کوچ مدل ی ساختن روش، این اصل ی ایده
تک تک در اصل مدل دقیق رفتار تا شود م ساخته طوری کوچ مدل واق در است. اصل
اصل مدل رد عمل و دقت میزان که کنیم دقت نکته این به باید روش این در یرد. ب یاد را ها الیه

حجم با کپی ی تر کوچ مدل که جا آن از است. تر کوچ مدل دقت برای باال کران ی همواره
بود. خواهد اولیه مدل با برابر حالت بهترین در آن دقت میزان است، اصل مدل از کمتری

12Skip-Connections
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۲ فصل

مشابه پیچش عصبی ی ه شب

مشابه افزونه ۱ .۲
ورودی اطالعات از شده استخراج های ویژگ در افزونگ وجود بود، شده اشاره قبال که طور همان
اطالعات ی زمینه۱ و موضوع مدل، که شد متوجه توان م آن به توجه با که است معیاری مدل،

است. مدل دقت بودن باال موضوع، این ی نتیجه است. گرفته فرا را ورودی
ورودی اطالعات از شده استخراج های ویژگ افزونگ که است این بخش این در هدف حال،
عصبی ی ه شب در افزونه این از استفاده پارامتر. کمتری تعداد با اما بسازیم ای افزونه کم با را
عصبی ی ه شب مشابه اول قسمت شود. تقسیم قسمت دو به عصبی ی ه شب که شود م باعث
بسیار مقدار به آن محاسبات توان و یافته کاهش بسیار آن های پارامتر که تفاوت این با است نرمال
مدل ورودی های داده از ویژگ تعدادی شده، محدود مدل همین کم با است. شده کم زیادی
و شد اشاره آن به باال در که است ای افزونه عصبی ی ه شب دوم بخش سپس کنیم. م استخراج
تعدادی از استفاده با را مدل اول قسمت توسط شده استخراج های ویژگ در افزونگ افزونه، آن
قرار هم کنار کند. م ایجاد است، هزینه کم و کارآمد بسیار محاسبات نظر از که خط تبدیل
رده هم های مدل از رد عمل نظر از که سازد م را GhostNet مدل نهایتا قسمت دو این گرفتن
مدل رد عمل مورد در اطالعات و ها خروج بود. خواهد بهتر بسیار MobileNetV3 مانند خود ی

شد. خواهد ارائه آخر بخش در

بیشتر های ویژگ ایجاد برای مشابه افزونه از استفاده ۱ .۱ .۲
و MobileNet مدل دو کردیم، اشاره آن به قبل های قسمت در که مواردی تمام بر عالوه
ساختن برای را مختلط محاسبات و عمق پیچش جدید روش دو ترتیب به دو هر ShuffleNet

1Context
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های فیلتر همچنان اما کردند معرف کمتر ابعاد با هایی فیلتر از استفاده با کارآمد پیچش های مدل
م اشغال را حافظه فضای از زیادی مقدار و تحمیل را محاسبات از باالیی حجم ، 1× 1 ابعاد با
رویم. م خود جدید افزونه تعریف سراغ به زیر ل ش همانند ها افزونگ ایجاد برای حال کنند.

که ResNet-50 مدل ای مانده باق ی الیه اولین شده استخراج های ویژگ نمایش :۱ .۲ ل ش
اند. شده مشخص مختلف رنگ سه با مشابه شده استخراج های ویژگ جفت سه آن در

h, w و ورودی تصویر های کانال تعداد c که باشد X ∈ IRc×h×w ورودی تصویر کنید فرض
صورت به ورودی تصویر روی بر دلخواه پیچش عمل حال هستند. تصویر عرض و طول ترتیب به

شود: م تعریف زیر

Y = X ∗ f + b (۱ .۲)

