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 شبکه عصبی مصنوعی

 تنظیم : علیرضا کیانفر

Keyanfar.a@outlook.com 

 

 

 چکیده :

اهداف مهندسی عصبی تحقیقات  از. است پزشکی مهندسی زمینه در 18 قرن در یافته گسترش های حوزه از  مهندسی عصبی

گسترش روش های تشخیص، درمان و توانبخشی با استفاده از  عضالنی، - عصبی و عصبی های سیستم  بنیادین در زمینه

جانوران پرسلولی  .است شده عصبی فناوری عنوان تحت فناوری، یک ایجاد منشأ  عصبی روش های مهندسی است. مهندسی

های ارتباطی دارند. دستگاه های مختلف بدن خود نیاز به عوامل و دستگاهها و اندامهماهنگی بین اعمال سلولبرای ایجاد 

 عصبی

 (Nervous systemبا ساختار و کار ویژه )ها پیام ای که دارد، در جهت ایجاد این هماهنگی به وجود آمده است. نورون

فرستد و از این طریق با آنها ارتباط های دیگر میها غده هاو نیز نورونماهیچههای بدن، مانند ها و اندامعصبی را به بافت

 ها پیام هارا دریافتاند دو نوع اند:دندریت و آکسون دندریتها بیرون زدههایی که از جسم سلولی نورونکند. رشتهبرقرار می

ظایف کند. وهای آکسون هدایت میلی به تا پایانهها پیام عصبی را از جسم سلوبرند، آکسونکنند و به جسم سلولی میمی

 Artificial Neural) های عصبی مصنوعیشبکه ها نورون وابسته است.دستگاه عصبی به ارتباط متقابل بین میلیون

Network - ANNهای محاسباتی نوینی برای یادگیری ماشینی، ها و روشسیستم های عصبیشبکهتر ( یا به زبان ساده

های پیچیده هستند. های خروجی از سامانهبینی پاسخنمایش دانش، و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت پیش

 اطالعات و هادادهکارکرد سیستم عصبی زیستی، برای پردازش  گرفته از شیوهها )تا حدودی( الهامایده اصلی این گونه شبکه

پردازش اطالعات است. این  است. عنصر کلیدی این ایده، ایجاد ساختارهایی جدید برای سامانه برای یادگیری و ایجاد دانش

پیوسته با نام نورون تشکیل شده که برای حل یک مسئله با هم همالعاده بهسیستم از شمار زیادی عناصر پردازشی فوق

 کنند.)ارتباطات الکترومغناطیسی( اطالعات را منتقل می هاتوسط سیناپسکنند و هماهنگ عمل می

 شبکه ی عصبی مصنوعی ،شبکه ی عصبی  ،مهندسی عصبی واژگان کلیدی :
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 مقدمه :

اهداف مهندسی عصبی تحقیقات بنیادین  از. است پزشکی مهندسی زمینه در 18 قرن در یافته گسترش های حوزه از  مهندسی عصبی

گسترش روش های تشخیص، درمان و توانبخشی با استفاده از روش های مهندسی  عضالنی، - عصبی و عصبی های سیستم  زمینهدر 

و ساخت ابزار  ری، تحت عنوان فناوری عصبی شده است. هدف این فناوری، طراحیفناو یک ایجاد منشأ  عصبی است. مهندسی

اعصاب محیطی، کنترل خارجــی ارگان های بدن را به عهده  یستم عصبی مرکزی و یامیکروالکترونیکی است که با ارتباط مستقیم با س

کنترل  طبیعی حالت در انسان  های بدن را به همان نحوی کنترل می کنند که سیستم عصبی مرکزی می گیرد. این سیستم ها ارگان

 .می کند

شگرفی را در زمینه توانبخشی بوجود آورده است.  ته است و تحولامروزه کاربرد فناوری عصبی در توانبخشی و درمان، بسیار گسترش یاف

 .شود است و از نیازهای ضروری جهت حفظ و ارتقای سطح سالمت جامعه محسوب می محصوالت این تکنولوژی بسیار گران قیمت

 عصبی پروتزهای تنفسی، عصبی پروتزهای  عصبی شنـــوائی، پروتزهای  از محصوالت این فناوری می توان به پروتزهای عصبی قلبی،

کنترل بعضی از  اسپاستیستی، کنترل مثانه، کنترل درد، کنترل برای نیز فناوری این از  اشاره کرد. بینائی  عصبی پروتزهای و مغزی

  .می شود استفاده صرع بیماری کنترل و پارکینسون بیماری  موارد اپلیپسی، درمان

نیاز جامعه، و با توجه گسترش فعالیت های تحقیقاتی  فناوری عصبی در محیط های کلینیکی وبا توجه به گسترش کاربردهای محصوالت 

دانشگاه علم و صنعت ایران  ، در تالش مضاعف همت مضاعف ، سال8311عصبی ایران در سال  در زمینه مهندسی عصبی مرکز فناوری

  .باشد می گسترش حال در و  ایجاد شده

 ایکاربرده گسترش و عصبی مهندسی  های نوین در زمینهبستر الزم به منظور ایجاد فناوری ایران، فراهم کردنهدف مرکز فناوری عصبی 

 .آن به مراکز کلینیکی و توانبخشی جهت خدمت رسانی است

 :شبکه عصبی 

های ارتباطی دارند. دستگاه های مختلف بدن خود نیاز به عوامل وها و اندامجانوران پرسلولی برای ایجاد هماهنگی بین اعمال سلول

ها پیام ای که دارد، در جهت ایجاد این هماهنگی به وجود آمده است. نورون( با ساختار و کار ویژهNervous systemدستگاه عصبی )

ند. کارتباط برقرار میفرستد و از این طریق با آنها های دیگر میها غده هاو نیز نورونهای بدن، مانند ماهیچهها و اندامعصبی را به بافت

ی کنند و به جسم سلولها پیام هارا دریافت میاند دو نوع اند:دندریت و آکسون دندریتها بیرون زدههایی که از جسم سلولی نورونرشته

ابل بین متقکند. وظایف دستگاه عصبی به ارتباط های آکسون هدایت میها پیام عصبی را از جسم سلولی به تا پایانهبرند، آکسونمی

 ها نورون وابسته است.میلیون

 در دستگاه عصبی دو بخش اصلی وجود دارد.

 دستگاه عصبی مرکزی 

 دستگاه عصبی محیطی 
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دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است که مراکز نظارت بر اعمال بدن اند. این دستگاه اطالعات دریافتی از محیط و درون بدن را 

دهد. دستگاه عصبی مرکزی از دو بخش ماده خاکستری که بیشتر محتوی جسم سلولی نورون هاست پاسخ میکند و به آنها تفسیر می

های میلین دار نورون هاست، تشکیل شده است. دستگاه عصبی محیطی شامل تعداد زیادی عصب است و ماده سفید که اجتماع بخش

( نورون تشکیل شده billionمیلیارد )811برد. مغز انسان از حدود کند و به دستگاه عصبی مرکزی میآوری میکه اطالعات را جمع

 کیلوگرم وزن دارد.8٫۵هست و حدود 

:مخ، مخچه و ساقه مغز است. مخ بزرگترین بخش مغز است وتوانایی یادگیری، حافظه، و عملکرد هوشمندانه را دارد. مخچه  مغز شامل

مغز در قسمت پایینی مغز قرار دارد و شامل مغز میانی،  ٔٔ بدن و تعادل است. ساقه مهمترین مرکز یادگیری حرکات الزم برای تنظیم حالت

ها از بصل النخاع تا کمر امتداد دارد. نخاع مغز را به دستگاه عصبی محیطی وصل پل مغز و بصل النخاع است. نخاع درون ستون مهره

است. دستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش پیکری  جفت عصب مغزی81جفت عصب نخاعی و 38کند. دستگاه عصبی محیطی شاملمی

که ارادی است و خودمختار که اعمال غیرارادی مارا بر عهده دارد. دستگاه عصبی خود مختار شامل اعصاب پارا سمپاتیک و سمپاتیک 

 شوند.ال میباشد که اعصاب پارا سمپاتیک باعث برقراری آرامش و اعصاب سمپاتیک در مواقع هیجانی روانی یا جسمی فعمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            عملکرد نوترون در شبکه عصبی 1شکل شماره         

 : توصیف سیستم عصبی

رت های به صوای از نورونشود. در حالت کلی، یک شبکه عصبی زیستی از مجموعه یا مجموعهنام سیستم عصبی از اعصاب گرفته می 

