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3 )Artifical Neural Networks ;Rbert J.Schalaff

4 ) Neural Networks Fundamentals (N.K. Bace,P.Liang) 

5 ) مقاالت ومجالت علمی در زمینه شبکه هاي عصبی وکاربردها

کتاب درسی 
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فهرست مطالب

تاریخچه شبکه هاي عصبی مصنوعی 

مدلسازي نرونها و شبکه هاي عصبی مصنوعی 

…و RBF ،BAM  ،ARTفیلد،کوهونن پترون ، هاپرسپآشنایی با  شبکه هاي 

نحوه یاد گیري در شبکه هاي عصبی و مطالعه روشهاي مختلف 

ي به کمک شبکه هاي عصبیزبهینه سا 

شبکه هاي عصبی در کنترلکاربرد 

کاربرد شبکه هاي عصبی در قدرت

simulated annealingمن زک، ماشین بولتاتو کاستیشبکه هاي عصبی
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  % 40امتحان پایان ترم                 

 % 10                  روژه تحقيقيپ

 % 20           تمرين و شبيه سازی

شيابيزنحوه ار

 % 30امتحان میان ترم                 

در بحث هایی مانند(از طبیعت  انسان  نشات می گیرد : الگوریتم ژنتیک  -
 )تولید مثل عنوان می شود  

:شبکه هاي عصبی -
 می گیردازچگونگی عملکرد سلولها وعصب ها نشات 

AI Techniques   روشهاي مختلف هوش مصنوعی

دیدگاه انسان نسبت به صفات وتعاریف،  نشات می گیرد از: منطق فازي -

Genetic Algorithm

Expert System

Fuzzy Logic

Artificial Neural 
Network

Input output
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– Artificial Neural Networks)شبکه هاي عصبی مصنوعی: تعریف ANN)   در
.واقع مدل هاي ریاضی هستند براي پردازش  سریع و دقیق اطالعات                

vدرك صحیح تر از عملکرد مغز انسان باعث پیشرفت در این زمینه شده است.
v    قابلیت شبکه هاي عصبی مصنوعی از جمله حافظه، تحلیل سریع داده ها و

.تصمیم گیري هاي سریع، باعث کاربرد زیاد آن شده است
v    ، شبکه هاي عصبی کاربرد هاي زیادي درمهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

.رباتیک ، دانش کامپیوتر ،  ریاضیات کاربردي و هوش مصنوعی دارند

  مقدمه: فصل اول 

v   از جمله شبکه هاي عصبی مصنوعی( ظهور و پیشرفت هر تکنولوژي جدید (
.نیازمند دو جزء اساسی است

.ایدة واضحی داده شود)  1
.قابل تحقق باشد)  2

تاریخچه شبکه هاي عصبی مصنوعی

v   سال پیش می رسد 50قدمت شبکه هاي عصبی مصنوعی به.

v   افراد زیادي از شاخه هاي مختلف علوم در این زمینه فعالیت داشته اند.
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 سیر تحوالت در شکل گیري شبکه هاي عصبی

vفیزیک و فیزیولوژي عصبی :Ivan Pavlov , Ernest mach , Herman 
Van Helmholtz ) 19اواخر قرن(

vنظریه محاسبات توابع توسط نرون هاي مصنوعی :Walter Pitts , Warren 
Mc Cullock )1940(

vروش یادگیري نرون هاي بیولوژیکی :Donald Hebb )1950- 1940(
vکاربرد عملی با شبکه پرسپترون :Rosenblatt )1950(
v الگوریتم هاي جدید یادگیري و آموزش :Ted Hoff , Bernard Widrow  

)1960- 1950(
vشبکه هاي عصبی مصنوعی به عنوان حافظه :James Anderson , Teuro

Kohenon)1972(

v شبکه هايSelf – Organizing :Stephen Grossberg )1972(
v 1980(ایده هاي نو و کامپیوترهاي قوي(
vمفهوم مکانیک استاتیک :John Hopfield )1980(
vمعرفی الگوریتمbackpropagation توسطDavid Rumelhart    و

James McClelland )1980(
vشتاب مقاالت و کارها در دو دهه اخیر

سیر تحوالت در آینده و  گسترش توانایهاي شبکه هاي عصبی مصنوعی، مستلزم  
.دانش بیشترما ، از عملکرد مغز انسان است
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  (ANN):تاریخچه 

مطالعه و مقایسه بین دستگاه عصبی خودکار که مرکب  Wienerتوسط  - 1948
. از مغز و اعصاب می باشد با دستگاه الکتریکی و مکانیکی صورت گرفت                     

.Hebb توسطبررسی رفتارهاي مغز  - 1949

.Ashbyتوسط   طراحی مغز - 1952
Frank Rosonblatارائه مدل بسیار ساده یک نرون عصبی توسط  – 1960

شبکه هاي پیشخوردمعرفی  -   (Perseptron)معرفی مدل پرسپترون                     
           (Feed-Forward Neural Networks)  

مطرح شد Bernard Widroشبکه عصبی تطبیقی خطی آدالین توسط   - 1960
لحاظ ساختار شبیه شبکه پرسپترون بودکه از            

توسط)  Self Organizing Network( مانده ارائه روش شبکه خود ساز -1982
           Kohenen  یک سري سیستمهاي رقابتیو به کمک