پیچش الیه خروج Y ∈ IRh′×w′×n و است جانبدار پارامتر نماینده b است، پیچش عملیات *
عرض و طول ترتیب به w′ و h′ است. پیچش الیه در شده اعمال فیلتر f ∈ IRc×k×k×n و است
است. الیه این در تصویر بر شده اعمال فیلتر ابعاد k× k و است پیچش ی الیه از خروج تصویر
که n×h′×w′× c× k× k با است برابر شده انجام محاسبات میزان شده، ذکر ابعاد به توجه با
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تعداد و ( n فیلترها( تعداد معموال که چرا است میلیارد یا و میلیون ی مرتبه از که است مشخص
تعداد سازی بهینه باال، معادالت به توجه با حال (۵۱۲ یا است.(۲۵۶ زیاد خیل ( c ها( کانال
خروج الیه شده استخراج های ویژگ تعداد همچنین و ورودی عکس ابعاد به وابسته پارامترها
ویژگ در باالیی افزونگ از معموال پیچش های الیه خروج ۱ .۲ ل ش به توجه با حال است.

این تولید نتیجه، در هستند. ر دی ی به شبیه آنها از ی بسیار و برخوردارند شده استخراج های
رسد. نم نظر به معقول محاسبات باالی حجم از استفاده با ها افزونگ

استفاده با را پیچش ی الیه خروج از بخش کنید فرض رویم. م خود جدید روش سراغ به پس
های ویژگ این بسازیم. اولیه شده استخراج های ویژگ تعدادی روی از هزینه کم تبدیالت از
ساخته معمول پیچش های فیلتر از استفاده با و دارند کمتری اندازه معموال اولیه، شده استخراج
به اولیه پیچش از استفاده با Y ′ ∈ IRh′×w′×m شده استخراج های ویژگ m ، واق در اند. شده

صورت

Y ′ = X ∗ f ′ (۲ .۲)

جانبدار پارامتر و m ≤ n و است شده استفاده فیلتر f ′ ∈ IRc×k×k×m آن، در که شوند م ساخته
افزایش میزان و گام طول فیلتر، اندازه نظیر ابرپارامتر است. شده حذف ۲ .۲ فرمول از سادگ برای
حال شود. حفظ h′ و w′ همان الیه خروج ابعاد تا بود خواهد ۱ .۲ معادله مشابه تصویر ابعاد
ر عمل تعدادی از که شود م پیشنهاد کنیم، تولید را شده استخراج های ویژگ n تعداد که آن برای
ایجاد Y ′ یعن الیه خروج روی از را مشابه۲ های ویژگ s بتوانیم تا کنیم استفاده خط هزینه کم

کنیم.

yij = Φi,j(y
′
i), ∀i = 1, ...,m, j = 1, ..., s (۳ .۲)

خط تبدیل امین j Φi,j و است Y ′ در اولیه۳ شده استخراج های ویژگ امین i y′i باال، معادله در
است ن مم y′ که است این توجه قابل ی نکته است. yij مشابه های ویژگ امین j ساختن برای
Φi,s خط تبدیل آخرین که شود دقت . ({yij}sj=1 باشد( داشته مشابه های ویژگ ی از بیش

است. شده رسم شده توصیف افزونه زیر، ل ش در است. همان تبدیل

2ghost feature
3intrinsic feature map
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شده معرف جدید افزونه با معمول عصبی ی ه شب از الیه ی مقایسه :۲ .۲ ل ش

کنیم ایجاد شده استخراج های ویژگ n = m × s توانیم م جدید، افزونه این کم با
از مراتب به عملیات، این و کنند م اثر ها داده های کانال تمام بر ها ر عمل که شود دقت و

بود. خواهد تر هزینه کم معمول پیچش عملیات

پیچیدگ تحلیل ۲ .۱ .۲
حجم با را شده استخراج های ویژگ تا کنیم استفاده ۳ .۲ از توانیم م ما که جایی آن از حال،
ترکیب پیچش مدل ی با را افزونه این توانیم م راحت به کنیم، استفاده محاسبات از کمتری
همان تبدیل ی افزونه، ساختار به توجه با حال دهیم. افزایش را محاسبات انجام سرعت و کرده

صورت به داریم. d× d ابعاد با هایی فیلتر و خط تبدیل n× (s− 1) = n
s
× (s− 1) همراه به

