نحوه ی عملکرد شبکه عصبی:
كار تا ّز ضثکِ ػػثی ضاهل سِ هزحلِ هی تاضس :آهَسش ،ارسیاتی ٍ تست.
زر هزحلِ آهَسش ،ضثکِ الگَّای هَجَز زر زازُ ّای ٍرٍزی را یاز هی گیززّ .ز ضثکِ ػػثی تزای
یازگیزی اس لاًَى ذاظ استفازُ هی كٌس.
ارسیاتی ،لسرت ضثکِ ػػثی زر ایجاز پاسد ّای لاتل لثَل تزای ٍرٍزی ّایی است كِ ػضَ هجوَػِ
آهَسضی ًثَزُ اًس.
زر هزحلِ تست ًیش ضثکِ ػػثی تزای ػولکززی كِ تِ آى هٌظَر طزاحی گززیسُ است ،استفازُ هی ضَز.
ّسف اس آهَسش ضثکِ ،رسیسى تِ ضزایطی است كِ ضثکِ لازر تِ پاسرگَیی غحیح تِ زازُّای ارائِ ضسُ
زر آهَسش ضثکِ (تِ ذاطز سپززى) ٍ ّوچٌیي زازُّای هطاتِ ٍ هتفاٍت اس ٍرٍزی ّایی كِ اس آًْا تزای
آهَسش ضثکِ استفازُ ضسُ است(تؼوین زازى)،تاضس.
تزتزی ػوسٓ ضثکِّای ػػثی آهَسش زازُ ضسُ تز هحاسثات كالسیك ایي است كِ ًتایج هَرز ًیاس تا
تالش كوتز ٍ زر سهاى كوتزی لاتل حػَل است .زر ًتیجِ ایي هشایا ذػَغاً تزای هسائلی كِ هستلشم
هحاسثات طَالًی ّستٌس تسیار هفیس ٍ هَثز ٍالغ گززز.
تزای آًکِ تتَاًین اس ضثکِ ػػثی استفازُ كٌین تایس یك سزی ًوًَِ یا زیتاست زاضتِ تاضین ایي زیتا ست ّا
ضاهل یك سزی پاراهتزّای ٍرٍزی ّستٌس .تِ طَر هثال ها هی ذَاّین زهای َّای تْزاى را پیص تیٌی
كٌین .یك سزی پاراهتزّا هاًٌس هیشاى رطَتت ،هیشاى تاتص ذَرضیس ،زهای َّا زر رٍس لثل هی تَاًٌس ػَاهل
تاثیز گذار ٍ هزتَط تِ هیشاى زهای َّای اهزٍس تْزاى تاضٌسّ .ز ًوًَِ ضاهل همازیز تزای ایي  3پاراهتز
هذكَر ٍ همسار ذزٍجی هَرز ًظز ّستٌس .ذزٍجی هَرز ًظز ّواى زهای َّای تْزاى ّستٌس .تِ طَر هثال
یك ًوًَِ تِ ایي غَرت است كِ هیشاى رطَتت تزاتز تا  54زرغس ،هیشاى تاتص ذَرضیس  34زرغس ٍ زهای
زیزٍس تْزاى  88تَزُ است ٍ زهای اهزٍس تْزاى  02است .همسار  02ذزٍجی ایي ًوًَِ هی تاضس .ضثکِ
ػػثی تا زیسى ایي ًوًَِ ّا آهَسش هی تیٌس اها زر طی فزآیٌس آهَسش چِ اتفالی رخ هی زّسً ٍ .تیجِ ی
آهَسش چِ تایس تاضس؟ ًتیجِ ی آهَسش ایي است كِ ها یك ًوًَِ یؼٌی تزای پاراهتزّای هیشاى رطَتت،
هیشاى تاتص ذَرضیس ٍ زهای زیزٍس تْزاى تِ ضثکِ ػػثی همسار هی زّین ٍ ایي ضثکِ تؼس آهَسش تایس تِ

ها تگَیس زهای َّای تْزاى تا تَجِ تِ ایي پاراهتز ّا چٌس است .اها ایٌکِ زر طی فزآیٌس آهَسش چِ اتفالی
رخ هی زّس زر ازاهِ غحثت هی كٌین.
