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چکیده
در دانشگاه های کشور مدیران گروه در ابتدای هر ترم قبل از شروع زمان انتخاب واحد دانشجویان موظف هستند تا دروس ترم
جدید و نحوه ارائه آنها را مشخص نموده و برای دانشجویان روی سایت قرار دهند این کار مستلزم صرف وقت و دقت زیادی
است که اغلب با صرف همین وقت بسیار باز هم به این علت که مدیر گروه از تعداد دانشجویان متقاضی برای دروس مطلع
نیست نمی تواند برنامه کالسی و نوع دروس قابل ارائه را با دقت الزم مشخص کند و این عدم دقت موجب اسراف منابع (فضای
آموزشی  ،حق التدریس اساتید و  )..می شود.
ه دف این مطالعه ارائه برنامه ای مبتنی بر شبکه عصبی است که با دریافت کارنامه ترم های گذشته دانشجویان دروسی را که
احتمال دارد دانشجویان برای ترم بعد اخذ کرده و به حد نساب برسد را پیش بینی نماید.
در این مطالعه پس از آزمون و خطا شبکه عصبی پیش خور پس انتشار خطا ) (feed-forward back propبرای این منظور
انتخاب شد .همچنین از الگوریتم  TRAINBFGبه عنوان بهترین الگوریتم بهره گرفته ایم.
واژگان کلیدی  :پیش بینی دروس ،شبکه عصبی ،شبکه پیش خور پس انتشار خطا
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مقدمه
در آغاز هر ترم تحصیلی انتخاب واحد از دغدغه های اساتید و دانشجویان می باشد دانشجویان بدنبال دروسی هستند که تا حد
ممکن در یه محدوده زمانی ارائه می شوند تا روزهای کمتری مجبور به حضور در دانشگاه باشند .اساتید نیز به دنبال دروسی
هستند که عالوه بر قرار داشتن در حیطه تخصصی شان تعداد دانشجو متقاضی بیشتری داشته باشند.
چیدن برنامه آموزشی هر ترم بر عهده مدیران گروه رشته های تحصیلی می باشد به همین علت پیش بینی دروسی که در ترم
آینده دانشجویانی بیشتری متقاضی ارائه آنها هستند از چند جهت برای مدیران گروه حائز اهمیت است ،اول اینکه مدیران چون
موظف به تنظیم برنامه اساتید هستند باید بدانند که چه دروسی در ترم آتی به حد نصاب تشکیل کالس خواهند رسید تا
بتوانند استاد مجرب و همچنین کالس مناسب را به آن درس اختصاص دهند.
دوم اینکه برخی از دروس در رشته های مختلف مشترک هستند اگر مدیر گروه هر رشته بتواند با استفاده از این برنامه تعداد
متقاضیان این دروس را مشخص کند می تواند با همکاری سایر مدیران کالس این دروس را ادغام کنند و در منابع آموزشی
نظیر فضا و امکانات آموزشی همچنین حق تدریس اساتید صرفه جویی قابل مالحظه ای را صورت دهند.
در پیش بینی دروس عواملی همچون گذراندن دروس پیشنیاز و کسب نمره قبولی توسط دانشجو اهمیت دارد .برای این منظور
باید از کارنامه تحصیلی ترم های گذشته کمک گرفت.
به منظور پیش بینی دروس با استفاده از روش های هوشمند  ،شبکه های عصبی مصنوعی ( )ANNکه با الهام از مغز انسان و
دستی ابی به دانش نهفته در داده ها قادر به ارائه نتایج قابل قبولی در زمینه پیش بینی هستند و به وسیله برنامه متلب قابلیت
پیاده سازی دارند بکار گرفته شده اند.
مواد و روش
 -1نگرش کلی به شبکههای عصبی مصنوعی
شبکه های عصبی مصنوعی،ساختاری(شبکه ای) است متشکل ازتعدادی واحد(نرونهای مصنوعی) که در داخل شبکه به هم
وصل شده اند .هر واحد دارای یک مشخصه ورودی/خروجی )(I /oمی باشد و محاسبه یا عملی جزئی را اجرا می کند .خروجی
هر واحد ،با توجه به مشخصة ) (I /oآن ،اتصاالت درونیش به سایر واحدها و(احتماالً) ورودی های خارجی تعیین می گردد .از
آنجا که آموزش دستی شبکه امکان پذیر است ،از این رو شبکه معموالً کارکردی کلی از یک حالت یا حالت های بیشتری از
آموزش را به دست می آورد .
 ANNمتشکل از یک شبکه نیست ،بلکه خانواده ای متشکل از شبکه های گوناگون می باشد .عمل یا عملکرد کلی شبکه های
عصبی مصنوعی ،توسط توپولوژی شبکه ،خصوصیات نرون منفرد و تاکتیک یادگیری و داده های آموزش معین می شود .
 -2مبانی نظری شبکه های عصبی مصنوعی
 . 1-2معرفی اجمالی

