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 تشکرو قدردانی

خداوند بزرگ را شاکرم که لطف خود را شامل حال من نمود تا بتوانم تحقیق خود را به پایان برسانم و 

 .بتوانم سهمی هر چند اندک، در راه توسعه علمی ایران عزیز بردارم که چو ایران نباشد، تن من مباد

که راهنمایی اینجانب را در انجام تحقیق، پژوهش و  ، نجفی هیمابرا سروان جناببزرگوار  فرماندهاز  

 اند نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم.تقبل نموده اثرنگارش این 

 

 

 

 
 

www.collegeprozheh.ir          كالج پروژه



 

 

 

 چکیده

شخیص سایی ت شنا شد. به علت یکی از مباچهره  و  صویر می با شین و پردازش ت حث مطرح در بینایی ما

ساله وکاربردهای فراوان ست.  از آنجا  آن خصوصیات خاص م شده ا الگوریتم های متعددی برای آن ارائه 

که هر روشیییی به گونه ای متفاوت سیییعی در تشیییخیص چهره دارد، می توان امیدوار بود که یک روش 

 ترکیبی می تواند جوابی به مراتب بهتر و کاراتر از روش های تکی ارائه دهد.

نتیجه قابل  PCAجمله شبکه عصبی و الگوریتم در این پژوهش سعی شده است با ترکیب روش هایی از 

 قبولی را برای سیستم حضور غیاب و کنترل ورود و خروج افراد ارائه دهیم.

الزمه شناسایی چهره تشخیص چهره می باشد. یعنی در ابتدا باید چهره تشخیص داده شود وبعد از یافتن 

 چهره مشخص شود ای چهره متعلق به چه شخصی است.

 : کلیدی کلمات

 

PCAتشخیص چهره، شناسایی چهره،  شبکه عصبی، 
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 مقدمه 1.1

چهره یک ویژگی منحصیییر به فرد در انسیییان می باشییید. حتی دو فرد همزاد نیز از لحای چهره علیرغم 

شود که سبب می  شند.این تمر  بتوان از چهره به عنوان یکی  شباهت زیاد دارای تفاوت های جزئی می با

از محک های تعیین هویت و شییناسییایی افراد اسییتفاده کرد.چنین قابلیتی دارای کاربردهای متعددی در 

سایی مجرمین، ورود به اماکن دولتی ونظامی و غیره می  شنا سنامه، کارتهای اعتباری،  شنا تطبیق عکس 

 باشد.

زنده موضوع تحقیقاتی وسیعی در شاخه های پردازش تشخیص چهره توسط ماشین از تصاویر زنده و غیر 

شد. در طی  صبی می با شبکه ع شین و  سایی الگو، بینایی ما شنا صویر،  سال اخیر مطالعات زیادی 20ت

اوسییط فیزیکدانها و متخصییصییین مغز و اعصییاب از یکطرف، و مهندسییین  طرف دیگر بر روی جنبه های 

 شده است.مختلف تشخیص چهره توسط انسان وماشین انجام 

سان شخیص چهره در ان سائل دو گروه اول عمدتا عبارتند از: یکتایی چهره ها، چگونگی ت سازماندهی  م  ،

حافظه برای چهره ها، علت عدم توانایی برای تشییخیص دقیق چهره وارون، وجود یک عصییب مادر بزرگ 

 برای تشخیص و نقش نیمکره راست مغز در تشخیص چهره.

سایی پهر شنا شد و در طی دهه  1970ه در اوایل دهه کار بر روی  شد.اما از اوایل  1980شروع  متوقف 

 بطور چشمگیری افزایش یافت. دلیل این امر عبارت است از: 1990دهه 

 افزایش پروژه های تحقیقاتی در زمینه های قضایی و تجاری .1

 پیدایش شبکه عصبی با تکیه بر پردازش تصویر .2

 در دسترس بودن سخت افزار بی درنگ .3

 یاز روزافزون به کاربردهای امنیتی و نظارتین .4

سییال اخیر نیز فعالیت های زیادی بر روی مسییائلی از قبیل بخش بندی، تعیین محل چهره در 5در طی 

تصویر و استخراج ویژگی هایی مانند چشم، ابرو، دهان، بینی مشاهده می شود. عالوه بر آن پیشرفت های 

 ی و شبکه عصبی حاصل شده است.زیادی در طراحی الگوریتم های شناسای
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 هدف از پژوهش 1.2

هدف از انجام این پژوهش پیاده سازی سیستم حضور وغیاب می باشد. به این صورت که مجموعه ای از 

صاویر  سط ت ستم تو سی سته بندی گردد. پس از آموزش  صاویر از چهره افراد مورد نظر جمع آوری ود ت

صویر جدید  ستم با دریافت ت سی شده  شد که در مجموعه بانک جمع آوری  شخیص افرادی با قادر به ت

 اطالعاتی خود دارد.

 پژوهشساختار 

ح مختصری درمورد پردازش تصویر پرداخته ونرم افزارهایی که در این شاخه استفاده توضیبه  2در فصل 

 .می شون را مورد بررسی قرار دادیم

 ت.اسشده پرداخته به تشریح الگوریتم شبکه عصبی و انواع آن 3فصل 

 .های استفاده از رابط گرافیکی کاربری و نحوه پیاده سازی آن پرداخته شده استمزیتبه  4فصل 

نهادی های پیشر شده در روشها به تشریح و توضیح برخی الگوریتم های ذکو در قسمت پیوستدر انتها 

 پرداخته شده است.
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 مقدمه 2.1

 ش رایانهدانای از شود که شاخهبه موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته می امروزه بیشتر پردازش تصاویر

یا پویش شده  دوربین دیجیتالدیجیتال که نماینده تصاویر برداشته شده با  سیگنالاست که با پردازش 

  .هستند سر و کار دارد پویشگرتوسط 

-بهبود تصاویر دربرگیرنده روش است. بینایی ماشینو  بهبود تصاویرپردازش تصاویر دارای دو شاخه عمده 

برای بهتر کردن کیفیت دیداری تصاویر و اطمینان  افزایش تضادمحوکننده و  فیلترهایی چون استفاده از 

حالی که بینایی ماشین به است، در (نمایشگر رایانهیا  چاپگراز نمایش درست آنها در محیط مقصد )مانند 

توان معنی و محتوای تصاویر را درک کرد تا از آنها در کارهایی پردازد که به کمک آنها میهایی میروش

  .استفاده شود محور تصاویرو  رباتیکچون 

که ورودی یک تصویر است مثل  پردازش سیگنالدر معنای خاص آن پردازش تصویر عبارتست از هر نوع 

ای هتواند یک تصویر یا یک مجموعه از نشانای از یک فیلم. خروجی پردازشگر تصویر میعکس یا صحنه

های پردازش تصویر شامل برخورد با تصویر به عنوان مربوط به تصویر باشد. اغلب تکنیک متغیرهاییا ویژه 

پردازش  .شودیهای استاندارد پردازش سیگنال روی آنها مکار گرفتن تکنیکیک سیگنال دو بعدی و به

 تصویر هم وجود دارند آنالوگکند ولی پردازش نوری و تصویر اغلب به پردازش دیجیتالی تصویر اشاره می

 بینایی ماشین و پردازش تصویر در اتوماسیون صنعتی 2.2

ماشین آالت و تجهیزات صنعتی یکی از وظایف مهم در فرایندهای تولیدی است. به کارگیری کنترل کنترل 

کان های نو امگیری از تکنولوژیتر شده و رویکردهای جدید با بهرهخودکار و اتوماسیون روزبه روز گسترده

فاده از ماشین آالت سازد. الزمه افزایش کیفیت و کمیت یک محصول، استرقابت در تولید را فراهم می

باشد. ماشین آالتی که بیشتر مراحل کاری آنها به طور خودکار صورت گرفته و پیشرفته و اتوماتیک می

های پردازش امروزه استفاده از تکنولوژی ماشین بینایی و تکنیک .اتکای آن به عوامل انسانی کمتر باشد

، برد آن بویژه در کنترل کیفیت محصوالت تولیدیاست و کارای در صنعت پیدا کردهتصویر کاربرد گسترده

  .شودتر میهای خود هدایت شونده روز به روز گستردههدایت روبات و مکانیزم
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عدم اطالع کافی بعضی مهندسان در بعضی کشورها از تکنولوژی ماشین بینایی و عدم آشنایی با توجیه 

ز این تکنولوژی تردید و در بعضی مواقع واکنش است که در استفاده ااقتصادی به کارگیری آن موجب شده

رغم این موضوع، ماشین بینایی روز به روز کاربرد بیشتری پیدا کرده و روند منفی وجود داشته باشد. علی

عملیات پردازش تصویر در حقیقت مقایسه دو مجموعه عدد است که اگر  .استرشد آن چشمگیر بوده

 صورتخاص فراتر رود، از پذیرفتن محصول امتناع شده و در غیر این تفاوت این دو مجموعه از یک محدوده

سازی شده است، توضیح پردازش تصاویر پیاده هایی که در زمینهشود. در زیر پروژهمحصول پذیرفته می

بندی اشیاء، گیری اشیاء، دستهها با استفاده از پردازش تصویر، شمارش و اندازهشود. این پروژهداده می

  :دهندص عیوب مثل تشخیص ترک، و بسیاری عملیات دیگر را انجام میتشخی

 گیری و کالیبراسیوناندازه 

 های معیوبجداسازی پین 

 و خواندن بارکد 1بازرسی لیبل 

 بازرسی عیوب چوب 

 بازرسی قرص 

 بندی زعفرانبازرسی و دسته 

 بندی کاشیبندی و دستهدرجه 

 بازرسی میوه 

 بازرسی شماره چک 

 ........ 