ها وصل تواند به تعداد بسیار زیادی از نوروناست. هر نورون میفیزیکی به هم متصل یا از لحاظ عملکردی به هم وابسته تشکیل شده

 هاکسونآشود، معموالً از گفته میسیناپس   هازیاد باشد. اتصاالت، که به آنتواند بسیار ها میها و اتصاالت بین آنباشد و تعداد کل نورون

 اند.تشکلیل شدهو دندریت
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ه در کنند. این دو اگرچ سازیشبیههای عصبی را سعی بر این دارند که بعضی از خصوصیات شبکه مدل سازی شناختیو  هوش مصنوعی

شناختی ساخت  مدل سازیهدف  هاشان به هم شبیه هستند اما هدف هوش مصنوعی حل مسائل مشخصی است در حالی کهروش

 های نورونی زیستی است.سامانه های ریاضیمدل

 : های عصبی زیستیشبکه

مل ع حل مسئلهای بسیار عظیم از پردازشگرهای موازی به نام نورون اند که به صورت هماهنگ برای های عصبی زیستی مجموعهشبکه

د بقیه ها اگر یک سلول آسیب ببینکنند. در این شبکههای الکتروشیمیایی( اطالعات را منتقل می)ارتباط هاسیناپسکنند و توسط می

ها قادر به یادگیری اند. مثالً با اعمال سوزش به توانند نبود آنرا جبران کرده و نیز در بازسازی آن سهیم باشند. این شبکهها میسلول

آموزد که خطای خود را اصالح گیرند که به طرف جسم داغ نروند و با این الگوریتم سامانه میها یادمیالمسه، سلول های عصبیسلول

کند که می ای تغییرها به گونهها وزن سیناپسگیرد، یعنی با استفاده ازمثالها به صورت تطبیقی صورت میکند. یادگیری در این سامانه

 تازه سامانه پاسخ درستی تولید کند.های در صورت دادن ورودی

مایل  1۵۲ها در حدود رسد و سرعت سیگنالمی trillion 811ها در مغز انسان در حالت مینیمم به بیش از مجموع اتصاالت نورون ←

 8۵81در ارتباط هستند و کل مغز از  Synapse 0،111ها به طور متوسط با لومتر بر ساعت( است. نورونکی 111٫488بر ساعت )یا 

ها هزار سلول دیگر توانند با دهداشته باشند که می dendriticشاخک  8111توانند بیش از ها میسیناپس تشکیل شده است. نورون

تا  "ها ترین نورونکوتاه "ها بین حدود چند میلیمتر ( و طول نورونmm 108) ( تاmm 10114ها بین )در ارتباط باشند. قطر نورون

ها )هرتز به معنی تعداد چرخه Hz 111متر یا بیشتر متغیر هست؛ و در هر ثانیه با توجه به اینکه حداکثر نرخ آتش هر نورون  8حدود 

ها آتش نورون ٪۵1 - ٪11یان دارد. به طور کلی در هر ثانیه عصبی جر ٔٔسیگنال الکتریکی در شبکه 8۲81( هست cycle/sدر یک ثانیه 

 دهند.کنند این عمل را چندین بار انجام میهایی هم که آتش میکنند همچنین نورونمی

ها در حدود های خونی تشکیل شده است و تعداد تخمینی و دقیق تر نورون0 رگ glialها، سلول های مغز یک انسان بالغ از نورون ←

1۵±81 billion میلیارد( هست که برابر با تعداد سلول(( 81±1۵های غیر نورونی مغز هست billionکه از مجموع این نورون )ها 

  ها در میلیارد از نورون 8۲در حدودcerebral cortex های مغز( که از تمام نورون ٪81اند )به عبارت دیگر مغز قرار گرفته

 شود.مغز هم می white matterشامل قشر 

  میلیارد نورون هم در قسمت  ۲1در حدودcerebellum های مغز محسوب می شه(از تمام نورون ٪11اند )که قرارگرفته 

  های دیگر مغز قرار گرفته.نورون هم در قسمت ٪8کمتر از 

 cerebellum _ Hindbrain کند و همه حرکات بدن و واکنش هاش را به تنظیم وضعیت و هماهنگی بدن کمک می

تواند سبب عدم تعادل و لرزش در حرکت و در صورت آسیب کند. )آسیب دیده گی این بخش میبررسی و ممکن می

 دیدگی شدید، عدم حرکت در شخص را به دنبال دارد(

 cerebrum _ Forebrain نسبت به بقیه مناطق مغز  تری از وظایف رامرکز شخصیت فرد است و طیف بسیار گسترده

ریزی و سازماندهی، به داشتن گیری، انتخاب آهنگ مورد عالقه، تمرکز، برنامهشود به تصمیمبرعهده دارد. از این وظایف می

بیشترین تعداد  cerebrum. کندکمک می "همان خودآگاهی"حس و شناخت از جهان و رابطه خود فرد با جهان 
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گیری برای حرکت هدفمند و گفتار )صحبت کردن(0 نحوه رفتار، را داراست، محل تصمیم های حساس به دوپامیننورون

شود فرد قابلیت اولویت بندی و اصالح گیرد و باعث میهمچنین اطالعات دردسترس در این بخش مورد سازماندهی قرار می

د. تواند شخصیت شخص را تغییر دهبخش می کردن خود و آغاز یا کنترل و یا تغییر رفتار را داشته باشد. )آسیب دیدگی این

دهند و توانایی ریزی خودشان را از دست میتوانند شبیه خودشان عمل کنند. این افراد توانایی برنامهان افراد دیگر نمی

 دتواند شخصیت این افراد را از آنها بگیرکنترل رفتار خودشان را نیز ممکن از دست دهند و آسیب دیدگی شدید گاهی می

 و ...( 

o Prefrontal Cortex  تصویر از یک اتفاق، گفتن، راندن وسایلی مانند دوچرخه، مسئول استدالل کردن، ترسیم

 ها و ادراک در جهت کمکمقایسه گذشته و آینده در جهت پیش بینی آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد، بررسی ایده

گیری و سئوچ کردن بین کارها، منحرف کردن افکار فرد از یک عمل قبل از شروع عمل دیگر. به فرایند تصمیم

0 تشخیص احساسات، تجربه لذتها، در ذهن  self-awarenessاین بخش از مغز نقشی در خود آگاهی همچنین 

خوداگاه کمک به درک سریع بودن یا کند بودن زمان، عمل کردن به عنوان قطب احساسی و فراخوانی احساس 

دی نیز در این بخش غریزی در مورد شناخت درست از غلط. همچنین پردازش احساساتی از قبیل اضطراب و ناامی

مغز قرار  cerebrum _ Forebrainگیرد. )این قسمت از مغز با توجه به اینکه در جلوی قسمت مغز صورت می

گرفته به راحتی با ضربات تصادفی یا کمبود اکسیژن در حمله قلبی قابل آسیب دیدن است که در صورت آسیب 

عدم حساسیت، مشکالتی در شروع وظایفت و متمرکز  دیدن طیف وسیعی از مشکالت رفتاری از جمله خشونت یا

ماندن در انجام آنها، عملگردهای نامناسب غیرارادی و بستری شدن در مراکز درمانی را به دنبال دارد. عالوه بر این 

ل اختالدر افراد مبتال به افسردگی دارای فعالیت غیرطبیعی در قشر جلوی مغز هستند و این منطقه ممکن است 

 نیز درگیر باشند. وسواس فکری عملی

o dorsolateral prefrontal cortex  یا به اختصارDLPFC ها و پستانداران واقع در میانه بخش قبل در انسان

ن شود که تکامل اهای تازه تکامل یافته مغز انسان محسوب میهای دیگر یکی از بخششده است و نسبت به قسمت

مل بخش های مختلف مغز که شاو قسمت orbitofrontal cortexیابد. همچنین به تا هنگام بزرگسالی ادامه می

thalamus  0basal ganglia  0hippocampus  و مناطق اصلی و ثانویهneocortex  .هم متصل است

 cognitiveاین بخش در کارهای اجرایی دخالت دارد که عملکردهایی از قبیل مدیریت فرایندهای شناختی 

processes که شامل حافظه کاری working memory  0ریزی. همچنین و برنامه پذیری شناختیانعطاف