شبکه های عصبی مصنوعی مدل های ریاضی هستند که نحوه عملکرد مغز انسان را تقلید می کنند و توانایی آنها در استخراج
الگوها در داده های مشاهده شده بدون نیاز به داشتن مفروضاتی در مورد روابط بین متغیرها است .نرون کوچکترین واحد
پردازشگر اطالعات در شبکه های عصبی است و اساس عملکرد شبکه عصبی را تشکیل میدهد .مدل یک شبکه عصبی تک نرون
با چند ورودی به شکل زیر است.
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شکل (  )1یک نرون با Kورودی که در آن Xیک بردار ورودی با Kعنصر است

 Wوزنهای پیوندگاهی (سیناپسی) هستند که میزان تاثیر  Xروی خروجی را نشان میدهد  bیک مقدار ثابت یا مقدار بایاس
است و  fتابع فعالسازی است که ورودی خالص  zرا به خروجی تبدیل میکند  y .نیز خروجی شبکه است .روابط بین متغیرهای
ذکر شده به این ترتیب است:
)𝑏 𝑦 = 𝑓(𝑤𝑥 +

𝑏 Z=∑𝑘𝑘=1 𝑋𝑘 𝑊𝑘 + 𝑏 = 𝑤. 𝑥 +

تابع  fمیتواند خطی یا غیرخطی باشد .تابع فعالسازی بر اساس نیاز خاص حل یک مسئله (مسئله هایی که قرار است به وسیله
شبکه عصبی حل شود) انتخاب میشود .دو تابع فعالسازی متداول برای مد لهای پیش بینی توابع تانژانت هذلولی و لوجستیک
میباشند .یکی از متداولترین و پرکاربردترین شبکه های عصبی ،شبکه عصبی پرسپترون چند الیه با الگوریتم پس انتشار خطا
است که در این مقاله بکار گرفته شده است.
 . 2-2شبکه عصبی پرسپترون چندالیه )(MLP

یکی از انواع شبکه های عصبی ،شبکه عصبی پرسپترون میباشد و به صورت های پرسپترون تک الیه) (SLPو پرسپترون چند
الیه موجود هستند .شبکه عصبی پرسپترون جزء شبکه های عصبی پیشخور طبقه بندی می شود.
پرسپترون تک الیه تنها میتواند مسائل مجزای خطی را دسته بندی کند و برای مسائل پیچیده تر الزم است که از تعداد
بیشتری الیه استفاده کنیم .شبکه های عصبی پرسپترون چند الیه از یک و یا تعداد بیشتری الیه های میانی تشکیل شده اند.
سیگنالهای ورودی به وسیله ضریب های بهنجارکننده نرمالیزه شده و بعد از محاسبات ،خروجی به مقدار واقعی برگردانده
میشود .مقادیر اولیه وزنها نیز به صورت اتفاقی درنظرگرفته می شوند .شکل ( )2یک شبکه عصبی پرسپترون چندالیه را نمایش
می دهد .در این شبکه ابتدا هر نرون در الیه مخفی مجموع حاصلضرب اطالعات ورودی و وزن های ارتباطی (پارامترهایی که
مقادیر اولیه آنها به صورت تصادفی تعیین می شود) را محاسبه می کند و سپس این حاصل را با استفاده از یک تابع فعالسازی
به نرون الیه بعد می فرستد.
مقادیر محاسبه شده خروجی با مقادیر واقعی آنها مقایسه و میزان خطا محاسبه می شود .چنانچه مقدار خطا از خطای مطلوب
که از قبل در نظرگرفته شده متفاوت باشد به عقب بازگشته و با تغییر ضرایب ارتباطی و تکرار مراحل قبلی مجدداً خروجی های
جدیدی محاسبه می شود .فرم کلی این مدل به صورت ذیل است :
𝑘
𝑚
]] 𝑘𝑥 𝑚𝑘𝑦 Y=h[ 𝛽0 + ∑ 𝑚=1 𝛽𝑚 F[∑𝑘=1