وردی ما به روی آن تمرکز داریم نمره دهی سیبل درمیدان تیر است که میتوان به عنوان موردی جدید م

 به موارد باال اضافه نمود.

 

                                              

 برچسب 1
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 نرم افزارهای قابل استفاده برای پردازش تصویر 2.3

ه ربرای انجام عملیات پردازش تصویر نرم افزارهای مختلفی وجود دارد که در زیر به دو نرم افزار اصلی اشا

 می کنیم.

2.3.1 OpenCV 

یکی از مشکالت توسعه دهندگان نرم افزار های بصری انجام محاسبات مختلف بر روی تصاویر است. به 

 پروژه ای را با نام Intel ه نویسی بهینه دارد. شرکتنیاز به برنام دلیل حجم باالی اطالعات، پردازش آنها

OpenCV نبالدرنگ محاسبات بصری، جهت توسعه دهندگاانجام  ا کتابخانه های بهینه برایت آغاز کرد 

 .این دسته نرم افزار ها فراهم آورد

برای توسعه دهندگان نرم افزارهای بصری و پردازش تصویر است  BSD یک کتابخانه بازمتن با الیسنس

 .پا به دنیای کامپیوتر نهاد Intel توسط شرکت 2000که در سال 

و  2.4کتابخانه موجود می باشد که معروف ترین آنها ورژن در حال حاضر ورژن های مختلفی از این 

 .است که آخرین ورژن پایدار محسوب می شود 3.1جدیدترین آنها ورژن 

 نوشته شده است ولی تقریبا در تمام زبان های برنامه نویسی معروف ازجمله ++C/C این کتابخانه با زبان

Python قابل دستری است. 

  استفاده می کنند OpenCV چه نرم افزارهایی از 2.3.1.1

استفاده می کنند اما با توجه به صفحه ی ویکی پدیا می توان به  OpenCV نرم افزارهای بسیار زیادی از

 .موارد زیر اشاره کرد

 2D and 3D feature toolkits 

 Egomotion estimation 

 Facial recognition system 

 Gesture recognition 

 Human–computer interaction (HCI) 

 Mobile robotics 

 Motion understanding 

 Object identification 
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 Segmentation and recognition 

 Stereopsis stereo vision: depth perception from 2 cameras 

 Structure from motion (SFM) 

 Motion tracking 

 Augmented reality 

2.3.1.2 OpenCV شودمی  بر روی چه سیستم عامل هایی اجرا  

OpenCV  در سیستم عامل های مختلف اجرا می شود که از مهمترین آنها می توان به این موارد اشاره

 .کرد

Desktop: Windows, Linux, OS X, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD 

 Mobile: Android, iOS, Maemo, BlackBerry 10 

2.3.2 MATLAB 

توسعه داده  Cتدا براساس زبان برنامه نویسی یک زبان سطح باال و با محیطی جذاب می باشد، که در اب

ه است کنویسی مربوطهشد. واژه متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه

 است. این نام حاکی از رویکردایجاد شده (آزمایشگاه) Laboratory)ماتریس( و Matrix از ترکیب دو واژه

  .شونددر نظر گرفته می ماتریس است، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوانمحور برنامه  ماتریس

ها در متلب به شکل یک ماتریس قیقت تمام دادهدر متلب بسیار ساده است. در ح هاماتریس کار کردن با

 شود. یک رشته مانندذخیره می 1×1شوند. برای مثال یک عدد )اسکالر( به شکل یک ماتریس ذخیره می

«Tehran is capital of Iran »ه ها ببا یک سطر و چندین ستون )که تعداد ستون ماتریسی به شکل

ردد که گسه بعدی ذخیره می ماتریس شود. حتی یک تصویر به شکل یکتعداد کاراکترهاست( ذخیره می

د. شون برای تعیین مختصات نقاط و بُعد سوم آن برای تعیین رنگ نقاط استفاده میبُعد اول و دوم آ

نابراین شوند. بستونی( ذخیره می بردارهایهای تک ستون )های صوتی نیز در متلب به شکل ماتریسفایل

 .ای تعجب نیست که متلب مخفف عبارت آزمایشگاه ماتریس باشدج

MATLAB  امکان آسان عملیات ماتریسی، محاسباتی و توابعی، استفاده از الگوریتم های مختلف و

 دهد.های مختلف برنامه نویسی را به کاربر میهمچنین امکان ارتباط آسان با زبان
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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MATLAB از جمله می توان به سیگنال و پردازش تصویر، ای است، دارای طیف کاربردی گسترده

ارتباطات، طراحی کنترلر، تست و اندازه گیری، مدل سازی مالی و تجزیه و تحلیل، و زیست شناسی 

 Toolboxبا استفاده از افزودن  MATLABمحاسباتی اشاره نمود. همچنین امکان گسترش محیط 

 برای اهداف مختلف داده شده است.

 توابع فاده ازاست.جدید تعریف کند توابع تواندنویس نیز میفراوانی که خود متلب دارد، برنامه توابع عالوه بر

ها بسیار راحت و لذت بخش است.هسته متلب برای سرعت و کارایی باال به زبان متلب برای نمایش داده

 های متلب اکثرا  برنامه است.پیاده سازی گشته  جاوا آن به زبان 1است ولی رابط گرافیکی سی نوشته شده

 . کامپایلر است نه مفسر هستند و در واقع متلب )مانند بیسیک( باز متن

های ین شرکت سازنده و گروهشود، همچنپذیری آن و راحت بودن کار با آن ناشی میقدرت متلب از انعطاف

-خاص ابزارهایجعبه های مهندسی هر سالههای سرتاسر جهان و برخی شرکتمختلف، از جمله دانشگاه

ارها ابزاست. فهرستی از این جعبهافزایند که باعث افزایش کارآیی و محبوبیت آن شدهکاربردی به آن می

 است :در زیر آمده

 simulink مجردها به صورت سازی سامانه، ابزاری برای شبیه 

 ندسی مخابراتمه ، توابع و ابزارهای محاسباتمخابرات متلب 2ابزارجعبه 

 مهندسی کنترل ابزار کنترل متلب، توابع و ابزارهای محاسباتجعبه 

 فازی ابزار فازی متلب، توابع و ابزارهای محاسباتجعبه 

 اسبات عددیمح ابزار محاسبات متلب، توابع و ابزارهایجعبه 

 مهندسی کنترل در تخمین سیستم ابزار تخمین متلب، توابع و ابزارهای محاسبات بحثجعبه 

 آمار ابزار آمار متلب، توابع و ابزارهای محاسباتجعبه 

 آوری دادهجمع آوری داده متلب، توابع و ابزارهایابزار جمعجعبه 

                                              

1 GUI 

2 Toolbox 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
www.collegeprozheh.ir
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 شبکه عصبی ابزار شبکه عصبی متلب، توابع و ابزارهای محاسباتجعبه 

 پردازش تصویر ابزار پردازش تصویر متلب، توابع و ابزارهای محاسباتجعبه 

 پردازش صوت ابزار پردازش صوت متلب، توابع و ابزارهای محاسباتجعبه 

 ابزار احتماالت متلبجعبه 

 ابزار محاسبات سیمبولیک متلببهجع 

 درنگهای بیسامانه و ابزارهای محاسبات، توابع درنگ متلبابزار کارگاه بیجعبه 

ستفاده   صویر متلبجعبهدر این پژوهش ما با ا شتیم . ابزار پردازش ت ستفاده از  کدهای خودرا نو دلیل ا

باشد. همچنین می توان بعد ر برای انجام پژوهش میها بیشت 1متلب سرعت آن و موجود بودن داکیومنت

شده می توان  exe.2از تکمیل کار از برنامه فایل خروجی شته  ستخراج نمود که بدون نیاز به کدهای نو ا

 برنامه را اجرا نمود.