این اما باشند داشته گوناگون های متغیر و ابعاد توانند م خط تبدیل n × (s − 1) آل، ایده
شود م پیشنهاد دلیل، همین به کنند. ایجاد الت مش سازی پیاده هنگام است ن مم ها تفاوت
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که سرعت افزایش نسبت نهایتا . (3 × 3 یا و 5 × 5) شوند فرض ثابت خط تبدیالت ابعاد که
بود: خواهد زیر صورت به کند، م ایجاد تئوری نظر از معمول های مدل به نسبت افزونه این

rs =
n× h′ × w′ × c× k × k

n
s
× h′ × w′ × c× k × k + (s− 1)× n

s
× h′ × w × d× d

=
c× k × k

1
s
× c× k × k + s−1

s
× d× d

≈ s× c

s+ c− 1

≈ s

(۴ .۲)

مدل شدن فشرده نسبت مشابه، صورت به s ≪ c و است ی k× k با d× d ابعاد باال، معادله در
است: محاسبه قابل نیز جدید

rc =
n× c× k × k

n
s
× c× k × k + (s− 1)× n

s
× d× d

≈ s× c

s+ c− 1
≈ s

(۵ .۲)

کارآمد پیچش مدل ساخت ۲ .۲

مشابه الیه ۱ .۲ .۲
عصبی ی ه شب داخل را آن بتوانیم باید کنیم، استفاده جدید افزونه مزایای از بتوانیم که آن برای

دهیم. م توضیح را عصبی ی ه شب به افزونه کردن اضافه ی نحوه ادامه در کنیم. استفاده
م تعریف ResNet مدل در مانده باق ی الیه با مشابه ۳ .۲ ل ش همانند را افزونه ی الیه

است. شده یل تش افزونه دو از کل طور به الیه این دارد. وجود نیز بر میان چند آن در که کنیم
را الیه ورودی ی داده در ها کانال تعداد تا شود م استفاده دهنده بسط ی صورت به افزونه اولین
کانال تعداد با آنها تعداد تا دهد م کاهش را ها داده های کانال تعداد دوم، افزونه دهد. افزایش
متصل ر دی ی به را افزونه دو این خروج و ورودی نیز بر میان باشد. برابر بر میان خروج های
اعمال ها خروج روی بر RELU خط غیر تابع و ای دسته سازی نرمال الیه، هر از بعد کند. م
MobileNetV2 مدل پیشنهاد طبق افزونه دومین های خروج روی بر RELU تابع اما شود م
عملیات ی باشد، ۲ با برابر گام طول اگر شده، داده نشان ل ش در که طور همان شود. نم اعمال
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در بیشتر، کارایی برای که آن نهایی ی نکته گیرد. م صورت ۲ گام طول با عمق پیچش میان
بود. خواهد نقطه۴ به نقطه صورت به پیچش عملیات افزونه، اولین

مشابه پیچش عصبی ی ه شب ۲ .۲ .۲
ی ه شب ساختن برای داریم. دست در کارآمد عصبی مدل ی ساختن برای را چیز همه حال
آن های الیه تمام و کنیم م استفاده MobileNetV3 مدل کل ساختار از ، مشابه پیچش عصبی
مدل ی الیه اولین کنیم. م ذاری جای کردیم، معرف قبل قسمت در که خود مشابه های الیه با را
در که داریم را مشابه های الیه از سری سپس و است فیلتر ۱۶ با معمول پیچش ی الیه ی ما،
های الیه تعداد به توجه با مشابه های الیه این کند. م پیدا افزایش ها کانال تعداد آرام به آنها،
به هستند ۱ گام طول با مشابه های الیه تمام شوند. م بندی دسته طبقه تعدادی به خود ورودی
میانگین۵ ی الیه ی آخر، در بود. خواهد ۲ آن گام طول مقدار که طبقه هر در آنها آخرین از غیر
شده استخراج های ویژگ نهایت در تا داشت خواهد وجود پیچش الیه ی ازآن بعد و سراسری۶

شود. تبدیل نهایی بندی دسته برای تایی ۱۲۸۰ بردار ی به
ابرپارامتر کردن تنظیم از استفاده با را آن توان م که بود خواهد اولیه مدل ی شده، ارائه ساختار

