
 

 

 بنام خدا

 اتتذا دس. تاؿین داؿتِ ػصثی ؿثىِ هثحث تش هشٍسی ّن تا ّوشاُ اػت لشاس ّا یادداؿت ػشی ایي دس

تا تِ دسن دسػتی اص ایي اتضاس   وشد خَاّین تیاى سا ػصثی ؿثىِ اصَل تا تیـتش ٌاییؿآَ تشای پایِ هفاّین

 تخؾ دٍ ؿاهل ًَیؼی تشًاهِ تخؾ. پشداصین هی ػصثی ّای ؿثىِ ًَیؼی تشًاهِ تِ ػپغ. سایج تشػین

تفاٍت ایي دٍ  .تاؿذ هی ػصثی ؿثىِ ًَیؼی وذ دٍم تخؾ ٍ هتلة افضاس ًشم اتضاس جؼثِ تا ًَیؼی تشًاهِ

 ًَع تشًاهِ ًَیؼی دس ایي اػت وِ تا وذ ًَیؼی هی تَاًین تش اػاع ًیاص تٌظیوات تیـتشی سا اًجام دّین.

 .تگیشد لشاس هفیذ ػضیض دٍػتاى ؿوا تشای ػایت ایي هطالة اهیذٍاسم

 مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی:.1

ػلَم ؿٌاختی، ؿثىِ ّای ػصثی هصٌَػی هذلی الْام گشفتِ اص ؿثىِ ّای ػصثی  ٍ دس یادگیشی هاؿیي

حجن صیاد ٍسٍدی ٍاتؼتِ ّؼتٌذ تِ واس گشفتِ هی ؿَد.  تِ وِ تشآٍسد ٍ یا تمشیة تاتغصیؼتی ّؼتٌذ ٍ تشای 

ّا تا اتصاالت داخلی  (ًشٍىٍاحذ ّای پشداصؿی)ی ػصثی هصٌَػی هؼوَال تِ ػٌَاى ػیؼتوی اص ؿثىِ ّا

 ،اتصاالتًوایؾ دادُ هی ؿَد.  هی دٌّذ ٍ تِ ؿىل هَاصی ػول هی وٌٌذ، اًجام ثادل پیاموِ تیي یىذیگش ت

 ٍصى ّای ػذدی داسًذ وِ تش اػاع تجشتِ ای وِ تذػت آهذُ تٌظین هی ؿًَذ.

ؿثىِ ّای ػصثی تشای  -ػیؼتن ّایی وِ اص دادُ آهَصؽ هی تیٌٌذ -هتذّای یادگیشی هاؿیي ّواًٌذ دیگش

حل تؼیاسی اص هؼائل وِ حل آى ّا تا اػتفادُ اص تشًاهِ ًَیؼی ّای هثتٌی تش لاًَى هـىل اػت، هاًٌذ 

 ىاهىا ػصثی ؿثىة یه تا وِ ؿَد هی ثاتت تیٌایی هاؿیي ٍ تـخیص صحثت، تِ واس گشفتِ هی ؿَد.

 .داسد ٍجَد دلخَاُ دلت تا پزیشی هـتك ٍ پیَػتِ تاتغ ّش تمشیة

 واستشدّای ػوَهی ؿثىِ ػصثی هصٌَػی:

 )تـخیص الگَ )گشٍُ تٌذی اؿىالی وِ ؿثیِ تِ یىذیگش ّؼتٌذ 

 رخیشُ وشدى ٍ تاصیاتی دادُ ّا 

 )تمشیة تاتغ)سگشػیَى غیش خطی، تخویي ٍ پیؾ گَیی 

  هتؼذدتْیٌِ ػاصی ٍ تؼییي جَاب تا لیَد 



 

 

 )دادُ واٍی)اػتخشاج داًؾ والى، لاتل اػتٌاد ٍ جذیذ اص پایگاُ دادُ ّای تضسي 

تِ طَس ولی ّش جا وِ صحثت اص تخویي، تـخیص الگَ یا طثمِ تٌذی تاؿذ هیتَاى اص ؿثىِ ػصثی 

 هصٌَػی اػتفادُ وشد.

 پیش زمینه:.2

اػت. دس ؿثىِ ّای هصٌَػی تشسػی ػیؼتن ػصثی هشوضی اًؼاى، الْام تخؾ هفَْم ؿثىِ ّای ػصثی 

ػصثی هصٌَػی، ًَدّای هصٌَػی ػادُ، وِ تا ًام ًشٍى، ػٌاصش پشداصؿی یا ٍاحذ ًاهیذُ هی ؿًَذ، تا 

) تشای دسن تیـتش گشاف سا یىذیگش تِ ؿىل یه ؿثىِ وِ ؿثیِ ؿثىِ ػصثی صیؼتی اػت، هتصل ّؼتٌذ

اص ایٌىِ ؿثىِ ػصثی هصٌَػی چیؼت؟ ٍجَد ًذاسد. تِ ّش حال، یه والع  تؼشیف ٍاحذی .تصَس وٌیذ(