 

 

.  

                                              

 سند 1

 فایل اجرایی 2
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 مقدمه 3.1

تاکنون راه حلهایی برای استفاده از هوش  کنند ودهها سال است که جلب توجه می ]14[های عصبیشبکه

کالوک و منطق مکتوسط نروفیزیولوژیست وارن 1943بشری ارائه شده است. اولین نرون مصنوعی درسال 

های عصبی متمایل شدند و تنها در دهه سوی شبکهالیلی مردم بهه دب 60در دهه  پیتز تولید شد.دان والتر

 های عصبی را دیدند.شبکههای واقعی دانشمندان توانایی 80

 شبکه عصبی سابقه تاریخی 3.2

. اگرچه این موضوع  ]15[به نظر می آید شبیه سازی های شبکه عصبی یکی از پیشرفت های اخیر باشد

پیش از ظهور کامپیوتر ها بنیان گذاری شده و حداقل یک مانع بزرگ تاریخی و چندین دوره مختلف را 

 پشت سر گذاشته است.

شر ست آمده خیلی از پی ساده و ارزان کامپیوتری بد سازی های  شبیه  فت های مهم با تقلید ها و 

است. در پی یک دوره ابتدائی اشتیاق و فعالیت در این زمینه ، یک دوره ی بی میلی و بدنامی راهم پشت 

ضوع در پایین ترین شتیبانی حرفه ای از این مو سرمایه گذاری و پ ست . در طول این دوره  شته ا  سر گذا

حد خود بود ، پیشییرفت های مهمی به نسییبت تحقیقات محدود در این زمینه صییورت گرفت . که بدین 

سترش تکنولوژی متقاعد کننده ای بپردازند که خیلی برجسته تر از  شدند تا به گ شگامان قادر  سیله پی و

سط  سکیمحدودیت هایی بود که تو شد.  2پاپرتو  1مین سانده  سکیشنا سال  ،کتابی را پاپرتو  مین در 

منتشییر کردند که در آن عقیده عمومی راجع به میزان محرومیت شییبکه های عصییبی را در میان  1969

 ]15[محققان معین کرده بود و بدین صورت این عقیده بدون تجزبه و تحلیل های بیشتر پذیرفته شد.

سال  صنوعی در  صبی م سلول ع سیله یک  1943اولین  صاب فیزیولبو ست مغز و اع وارن  مبه نا وژی

ساخته شد . اما محدودیتهای تکنولوژی در آن زمان اجازه  4والتر پیتزو یک منطق دان به نام  3مک کولوچ

 ]14[کار بیشتر به آنها نداد.

  5شبکه های عصبی 3.3

شمندان علوم کامپیوتر به آن عالقمند شبکه ست که دان صنوعی از مباحث جدیدی ا صبی م های ع

شرفت هرچه بیشده صرف آن کرده و میاند و برای پی سیاری را  کنند. شتر علوم کامپیوتر وقت و هزینه ب

شبیه سان و با هدف  صبی بدن ان ستم ع سی ضوع با ایده گرفتن از  شتر کامپیوتر باین مو ه سازی هرچه بی
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ست. از جمله کاربردهای این بحث می شرفته ا شکل گرفت و تا حال به خوبی پی سان  سایان شنا ی توان از 

ش تصیییویر و رویت. هوش مصییینوعی. کنترل رباتها و موارد بسییییار دیگر نام برد. ما در این الگوها. پرداز

های عصبی مصنوعی و نیز کاربردهای آن خواهیم پرداخت. پس از مقدمه به مسائل در خور شبکهبررسی 

سپتروندر ادامه  شبکهها را که یکی از مهمترین الگوریتم 6پر صنوعی میههای  صبی م شد معرای ع  فیبا

 ]16[.نیمکمی

  چیست؟ 7های عصبی مصنوعیشبکه 3.4

( ایده ای است برای پردازش اطالعات که از سیستم عصبی زیستی الهام ANN) 8شبکه عصبی مصنوعییک 

گرفته شده و مانند مغز به پردازش اطالعات می پردازد . عنصر کلیدی این ایده ، ساختار جدید سیستم 

شمار زیادی عناصر پردازشی فوق العاده بهم پیوسته تشکیل شده  پردازش اطالعات است. این سیستم از

نظیر انسانها ، با مثال یاد  ها ، ANNکه برای حل یک مسأله با هم هماهنگ عمل می کند. 7نورون ها

برای انجام وظیفه های مشخص ، مانند شناسایی الگو ها و دسته بندی اطالعات ، در  ANNمیگیرند . یک 

گیری ، تنظیم می شود . در سیستم های زیستی یادگیری با تنظیماتی در اتصاالت طول یک پروسه یاد

 ]14[ها هم می باشد. ANNروش  سیناپسی که بین اعصاب قرار دارد همراه است . این

 استفاده می کنیم  عصبیچرا از شبکه های   3.5

یچیده یا مبهم ، شیییبکه های عصیییبی ، با قابلیت قابل توجه آنها در اسیییتنتاج معانی از داده های پ

میتواند برای اسییتخراج الگوها و شییناسییایی روشییهایی که آگاهی از آنها برای انسییان و دیگر تکنیک های 

صبی تربیت یافته می تواند به  شبکه ع شود. یک  ست به کار گرفته  شوار ا سیار پیچیده و د کامپیوتری ب

از این  داده شییده به حسییاب آید.که برای تجزیه تحلیل به آن  عنوان یک متخصییص در مقوله اطالعاتی

استفاده  "چه می شد اگر  "تخصص می توان برای بر آورد وضعیت های دلخواه جدید و جواب سؤال های 

 کرد.

 های عصبی مصنوعیایده پیدایش شبکه 1-6 3.6

 آیا کامپیوتر میتواند همان نوع از محاسیییباتی را که یک فرد هوشیییمند انجام میدهد به کار گیرد؟

سیاری از شبکه ب شته ودارند که این بحث باید مورد توجه قرار گیرد.  شمندان عقیده دا صبیدان در  های ع
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سبت به کامپی سائل یک جهت جدید و متمایز ن شود. کامپیوترهای عمومی از ترهای عمومی میوحل م گ

ستفاده می شده پیرویک الگوریتم ا سری دستورات از پیش تعیین  سائل از یک   یکنند یعنی برای حل م

سری اطالعات برای حل مسئله دارد. و همین مسئله کای که کامپیوتر نیاز به یکنند مگر در مواقع ویژهمی

ایم ایم و روش حل آنها را شناختهتوانایی پردازش را از کامپیوترهای عمومی به مسائلی که ما قبال فهمیده

را به همراه دارند. اما کامپیوترها باید های بزرگتر کند و تنها سرعت عمل و قدرت در حل نمونهمحدود می

دانیم چگونه باید آنها را انجام به قدری مفید باشیییند که بتوانند کارهایی را انجام دهند که واقعا ما نمی

 ]17[دهیم

 :مزیتهای دیگر آن شامل موارد زیر می شود

و  داده شییده برای تمرین قابلیت یاد گیری نحوه انجام وظایف بر پایه اطالعات : یادگیری انطباق پذیر

 تجربه های مقدماتی .

عاتی که در طول می تواند سییازماندهی یا ارائه اش را ، برای اطال ANNیک : سییازماندهی توسییط خود

 یافت می کند، خودش ایجاد کند.دوره یادگیری در

سبات : عملکرد بهنگام صی  ANNمحا صو سخت افزارهای مخ شود، و  صورت موازی انجام  می تواند ب

 .راحی و ساخته شده است که می تواند از این قابلیت استفاده کندط

تحمل اشیییتباه بدون ایجاد وقفه در هنگام کد گذاری اطالعات : خرابی جزئی یک شیییبکه منجر به 

تنزل کارایی متناظر با آن می شییود اگر چه تعدادی از قابلیت های شییبکه ممکن اسییت حتی با خسییارت 

 ]18[بزرگی هم باقی بماند.