رسند و انجام وظایفی که نیاز به نگه داری اطالعات در وظایف رفتاری نیز به شدت مرتبط به این بخش به نظر می

ها به صورت تکی مورد نیاز برای به خاطر آوردن ایتم DLPFCرا دارند.  working memoryذهن یا همان 

شود نمی recognition memoryنیست بنابراین آسیب دیدگی این بخش سبب اختالل در حافظه شناختی یا 

نیز مورد  DLPFCبا این وجود در صورتی که فرد بخواهد دو آیتم را در حافضه با یکدیگر مقایسه کند دخالت بخش 

قادر نخواهند بود تصویری را که قبالً به آنها نشان داده شده است  DLPFCنیاز خواهد بود. اشخاص با آسیب دیدگی 

در هنگام خواب  DLPFCدهند را تشخیص دهند. بخش را در بین دو تصویری که به آنها بعد از مدتی نشان می

ا فعال نیست و فقط پردازش زمان بیداری و واقعیت را بر عهده دارد. به همین ترتیب این بخش مکرراً همچنین ب

عموماً احساس بی  DLPFCاختالالت رانندگی، توجه و انگیزه مرتبط دانسته شده. افرادی با آسیب دیدگی جزئی 

تفاوتی به محیط اطراف خود دارند و از خودانگیختگی در زبان و رفتار محروم اند همچنین این افراد به فقدان انگیزه 

 ند.برای انجام کاری برای خود و یا دیگران نیز دچار هست
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 brainstem_ هایی که های خودکار یا رفلکس بدن را در فعالیتقسمت زرد در تصویر باال. این بخش هماهنگی فعالیت

های مختلف بدن و وضعیت آنها، کمک به گیرند مانند تنفس، تون عضالنی غیرارادی، فعالیت قسمتبدون تفکر انجام می

کند و سازه اون که سرفه، بیدارشدن از خواب و . . . را سازماندهی می حفظ آگاهی از بدن، ضربان قلب، فشار خون، عطسه،

 Diencephalonهای )و در مرکز مغز قرار داره مانند یک ساختمان هست که از بخش cerebrum در باالی نخاج و زیر

mid-brain , pons  0medulla oblongataتواند کشنده باشد، ( تشکیل شده هست )آسیب دیدگی این بخش می

رود وضعیت شخص ممکن هست مرگ مغزی تشخیص داده شود. چون این از دست می brainstemزمانی که عملکرد 

حمله قلبی و یا سکته مغزی، آنسفالیت، سموم هایی مثل آسیب به سر و گردن، قسمت از حول مغز دور هست آسیب دیدگی

تواند به مرگ منجر شود. چون سرعت جذبش کربن منوکسید در خون می ٪۲1مننژیت از جمله مونوکسید کربن )درحدود 

های خون بیشتر هست، عامل: تحت تأثیر مستقیم دود خودروها بودن( 0 سطح قند خون باال و یا از اکسیژن توسط گلبول

 تواند در نهایت منجر به کما یا مرگ شخص شود(نی مدت در افراد مبتال به دیابت و سرطان در ساقه مغز که میپایین طوال

 Temporal Lobe _  قسمت صورتی پررنگ در تصویر باال. در این قسمت یک تصویر ذهنی کامل از اون چیزی که

و شنوایی و بویایی در این قسمت مغز مورد پردازش شود. زبان کنیم در ذهن درست میشنویم و احساس میبینیم و میمی

های آشنا )ویژه( 0 بخاطر آوردن حقایق گیرند. این قسمت از مغز همچنین به تشخیص اشیا، جهت حرکت، چهرهقرار می

جهان و اطالعات یا دانش عمومی، همراه کردن حافظه و احساسات و همچنین این قسمت نقش مهمی را درگرفتن تصمیمات 

دهد و سپس کلمات را با بازیابی معنی کلمات را از حافظه انجام می Temporalقیااحساسی بر عهده داره. لوب اخال

طور زمانی که کودکان در حال یادگیری خواندن کند تا شخص بتواند ایدهای خود را بیان کند. همینمفاهیم هماهنگ می

خیص تواند کلمات را تشکند؛ بنابراین این بخش میه صدا ذخیره میهستند این بخش مغز 0 کلمات را با ترجمه اشکال کلمه ب

با دیدن ارواح و یا پیش درآمد و تجربه خروج از بدن در ارتباط است )عوارض در  Temporal-parietalبدهد. اتصال 

شود که سبب تقال آنچه که یک فرد  Temporalتوانید باعث آسیب لوب صورت آسیب: عفونت یا بیماری مانند آلزایمر می

شود. ممکن است حافظه و اشکال کلمات و صداها در افراد آسیب دیده مختل شود(. کند میبیند و درک میشنود، میمی

 افتد.مغز اتفاق می cerebral cortexهمچنین فرایند خواب دیدن عموماً در حین فعال بودن کل 

 Parietal_ .حواس لمسی، درجه حرارت، فشار، و درد.  قسمت آبی در تصویر باالParietal  به شخص برای رسیدن به

واکنش نشان  Parietalکنید کند. وقتی که شخصی را لمس میدرک و دانستن موقعیت چیزهای اطرافش کمک می

ن شخص از نحوه توانید زمان و نقطه صدمه را دقیقاً شناسایی کند. این قسمت باعث بخاطر آوردمی Parietalدهد. لوب می

های آشنای محیط بدون فکر های آشنا در برابر کنشچگونگی استفاده از ابزارها و همچنین حافظه شخص از بدن و واکنش

نهفته در مغز باال وسط در  occipitalبین پیشانی و  Parietalکردن درباره آنها مانند بیسبال، شنا کردن و . . . لوب 

راک نیمکره غالب در خواندن و نوشتن گفتار و محاسبه، اقدامات پیچیده. همچنین نقش مهمی در اد cerebrumنزدیکی 

های های مغزی و یا آسیبو تصویر ذهنی از بدن بر عهده دارد )آسیب: یک فرد با یک سکته مغزی ضایعه مغزی آسیب

دژنراتیو در این منطقه ممکن است قادر به تشخیص چهره، چپ از راست، رسم، کلمات یا اعداد، صحبت به طور معمول و یا 

وقعیت شی را تشخیص ندهند، آنها ممکن است قضاوت خودشان را در اقامت متمرکز نباشد. آنها ممکن است فاصله و م

برخی امور ساده از دست بدهند و مثالً از یک اتاق به دیگری در خانه خود اشتاه کنند و احساس خود از درد، لمس یا درجه 

 نجام کارهای ساده نباشند(حرارت را از دست بدهند، آنها ممکن است چیزها را اشتباه گرفته و قادر به لباس پوشیدن و یا ا

 Occipital_  با  کنند وهای این قسمت بر روی بینایی چشم کار مینورون "یا همون پس سر  "قسمت سبز در تصویر باال

ها، هایی مثل پردازش تصاویر ارسال شده از چشم و تفسیر اشکال مختلف و رنگهای مغز فعالیتکار کردن همراه دیگر بخش

Archive of SID

www.SID.ir

mhtml:file://C:/Users/Yoga2.10Win/Desktop/پروزه%20چاچی/شبکه%20عصبی%20-%20ویکیپدیا،%20دانشنامهٔ%20آزاد.mht!https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebrum
mhtml:file://C:/Users/Yoga2.10Win/Desktop/پروزه%20چاچی/شبکه%20عصبی%20-%20ویکیپدیا،%20دانشنامهٔ%20آزاد.mht!https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebrum
http://www.sid.ir


 

844 

 

دهند )آسیب یا عفونت یا نرسیدن اکسیژن و موارد دیگر هایی که ما در حال دیدنشان هستیم را انجام میعمق تصاویر، زاویه

به این قسمت ممکن است دید و درک بصری شخص را تحت تأثیر قرار دهد و شخص آسیب دیده به سختی قادر به خواندن 

ر ترسیماتی مانند )نقاشی( و تشخیص کلمات در متن است. گاهی هم ها و محل اشیای نزدیک، تفسیمتون و تشخیص رنگ

ممکن هست شخص نتواند تغییر اشیا از یک مکان به مکان دیگر را در اطرافش ببیند. همچنین ممکن است شخص دچار 

ت انحراف دید و توهم بصری شود. همچنین آسیب دیدگی شدید به این بخش کوری را به همراه خواهد داشت ا جراحا

اتصال جداری  occipitalو  parietalدر محل اتصالی که در آن  " cross-writing "مغزی، آسیب و یا نوشتن متقابل 