Minsky & Popertمعرفی کتاب پرسپترون توسط  -1968

   Kohonenتوسط آموزش سیستمهاي رقابتی ارائه یک روش خاص براي  -1970

Gross bergتوسط  ART (Adaptive Resonance Theory)ارائه مدل  – 1976

توسط  (Error back propagation)الگوریتم پس انتشار خطا   - 80دهه   
              Daivid Rummelhurt  وGames  Mcland مطرح شد
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کاربردهاي شبکه عصبی مصنوعی

v   یک جبرانساز کانال معرفی شد 1988اولین کاربرد که در سال
که در تلفنهاي راه دور مورد استفاده داشت، سیستم  تطبیقی بود

و طبقه بندي ) Risk Analysis System(آنالیز کننده ریسک 
 .نیز کاربردهاي دیگر آن بود)  Sonar Classifier(کنندة سونار 

vشامل خلبان اتوماتیک : هوانوردي)autopilot(شبیه سازي مسیر ،
پرواز، سیستمهاي کنترل هواپیما، شبیه سازي اجزاء                          
.هواپیما                          

vهدایت اتوماتیک، آنالیز عملکرد صحیح خودرو: خودرو.

vخواندن چک و اسناد دیگر، ارزشیابی کارتهاي اعتباري: بانکداري
                 )Credit application evaluator(.

vهدایت موشک : سیستمهاي مراقبت)Weapon Steering(دنبال ،
.کردن هدف، تشخیص اشیاء، تشخیص چهره                                                 

vپیشگویی در دنباله اي از کدها، کنترل فرآیندها، عیب یابی: الکترونیک
.ها، آنالیز صدا، مدل هاي غیر خطی، بینایی ماشین ICدر                               

vانیمیشن، جلوه هاي ویژه: سرگرمی.
vپیشگویی نرخ ارز، تعیین قیمت امالك، سهام، مشاوره: امور مالی
vبهینه سازي محصول، ارزشیابی استراتژي: بیمه.
vکنترل پروسه ساخت، آنالیز و طراحی محصول، کنترل: کارخانجات

.کیفیت                                
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vکشف و طبقه بندي سلول هاي سرطان، آنالیز سیگنالهاي :پزشکی
               EEG , ECG

vاکتشاف و تشخیص محلهاي داراي نفت و گاز: نفت و گاز.
vکنترل کننده ربات، سیستمهاي بینایی: رباتیک.
vتشخیص، فشرده سازي، دسته بندي صحبت: صحبت.
vشناسایی مخاطب، سیستمهايفشرده سازي اطالعات: مخابرات ،

(online).پرداخت بر خط                            
vتشخیص  ترمز کامیون، شناسایی پالك، نوع و سرعت: حمل و نقل

. . .  خودرو                                  

 :معرفی سلول عصبی
ی الکترونیکی از ساختار  یها توان با اغماض زیاد، مدل هاي عصبی را می شبکه

سازي فعالیتهاي یک   پایه مدلهاي تحلیل عصبی بر شبیهو  عصبی مغز انسان نامید
 .استوار است) نرون(سلول عصبی 

. باشند شوند، اجتماعی از نرونها می هایی که عصب نامیده می بافت
:اند ها از سه قسمت اساسی تشکیل شده بیشتر نرون

که شامل هسته و قسمتهاي  : (Soma) وللبدنه س -1
.باشد حفاظتی دیگر می                                    

(Dendrite) دندریت -2

(Axon) نوکسا -3
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v ساخته دندریت ها، شبکه هاي گیرنده درخت مانند
شده از فیبرهاي عصبی هستند که سیگنال الکتریکی      

  .را به جسم سلول می برند      

v در جسم سلولی، این سیگنالها با هم  جمع شده و با
  .یک سطح آستانه  مقایسه می شود    

v  اکسن یک فیبر بلند و منفرد است که سیگنال را از
 .جسم سلولیِ یک نرون به نرون هاي دیگر ارسال می کند   

  v  محل تالقی یک اکسون از یک سلول به دندریتهاي
. گویند ) Synapse(  را سیناپس سلول دیگر   

سـه دسـته تقسـیم     شـود بـه   هـدایت مـی    ها براساس ساختارهایی که بین آنها پیامها نرون
:گردند می

نرونهاي حسی که اطالعات را از ارگانهاي  -1
فرستند حسی به مغز و نخاع می      

هاي فرمان را هاي محرك که سیگنال نرون -2
نخاع به ماهیچه و غدد هدایت  از مغز و     

. کنند می     
ارتباطی که نرونها را به هم متصل  يها نرون -3

 .کنند می     
v عملکرد شبکه عصبی بستگی به نحوه قرار

گرفتن و ترتیب نرون ها و قدرت سیناپس ها    
.دارد     
v  بخشی از ساختار عصبی هنگام تولد و

بخش هاي دیگر از طریق یادگیري شکل     
می گیرند و در طول زمان اتصاالت جدید    
.تشکیل می شوند    
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شباهتها و تفاوتهاي کلیدي بین شبکه هاي عصبی مصنوعی بیولوژیکی و 
شبکه هاي 

v هر دو از عناصر محاسبه گر و ساده تشکیل شده اند که داراي اتصاالت فراوان می باشند.

vنحوه و نوع اتصال بین نرون ها، وظیفه شبکه را مشخص می کنند.

v 9ثانیه است در صورتی که تاخیر مدارات الکترونیکی  10-3تاخیر عملکرد نرون هاي بیولوژیکی-

علت این . اما مغز توانایی انجام کارهایی با سرعت بسیار بیشتر از کامپیوتر را دارد. ثانیه است 10
تمام نرون ها بصورت همزمان کار می (امر ساختار موازي در شبکه عصبی بیولوژیکی است 

).کنند