 بکه های عصبی در مقابل کامپیوتر های معمولیش 3.7

شبکه های عصبی نسبت به کامپیوتر های معمولی مسیر متفاوتی را برای حل مسئله طی می کنند 

ریتمی را استفاده می کنند به این معنی که کامپیوتر یک مجموعه امپیوتر های معمولی یک مسیر الگو. ک

گیرد. بدون اینکه، قدم های مخصوصی که کامپیوتر نیاز به می عمل ها را به قصد حل مسئله پیاز دستورال

طی کردن دارد، شناخته شده باشند کامپیوتر قادر به حل مسئله نیست. این حقیقت قابلیت حل مسئله 

ی کامپیوتر های معمولی را به مسیییائلی ،محدود می کند که ما قادر به درک آنها هسیییتیم و می دانیم 

م دانی اگر کامپیوتر ها می توانسییتند کار هایی را انجام دهند که ما دقیقا نمیشییوند. اما  چگونه حل می

 ]18[چگونه انجام دهیم ، خیلی پر فایده تر بودند.
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سان انجام می دهد پردازش می  شابه با کاری که مغز ان شی م صبی اطالعات را به رو شبکه های ع

صبی( سلول ع شی) صر پرداز شده  کنند. آنها از تعداد زیادی از عنا شکیل  سته اند ت که فوق العاده بهم پیو

موازی باهم برای حل یک مسئله مشخص کار می کنند .شبکه های عصبی است که این عناصر به صورت 

با مثال کار میکنند و نمی توان آنها را برای انجام یک وظیفه خاص برنامه ریزی کرد مثال ها می بایسییت 

شبکه ممکن  شود و یا حتی بدتر از این  سودمند، تلف می  شوند در غیر این صورت زمان  با دقت انتخاب 

کار کند. امتیاز شبکه عصبی این است که خودش کشف می کند که چگونه مسئله را حل  است نا درست

ست. شگویی ا شخص  کند ، عملکرد آن غیر قابل پی سیر م از طرف دیگر ، کامپیوتر های معمولی از یک م

برای حل یک مسئله استفاده می کنند. راه حلی که مسئله از آن طریق حل می شود باید از قبل شناخته 

شود. این دستورات سپس به زبان های برنامه شو شرح داده  صورت دستورات کوتاه و غیر مبهمی  د و به 

ست تبدیل  شود و بعد از آن به کدهایی که کامپیوتر قادر به درک آنها ا سطح باال برگردانده می  سی  نوی

 تباهود به یک اشگویی هستند و اگر چیزی به خطا انجام شقابل پیشمی شود. به طور کلی این ماشین ها 

 گردد.سخت افزاری یا نرم افزاری بر می

شبکه های عصبی و کامپیوتر های معمولی با هم در حال رقابت نیستند بلکه کامل کننده یکدیگرند. 

ریتمی هستند نظیر عملیات محاسباتی و وظایفی نیز ارد که بیشتر مناسب روش های الگووظایفی وجود د

 بکه های عصییبی هسییتند . حتی فراتر از این ، مسییائلی وجود دارد کهوجود دارد که بیشییتر مناسییب شیی

کیب هر دو روش بدست می آید )بطور معمول کامپیوتر های معمولی نیازمند به سیستمی است که از تر

شوند ( به این قصد که بیشترین کارایی بدست آید. شبکه های عصبی به کار گرفته می   برای نظارت بر 

ه نمی کنند اما اگر خردمندانه به کار گرفته شییوند نتایش شییگفت آوری را خلق شییبکه های عصییبی معجز

  میکنند.

 بررسی سلولهای مغزی افراد 3.8

بیان یک راه  های مغزی وها یا رشییتهنرونتحقیق درباره سییلولهای مغزی افراد و همچنین شییناخت 

عصبی  از میلیونها نرون کند شروع شد. مغز بشر متشکلوت که یک سیستم هوشمند را بنا مینسبتا متفا

ست و صر بفرد ا شته منح شاین ر صبی به ا  ا نرون عموم کنند.. هرهای مختلف تغییر میکال و اندازههای ع

سلولهای عصبی آکسونکیک هسته دارد و ی صبی نرون دیگر  1سری  سلولهای ع که عالئم خروجی را به 

شاخه و کنندحمل می صبی میان  سلولهای ع سلولهعالئم در  صبیهای  نواحی خروجی جریان  و 2ای ع
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در اینجا برای حالت برانگیزش باید آشییفتگی از یک حدی تجاوز کند که آسییتانه یا سییرحد نامیده  .دارند

 شود و پس از برانگیزشمی

فرستند و خود را برای دریافت و پاسخ به اطالعات عمومی های دیگر میها پیامهایی برای نروننرون 

 ]15[کنند.آماده می

مسائل زیادی راجع به این که مغز چگونه خود را برای پردازش اطالعات آموزش می دهد، ناشناخته 

باقی مانده است بنابراین تئوری های فراوانی وجود دارد. در مغز انسان یک سلول سیگنال ها را از دیگران 

جهش سریع فعالیت جمع آوری می کند سلول عصبی  دنریتاز طریق یک گروه از ساختارهای ریز به نام 

شییود ، می فرسییتد که به داخل هزاران  نامیده می آکسییونالکتریکی را در طول یک پایه بلند و نازک که 

ساختاری که  شاخه ،  شود . در انتهای هر  شیده می  سترش می یابد و ک  1محل تماس دو عصبشاخه گ

شدمی  سون این فعالیت را از با سون فعالیت یکبه اثرات الکتریکی تبدیل می کند که  آک صورت ب آک ه 

اثرات الکتریکی فعال کننده یا غیر فعال کننده تبدیل می شییود که این کار باعث برانگیخته شییدن یا آرام 

صبی پیام های فعال کننده را دریافت می  سلول ع شود. وقتی یک  صبی مرتبط می  سلول های ع شدن 

سیعی با پیام های ورودی غیر کند شد ، ، که بطور قانع کننده و و شده با سه  ر این د فعال کننده اش مقای

سلول نیز یک جهش از فعالیت الکتریکی را سونبه داخل   زمان این  ستد آک با  گیرییاد . خودش می فر

 اتفاق می افتد در نتیجه تاثیر یک سلول بر دیگران تغییر میکند. محل تماس دو عصبتغییر تاثیر 

 ی مصنوعیاز سلول های عصبی انسانی تا سلول های عصب 3.9

از تعداد زیادی سلولهای  کنند. شبکههای عصبی شبیه به مغز انسان اطالعاتی را پردازش میشبکه

سیار بزرگ و به شی ب شده با پرداز شکیل  صبی ت شغول به ع سائل ویژه م سته که در حل موازی م هم پیو

اند. هریزی نشدخاص برنامه. آنها برای انجام یک کار  های عصبی از طریق مثالهاستیادگیری شبکه کارند.

زمان مفید هدر خواهد رفت و یا حتی ممکن  مگر اینکهمثالها باید با دقت بسییییار باالیی انتخاب شیییوند 

ست یا خیر ستم معیوب ا سی شود و در اینجا راهی برای فهمیدن اینکه  شبکه به طور ناقص دایر  ست   ا

 هاست ونوعی یک ترکیبی از مجموعه نرونهای عصبی مصشبکه خطایی رخ دهد. وجود ندارد مگر اینکه

. و بدین گونه اسییت که  کنندای که بسیییار شییبیه به نرونهای زیسییتی کار میالبته نرونهای مصیینوعی

.  کندگیرد و یک خروجی که به ورودی وابسیییته اسیییت تولید میدیهای زیادی با وزنهای مختلف میورو

 ]14[د یا نباشندتوانند در حال برانگیزش باشننرونهای زیستی می
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های عصبی استفاده وسیعی در شناسایی الگوها دارند زیرا از خودشان قابلیت آن را دارند که شبکه 

آموزند که چگونه های غیر منتظره نیز پاسیییخ دهند. در طول سیییاخت نرونها میبطور عمومی به ورودی

حالی که در طول اجرا ورودی با الگوهای ویژه گوناگون را تشییخیص دهند. اگر الگویی پذیرفته شییود در 

آموخته خروجی را که شییبیه به الگو  ای از الگوهایی که سییابقا خروجی مرتبط نباشیید، نرون از مجموعه

 شود.فراخوانی می کند. این روال عموما باشد وکمترین تفاوت را با ورودی دارد انتخاب میمی

سایی الگوهای پیچیده سطح باال می ب ای از نرونها انجام شود و بدین ترتیشبکه تواند به وسیلهشنا

های عصبی کاربردهای زیادی دارند)درمنطق های عصبی مصنوعی گذاشتند. اکنون شبکهنام آن را شبکه

طور موفقیت آمیز بر روی کامپیوترهای تواند بهمی البته شییناسییایی الگوها وکالم و شییناسییایی عکسییها(

 عمومی انجام شود.