و مخلوطی حواس شود. برای مثال اون افراد هنگام شنیدن "synesthesia"کنند ممکن است باعث حس متقارن پیدا می

های مختلف موسیقی ممکن است واقعاً تولید یک سمفونی آنها نتبینند. برای هایی را میموسیقی یا خواندن اعداد رنگ

 به رنگ سبز مشاهده شود(  ۲به رنگ آبی و عدد  ۵نویسند ممکن است عدد رنگ نماید. زمانی که این گونه افراد می

 : های بدنها با دیگر سلولشباهت نورون

 ها توسط یک غشاء احاطه شده است.نورون .8

 ها هستندحاوی ژنها دارای هسته نورون .1

 ارگانل هاً هستند."ها حاوی سیتوپالسم، میتوکندری و دیگر نورون .3

 : های دیگر بدنها با سلولتفاوت نورون

های صادر ها نقشِ آورنده پیام نام دارند. دندریت آکسونو  دندریتهای خاصی هستن که projectionsها دارای نورون .8

ها ( را به عهده دارند و آکسونSomaهای رده باالتر به درون جسم سلولی نورون )های مجاور یا نورونشده از نورون

 کند.الکتریکی را از جسم سلولی نورون به بیرون هدایت میهای سیگنال

 کنندها با یکدیگر از طریق یک پروسه الکتروشیمایی ارتباط برقرار مینورورن .1

 " neurotransmittersکنند و تولید مواد شیمیایی خاصی به نام ها ایجاد ارتباط خاصی که سیناپس نام دارد مینورون .3

 شوند.که در محل سیناپس ها برای انتقال پیام ها منتشر می "های عصبی انتقال دهنده

 : شبکه عصبی مصنوعی

های ها و روشسیستم های عصبیشبکهتر ( یا به زبان سادهArtificial Neural Network - ANN) های عصبی مصنوعیشبکه

روجی های خبینی پاسخ، و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت پیشنمایش دانش، یادگیری ماشینیمحاسباتی نوینی برای 

، برای ییستسیستم عصبی زکارکرد  گرفته از شیوهها )تا حدودی( الهامهستند. ایده اصلی این گونه شبکه های پیچیدهسامانهاز 

است. عنصر کلیدی این ایده، ایجاد ساختارهایی جدید برای سامانه پردازش  دانشبرای یادگیری و ایجاد  اطالعاتو  هاپردازش داده

له تشکیل شده که برای حل یک مسئ نورونپیوسته با نام همالعاده بهاطالعات است. این سیستم از شمار زیادی عناصر پردازشی فوق

ر یک ها اگکنند. در این شبکهرا منتقل می)ارتباطات الکترومغناطیسی( اطالعات  هاسیناپسکنند و توسط با هم هماهنگ عمل می

اند. ه یادگیریها قادر بتوانند نبود آنرا جبران کرده، و نیز در بازسازی آن سهیم باشند. این شبکهها میسلول آسیب ببیند بقیه سلول

با این الگوریتم سیستم  گیرند که به طرف جسم داغ نروند وها یاد میهای عصبی المسه، سلولمثالً با اعمال سوزش به سلول
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ها گیرد، یعنی با استفاده از مثالها به صورت تطبیقی صورت میآموزد که خطای خود را اصالح کند. یادگیری در این سیستممی

 های جدید، سیستم پاسخ درستی تولید کند.کند که در صورت دادن ورودیای تغییر میها به گونهوزن سیناپس

از عناصر  ایشبکه عصبی در میان محققان وجود ندارد؛ اما اغلب آنها موافقند که شبکه عصبی شامل شبکه توافق دقیقی بر تعریف

ای از ارتباط بین عناصر پردازش و پارامترهای عنصر را تواند رفتار پیچیده کلی تعیین شدهها( است که میپردازش ساده )نورون

دد متع های، شاخههاآکسوننیک، از آزمایش سیستم مرکزی عصبی و نورونها )نمایش دهد. منبع اصلی و الهام بخش برای این تک

ترین عناصر پردازش اطالعات سیستم عصبی را است که یکی از قابل توجهسلولهای عصبی و محلهای تماس دو عصب( نشأت گرفته

)عناصر پردازش( یا واحدها « هاPE»، «هانورون»، «(نورون»های ساده )بطور گسترده دهد. در یک مدل شبکه عصبی، گرهتشکیل می

شود. در حالی که یک اطالق می« های عصبیشبکه»اند. به همین دلیل به آن شدهها، به هم متصل ای از گرهبرای تشکیل شبکه

غییر پذیر است، که جهت تهایی امکانپذیر باشد، استفاده عملی از آن بواسطه الگوریتمشبکه عصبی نباید به خودی خود سازگاری

 وزن ارتباطات در شبکه )به منظور تولید سیگنال موردنظر( طراحی شده باشد.

ای طراحی کرد که همانند یک نرون عمل نماید. سپس با ایجاد شبکه ایساختار دادهتوان نویسی رایانه میبا استفاده از دانش برنامه

 اد.به شبکه آن را آموزش د الگوریتمبرای شبکه و اعمال این  الگوریتم آموزشیهای مصنوعی به هم پیوسته، ایجاد یک از این نورون

ملکرد عهای ریاضی بر گرفته از اند. گستره کاربرد این مدلها برای تخمین و تقریب کارایی بسیار باالیی از خود نشان دادهاین شبکه

 هایتوان استفاده از این ابزار ریاضی در پردازش سیگنالباشد که به عنوان چند نمونه کوچک میمغز انسان، بسیار وسیع می

 بیولوژیکی، مخابراتی و الکترونیکی تا کمک در نجوم و فضانوردی را نام برد.

 بدانیم، فرایند آموزش شبکه تعیین نمودن وزن هر یال و اریبی اولیه خواهد بود. گرافارز با یک اگر یک شبکه را هم

 : تحقیقات اخیر

)میلیارد(  billion 1در آمریکا توانست در حدود  IBM( شرکت supercomputerابر کامپیوتر ) Dec 17, 2009در تاریخ 

های مصنوعی سازی کند که این نشان دهنده این واقعیت هست که نورونسیناپس مصنوعی شبیه trillion 81نورون را با حدود 

چنین نیاز خواهد بود. هم کامپیوتر کوانتومیسازی مغز انسان احتماالً به ارند و برای شبیههای قدرتمندی برای اجرا نیاز دبه سیستم

نورون و در حدود  111ٔ111ٔ0۲1گربه و  111ٔ1۲1نورون و زنبور در حدود  111ٔ1۵1با دانستن این موضوع که مورچه 
سازی کرد. های کنونی تا حدودی بشه این موجودات را شبیهsupercomputerشود نتیجه گرفت که با سیناپس دارد می 8381

 هوش جمعی( البته باید مد نظر داشت که برخی از موجودات از هاها و سیناپسلیست موجودات مختلف بر اساس تعداد نورون)

 ها نمی تواند کافی باشد. ( سازی تکی انکنند و شبیهاستفاده می

های تحقیقاتی )سازمان پروژه DARPAگذاری از تراشه خود رونمایی کرد که با سرمایه IBMشرکت  Dec 9, 2014در تاریخ 

ه طور سازی کند و بز انسان را شبیههای مغای طراحی شده که فعالیتبرداری رسیده، به گونهپیشرفته دفاعی ایالت متحده( به بهره

میلیون  1۵۲میلیون نورون مجازی است که با استفاده از  8کلی از چارچوب منطق بولین و باینری خارج شود. این تراشه متشکل از 

ه در تاکنون تولید کرده است، چراک IBMای است که شرکت ترین تراشهاند. سیناپس بزرگسیناپس مجازی به یکدیگر متصل شده
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هسته است که  4٫11۲ترانزیستورهای مورد استفاده متشکل از  ٔٔمیلیارد ترانزیستور استفاده شده است. همچنین مجموعه ۵٫4آن 

از نظر   های کنونی بسیار کمتر است. وات است که در مقایسه با تراشهمیلی 01اند. مصرف این تراشه تنها روی تراشه قرار گرفته

کند، با این های مورد استفاده با آن برابری میها و سیناپسک زنبور عسل است و تعداد نئورونمقیاس، تراشه سیناپس برابر با مغز ی

تریلیوین سیناپس تشکیل  811میلیارد نورون و  1۲ها است. مغز هر انسان از حدود تر از مغز انسانوجود این تراشه بسیار ضعیف