ّواًطَر كِ لثال گفتِ این ،تؼساز ٍرٍزی ّای ضثکِ ػػثی تزاتز تا تؼساز پاراهتزّای هسالِ ّستٌس ٍ الیِ ی
ٍرٍزی را تطکیل هی زٌّس .الیِ ی ذزٍجی ّن هزتَط تِ ذزٍجی هسالِ هی تاضسٍ .لتی ضثکِ ػػثی
ًوًَِ ای را هی تیٌس همسار پاراهتزّا زر ّز ًزٍى تا یکسیگز جوغ هی ضًَس .الثتِ همسار ّز پاراهتز زر ٍسى
هزتَط تِ اتػال آى ًزٍى تا آى ٍرٍزی ،ضزب هی ضَز .ایي همسار ػسزی را تا  wتز رٍی اتػاالت ًطاى
زازُ این .تٌاتزایي زر ًزٍى ذَاّین زاضت:

زر فزهَل تاالّ xi ،ا ّواى همسار پاراهتز ٍرٍزی ّستٌسّ wi ٍ ،ا ٍسى ّاٍ .سى هطرع كٌٌسُ ی هیشاى تاثیز
آى ٍرٍزی تز ذزٍجی هی تاضس .الثتِ زر فزهَل تاال زر حالت كلی همسار تایاس ّن تایس اضافِ ضَز ..تؼس اس
ایٌکِ ایي همسار تسست آهس یك هزحلِ تا ًام تثسیل تز رٍی آى اػوال هی ضَز كِ ایي هزحلِ را ّن تایس زر
تك هثحث كاهل تَضیح تسّین ،اتفاق هی افتس .زر ًْایت همساری تزای ذزٍجی كِ ّواى زهای َّای تْزاى
است تسست هی آیس.
اگز ترَاّین فزآیٌس آهَسش ضثکِ ػػثی را زلیك تز تزرسی كٌین اتتسا یك ًزٍى اس ضثکِ ػػثی را زر ًظز
تگیزیس .اس ّز ٍرٍزی ( ّز ٍرٍزی یك ٍیژگی اس ًوًَِ است) یك هسیز تِ ًزٍى ٍجَز زارز .تٌاتزایي تا
زر ًظز گزفتي ٍرٍزی ّا ٍ یك ًزٍى اس الیِ ی پٌْاى ،هسیزی اس توام ٍرٍزی ّا تِ ًزٍى هَرز ًظز ذَاّین
زاضتّ .واًطَر كِ زر ترص ّای لثلی تیاى ضس ،زر ضثکِ ػػثی تِ ّز هسیز ٍسًی ًسثت زازُ هی ضَز كِ
ایي ٍسى لسرت اتػال آى هسیز را ًطاى هی زّس .تٌاتزایي ّز ٍرٍزی ّوزاُ تا ٍسًی كِ تِ آى ّا ًسثت زازُ
هی ضَز ٍارز ایي ًزٍى هی ضًَس ٍ ّوزاُ تا تایاس تا یکسیگز جوغ هی ضًَس .سپس تا استفازُ اس یك تاتغ
تثسیل همسار ایي حاغل جوغ تِ فزم زیگزی تثسیل هی ضَز .زر حمیمت اتفالی كِ زر یك ًزٍى هی افتس تِ
غَرت سیز است:

زر فزهَل تاال  aذزٍجی ًزٍى ٍ  Fتاتغ تثسیل هَرز استفازُ زر ًزٍى ّستٌس .تا تَجِ تِ فزهَل تاال ضثکِ
ػػثی ٍرٍزی ّای را هی تیٌس ٍ تِ ذزٍجی تثسیل هی كٌس.