شدند زیرا نامیده می 1پیشخوراندشوند ی که برای شناسایی الگوها استفاده میهای عموماین شبکه

شتند. آنها به 2آنها یک بازخورد ساده ورودیدا سایی الگوها به ها میها را با خروجیطور  شنا آمیختند. اما 

 سییختی انجامکامپیوترهای عمومی با سیییسییتم خاص خودشییان به روی طوریکه برتدریش کاملتر شیید به

 کافی نبودند. پیشخوراندهای شد پس برای شناسایی الگوها شبکهمی

شبکه شبکهدر  ست.  شده ا صل  صبی خروجی هر نرون به ورودی نرونهای مجاورش مت های های ع

 انگیزی خواهند داشت.توانند معجزه کنند اما اگر به درستی استفاده شوند نتایش شگفتعصبی نمی

صبی را با ت شبکه های ع صبی و ما این  سلولهای ع سی  سا صیات ا صو الش اولیه در جهت یافتن خ

صاالت آنها ، هدایت می کنیم صیات  ات سازی این خصو شبیه  سپس بطور معمول یک کامپیوتر را برای   .

کنیم اگر چه بدلیل اینکه دانش ما از سلول های عصبی ناقص است و قدرت محاسبات ما  برنامه ریزی می

 آرمان های خام و ناقصی از شبکه های واقعی سلول های عصبی است . وما محدود است ، مدل های ما لز

 نواع یادگیری برای شبکه های عصبیا 3.10

 یادگیری با ناظر 3.10.1

نام داده های یادگیری  به  قانون یادگیری مجموعه ای از زوجهای داده ها  به  ناظر  با  در یادگیری 

l} … 1) i={i,Ti(P   می دهند که در آنiP شبکه و شبکه برای ورودی  iT ورودی به   iPخروجی مطلوب 

ست. پس از اعمال ورودی  شبکه  iPا صبی در خروجی  شبکه ع سپس خطای  iTبا  aiبه  شده و  سه  مقای

شود به گونه ای که اگر دفعه  ستفاده می  شبکه ا سبه و از آن در جهت تنظیم پارامترهای  یادگیری محا
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شبکه همان ورودی  شبکه  iPبعد به  شود خروجی  نزدیکتر می گردد با توجه به این نکته که  iTبه اعمال 

است  iTخروجی مطلوب  iPمعلم سیستمی است که بر محیط وقوف دارد ) مثال می داند که برای ورودی 

) . 

 

نیز توسط  iP (k)بردار ورودی  kتوجه داریم که محیط برای شبکه عصبی مجهول است . در لحظه  

شود . د صبی داده می  شبکه ع صبی معلم به  شبکه ع ست که  سخ بهینه ای ا سخ مطلوب پا ر حقیقت پا

برای ورودی مفروض باید به آن برسد . پارامترهای شبکه عصبی توسط دو سیگنال ورودی و خطا تنظیم 

 توسط معادله تفاضلی بیان می به این صورت که پس از چند تکرار الگوریتم یادگیری که عموما  می شود.

ای پارامترهای شییبکه همگرا می شییوند که برای آنها خطای یادگیری بسیییار به پارامترهایی در فضیی شییود

عبارتی دیگر اطالعات مربوط  شبکه عصبی شبکه عصبی معادل معلم می شود .یا به کوچک است و عمال 

که برای معلم روشن است به شبکه عصبی منتقل می شود و پس از این  ( iP و iT)نگاشت بین  به محیط

  ]17[توان بجای معلم از شبکه عصبی استفاده کرد تا یادگیری تکمیل شود  می مرحله عمال 

 یادگیری تشدیدی 3.10.2

یک اشییکال یادگیری با ناظر این اسییت که شییبکه عصییبی ممکن اسییت بدون معلم نتواند مواضییع 

های جدید تجربی پوشییانده نشییده اسییت یاد بگیرد . یادگیری از نوع  جدیدی را که توسییط مجموعه داده

شدیدی  ستقیمکند . این نوع یادگیری بطور  این محدودیت را برطرف میت صورت می گیرد در حالی  م

صورت  ستقیمکه یادگیری با ناظر را به دو  ستقیم و م ستقیممی توان انجام داد. در حالت  غیرم ی م غیرم

بی صو طراحی شبکه ع توان از یک سیستم محاسب با در اختیار داشتن داده های یادگیری استفاده کرد

ستاتیکی عمل  سیستم ا شبکه عصبی به عنوان یک  ساند . پس از مرحله طراحی و یادگیری  را به پایان ر

شبکه عصبی همراه با خود سیستم یادگیر در حال انجام کار است و از  مستقیممی کند . اما در یادگیری 

 این رو مثل یک سیستم دینامیکی عمل می کند .

شدیدی یک یاد ستقیمگیری یادگیری از نوع ت شت ورودی م ست . این کار از  -از یک نگا خروجی ا

سیگنال  سوم به  شاخص اجرایی مو صورتی انجام می پذیرد که یک  سعی و خطا به  سه  طریق یک پرو

ست که در آن به جای فراهم نمودن  شود و بنابراین الگوریتم نوعی از یادگیری با ناظر ا شدید ماکزیمم  ت

ه می شود. این بدین معنی است ئکه نشانگر میزان عملکرد شبکه است اراجواب واقعی ، به شبکه عددی 

که اگر شبکه عصبی پارامترهایش را به گونه ای تغییر داد که منجر به یک حالت مساعد شد آنگاه تمایل 
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شبکه  صورت تمایل  شود . در غیر این  شدید می  ستم یادگیر جهت تولید آن عمل خاص تقویت یا ت سی

آن عمل خاص تضعیف می شود . یادگیری تقویتی مثل یادگیری با ناظر نیست و این  عصبی جهت تولید

 ]17[الگوریتم بیشتر برای سیستمهای کنترلی کاربرد دارد 

 

 یادگیری بدون ناظر  3.10.3

در یادگیری بدون ناظر یا یادگیری خود سامانده پارامترهای شبکه عصبی تنها توسط پاسخ سیستم 

به عبارتی تنها اطالعات دریافتی از محیط به شبکه را بردارهای ورودی تشکیل اصالح و تنظیم می شوند . 

شود . به  شبکه اعمال نمی  سه با مورد باال )یادگیری با ناظر( بردار جواب مطلوب به  می دهند. و در مقای

شود . در عمل می بی ست بیاموزد داده نمی  صبی هیچ نمونه ای از تابعی که قرار ا شبکه ع یم نعبارتی به 

سیار  شند ب شده با شکیل  شبکه هایی که از تعداد زیادی الیه های نرونی ت که یادگیری با ناظر در مورد 

 ]17[کند عمل می کند و در این گونه موارد تلفیق یادگیری با ناظر و بدون ناظر پیشنهاد می گردد .

  های عصبی مصنوعیمشخصات مسائل در خور شبکه  3.11

سبات ساختارهای محا صلی نمونهتقلید از  ست ایده ا ستی ممکن ا سیستم زی سباتی برای  ی های محا

توان از مسییائل مشییکل که شییامل مسییائل سییاخت کالسییهایی از مسییائل باشیید. از جمله این مسییائل می

شده، جستجو وغیره نام برد، کالس مسائل شناسایی الگوها، افراد و موضوعات بندی شده، زمانبندیطبقه

سد و کالس مربوط به دادهبا آنها می مشخص را در دیدار و تماس شتباه، متناقض، فازی شنا های ناقص، ا

 شوند:و احتمالی. این مسائل توسط همه یا برخی از موارد زیر توصیف می

شناخته با اثرات متقابل پیچیده ریاضی ضای مسئله با بعد بزرگ، پیچیده، نا متغییرها  وار بین یک ف

حل یکتا یا بیشییتر ، شییامل تعدادی از الی باشیید)شییامل یک راهحل که ممکن اسییت خو یک فضییای راه

شبکهر میبه نظ حلهای مفید(راه سد  صنوعیر صبی م سائلی که با ورودیراه های ع  هایحلهایی برای م

 ]15[(.…کردن، دیدن، شناسایی دستخط ودهد)صحبتحسی بیشتر درگیرند ارائه می

 های عصبی مصنوعیکاربردهای شبکه 3.12

 های عصبی مصنوعی ذکر کرد:وارد زیر را از کاربردهای شبکهتوان ممی

 .1پردازش تصویر و دید
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  …ها ولرزهشناسی و تجزیه و تحلیل عالئم مربوط به زمین: شامل ریخت 2پردازش عالئم

سایی الگوها شت،3شنا سایی چهره، اثر انگ شنا شامل  صحبت کردن، :  صدا و نوع  شخیص نوع   ت

 .دستخط و

شکی ضربا تحلیل و تجزیهشامل  :4پز ستگاه  شخیص عالئم د قلب)الکتروکاردیوگرافیک(،  نگارنو ت

 …تشخیص امراض گوناگون و

ستم شامل ردیابی مین 5های نظامیسی سته:  صداهای نابههای زیردریایی، د هنجار و مخل در بندی 

 رادارها و شناسایی گوینده رزمی.