3

www.SID.ir

Archive of SID

که در رابطه فوق  Mتعداد نرونهای الیه مخفی  K،تعداد نرونهای ورودی 𝛽° ،جمله تورش βm ،وزنهای ارتباطی بین نرونهای
خروجی و نرونهای مخفی  𝑌𝑘𝑚 ،وزنهای ارتباطی بین نرونهای مخفی و نرونهای ورودی f ،تابع فعالسازی الیه مخفی و hتابع
فعالسازی الیه خروجی ،شبکه عصبی میباشد.
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شکل  .2توپولوژی شبکه عصبی پرسپترون چندالیه

خروجی الیه خروجی نتیجه نهایی عکس العمل های شبکه عصبی در برابر ورودی به شبکه است .مسلماً خروجی تولید شده
ازطریق شبکه با خروجی واقعی یکسان نخواهد بود .این شبکه بر مبنای الگوریتم پس انتشار خطا آموزش می بیند .بدین ترتیب
که خروجی های واقعی با خروجی های دلخواه مقایسه می شوند و وزن ها به وسیله الگوریتم پس انتشار به صورت تحت نظارت
تنظیم میگردند تا الگوی مناسب بوجود آید.
مربع خطای خروجی برای تمام نرونهای الیه خروجی شبکه از رابطه زیر محاسبه میشود:
E(n)=1/2∑𝑗∈𝑐 (d j(n) − yj(n))2

خروجی واقعی برای ) y j(nامین نرون در الیه خروجی و  jخروجی دلخواه برای ) ، d j(nکه در آن تکرار  Nبرای  Eمجموعه تمام
نرون های الیه خروجی است .خطای کل  Cامین نرون در الیه خروجی و jبه صورت زیر است:
1

𝑁∑ =E
)𝑛(𝐸 𝑛=1
𝑁

به مقدار مینیمم به روش گرادیان نزولی تنظیم میگردند .معادله  Eوزنها با هدف کاهش تابع هزینه به روز درآوردن وزنها به
صورت زیر است:
)𝑛(𝐸𝜕
𝑤𝜕 𝜂 ∆𝑤𝑗𝑖 (n-1)-
)(n
𝑖𝑗

∝𝑤𝑗𝑖 (n)= 𝑤𝑗𝑖 (n-1)+

که در آن : ηضریب یادگیری  : αضریب لحظه ای ) :w ji (n −1وزن جدید و ) :w ji (nوزن قبلی میباشد.
همچنین ،در این روش وزن ها به طور مکرر برای تمام الگوهای یادگیری به روز درآورده از مقدار آستانه تعیین شده کمتر شود
یا  ،E ،می شوند .روند یادگیری زمانی متوقف میشود که مجموع کل خطا تعداد کل دوره تعلیم به پایان برسد .الزم به ذکر است
4
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که روش تعلیم مذکور ،روش تعلیم پس انتشار خطا با ترم لحظه ای می باشد و احتمال همگرایی در مینیمم های محلی را
نسبت به روش پس انتشارخطا کاهش میدهد)1( .
 .3-2قاعده جدید فراگیری

