
 

 

 انواع شبکه عصبی از نظر برگشت پذیری:

 :1خَر پيص ّبي ضبكِ

 بِ ٍ ضَد هي پزداسش جلَ بِ رٍ ّوَارُ آًْب، در پبسخ هسيز كِ ّستٌذ ّبيي ضبكِ خَر، پيص ّبي ضبكِ

 سيگٌبل بِ ّب ضبكِ ًَع ايي در. ٍ ّيچ ًزًٍي بِ خَد هسيزي ًذارد گزدد ببسًوي قبل ّبي اليِ ّبي ًزٍى

 ٍجَد ببسخَردي بٌببزايي. خزٍجي تب ٍرٍدي اس يعٌي كٌٌذ، عبَر يكطزفِ هسيز اس تٌْب دٌّذ هي اجبسُ ّب

 بِ عصبي ّبي پيبم ًيش، اًسبى بذى در. ًذارد اليِ ّوبى بز تأثيزي اليِ ّز خزٍجي كِ هعٌي ايي بِ ًذارد

 ّب، ضبكِ ايي تزيي سبدُ. آكسَى بِ سپس ٍ سلَل بذًِ بِ دًزيت اس. كٌٌذ هي حزكت يكطزفِ صَرت

 .ّستٌذ پزسپتزٍى ّبي ضبكِ

 :2پسخَر ّبي ضبكِ

 در كِ است آى در خَر پيص ّبي ضبكِ بب بزگطتي ّبي ضبكِ تفبٍت

 اليِ ّوبى ّبي ًزٍى يب ًزٍى ّوبى بِ ًزٍى يك اس بزگطتي سيگٌبل يك حذاقل بزگطتي ّبي ضبكِ

 كِ است هفَْم بذيي ببضذ فيذبك داراي ًزًٍي اگز ٍ دارد ٍجَد قبل ّبي اليِ ّبي ًزٍى يب

 ًزٍى، خَد خزٍجي هقذار بِ بلكِ لحظِ آى در ٍرٍدي بِ تٌْب ًِ حبضز حبل در ًزٍى خزٍجي

 بِ هزبَط رفتبر تَاًٌذ هي بْتز بزگطتي ّبي ضبكِ. دارد بستگي ًيش گذضتِ ي لحظِ در

 هبّيت بِ تَجِ بب كِ ّب ضبكِ ًَع ايي در. دٌّذ ًطبى را ّب سيستن پَيبيي ٍ سهبًي ّبي ٍيژگي
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 ٍ آٍردُ تغييز پبراهتزّبي ًيش ضبكِ يبدگيزي هزحلِ اس بعذ ضًَذ، هي طزاحي هسئلِ پَيبي

 آًْب ايٌكِ تب است تغييز حبل در پيَستِ آًْب ٍضعيت ّستٌذ؛ پَيب ّب ضبكِ ايي. ضًَذ هي تصحيح

 كٌذ تغييز ٍرٍدي كِ سهبًي تب هبًٌذ هي ببقي تعبدل ٍضعيت ايي در آًْب. بزسٌذ تعبدل ًقطِ يك بِ

 .است ّبپفيلذ ضبكِ ّب، ضبكِ ايي تزيي سبدُ. ضَد پيذا اي تبسُ تعبدل تب ببضذ ًيبس ٍ

 

 شبکه ی بازگشتی 
 

 

جلسِ گذضتِ سعي كزدين هفبّين ابتذايي ضبكِ عصبي را بب سببى سبدُ بيبى كٌين ٍ ضوب بب اصطالحبت  4در 

 آغبس خَاّين كزد.  زايي كبر راهزتبط بب ضبكِ عصبي آضٌب ضَيذ اس جلسبت آيٌذُ بحث اج