کرد. تر کارآمد و تر سریع

4pointwise
5average pooling
6global
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افزونه الیه راست، سمت ل ش و ۱ گام طول با مشابه الیه چپ سمت ل ش مشابه. الیه :۳ .۲ ل ش
۲ گام طول با
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۳ فصل

مدل رد عمل بررس

م معرف مدل رد عمل و دقت بررس برای مدل روی بر شده انجام های آزمایش بخش این در
آزمایش ImageNet ILSVRC 2012 و CIFAR-10 ی داده۱ مجموعه روی بر مدل شوند.
است 32 × 32 رنگ عکس ۶۰۰۰۰ از ای مجموعه CIFAR-10 ها داده مجموعه است. شده
است. مدل آزمایش ی مرحله برای آن تای ۱۰۰۰۰ و یادگیری مرحله برای آنها تای ۵۰۰۰۰ که
مجموع در که تست فاز برای عکس هزار ۵۰ و یادگیری فاز برای عکس میلیون ۲ .۱ ImageNet
از کدام هر روی بر را ها خروج ادامه در دارد. خود در را است مختلف کالس ۱۰۰۰ شامل

کنیم. م گزارش داده مجموعه
مشابه شده استخراج های ویژگ بررس به ، داده مجموعه روی بر مدل خروج به پرداختن از قبل
بدست را مشابه شده استخراج های ویژگ تولید باز خطای کنیم م سع پردازیم. م ۱ .۲ ل ش در
های ویژگ اند. آمده بدست ResNet-50 مدل از استفاده با شده استخراج های ویژگ آوریم.
از استفاده با کنیم م سع و گیریم م نظر در را ۱ .۲ ل ش راست و چپ سمت در شده استخراج
برای خطاها میزان و است شده استفاده فیلتر اندازه d یریم. ب یاد را آنها بین تبدیل عمق پیچش

است. شده داده نمایش زیر جدول در ها جفت

MSE(10−3) red pair green pair blue pair
d = 1 4.0 25.0 12.1
d = 3 3.3 24.3 11.2
d = 5 3.3 24.1 11.1
d = 7 3.2 11.2 11.0

متفاوت های فیلتر ازای به محاسبات خطای میزان :۱ .۳ جدول

1Dataset
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میزان موضوع این که هستند ناچیز و کم بسیار خطاها میزان شود، م مشاهده که طور همان
ساخته های ویژگ و عصبی ی ه شب در آمده بدست شده استخراج های ویژگ میان باالی همبستگ

دهد. م نشان را اولیه شده استخراج ویژگ روی از شده

ⅭIFAR−۱۰ ۱ .۰ .۳
روی بر شده معرف ی افزونه است. مدل های خروج بررس نوبت حال شد، اشاره که طور همان
داده مجموعه مخصوص VGG-16 که جایی آن از و شد پیاده ResNet-56 و VGG-16 مدل دو
با مدل دو پیچش های الیه تمام شد. استفاده آن ر دی نوع از است، شده طراح ImageNet ها
نامیدیم. Ghost-ResNet-56 و Ghost-VGG-16 را جدید مدل دو و شدند ذاری جای افزونه
ویژگ تعداد همان که s و فیلتر اندازه برای d ابرپارامتر دو جدید مدل شد، اشاره قبال که طور همان

مقادیر ازای به حال سازیم. م intrinsic feature map روی از که است شده استخراج های
دهند. م نمایش را مدل رد عمل زیر، جدول دو ها، ابرپارامتر این از مختلف

d VGG-16 1 3 5 7
Weights(M) 15.0 7.6 7.7 7.7 7.7
FLOPs(M) 313 157 158 160 163

Acc.(%) 93.6 93.5 93.7 93.4 93.1

d مختلف مقادیر ازای به CIFAR-10 ی داده مجموعه روی بر مشابه مدل رد عمل :۲ .۳ جدول

s VGG-16 2 3 4 5
Weights(M) 15.0 7.7 5.2 4.0 3.3
FLOPs(M) 313 158 107 80 65

Acc.(%) 93.6 9.7 93.4 93.0 92.9

s مختلف مقادیر ازای به CIFAR-10 ی داده مجموعه روی بر مشابه مدل رد عمل :۳ .۳ جدول

IⅿageNet ۲ .۰ .۳
روی بر ResNet مدل مختلف های گونه با مقایسه در شده معرف مدل های خروج قسمت این در