قاعده فراگیری پرسپترون چندالیه را «قاعده کلی دلتا» یا «قاعده پس انتشار» گویند .این عناوین در سال  1891توسط رومل
هارت ،مک کل لند و ویلیامز پیشنهاد شد و این آغاز تولد دوباره شبکههای عصبی بود .بعدها معلوم شد که نتایج مشابهی نیز
قبالً در سال  1892توسط پارکر منتشر شده و همچنین وربس در سال  1891کار مشابهی انجام داده است .این طبیعت علم
است .گروههای متفاوت در حوزههای وسیع نمی توانند از تمامی پیشرفتها در حوزههای دیگر مطلع شوند و در نتیجه تکرار
تالش ها گریز ناپذیر خواهد بود .به هرصورت این افتخار به آنها تعلق میگیرد که اولین گروهی بودند که نه تنها قاعده
فراگیری پرسپترون را به طور مستقل کشف کردند بلکه با ترکیب آنها پرسپترون چند الیهای را ایجاد کرده و مورد مطالعه قرار
دادند .کتاب آنها به نام « پردازش توزیع شده موازی» هنوز یکی از مهمترین کتابهای این حوزه علمی است .
نحوه عمل پرسپترون چند الیهای مشابه پرسپترون تک الیهای است .بدین صورت که الگویی به شبکه عرضه میشود و خروجی
آن محاسبه میگردد ،مقایسه خروجی واقعی و خروجی مطلوب باعث می گردد که ضرایب وزنی شبکه تغییر یابد به طوری که
در دفعات بعد خروجی درست تری حاصل شود  .قاعده فراگیری روش میزان کردن ضرایب وزنی شبکه را بیان میکند.
قاعده فراگیری پرسپترون چند الیهای قدری پیچیده تر از قاعده قبلی است .بهترین راه درک آن بررسی رفتار شبکه هنگام
آموزش الگوهای عرضه شده میباشد .وقتی به شبکه آموزش ندیدهای الگویی را عرضه میکنیم ،خروجیای تصادفی تولید
میکند .ابتدا باید تابع خطایی را تعریف کنیم که تفاوت خروجی واقعی و خروجی مطلوب را نشان دهد .برای موفق شدن در
آموزش شبکه باید خروجی آن را به تدریج به خروجی مطلوب نزدیک کنیم .به عبارت دیگر باید میزان تابع خطا را به طور دائم
کاهش دهیم .برای این منظور ضرایب وزنی خطوط ارتباطی واحدها با استفاده از قاعده کلی دلتا میزان می شود .
قاعده دلتا مقدار تابع خطا را محاسبه کرده و آن را به عقب از یک الیه به الیه پیشین آن انتشار میدهد .عبارت « پس انتشار»
به این علت است .ضرایب وزنی هر مورد واحدهای الیه خارجی ساده زیرا خروجی واقعی و مطلوب آنها را می دانیم ،ولی در
مورد الیه میانی چندان روشن نیست .این گمان میرود که ضرایب وزنی واحدهای پنهان که به واحدهای مرتبط آنها خروجی
تقریباً صحیحی دارند تغییر یابد .در واقع ریاضیان نشان میدهد که ضرایب وادها باید به تناسب میزان خطای واحدی که به آن
متصلاند تغییر کند .بنابراین میتوان با انتشار خطا به عقب ضرایب وزنی خطوط ارتباطی تمام الیهها را به درستی میزان کرد.
به این طریق تابع خطا کاهش و شبکه آموزش مییابد.

. 4-2آموزش شبکه

شبکه برای نخستین بار مقدار دهی می شوند ،هنگامی که وزن ها و  Biasشبکه آماده آموزش دیدن می شود می توان شبکه
را برای نزدیکی(رگرسیون غیر خطی) ،ارتباط الگویی و طبقه بندی الگویی آموزش داد .خروجی های  pبه یک پروسه آموزش به
یک سری از رفتار اصلی شبکه نیاز دارد -ورودی های شبکه) Target (tآن شبکه پی در پی تنظیم می شوند تا خطای شبکه را
به حداقل برساند  Biasدر جریان یادگیری اوزان می باشد  MSEمیانگین مجذور خطای  FeedForwardپیش فرض حاصل
عملکرد برای شبکه است  targetو خروجی های  aخطایی مجذور شده متوسط میان خروجی های در ادامه این بخش چندین
الگوریتم متفاوت آموزشی برای شبکه ها توصیف می شود.
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این الگوریتم از گرادیان حاصل عملکرد استفاده می کند تا مشخص کند که چگونه اوزان را تنظیم کنند که خطا به حداقل
برسد ،استفاده می کنند .که مستلزم محاسبات Back propagationگرادیان با استفاده از روش باز انتشار اجرایی برعکس در
سراسر شبکه می باشد .
الگوریتم یادگیری با استفاده از قانون دلتا بصورت زیر میباشد.