 …ها، ارزیابی واقعی امالک و مغازه: شامل تجزیه و تحلیل انبار  6های تجاریسیستم

 : شامل اجرای موازی مسائل و کنترل رباتها. 7ریزی، کنترل و جستجوبرنامه 

 های خبره.های طبی و اجرای سیستم: شامل برخی سیستم 8هوش مصنوعی 

بندی ردیابی، ردیابی خطا : شامل برآورد وضعیت سیستم، ردیابی سریع و دسته 1های قدرتسیستم 

 ]14[بینی و برآورد تخمین امنیتترمیم آن، پیشو 

 های عصبیشبكه عملیات 3.13

نرون مصیینوعی یا المان پردازشییی بود. اما بخش  تا اینجا تمام توجه ما معطوف سییاختار درونی یک

های عصبی نیز وجود دارد. در واقع هنر یک طراح شبکه مهم دیگری در مراحل طراحی یک شبکه عصبی

. علوم بیولوژی  ، متجلی شییود)خوشییه های عصییبی(  ها در یک شییبکهنرون ترکیب تواند در چگونگیمی

شان داده سترینگ نرون اند کهن صبی مغز ماکال شبکه ع ستگونهبه ها در سازد تا که ما را قادر می ای ا

سامان صورتی پویا اطالعات را به شبکه 2، تعاملی و خود صبی بیولوژیک، نرونپردازش کنیم. در  ا ههای ع

 اند.بعدی به یکدیگر اتصال یافته ی سهدر ساختار

اسییت که به هیچ وجه  آنقدر زیاد و پیچیدهک های عصییبی بیولوژیها در شییبکهاتصییاالت بین نرون

دهد که تکنولوژی مدارات مجتمع امروزی به ما امکان می  .توان شبکه مصنوعی مشابهی طراحی کردنمی

های مصیینوعی . عالوه بر این، چنین شییبکه و بعدی طراحی کنیمهای دسییاختار های عصییبی را درشییبکه

های محدودیت و تها، این واقعی ها خواهند بود. بدین ترتیبمحدودی الیه و اتصاالت بین نرون دارای تعداد

شبکه صبی مبتنیفیزیکی تکنولوژی فعلی، دامنه کاربردهای  شخص  بر های ع سیلیکونی را م تکنولوژی 

 .سازندمی
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شبکهساختا صبی امروزی، از الیهر  ست هایهای ع شده ا شکیل  ساختاری نرونی ت ،  . در چنین 

، از طریق اتصال بین  اندمحدودی به یکدیگر اتصال داده شده ها عالوه بر آنکه در الیه خود به شکلنرون

 . شوندطبقات مجاور ارتباط داده می هایها نیز به نرونالیه

ها نیز گروه دیگری از نرون .های خود با جهان واقعی ارتباط دارندورودی ها از طریقگروهی از نرون 

شبکه ج جهان خار این سازند. در واقع، جهان خارج را می های خوداز طریق خروجی ست که  صویری ا ت

صبی  صوریج چنین گفت که جهان خار توانسازد یا میاز ورودی خود میع صبی از ا ت شبکه ع ست که 

 ورودی خود

 .ها از دید پنهان هستندمابقی نرون آنکه خالصه ،دارد

شبکه تالش محققان در شبکهزمینه  ست که  شان داده ا صبی ن شتر از های ع صبی، چیزی بی های ع

 زاند که ا، هستند. حتی گروهی از محققان سعی داشته اندبه یکدیگر اتصال داده شده یک مشت نرون که

نتایش جالب توجهی  ن به یکدیگر استفاده کنند که در این زمینه بهاتصاالت تصادفی برای ارتباط دادن نرو

بیولوژیک مانند مغز مارها هم  هایترین مغز. امروزه مشییخص شییده اسییت که در سییاده دسییت نیافتند

ساختارتباطات بین نرون سیار  ست. در حال ها ب ساده یافته ا ضر یکی از  های ارتباط دهی ترین روشحا

شبکهنرون صبیهها در  ست که ای ع صورت الیهها در گروهابتدا نرون ، آن ا های نرونی های مشخصی به 

ها نیز برقرار ، ارتباطات بین الیه نرونی در هر الیه از تامین ارتباطات بین شیییوند و پسدهی میسیییازمان

 . شوندمی

صی می شخ شبکهاگرچه در کاربردهای م صبی تک الیهتوان با موفقیت از  ستفا های ع ، اما  ده کردا

شبکه ست که  سم بر آن ا شندر سه الیه با صبی حداقل دارای  الیه ورودی، الیه خروجی و نهایتا  ) های ع

 (.میانی الیه پنهان یا الیه

شبکه سیاری از  صاالت بیندر ب صبی، ات ست کهنرونی به گونههای ع های میانی، های الیهنرون ای ا

 کنندهای ورودی( دریافت میمعمول الیه نرون ایینی خود )به طورهای الیه پورودی خود را از تمام نرون

های باالتر حرکت به تدریش از یک الیه نرونی به الیه ها. بدین ترتیب در یک شیییبکه عصیییبی، سییییگنال

یه آخرمی به ال یت  ها ند و در ن که می کن ندو خروجی شیییب  . چنین مسییییر در اصیییطالح فنی رسییی

شخوراند شبکه تباطات بینار . شودنامیده می پی سیار زیادی برخوردار نرونی در  صبی از اهمیت ب های ع

 . قاعده آن است که ارتباطات بین نرونی را کنندنوعی قدرت یک شبکه عصبی را تعیین می هستند و به

باعث جمع شدن  ای هستند کهگونه. یک نوع از ارتباطات بین نرونی، به کنندبندی می به دو گروه تقسیم

سیییگنال در نرون بعدی  . گونه دوم ارتباطات بین نرونی باعث تفریق شییوندال در نرون بعدی میسیییگن
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صطالح محاورهمی کنند و گروه دیگر ممانعت به عمل می ای گروهی از ارتباطات انگیزش ایجادشوند. در ا

 .آورندمی

ای الیه خود را هسیییگنال دیگر نرون در مواردی، نرون مشییخصییی از شییبکه عصییبی تمایل دارد که

، در کاربردهای  . به عنوان مثال شودخروجی ایجاد می طور معمول در الیه . چنین حالتی به نادیده بگیرد

درصیید  85باشیید برابر با  P احتمال آنکه کاراکتر مورد شییناسییایی، حرف ، فرض کنید که1 تشییخیص متن

ست و به شده ا شد،  F ظر حرفهمین ترتیب احتمال آنکه کاراکتر مورد ن تعیین  صد تخمین زده  65با در

نتیجه  ، سیستم باید کاراکتری را برگزیند که دارای درصد احتمال بزرگتر است. در این وضعیت . در است

که عصیییبی، نرون که خروجیدر این شیییب ندرا تجویز می F هایی  ته کن یده گرف ناد ید  با یا ،  ند   شیییو

Inhibit یندی، آشوند. به چنین فرlateral Inhibition  شودگفته می. 

شبکه نوع صبی به ارتباط بازخورد معروفدیگری از ارتباط بین نرونی در  ست. در این نوع از  های ع ا

تر اسییت( اتصییال داده  نیچند مرحله پای ای کهیک الیه نرونی به الیه قبلی )یا به الیه ارتباطات، خروجی

شبکه افزارهایشود. در نرممی شرفته  صبیپی صبی می، ک های ع شبکه ع تواند نوع ارتباطات اربر و طراح 

 .]18[های آنها را تعیین کندو الیه هابین نرون

 های عصبیشبكه آموزش 3.14

شبکه ساختار  صحبت کردیمتا اینجا از  صبی  شبکه .های ع صبی میگفتیم که  ساس های ع توانند بر ا

وجی مورد نظر تبدیل نمایند. به های خرکنند و به سیییگنال های ورودی را پردازشطراحی خود سیییگنال

ازای  به b  و w سییازی شیید، باید پارامترهایشییبکه عصییبی طراحی و پیاده طور معمول، پس از آنکه یک

شییبکه خروجی  های خروجیای تنظیم شییوند که سیییگنالگونه، به های ورودیهایی از سیییگنالمجموعه

 .نامندکه عصبی مییندی را آموزش دیدن شبآمطلوب را تشکیل دهند. چنین فر

پارامترها  شییوند. زیرا تا اینطور تصییادفی انتخاب میبه b و w در نخسییتین مرحله آموزش، مقادیر

دیدن شبکه عصبی )یعنی  در حین آموزش، ، شبکه عصبی قابل استفاده نخواهد بود  مقدار نداشته باشند

پارامترها برای قادیر  که م عاتی  با افزایش دف تدریش همزمان  به خروجی مطلوبر به  تر، تنظیم سییییدن 

 .شوندتر میخود نزدیک ها به مقدار حقیقی و نهاییشوند( مقدار پارامترمی

 

 است در اطالعات هستند كه هیچكس، هیچگاه از وجود آنها اطالع نداشته های عصبی قادر به یافتن الگوهاییشبكه
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و های محاسببببببباتی متداول های عصبببببببی با روشهای شبببببببكهتفاوت 3.15

 خبره هایسیستم

دهند. اما نباید اطالعات ارائه می های عصییبی روش متفاوتی برای پردازش و آنالیزگفتیم که شییبکه

شبکه شود که  ستنباط  صبی میاین گونه ا ستفاده  توانندهای ع سباتی مورد ا سائل محا برای حل تمام م

از مسیییائل مانند امور همچنان برای حل گروه مشیییخصیییی  های محاسیییباتی متداولروش واقع شیییوند.