 اخت.تری ستر و قویهای سیناپس به یکدیگر، تراشه بزرگال تراشهتوان با اتصشده است. البته تیم توسعه نشان داده که می

عدد چیپ ایجاد نماید که همگی در هماهنگی  8۲ریزی و کارآمد با استفاده از موفق شده یک بورد قابل برنامه IBMدر حال حاضر 

بر گفته محققان این پروژه، در پردازش  میلیون نورون است که بنا 8۲کنند. این بورد نمایانگر قدرت کامل با یکدیگر فعالیت می

های عظیم کامپیوتری قابل سنتی با استفاده از تعداد زیادی رک )مکان قرارگیری چندین کامپیوتر پر قدرت بزرگ( و مجموعه

یجه نتچیپ در یک سیستم، باز هم با مصرف نیروی به شدت پایینی روبرو هستیم که در  8۲دستیابی بود؛ و با وجود مجتمع نمودن 

شود. در حقیقت چیپ جدید آنچنان انقالبی بوده و دنیای پردازش را از نگرش دیگری تری نیز تولید میآن حرارت بسیار پایین

وزشی آم ٔٔنویسی جدید بپردازد و یک برنامهمجبور شده برای همراهی با توسعه آن به ایجاد یک زبان برنامه IBMسازد که نمایان می

  اندازی کند.تحت نام دانشگاه راه رسانیگسترده اطالع

توانست توسط هوش مصنوعی خود قهرمان جهان را در  DeepMindبخش  Googleشرکت  March 16, 2016در تاریخ 

شکست دهند که این دستاورد بزرگی برای هوش مصنوعی  8به  4سال ( با نتیجه  1۵11)شطرنج چینی با قدمتی بیش از  GOبازی 

بهره برده است و این سیستم  short-term memoryو  Deep Learningبود. گوگل در این هوش مصنوعی از تکنولوژی 

باشد و این های قابل تشخیص میدارای تفاوت end-to-endهست اما به صورت  Turing Machineبه نوعی مشابه 

محققان  DeepMindبه صورت مؤثری قابل تعلیم باشد. در  gradient descentها به اون اجازه داده است که با تکنولوژی

آوری کرده و سیستم هوش میلیون حرکت است، جمع 31های بهترین بازکنان گو را که شامل بیش از ای از حرکتگوگل مجموعه

اند تا از این طریق آلفاگو قادر باشد به تنهایی و مصنوعی مبتنی بر یادگیری عمیق خود را با استفاده از این حرکات آموزش داده

 حل تقابل هوش مصنوعیه بازی بپردازد. همچنین دانشمندان برای بهبود هر چه بیشتر این سیستم راهبراساس تصمیمات خود ب

توسعه یافته با خودش را در پیش گرفتند؛ با استفاده از این روش، دانشمندان موفق شدند تا حرکات جدیدی را نیز ثبت کنند و با 

له جدیدتری نمایند. چنین سیستمی قادر شده تا بهترین بازیکن اروپا و استفاده از این حرکات آموزش هوش مصنوعی را وارد مرح

این سیستم با قوانین از پیش تعیین شده است. در عوض این  ٔٔترین نتیجه توسعه آلفاگو، عدم توسعهجهان را شکست دهد. بزرگ

ته و در بازی گو را به خوبی یادگرف های بردهای مبتنی بر یادگیری ماشین و شبکه عصبی توسعه یافته و تکنیکسیستم از روش

که در زمینه  Skymindهای جدیدی را ایجاد و در بازی اعمال کند. کریس نیکولسون، مؤسس استارت آپ تواند تکنیکحتی می

که های مبتنی بر شباز سیستم "کند، در این خصوص این چنین اظهار نظر کرده است: های یادگیری عمیق فعالیت میتکنولوژی

ای که تعیین استراتژی برای رسیدن به موفقیت اهمیت دارد، استفاده کرد. توان در هر مشکل و مسئلهبی نظیر آلفاگو میعص

 "تواند از اقتصاد، علم یا جنگ گسترده باشد. کاربردهای این فناوری می

نام داشت موفق شد در  Crazystoneکه  Coulomمیالدی، برنامه هوش مصنوعی  1184:در ابتدای سال  اهمیت برد آلفاگو

حرکت پی در  4برابر نوریموتو یودا، بازیکن قهار این رشته ورزشی پیروز شود؛ اما موضوعی که باید در این پیروزی اشاره کرد، انجام 

زمان  نرود. در آپی ابتدایی در این رقابت توسط برنامه هوش مصنوعی توسعه یافته بود که برتری بزرگی در بازی گو به شمار می
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Coulom ابت با ها بتوانند پیروز رقای است تا ماشینیک بازه زمانی یک دههبینی کرده بود که برای غلبه بر انسان، نیاز به پیش

گو، در طبیعت این بازی نهفته است. حتی بهترین  هایباشند. چالش اصلی در رقابت با بهترین بازیکن GOها در بازی انسان

توانند های قابل انجام از نظر قدرت پردازشی دچار تزلرل شده و نمیبینی نتیجه حرکتیافته نیز برای آنالیز و پیشهای توسعه ابررایانه

ها مناسب نبوده و در نتیجه زمان درازی را برای ارائه قدرت پردازشی مورد نیاز را تأمین کنند. در واقع نیروی پردازشی این رایانه

توسعه یافته بود، موفق شد تا در سال  IBMکه توسط  Deep Blueست. زمانی که ابررایانه موسوم به نتیجه قابل قبول مورد نیاز ا

، گری کاسپاروف، قهرمان شطرنج جهان را شکست دهد، بسیاری به قدرت این ابررایانه پی بردند؛ چراکه این ابررایانه با قدرت 8110

 گیری، قدرت باالی این ابررایانه در کنار قدرت تحلیل و نتیجهDeep Blueزیادی کاسپاروف را شکست داد. علت پیروزی قاطع این 

 GOهایی در بازی بینیاز هر حرکت احتمالی ممکن در بازی بود که تقریباً هیچ انسانی توانایی انجام آن را ندارد. اما چنین پیش

شود، در هر دور، بصورت میانگین انجام می 1در  1ای ممکن نیست. براساس اطالعات ارائه شده در بازی شطرنج که در صفحه

شود، در هر دور خانه انجام می 81در  81ای به بزرگی حرکت را انجام داد، اما در بازی گو که بین دو نفر در تخته 3۵توان می

احتمال دیگر را در  1۵1حرکت احتمالی نیز در ادامه  1۵1حرکت انجام داد. هر یک از این  1۵1 توان بیش ازبصورت میانگین می

های موجود در ای احتمال حرکات گسترده است که تعداد آن از اتمپی دارند؛ که می شه نتیجه گرفت که در بازی گو، به اندازه

 جهان هستی نیز بیشتر است.

امیدوار بودند تا با استفاده از  facebook، دانشگاه ادینبورگ و DeepMindقان در محق 1184های پیشین: در سال تالش

های عصبی توسعه دهند که قادر باشد تا با نگاه کردن به تخته بازی، همچون هایی مبتنی بر شبکههای عصبی، سیستمشبکه

قراردادن تکنیک درخت مونت کارلو و یادگیری عمیق،  اند تا با کنار همبوک موفق شدهها به بازی بپردازند. محققان در فیسانسان

و سایر بازیکنان  CrazyStoneبوک قادر به برد در برابر شماری از بازیکنان را در بازی گو شکست دهد. البته سیستم فیس

 شناخته شده این رشته ورزشی نشد.