 اص هذل ّای آهاسی ػصثی ًاهیذُ هی ؿَد اگش ٍیظگی ّای صیش سا داؿتِ تاؿذ:

  ؿاهل هجوَػِ ای اص ٍصى ّای لاتل تطثیك ًظیش پاساهتش ّای ػذدی وِ اص طشیك الگَسیتن یادگیشی

 تٌظین هی ؿًَذ

 خطی اص ٍسٍدی ّا لاتلیت تمشیة تَاتغ غیش 

ٍصى ّای لاتل اًطثاق سا هی تَاى تِ ػٌَاى لذست اتصاالت تیي ًشٍى ّا دس ًظش گشفت، وِ دس تیي 

 آهَصؽ ٍ پیؾ تیٌی فؼال هی ؿَد.

 اجضای ؿثىِ ػصثی ؿاهل:

. ًشٍى یا ّواى ٍاحذ ّای پشداصؿی ّؼتٌذ وِ توام پشداصؽ ّا دس ایي گشُ ّای هحاػثاتی اًجام 1

 هیگیشیذ

 تصاالت تیي ًشٍى ّا وِ تش اػاع ػاختاس ؿثىِ ػصثی ًیض تؼییي هی ؿَد.. ا2

 . ٍصى ّا وِ دس حمیمت ضشایة اتصاالت ّؼتٌذ.3

 . تایاع ضشیثی اػت وِ تِ ّش ًشٍى تؼلك هی گیشد ٍ هیضاى لذست ّش ًشٍى سا تؼییي هی وٌذ.4

 . تاتغ تثذیل5



 

 

 . تَپَلَطی ؿثى6ِ

 . ًَع آهَصؽ7

 ّن تِ سا ّا گشُ وِ داس جْت ّای خط پاسُ ٍ )ًشٍى(گشُ صیادی تؼذاد اص هصٌَػی ػصثی ؿثىِ یه

 ّای گشُ ٍ حؼی ّای گشُ ّؼتٌذ ٍسٍدی الیِ دس وِ یی ّا گشُ.  اػت ؿذُ تـىیل دٌّذ هی استثاط

 ّای ًشٍى ًیض خشٍجی ٍ ٍسٍدی ّای ًشٍى تیي. ؿًَذ هی ًاهیذُ دٌّذُ پاػخ ّای گشُ خشٍجی، الیِ

 .داسًذ لشاس پٌْاى

 ًحَُ دٌّذ تـىیل سا ػصثی ؿثىِ یه تا یاتٌذ هی اتصال خاصی سٍؽ تِ طثیؼی صَست تِ ّا شٍىً

 .تاؿذ الیِ چٌذ یا الیِ ته ؿثىِ وِ تاؿذ ای گًَِ تِ تَاًذ هی ّا ًشٍى اتصال

 وِ( پٌْاى الیِ) آًْا تیي الیِ چٌذ یا یه ٍ خشٍجی الیِ یه ٍسٍدی، الیِ یه اص الیِ چٌذ ّای ؿثىِ

 .اًذ یافتِ تـىیل ًیؼتٌذ هتصل خشٍجی ًتایج ٍ ٍسٍدی ّای دادُ تِ هؼتمیوا

 گًَِ ّیچ ٍ. داسًذ تشػْذُ تؼذ الیِ تِ سا ٍسٍدی همادیش تَصیغ ٍظیفِ صشفا ٍسٍدی الیِ ٍاحذّای

 ًیاهذُ حؼاب تِ ّا الیِ تؼذاد ؿواسؽ دس دلیل ّویي تِ. ًذاسًذ ٍسٍدی ّای ػیگٌال سٍی تش تاثیشی

 ًشٍى تؼذاد وِ. دّذ هی اسائِ سا ٍسٍدی ّای ػیگٌال پاػخ وِ اػت خشٍجی الیِ یه ؿاهل ؿثىِ. اًذ

 ّای الیِ یا الیِ ٍ تاؿذ هی ّا خشٍجی ٍ ّا ٍسٍدی تؼذاد تا تشاتش خشٍجی الیِ ٍ ٍسٍدی الیِ دس ّا

 ّای الیِ ایي داؿتي تا ؿثىِ. داسًذ ػْذُ تش سا خشٍجی الیِ تِ ٍسٍدی الیِ دادى استثاط ٍظیفِ پٌْاى

 .وٌذ اػتخشاج ؿثىِ تِ ؿذُ اسائِ ّای دادُ اص سا خطی غیش سٍاتط وِ گشدد هی لادس پٌْاى

دس اداهِ تِ تَضیحات تا صتاًی ػادُ اص ؿثىِ ػصثی هی پشداصم تا تتَاًین دیذی واهل ٍ دسػت اص ؿثىِ 

 ّای ػصثی هصٌَػی ٍ ًحَُ ی ػولىشد آى ّا داؿتِ تاؿین.

 