تٌظین ٍسى ّا ٍ تایاس تِ سوتی است كِ ضثکِ ػػثی تتَاًس ذزٍجی ًشزیك تِ ذزٍجی ٍالؼی تَلیس كٌس.
تٌاتزایي زر حیي فزآیٌس آهَسش همازیز ٍسى ّا ٍ تایاس تایس تٌظین ضًَس .ضثکِ ػػثی زر حیي فزآیٌس
آهَسش تا همایسِ ی ذزٍجی ذَز ٍ ذزٍجی ٍالؼی ٍ تا كاّص فاغلِ ی ایي زٍ همسار ،تِ سوت همسار
تْیٌِ ی ٍسى ّا ٍ تایاس ّا پیص هی رٍز .زر حمیمت ضثکِ ػػثی تا استفازُ اس فزهَل ذطای سیز ایي
همازیز تْیٌِ را جستجَ هی كٌس:
∑
زر فزهَل تاال  yهمسار ذزٍجی ٍالؼی ٍ ) f(xهمسار ذزٍجی ضثکِ ػػثی تزای ّز ًوًَِ را ًطاى هی
زٌّس .زر حمیمت فزآیٌس آهَسش ضثکِ ػػثی را هی تَاى تِ ایٌگًَِ تَغیف كزز كِ تا كن كززى هیشاى
ذطا ،همسار تْیٌِ ای تزای همازیز ٍسى ّا ٍ تایاس ّا تؼییي هی ضَز.هطالة تاال سازُ تزیي ضکل فزآیٌس
آهَسش ٍ ساذتار ضثکِ ػػثی تَزُ است .زر ازاهِ تِ تزرسی جشئیات تیطتزی هی پززاسین.
تزای تطزیح ساذتار ضثکِ ػػثی ٍ تؼساز ٍسى ّا ٍ تایاس ّا زر ازاهِ تَضیحاتی ارائِ هی زّین .زر اتتسا
یك الیِ ی پٌْاى تا یك ًزٍى زر ًظز هی گیزین ٍ تؼساز ٍیژگی ّای هزتَط تِ زازُ ّا را  Rزر ًظز هی
گیزین .تزای ّز ًزٍى زر الیِ ی اٍل  ،تِ تؼساز ٍیژگی ّای ٍرٍزی ،پاراهتز ٍسى تِ ّوزاُ یك پاراهتز تایاس
تایس تٌظین ضَز .تا ایي تَغیف تزای یك ًزٍى زر الیِ ی اٍل ٍ تزای یك زیتا ست تا ٍ Rیژگی ،اس
آًجاییکِ یك هسیز اس ّز ٍیژگی ٍرٍزی ّا تِ ًزٍى ٍجَز زارز ،پس زر ایٌجا  Rهسیز ذَاّین زاضت،
ػالٍُ تز ایي یك تایاس ًیش تِ ایي ًزٍى ٍارز هی ضَز .تٌاتزایي تِ تؼساز  R+1پاراهتز تایس تٌظین ضَز .اگز
زر الیِ ی اٍل ً Cزٍى زاضتِ تاضین ،تؼساز پاراهتزّایی كِ ضثکِ ػػثی تایس تزای ایي الیِ تٌظین كٌس ،تزاتز
تا  C*R+Cذَاّس تَز.
تزای الیِ ی زٍم ًیش اتػاالت كاهلی اس ّز ًزٍى الیِ ی اٍل تِ ّز ًزٍى الیِ ی زٍم ٍجَز ذَاّس زاضت.