ای قادر است روی رایانه DeepMindائه شده، سیستم افزار مورد نیاز سیستم یادگیری عمیق دیپ مایند: براساس اطالعات ارسخت

ه ای که آلفاگو در برابر فان هوی برگزار کرد، این سیستم مبتنی بر شبکبا چند پردازنده گرافیکی نیز به خوبی کار کند؛ اما در مسابقه

 .پردازنده بود 8ٔ111و  Nvidiaپردازنده گرافیکی  801برد که شامل بیش از ها بهره میهای از رایانهعصبی از وجود شبکه

از نوعی رباتیک ابری رونمایی کرد که در ان شبکه های عصبی روبات ها قادر  Googleشرکت  October 4, 2016در تاریخ 

به به اشتراک گذاشتن یادگیری هایشان با یکدیگر بودند. که این عمل باعث کاهش زمان مورد نیاز برای یادگیری مهارت ها توسط 

های خود را به صورت جمعی در اختیار یکدیگر ها تجربهجداگانه عمل کند، ربات ربات ها می شود و به جای اینکه هر ربات به شکل

ای مانند در باز کردن را انجام دهد یا جسمی دهد که چطور کار سادهدهند. برای مثال یک ربات به ربات دیگر آموزش میقرار می

کنند. ضمن این که آخرین نسخه از اند به سرور آپلود میها آنچه را که یاد گرفتهجا کند و در فواصل زمانی معین، رباترا جابه

 های فردی خود دست پیدا کند.تری از تجربهکنند تا به این وسیله هر ربات به تصویر جامعیادگیری آن موضوع را هم دانلود می

های مختلف توسط ربات اه حلدر شروع یادگیری رفتار هر ربات از منظر ناظر خارجی کامال تصادفی است. اما پس امتحان کردن ر

های ربات به طور مستمر تر به هدف را انتخاب کند و به این ترتیب، توانایی0 هر ربات یاد خواهند گرفت که چطور راه حل نزدیک

د را با وزمان یاد بگیرند و یادگیری خ توانند به شکل همها بهتر میبهبود پیدا خواهد کرد. حال آنکه در روش رباتیک ابری 0 ربات
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توانند عملکرد سریع تر و بهتری نسبت به یک ربات تنها نشان دهند و یکدیگر به اشتراک بگذارند. از این رو ربات های جمعی می

 ها را در انجام کارهای پیچیده بهود بخشد. تواند عملکرد رباتافزایش سرعت این روند، می

 : های عصبی مصنوعیتاریخچه شبکه

ها سعی کردند سیستم یادگیری و تجزیه و تحلیل مغز را طور همزمان اما جداگانه از سویی نوروفیزیولوژیست از قرن نوزدهم به

کشف کنند، و از سوی دیگر ریاضیدانان تالش کردند تا مدل ریاضی بسازند، که قابلیت فراگیری و تجزیه و تحلیل عمومی مسائل را 

ستفاده از یک مدل منطقی توسط مک کلوک و والتر پیتز انجام شد که امروزه بلوک سازی با اها در شبیهدارا باشد. اولین کوشش

کند. عملکرد این مدل ها ارائه میهایی در مورد عملکرد نورونهای عصبی مصنوعی است. این مدل فرضیهاصلی سازنده اکثر شبکه

مقدار آستانه بیشتر باشد اصطالحاً نورون برانگیخته  ها ازها و ایجاد خروجی است. چنانچه حاصل جمع ورودیمبتنی بر جمع ورودی

 بود. ORو  ANDشود. نتیجه این مدل اجرای توابع ساده مثل می

 81۵1ال های عصبی تأثیر داشتند. در سسازی شبکهشناسان و مهندسان نیز در پیشرفت شبیهها بلکه رواننه تنها نوروفیزیولوژیست

باشد، توسط روزنبالت معرفی گردید. این شبکه نظیر واحدهای مدل شده قبلی بود. پرسپترون دارای سه الیه می پرسپترونشبکه 

تواند یاد بگیرد که به ورودی داده شده خروجی است. این سیستم میبه همراه یک الیه وسط که به عنوان الیه پیوند شناخته شده

توسط ویدرو و هاف )دانشگاه  81۲1باشد که در سال دل خطی تطبیقی نورون میتصادفی متناظر را اعمال کند. سیستم دیگر م

یک دستگاه الکترونیکی  Adalalineهای عصبی به کار گرفته شده در مسائل واقعی بودند. استنفورد( به وجود آمد که اولین شبکه

 با پرسپترون فرق داشت.شد ای تشکیل شده بود، روشی که برای آموزش استفاده میبود که از اجزای ساده

های تک الیه و چند الیه پرسپترون را تشریح کردند. نتیجه های سیستممیسکی و پاپرت کتابی نوشتند که محدودیت 81۲1در سال 

های عصبی بود. آنها با طرح اینکه طرح سازی شبکهگذاری برای تحقیقات در زمینه شبیهاین کتاب پیش داوری و قطع سرمایه

 باشد، تحقیقات در این زمینه را برای مدت چندین سال متوقف کردند.قادر به حل هیچ مسئله جالبی نمیپرسپترون 

های موجود به حداقل خود رسیده بود، برخی محققان تحقیقات خود را برای ساخت گذاریبا وجود اینکه اشتیاق عمومی و سرمایه

ت عنوان ای تحهایی که توانایی حل مسائلی از قبیل تشخیص الگو را داشته باشند، ادامه دادند. از جمله گراسبگ که شبکهماشین

Avalanch های پیوسته و کنترل دست ربات مطرح کرد. همچنین او با همکاری کارپنتر شبکه را برای تشخیص صحبتART  را

ردند. هایی برای یادگیری ایجاد کهای طبیعی تفاوت داشت. اندرسون و کوهونن نیز از اشخاصی بودند که تکنیکبنا نهادند که با مدل

ه یک شبکه پرسپترون چندالیه البته با قوانین نیرومندتر آموزشی شیوه آموزش پس انتشار خطا را ایجاد کرد ک 8104ورباس در سال 

 بود.

های عصبی بسیار مهم بود. برخی فاکتورها نیز در بدست آمد برای جلب توجه به شبکه 8111تا  8101هایی که در سال پیشرفت

های متنوع ارائه شد. امروز نیز ر رشتههای وسیعی که برای مردم دها و کنفرانستشدید این مسئله دخالت داشتند، از جمله کتاب

 است.ایجاد شده ANNتحوالت زیادی در تکنولوژی 
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 : زمینه

های معمول محاسباتی با های پردازشی مغز انسان برای تقریب زدن روشفلسفه اصلی شبکه عصبی مصنوعی، مدل کردن ویژگی

ریق داده را از ط ٔٔاست که دانش ارتباط بین چند مجموعهروش پردازش زیستی است. به بیان دیگر، شبکه عصبی مصنوعی روشی 

 کند:کند. این پردازنده از دو جهت مشابه مغز انسان عمل میآموزش فراگرفته و برای استفاده در موارد مشابه ذخیره می

 گیرد.یادگیری شبکه عصبی از طریق آموزش صورت می 

 گیرد.ه عصبی مغز انسان انجام میسازی اطالعات، در شبکدهی مشابه با سیستم ذخیرهوزن 

 : تعریف

های عصبی شود. هر الیه شامل گروهی از سلولیک شبکه عصبی مصنوعی، از سه الیه ورودی، خروجی و پردازش تشکیل می

د؛ حدود کنها را مهای دیگر در ارتباط هستند، مگر این که کاربر ارتباط بین نورونهای الیه)نورون( است که عمومًا با کلیه نورون

 های همان الیه، ارتباطی ندارند.های هر الیه با سایر نورونولی نورون

 عصبی ٔٔدهد. یک شبکههای عصبی را تشکیل میترین واحد پردازشگر اطالعات است که اساس عملکرد شبکهنورون کوچک

های ها در الیهمبنای ارتباطات بین نورون های مختلف، معماری خاصی را برهاست که با قرار گرفتن در الیهای از نورونمجموعه

ها عصبی که از اجتماع این نورون ٔٔتواند یک تابع ریاضی غیرخطی باشد، در نتیجه یک شبکهدهند. نورون میمختلف تشکیل می

کند و عصبی هر نورون به طور مستقل عمل می ٔٔتواند یک سامانه کامالً پیچیده و غیرخطی باشد. در شبکهشود، نیز میتشکیل می

 کنند.ها در یک روند همکاری، یکدیگر را تصحیح میهای متعدد است. به عبارت دیگر، نورونرفتار کلی شبکه، برآیند رفتار نورون

 : انواع شبکه عصبی

 : شبکه عصبی پس انتشار

سر هم قرار گرفته اند. مقادیر ورودی پس از ضرب در وزن های این شبکه مجموعه ای از نورون ها است که در الیه مختلفی پشت 

موجود در گذر گاه های بین الیه ها به نورون بعدی رسیده و در آن جا با هم جمع می شوند و پس از عبور از تابع شبکه مربوطه 

شده و خطای به دست آمده خروجی نورون ها را تشکیل می دهند. در پایان خروجی به دست آمده با خروجی مورد نظر مقایسه 

 جهت اصالح وزن های شبکه به کار می رود ، این امر اصطالحاً آموزش شبکه عصبی نامیده می شود.