است. شده داده نمایش زیر های جدول در ImageNet ی داده مجموعه
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Model ResNet-50 Thinet-ResNet-50 NISP-ResNet-50-B Versatile-ResNet-50
Weights(M) 25.6 16.9 14.4 11.0
FLOPs(B) 4.1 2.6 2.3 3.0

Top-1 Ac.(%) 75.3 72.1 - 74.5
Top-5 Acc.(%) 92.2 90.3 90.8 91.8

اول) (جدول ImageNet ی داده مجموعه روی بر مختلف های مدل مقایسه :۴ .۳ جدول

Model Ghost-ResNet-50(s = 2) Shift-ResNet-50 Taylor-FO-BN-ResNet-50
Weights(M) 13.0 6.0 7.9
FLOPs(B) 2.2 - 1.3

Top-1 Ac.(%) 75.0 70.6 71.7
Top-5 Acc.(%) 92.3 90.1 -

دوم) (جدول ImageNet ی داده مجموعه روی بر مختلف های مدل مقایسه :۵ .۳ جدول

Model MetaPruning-ResNet-50 Ghost-ResNet-50(s = 4)
Weights(M) - 6.5
FLOPs(B) 1.0 1.2

Top-1 Ac.(%) 73.4 74.1
Top-5 Acc.(%) - 91.9

سوم) (جدول ImageNet ی داده مجموعه روی بر مختلف های مدل مقایسه :۶ .۳ جدول
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۴ فصل

بندی جم و گیری نتیجه

مقایسه و مختلف ی داده مجموعه روی بر مدل از آمده بدست های خروج به توجه با نهایت، در
م مشاهده محاسبات، حجم همچنین و ها پارامتر تعداد نظر از رده هم و مشابه های مدل با آن ی

ساخت ی نحوه به توجه با ر دی طرف از است. شده واق موثر شده ارائه جدید ساختار که کنیم
م کرد، متصل عصبی ی ه شب هر به تغییرات اندک با را آن توان م افزونه عنوان به که مدل این

آورد، م ارمغان به ما برای افزونه این که سازی فشرده همچنین و پایه مدل خوب رد عمل از توانیم
خاصیت این کنیم. تولید مطلوب ردی عمل و دقت با مدل هم و اهیم ب محاسبات حجم از هم
مختلف های روش بررس با تا گذارد م باز را زمینه این در محققان دست ساختار، این بودن افزونه
وریتم ال سازی پیاده و برسند تر حجم کم و تر سریع تر، جدید هایی مدل به مدل، این از استفاده
سایر و خودران های ماشین داخل های کامپیوتر مانند نهان های دستگاه روی بر را عصبی ی ه شب

سازند. تر راحت ترونی ال لوازم
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Abstract

Deploying convolutional neural networks (CNNs) on embedded devices
is difficult due to the limited memory and computation resources. The
redundancy in feature maps is an important characteristic of those success-
ful CNNs, but has rarely been investigated in neural architecture design.
This paper proposes a novel Ghost module to generate more feature maps
from cheap operations. Based on a set of intrinsic feature maps, we apply a
series of linear transformations with cheap cost to generate many ghost fea-
ture maps that could fully reveal information underlying intrinsic features.
The proposed Ghost module can be taken as a plug-and-play component
to upgrade existing convolutional neural networks. Ghost bottlenecks are
designed to stack Ghost modules, and then the lightweight GhostNet can
be easily established. Experiments conducted on benchmarks demonstrate
that the proposed Ghost module is an impressive alternative of convolution
layers in baseline models, and our GhostNet can achieve higher recognition
performance (e.g. 75.7% top-1 accuracy) than MobileNetV3 with similar
computational cost on the ImageNet ILSVRC2012 classification dataset.
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