تٌاتزایي اگز زر الیِ ی اٍل ً Cزٍى ٍ زر الیِ ی زٍم ً Dزٍى زاضتِ تاضین ،تؼساز پاراهتزّایی كِ تایس زر
الیِ ی زٍم تٌظین ضًَس تزاتز تا  C*D+Dپاراهتز ذَاٌّس تَز .ایي رٍال تا اًتْا ازاهِ پیسا هی كٌس .تٌاتزایي
تؼساز پاراهتزّایی كِ تایس تٌظین ضًَس تز اساس تؼساز الیِ ّا ٍ ًزٍى ّای ضثکِ ػػثی ٍ تؼساز ٍیژگی
ّای زازُ ّای هَرز استفازُ ذَاٌّس تَز.

یك هسالِ ٍ ضثکِ ػػثی تا ٍیژگی ّای سیز را زر ًظز تگیزیس:
 زازُ ّا ضاهل ٍ 02یژگی ّستٌس
 ضثکِ ػػثی زارای زٍ الیِ ی پٌْاى
 زر الیِ ی اٍل ّفت ًزٍى ٍ زر الیِ ی زٍم چْار ًزٍى زر ًظز گزفتِ ضسُ است
 الیِ ی ذزٍجی زارای یك ًزٍى هی تاضس
تؼساز هتغیزّای هزتَط تِ اتػال ٍرٍزی ّای تِ الیِ ی اٍل تزاتز ذَاٌّس تَز تا:
تؼساز ًزٍى +تؼساز ًزٍى ّای الیِ ی اٍل* تؼساز ٍیژگی ّا =تؼساز هتغییزّای الیِ ی ٍرٍزی تِ الیِ ی اٍل
ّا زر الیِ ی اٍل
تا تَجِ تِ فزضیات هسالِ تؼساز هتغیزّای هزتَط تِ اتػاالت ٍرٍزی تِ الیِ ی اٍل تزاتز تا ، 02*7+7
تزاتز تا  857هتغییز ،ذَاّس تَز.
تؼساز هتغیزّا هزتَط تِ اتػاالت الیِ ی اٍل تِ الیِ ی زٍم تزاتز ذَاّس تَز تا:
تؼساز ًزٍى ّای *تؼساز ًزٍى ّای الیِ ی اٍل=تؼساز هتغیزّا هزتَط تِ اتػال الیِ ی اٍل تِ الیِ ی زٍم
تؼساز ًزٍى ّای الیِ ی زٍم+الیِ ی زٍم
تا تَجِ تِ فزضیات هسالِ تزای هسیز زٍم یؼٌی اتػاالت الیِ ی اٍل تِ الیِ ی زٍم تؼساز هتغییزّا تزاتز تا
 ، 7*5+5تزاتز تا  30هتغییز ،ذَاّس تَز.
تؼساز هتغیزّای هزتَط تِ اتػال الیِ ی زٍم تِ الیِ ی ذزٍجی:
تؼساز *تؼساز ًزٍى ّای الیِ ی زٍم=تؼساز هتغییز ّای هزتَط تِ اتػاالت الیِ ی زٍم تِ الیِ ی ذزٍجی
تؼساز ًزٍى ّای الیِ ی ذزٍجیً+زٍى ّای الیِ ی ذزٍجی
تا تَجِ تِ فزضیات هسالِ تؼساز هتغیزّای هسیز آذز تزاتز تا  ،5*8+8تزاتز تا  6هتغییز ،ذَاّس تَز .الثتِ
تؼساز تایاس لاتل تٌظین ّست ٍ هی تَاًین تزای ّز الیِ ی هَرز ًظز تایاس را زر ًظز گزفت یا آى را
حذف كزز .تا تَجِ تِ هحاسثات تاال تزای زیتا ست هفزٍؼ تا ضثکِ ػػثی تَغیف ضسُ تزاتز تا
 857+30+6تزاتز تا 884هتغییز تایس تْیٌِ یاتی ضًَس.

زر جلسِ ی تؼس تحث اًَاع آهَسش تا ًاظز ٍ تی ًاضز ٍ تَاتغ اًتمال را تزرسی ذَایْن كزز.