 : ماشین بولتزمن

رو به فراموشی بود پس از احیای الگوریتم همگرایی و افزایش فوق العاده سرعت  8111شبکه عصبی بولتزمن که در اواخر صده 

 deep learningهای پیچیده یادگیری عمقی)عمیق( یا دل پرمخاطب تبدیل شد، تا جایی که مدلآموزش، سریع به یک م

ند. های میانی دارای معنی هستبراساس آن ابداع شدند. شبکه عصبی بولتزمن برخالف شبکه پس انتشار دارای یک الیه است و وزن

های میانی یک شبکه بولتزمن دیگر آموزش های عمیق به وجود آمده و بتوان بر روی وزنهمین ویژگی بولتزمن باعث شد که شبکه
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های جدید ورودی هاست به نحوی که نمونههای ورودی و ارتباط ان با خروجی نمونهری توزیع دادهداد. اساس کار این شبکه فراگی

 با توزیع استخراج شده با حداقل خطا بتوانند به تولید الگوی خروجی بپردازند.

 : حافظه انجمنی

ها و به خصوص تصاویر متناظر یا هم معنی با محتوا طراحی شده اند. رفتار این شبکه شبکه عصبی انجمنی به منظور ذخیره داده

 کنید وشود شبیه به حافظه انسان است. شما به فوتبال فکر میشناخته می associative memoryعصبی که با نام انگلیسی 

بندد. شبکه عصبی انجمنی به ازای یک تصویر یا ورودی نظیر صدا باید یک نتان نقش میبالفاصله پرچم تیم دلخواهتان در ذه

تصویر هم معنی یا صدا یا هر چیز دیگر را به طور کامل شبیه سازی کرده و به خروجی ببرد. ابن شبکه عصبی در کاربردهای تداعی 

نهایت( های بسیار قوی و با حافظه باال)در تئوری بیاخیر نسخههای کردن اشیا و یا شبیه سازی حافظه بسیار پرکاربرد است. در سال

 طراحی و ساخته شده اند. MBAMنیز به اسم 

 : دهشبکه عصبی خود سازمان

ها و به خصوص تصاویر متناظر یا هم معنی با محتوا طراحی شده اند. رفتار این شبکه شبکه عصبی انجمنی به منظور ذخیره داده

 کنید وشود شبیه به حافظه انسان است. شما به فوتبال فکر میشناخته می associative memoryلیسی عصبی که با نام انگ

بندد. شبکه عصبی انجمنی به ازای یک تصویر یا ورودی نظیر صدا باید یک بالفاصله پرچم تیم دلخواهتان در ذهنتان نقش می

ه سازی کرده و به خروجی ببرد. ابن شبکه عصبی در کاربردهای تداعی تصویر هم معنی یا صدا یا هر چیز دیگر را به طور کامل شبی

نهایت( های بسیار قوی و با حافظه باال)در تئوری بیهای اخیر نسخهکردن اشیا و یا شبیه سازی حافظه بسیار پرکاربرد است. در سال

 طراحی و ساخته شده اند. MBAMنیز به اسم 

 : یمکنهای عصبی استفاده میچرا از شبکه

توانند در استخراج الگوها و شناسایی های پیچیده میهای عصبی با توانایی قابل توجه خود در استنتاج نتایج از دادهشبکه

ی های عصبها و کامپیوتر شناسایی آنها بسیار دشوار است استفاده شوند. از مزایای شبکههای مختلفی که برای انسانگرایش

 برد:توان موارد زیر را نام می

یادگیری تطبیقی: توانایی یادگیری اینکه چگونه وظایف خود را بر اساس اطالعات داده شده به آن و یا تجارب اولیه انجام دهد  .8

 در واقع اصالح شبکه را گویند.

هایی که در طول آموزش دریافت کرده خود سازماندهی: یک شبکه عصبی مصنوعی به صورت خودکار سازماندهی و ارائه داده .1

 یابد.ها با قاعده یادگیری سازگار شده و پاسخ به ورودی تغییر میا انجام دهد. نورونر

افزارهای مخصوصی که تواند به صورت موازی و به وسیله سختدرنگ: محاسبات در شبکه عصبی مصنوعی میعملگرهای بی .3

 انجام شود.های شبکه عصبی مصنوعی است طراحی و ساخت آن برای دریافت نتایج بهینه قابلیت

یابد ولی برخی امکانات آن با وجود مشکالت بزرگ همچنان تحمل خطا: با ایجاد خرابی در شبکه مقداری از کارایی کاهش می .4

 شود.حفظ می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

8۵8 

 

 باشند.ها بر ای دریافت خروجی مناسب میبندی ورودیهای عصبی قادر به دستهبندی: شبکهدسته .۵

سازد تا تنها با برخورد با تعداد محدودی نمونه، یک قانون کلی از آن را به دست تعمیم دهی: این خاصیت شبکه را قادر می .۲

 نهایتبیها را به موارد مشاهده از قبل نیز تعمیم دهد. توانایی که در صورت نبود آن سامانه باید آورده، نتایج این آموخته

 ها و روابط را به خاطر بسپارد.واقعیت

تا اطالعات فراگرفته خود را حفظ کند و هم قابلیت  پذیری: یک شبکه عصبی هم به حد کافی پایدار استانعطاف-پایداری .0

 تواند موارد جدید را بپذیرد.انعطاف و تطبیق را دارد و بدون از دست دادن اطالعات قبلی می

 

 : های عصبی در مقایسه با کامپیوترهای سنتیشبکه

 یک شبکه عصبی به طور کلی با یک کامپیوتر سنتی در موارد زیر تفاوت دارد:

 ای برای نگهداری داده و دستورالعمل نیستند.های عصبی دستورات را به صورت سری اجرا نکرده، شامل حافظهشبکه .8

 دهند.ها به صورت موازی پاسخ میای از ورودیبه مجموعه .1

 ها.ها و روشها سروکار دارند تا الگوریتمبیشتر با تبدیالت و نگاشت .3

دهند ز تعداد زیادی ابزارساده که اغلب کمی بیشتر از یک جمع وزن دار را انجام میشامل ابزار محاسباتی پیچیده نبوده، ا .4

 اند.تشکیل شده

کنند ای متفاوت برای حل مسئله دارند. کامپیوترهای سنتی از شیوه الگوریتمی برای حل مسئله استفاده میهای عصبی شیوهشبکه

زبان شود. این دستورات به زبان سطح باال و سپس به ابهام دنبال می های بدونای از دستورالعملکه برای حل مسئله مجموعه

شوند. اگر مراحلی که کامپیوتر برای حل مسئله باید طی کند از قبل باشد تبدیل میکه سامانه قادر به تشخیص آن می ماشین

یلی د ختواننشناخته شده نباشند و الگوریتم مشخصی وجود نداشته باشد، سامانه توانایی حل مسئله را ندارد. کامپیوترها می

ها های عصبی و کامپیوترها نه تنای از آنها نداریم انجام دهند. شبکهسودمندتر باشند اگر بتوانند کارهایی را که ما هیچ پیش زمینه

طور توانند مکمل هم باشند. کارهایی وجود دارند که بهتر است از روش الگوریتمی حل شوند و همینرقیب هم نیستند بلکه می

باشند و البته تعداد زیادی نیز برای بدست آوردن بازده ارند که جز از طریق شبکه عصبی مصنوعی قابل حل نمیکارهایی وجود د

کنند. به طور معمول یک کامپیوتر سنتی برای نظارت بر شبکه عصبی استفاده های فوق استفاده میحداکثر، از ترکیبی از روش

 .دهندطور محسوس استفاده شوند کارهای عجیبی انجام می کنند، اگر بههای عصبی معجزه نمیشود. شبکهمی

 : نورون مصنوعی

باشد، حالت آموزش و حالت ای است با تعداد زیادی ورودی و تنها یک خروجی. نورون دارای دو حالت مییک نورون مصنوعی سامانه

گیرد که در مقابل الگوهای ورودی خاص برانگیخته شود و یا در اصطالح آتش کند. در حالت عملکرد. در حالت آموزش نورون یادمی

های از پیش شود. اگر ورودی جزء ورودیشناسایی شده وارد شود، خروجی متناظر با آن ارائه می عملکرد وقتی یک الگوی ورودی

 کند.می گیریتصمیمشناسایی شده نباشد، قوانین آتش برای بر انگیختگی یا عدم آن 
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وتر مپیتوان یک مدل ابتدایی از نورون را به وسیله کاها و ارتباطات درونی آنها میبا کنار گذاشتن برخی از خواص حیاتی نورون