 .1به وزنها مقدار تصادفی نسبت دهید.
 .2تا رسیدن به شرایط توقف مراحل زیر را ادامه دهید.
 هر وزن  Wiرا با مقدار صفر عدد دهی اولیه کنید.
 برای هر مثال :وزن  Wiرا بصورت زیر تغییر دهید:
Wi + η (t – o) xi

= Wi

مقدار  Wiرا بصورت زیر تغییر دهید:
Wi = Wi + Wi

تا خطا بسیار کوچک شود.
 .5-2الگوریتم BFGS

این الگوریتم به محاسبات و فضای بیشتری نسبت به روشهای توأم نیاز دارد اما معموالً سریعتر و در تعداد تکرار کمتری همگرا می
شود .برای شبکه های کوچکتر TRAINBFGمیتواند کارایی بهتری نسبت به روشهای دیگر ارائه دهد ()2
 -3داده ها و شیوه کار
در این مطالعه تعدادی کارنامه به صورت دستی تهیه و به عنوان داده های ورودی و خروجی به شبکه داده شد برای این منظور
 05درصد داده ها ورودی  20درصد خروجی و  20درصد به عنوان داده های تست مورد استفاده قرار گرفته اند.
کاری که این شبکه عصبی برای ما انجام می دهد به این صورت است که دروس ترم اول را گرفته دروس ترم دوم را خروجی
می دهد و دروس ترم های اول و دوم را دریافت و دروس قابل ارائه ترم سوم را می دهد .
برای دستیابی به این هدف کارنامه ها در قالب ماتریس 2*105برای ورودی و خروجی شبکه تعیین می شوند.
برای نشان دادن نحوه عملکرد شبکه عصبی در زیر یک نمونه کوچک شده ای از ورودی و خروجی شبکه و همچنین
خروجی مورد انتظار آورده شده است.

0
0
0
0
0
0

ورودی شبکه

خروجی مورد نظر

1115063 4
1115243 1
1213209 3
1233025 2
0
0
0
0
0
0

1111099
1113094
1113096
1115136
1215150
0
0
0
0

3
3
1
3
1
0
0
0
0
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;
;
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;
;
;
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3
3
1
3
1
0
0
0
0
0

1111099
1113094
1113096
1115136
1215150
0
0
0
0
0
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در مورد کارایی شبکه  performanceسه نمودار  Test,Validation , Trainوجود دارد .دو معیار اول از معیارهای توقف شبکه
هستند که البته  Trainهرچه کوچکتر شود و به مقدار مطلوب نزدیکتر شود نشان دهنده عملکرد مناسب شبکه
است .Validation .در مقابل داده های جدید که باعث افزایش خطای شبکه میشوند مقاومت نشان داده و باعث توقف فرایند
آموزش می شود .اما معیار اصلی ،معیار تست شبکه است که ببینیم آیا شبکه در مقابل داده های جدید نیز درست رفتار میکند
یا نه .به عبارتی دیگر رفتار شبکه باید در قبال داده های جدید مناسب باشد و گرنه شبکه در برابر داده های آموزشی معموال
خوب جواب میدهد چون وزن های شبکه بر اساس داده های آموزشی تنظیم می شود .ضریب همبستگی هم به عنوان یک
معیار هرموقع داده های پیش بینی شده با داده های حاصل از روش های دقیق مطابقت داشته باشد به 1نزدیک میشود و هرچه
اختالف بیشتر بشود به صفر نزدیکتر می گردد.
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