شوند. های مشخص، بهترین گزینه محسوب میمبتنی بر فرمول حسابداری، انبارداری و محاسبات عددی

]16[ 

ستم سباتی متداولسی شعابی از روش محا سوب می های خبره، ان شود و در مواردی هم به آن مح

راع یکرد، نسل دوم با اختتفاده میبندی اسو سیم دیاند )نسل اول از کلیم محاسبات نام دادهیپنج نسل

ست سوم از ورییییترانزی سل  شد، ن ستفاده می ایجاد  سل چهارم با به وجود  کردفناوری مدارات مجتمع ا ، ن

سطح باالآمدن زبان صنوعی می های  شامل هوش م سل پنجم  شد و ن شود(. به طور معمول، یک آغاز 

شامل دو ستم خبره  ستنتاجی و یک پایگاه دانایشود. یک بخش یا موبخش عمده می سی موتور ،  1یتور ا

ریزی ها و برنامهبرنامه ها و دسترسی بهکند و بر فایلاستنتاجی، بخشی است که رابط کاربر را مدیریت می

مسئله مشخص است. این پایگاه به متخصصان  . پایگاه دانایی شامل اطالعاتی در ارتباط با یک کنترل دارد

صی راآفر دهد که قواعداجازه می شخ ستن روش یند م صی نیازی به دان ص های تعریف نماید. چنین متخ

شت. اوبرنامه سی نخواهد دا شناخت کافی از تنها باید کاری که از کامپیوتر می نوی خواهد را درک کند و 

ار باید کگوید چهواقع پوسته سیستم بخشی است که به کامپیوتر می در .داشته باشد روش عمل سیستم

  .الزم برای حل مسئله توسط خود سیستم تولید خواهد شد دهد. برنامه انجام

ستم هایی کهتالش  سی شدهبرای اجرایی کردن  شترکی های خبره به کار گرفته  شکالت م اند، با م

 ، منابع کامپیوتری مورد نیاز سیییسییتم به شییدت ها. با افزایش سییطح پیچیدگی سیییسییتم اندبوده مواجه

است که در  . در حقیقت تجربه نشان داده شودسیستم با کندی بیش از حد روبرو می یابند وافزایش می

هدف محدود و مشخصی  توانند در مواقعی مفید واقع شوند کههای خبره تنها میوضعیت فعلی، سیستم

 . باشد تعیین شده

شته ریابزارها توانایی فراگیری و برنامه دارند کههای عصبی در مسیری گام برمیشبکه زی خود را دا

ساختار شند.  صبی بهشبکه با سئله را بدون کمک فرد متخصص و گونه های ع ست که قابلیت حل م ای ا
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های عصییبی قادر به یافتن الگوهایی در اطالعات هسییتند که . شییبکه باشییند ریزی خارجی داشییتهبرنامه

  . از وجود آنها اطالع نداشته است اهگس، هیچکهیچ

های عصبی در اند، شبکههای بسیاری دست یافته موفقیت ای خبره در عمل بههکه سیستمحالیر د

، فراگیری ماشییینی و نظایر آن با  تشییخیص و تولید پیوسییته گفتار کاربردهایی همچون دید مصیینوعی،

شبکه اند.بوده مشکالتی روبرو ضر  سیستم اجرا های عصبی کامال در حال حا سرعت پردازنده  سته به   واب

  .ندهست کننده

 مغز شباهت با 3.16

سان )یا حتی جانوراناگرچه مکانیسم شده نیستبه( های دقیق کارکرد مغز ان شناخته   ، طور کامل 

 اندهای عصبی بودهدارند که الهام بخش تئوری شبکه ای نیز وجودهای شناخته شدهاما با این وجود جنبه

 عنوان سازندهست که دانش بشری آن را بها ی، معروف به نرونیییعصب هایوان مثال، یکی ازسلولیییعنبه .

 .دهای عظیم بدهنیکدیگر تشکیل شبکههای عصبی قادرند تا با اتصال به. سلول نگاردمیمغز   یییییاصل

صال یابد )حتی دریییییتواند به هزار تا ده هزار نرون دینرون می شود که هرگفته می این مورد عدد  گر ات

العاده مغز انسان از تعداد بسیار  خارق قدرت (.الیی ذکر شده استزار هم به عنوان یک حد بایییدویست ه

شیزیاد نرون سیار پیچیده ها نیز بهساختمان هر یک از نرون .شودمی ها و ارتباطات بین آنها نا تنهایی ب

های کنترلی های زیادی تشییکیل شییده اسییت که از مکانیسییمسیییسییتمها و زیربخش اسییت. هر نرون از

اطالعات را  های الکتروشیمیاییتوانند از طریق مکانیسمهای عصبی میکنند. سلولفاده میاست ایپیچیده

ساختار نرون کارهای بهانتقال دهند. برحسب مکانیسم گونه متفاوت  به بیش از یکصد ، آنها را هارفته در 

 . کنندبندی میطبقه

 محسیییوب 4یا همزمان 3، پایدار2وییبین آنها، فرایند دود ها و ارتباطاتدر اصیییطالح فنی، نرون 

 .شوندنمی

بخش کوچکی از خصوصیات و  ، فقط قادرند تا سازی شده یا کامپیوتریهای عصبی شبیهر واقع، شبکهد 

،  افزارحقیقت، از دید یک مهندس نرم سییازی کنند. درهای عصییبی بیولوژیک را شییبیهویژگیهای شییبکه

صبی نرم شبکه ع شبیه ، بیش از افزاریهدف از ایجاد یک  شدآنکه  سان با سم  سازی مغز ان ، ایجاد مکانی

 .]16[های بیولوژیک استاز الگوی رفتاری شبکه دیگری برای حل مسائل مهندسی با الهام
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  perceptronای در مورد زمینه 3.17

Perceptron های عصبی مدل یک خانواده ساده از شبکه های سادهperceptron باشد. در یکمی 

با هر  و Wiورودی و یک خروجی دارد . با هر ورودی یک ضریب وزنی  nخروجی، تعداد تک ندیبدسته

 کند:به گونه زیر عمل می Perceptronمرتبط است. qخروجی یک مقدار آستانه 

مجموع وزنها را محاسبه  Perceptronمقدار حقیقی است. nیک بردار ورودی از  Perceptronهای ورودی 

شود. اگر این مقدار از مقدار آستانه کوچکتر مقایسه می q. این مقدار با مقدار آستانه a= Wi.Xiکند می

 است. 1است و در غیر این صورت  0باشد خروجی 

 Perceptronقدرت   3.17.1

خوب  برای انجام نسبتا  Perceptronتوان یک به وسیله تنظیم اعداد ورودی، وزن آنها و مقدار آستانه می

توان به را می NOTو  AND  ،ORاحی کرد. برای مثال توابع منطقی بولین مانند محاسبات گوناگون طر

و  ANDیا  NOTو  ANDطراحی کرد و هر مدار منطقی دیگر را به وسیله گیتهای  Perceptronوسیله 

OR های زیادی از طراحی کرد. دستهPerceptronهای دیگر را به عنوان های دستهها ممکن است خروجی

توان یک تشخیص دهنده قالب متن ها می Perceptronبه عنوان مثالی از د درخواست کنند.ورودی خو

وسیله یک شود(. این متن)حرف( بهمی encode) آیدرمز درمیبه 5×5ای درآرایه Aرا نام برد. حرف

Perceptron  خل شود که در آن وزنها مقادیری برابر با مقادیر عددی داورودی تشخیص داده می 25با

  1Perceptron خروجی. e < 1 > 0که در آن  e-25 =qگیرند و مقدار آسییتانه برابر است با: آرایه را می

 در آرایه آمده است. هایی باشد که عینا  -1و  1است اگر و فقط اگر ورودی آن از 

 Perceptronهای دنباله  3.17.2

وسیله مثالهای مثبت و منفی )  توانند بهاین است که آنها می Perceptionیکی از خصوصیات جالب 

 بندی شده مخصوص بارها مرتب شوند.صحیح و اشتباه( برای انجام توابع دسته
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 ها:قضیه بنیادی دنباله 3.17.3

بندی صحیح مثالهای ای از ردهتوانند دنبالهاین است که آنها می perceptronیک خصوصیت قابل توجه 

 مثبت ومنفی باشند.