 سازی کرد.شبیه

 : های عصبیبندی شبکهتقسیم

 شوند:بر مبنای روش آموزش به چهار دسته تقسیم می

کاهش حجم، اطالعات ) سازیبهینهشود. کاربرد: ها به هنگام نمیوزن ثابت: آموزشی در کار نیست و مقادیر وزن .8

 های تناظریو فشرده سازی( و حافظه پذیریتفکیک

شوند و خروجی مطلوب وجود ندارد تا با مقایسه خروجی ها اصالح میها فقط بر اساس ورودیآموزش بدون سرپرست: وزن .1

هدف شوند. ها فقط بر اساس اطالعات الگوهای ورودی به هنگام میها اصالح شود. وزنشبکه با آن و تعیین مقدار خطا وزن

ی هایها )تشکیل گروهبندی و تشخیص شباهتهای الگوهای ورودی بر اساس راهبرد خوشه یابی و یا دستهاستخراج مشخصه

های متناظر با الگوهای ورودی از قبل مشخص باشد. این یادگیری باشد، بدون اینکه خروجی یا کالسبا الگوی مشابه( می

های خود را بر پایه خروجی حاصل شده از گیرد. شبکه بدون سرپرست وزننجام میمعموالً بر پایه شیوه برترین هم خوانی ا

ونه به گیرد چگدهد تا در برخورد بعدی پاسخ مناسبی را برای این ورودی داشته باشد. در نتیجه شبکه یادمیورودی تغییر می

شترین تحریک آغازین را دارد برگزیده شود. ورودی پاسخ بدهد. اصوالً هدف این است که با تکنیک نورون غالب نورونی که بی

 های بدون سرپرست یافتن نورون غالب یکی از مهمترین کارها است.بنابر این در شبکه

ا ها تشود و تغییر وزنهای متناظر نیز به شبکه نشان داده میآموزش با سرپرست: به ازای هر دسته از الگوهای ورودی خروجی .3

های مطلوب در حد خطای قابل قبولی الف خروجی شبکه به ازای الگوهای آموزشی از خروجیگیرد که اختموقعی صورت می

ها ارتباط وجود دارد یا خطا به صورت پس انتشار از الیه خروجی به ورودی توزیع ها به وزنها یا از خروجیباشد. در این روش

های آموزشی موجود، آموزش ببیند و با استفاده از دادهای است که ابتدا شوند. هدف طرح شبکهها اصالح میاست و وزنشده

سپس با ارائه بردار ورودی به شبکه که ممکن است شبکه آن را قبالً فراگرفته یا نگرفته باشد کالس آن را تشخیص دهد. چنین 

 شود.ای به طور گسترده برای کارهای تشخیص الگو به کار گرفته میشبکه

یابد. الگوهای آموزشی وجود ندارد اما با سامانه به صورت گام به گام نسبت به زمان بهبود می آموزش تقویتی: کیفیت عملکرد .4

بدون  آید )حالتی بین یادگیری با سرپرست واستفاده از سیگنالی به نام نقاد بیانی از خوب و یا بد بودن رفتار سامانه بدست می

 سرپرست(.

 : های عصبیکاربرد شبکه

های آنالیز ریسک، کنترل هواپیما بدون خلبان، آنالیز باشند از جمله سامانهعی دارای دامنه کاربرد وسیعی میهای عصبی مصنوشبکه

سک های تشخیص ترمز کامیون، تخمین ریو گاز، سامانه اکتشاف نفتکیفیت جوشکاری، آنالیز کیفیت کامپیوتر، آزمایش اتاق اورژانس، 

راه دور،  تبازیابی اطالعا، تشخیص هپاتیت، تشخیص صداطا، وام، شناسایی طیفی، تشخیص دارو، فرایندهای کنترل صنعتی، مدیریت خ

ه های عصبی را بتوان کاربردهای شبکهها و چهره و... در کل میهای زیردریایی، تشخیص اشیاء سه بعدی و دست نوشتهشناسایی مین

ایی، سبندی، شناکند(، خوشه یابی، دستهبندی کرد: تناظر )شبکه الگوهای مغشوش وبه هم ریختهرا بازشناسی میصورت زیر دسته

. سازیداده نشده(، بهینه شبکه آموزشبازسازی الگو، تعمیم دهی )به دست آوردن یک پاسخ صحیح برای محرک ورودی که قبالً به 
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های عصبی در کاربردهای مختلفی نظیر مسائل تشخیص الگو که خود شامل مسائلی مانند تشخیص خط، شناسایی گفتار، امروزه شبکه

نترل یا روند. در کبندی متون یا تصاویر، به کار میبندی مانند دستهشود و نیز مسائل دستهو مسائلی از این دست می پردازش تصویر

تفاده های عصبی مصنوعی اسای دارند نیز به صورت روزافزون از شبکهختار داخلی ناشناخته یا بسیار پیچیدههایی که سامدل سازی سامانه

( از یک شبکه عصبی استفاده نمود که در این صورت کننده موتورکنترلتوان در کنترل ورودی یک موتور)شود. به عنوان مثال میمی

(برای کنترل PIDهایی از قبیل ابع کنترل را یاد خواهد گرفت. کاربرد مناسب تر شبکه عصبی )در مقایسه با روششبکه عصبی خود ت

 .یک سیستم دور موتور در برابر تغییرات ناگهانی بار و زمان پاسخ دهی نیز مطرح شده است

 

 

 : های عصبیمعایب شبکه

های مرسوم دارند، معایبی نیز دارند که پژوهشگران این رشته تالش دارند که سامانههای عصبی نسبت به هایی که شبکهبا وجود برتری

 آنها را به حداقل برسانند، از جمله:

 .قواعد یا دستورات مشخصی برای طراحی شبکه جهت یک کاربرد اختیاری وجود ندارد 

 مسئله پی برد. به عبارت دیگر مرتبط  توان با استفاده از شبکه عصبی به فیزیکدر مورد مسائل مدل سازی، صرفاً نمی

 ساختن پارامترها یا ساختار شبکه به پارامترهای فرایند معموالً غیرممکن است.

 .دقت نتایج بستگی زیادی به اندازه مجموعه آموزش دارد 

 .آموزش شبکه ممکن است مشکل ویا حتی غیرممکن باشد 

 پذیر نیست.دگی امکانپیش بینی عملکرد آینده شبکه )عمومیت یافتن( آن به سا 

 نتیجه گیری :

های توانند در استخراج الگوها و شناسایی گرایشهای پیچیده میهای عصبی با توانایی قابل توجه خود در استنتاج نتایج از دادهشبکه

ن سیستم عصبی مصنوعی که در این مقاله رابطه بی.ها و کامپیوتر شناسایی آنها بسیار دشوار است استفاده شوند مختلفی که برای انسان

ها نگفته شده که خواننده با در کنار هم آمدن مشخصات آ ه و سیستم عصبی پیش بینی پاسخ های خروجی از سامانه های پیچید برای

ست ار سیستم های عصبی و.... را آفریده رابطه ی آنها را متوجه میشود و از تمام این دسته مطالب نتیجه میگیریم که خالقی توانا اگ

 انسان با انجام تحقیقات روی آنها میتواند به یافته های بزرگی دست پیدا کند.

برای ساخت ایده های خوبی میتواند از ساختار این دستگاه   العه و انجام تحقیقات بیشتر درباره سیستم های عصبی مصنوعیانسان با مط 

ند به تحلیل میتوا همچنین بگیرد هیزات مربوط به مهندسی عصبیو تج ت بیوالکتریکتجهیزات الکتریکی به خصوص در زمینه تجهیزا

یشرفت پهمچنین به  و استنتاج داده های رشته های مختلف مهندسی و حتی استنتاج درباره ی مسائل پیچیده ی غیر مهندسی بپردازد 

 .فناوری برای بهبود کیفیت زندگی خود برسد
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 .شبکه عصبی مصنوعی.سایت ویکی پدیا3

4. science.orq.ir-http://www.c 

۵ .http://www.nsl.hcmuns.edu.vn/greenstone/collect/hnkhbk/archives/HASH0188.dir/doc.pdf 

۲. /ethesis.nitrkl.ac.in/245/1/10502014.pdfhttp:/ 

 .شبکه عصبی سایت ویکی پدیا0
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