پیوترها سازی انسان توسط کامهای عصبی هر چه بیشتر به شبیهاستفاده از شبکهتوانیم با بنابراین ما می

گیر و مسائلی که با توجه به پیشرفت بشری دیگر نزدیک شویم به منظور واگذاری کارهای تکراری. وقت

 درخور بشر نیست.
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 مقدمه 4.1

وضوع در این فصل به م پرداخته شد. پژوهشدر این  کاررفتهبهریتم های وگدر فصل گذشته به تشریح ال

 پردازیم.کاربری و مزایای آن می گرافیکی رابط

 کاربری چیست گرافیکی رابط 4.2

( یک میانجی بین انسان و ماشین )دستگاه( UIو به اختصار:  User Interfaceواسط کاربر)به انگلیسی: 

کند. واسط کاربر، بخش دیدنی و قابل لمس یک را برای انسان فراهم میاست که امکان استفاده از ماشین 

ابزار است که کاربر مستقیما  با آن سر و کار دارد. این اصطالح را میانای کاربر، میانجی کاربر و رابط کاربرهم 

 اند.ترجمه کرده

دارد  که کاربر به آن نیاز معنی رابط کاربری بر خالف تصور رایش در بین عموم یعنی تمرکز بر آن چیزهایی

( برطرف کند. معنی و مفهوم Elementخود را به سادگی و قابل فهم که با چندین شی )  و بتواند نیازهای

درست و کامل رابط کاربری زیبایی و رنگ آمیزی یک محصول نیست، بلکه سادگی و قابل فهم بودن 

دهد. زیبایی و رنگ آمیزی خوب را نشان می محصول برای عموم کاربران معنی و مفهوم یک رابط کاربری

 های مهم برای یک رابط کاربری خوب است.منحصر بفرد محصول یکی از ویژگی

می توانیم برای پروژه متلب خود یک شکل و صورت ثابت طراحی کنیم و در آن کنترلگرهایی  GUIا ب

ها(  plot)برای نشان دادن  (axes)نمودار (textbox),جعبه متن (pushbutton),مانند دکمه فشاری

 و ... قرار دهیم.

این کنترلگرها وسیله ای هستند تا کاربر بتواند برای ارتباط با برنامه به جای وارد کردن و خواندن اطالعات 

به صورت متن که معموال استفاده از آن سخت و مبهم است از یک محیط تصویری قابل درک استفاده 

ب کافی است برنامه خود را در قالب تابع هایی که هر کدام با رویداد مشخصی متل GUIکند.برای استفاده از 

 اجرا می شوند )مانند رویداد کلیک بر روی یک دکمه یا رویداد اجرا شدن برنامه( بنویسیم.
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 مزیت های طراحی رابط کاربری در متلب 4.3

 ارتباط نداشتن کاربر با کد 

 ترمخفی سازی کد از کاربر به منظور امنیت بیش 

 سهولت در اجرا و کار با کدهای نوشته شده 

 نمایش بهتر و مفیدتر نتیجه برنامه 

 هاامکان نمایش گرافیکی نمودارها و جدول 

 امکان ساخت فایل اجرایی از برنامه 

  ارتباط بهتر کاربر با برنامه 

 های ورودی برنامهها و باکسسهولت در مدیریت جدول 

 ..... 
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 رافیکی برنامهنمایی از رابط گ 4.4

 

 در شکل زیر نمای گرافیکی برنامه مشاهده می شود.

 

سازمان  ست که در  صاویر چهره های افرادی ا شی ت شود.داده های آموز شی وارد  ابتدا باید داده های آموز

عضویت دارند. از هر فرد چند تصویر باید به عنوان داده آموزشی در پایگاه داده ثبت شود. تصاویر افراد در 

شییه های خودشییان قرار دارد و تمامی پوشییه ها داخل پوشییه دیگری هسییتند که به عنوان داده های پو

 آموزشی انتخاب می شود.

تشخیص  وربین فعال می شود و با الگوریتمپس از ورود داده های آموزشی با زدن دکمه اجرای دوربین، د

صل  چهره ویوالجونز شده در ف شود با الگوریتم های گفته  شخیص داده  صویر هر فردی که ت  های قبلت

 شناسایی می شود.

پس از شناسایی فرد مورد نظر، لیستی از افرادی که شناسایی شده اند داخل فایل اکسل ثبت می شود. با 

 زدن دکمه خاتمه دوربین این فایل ذخیره شده و می توان حضور غیاب را براساس آن فایل انجام داد.

 گرافیکی برنامه کاربری : رابط1-4شکل 
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صاویر را دارد. به همچنین  سته بندی ت صواین برنامه قابلیت د ستم داده می این  سی صویری به  رت که ت

لیستی را در پایین برنامه شود و چهره هایی که داخل تصویر است شناسایی و تشخیث داده می شود. و 

آن توسط کاربر تصاویر داخل پوشه های هر فرد قرار می استفاده از لیست و یا تصحیح ایجاد می کند. با 

 گیرد.

شوددر  صویر اعمال  سمت باید پیش پردازش هایی روی ت صویر ورودی کمی . چون این ق ست ت ممکن ا

 پیش پردازش ها در قسمت پیوست ها توضیح داده شده است.واضح نباشد. این 
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 لبه یابی 4.5

شان سازی لبه ن شکار شنایی به تندی تغییر  گذاری نقاطی ازهدف آ شدت رو ست که در آنها  صویر ا یک ت

 رویدادهای مهم و تغییرات در خصیوصییات کند. تغییرات تند در خصیوصییات تصیویر معموال  نمایندهمی

 است استخراج ویژگیو  پردازش تصویرر تحقیقاتی د ک محدودهمحیط هستند. شناسایی لبه ی

 ویژگی های لبه 4.6

سته به دیدگاه ها مملبه ست واب شندکن ا سه یعنی می با توانند با تغییر نقطه دید تغییر کنند، و نوعا  هند

دهند یا ممکن اسییت نابسییته به اند و مانند آن را نشییان میصییحنه، اجسییامی که جلوی همدیگر را گرفته

و شییکل سییطح  هاگذاریشییده همچون نشییانهای اجسییام دیدهکه معموال  نمایانگر ویژگی دباشییندیدگاه 

  .باید در نظر گرفته شود تصویرباشند. در دو بعد و باالتر مفهوم 

سیاه ست)برای نمونه( مرز میان یک بخش قرمزرنگ و یک بخش  شد؛ حال یک لبه نوعی ممکن ا رنگ با

سلمی آنکه یک خط سوی خط تواند تعداد کمی پیک شد. در هر  های ناهمرنگ در یک زمینه یکنواخت با

  .ها نقش مهمی در کاربردهای پردازش تصویر دارندیک لبه وجود خواهد داشت. لبه
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 الگوریتم لبه یابی سوبل 4.7

عدی مثال یک ببا یک  می دهدکه الگوریتم سوبل چطور عملیات مشتق را انجام  شویمای اینکه متوجه بر

 است.. یه شکل زیر دقیق کنید یک طیف رنگی خاکستری می دهیمتوضیح 

 .می بریم روی نموداکه مقادیر را 

  

 
 : الگوریتم لبه یابی سوبل1-پ

حال ما قصد داریم موقعیتی را که در آن نمودار میزان تغییرات زیادی داشته را نمایش بدیم چون در واقع 

. البته بدست آوردن این تغییرات بستگی دمی گیرقرار  مشتق برای محاسبه میزان تغییرات مورد استفاده 

به اینکه شما تا چه فاصله به همسایگی هر نقطه نگاه کنید که اندازه این فاصله در پردازش تصویر  ددار

د که شما در یانمودار زیر بدست می با بدست آوردن مشتق از نمودار باال  .استتحت عنوان اندازه کرنل 

 .است نمودار از مقادیر همسایگش بیشتر می بینید.مقدار این نقطه از peak وسط تصویر یک ضربه یا

 
 ا استفاده از مشتقی ب: الگوریتم لبه یاب2-پ

  

  

که تغییرات در سطوح داشته باشیم یا تیره به  دنتیجه گرفت زمانی در تصویر لبه وجود دار می توانپس 

  .روشن و یا برعکس
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ات که باید میزان تغییر که شما فقط لبه های افقی را داشته باشید استگاهی اوقات در کاربردهایی نیاز 

را محاسبه کنید و گاهی هم به خطوط عمودی نیاز دارید که باید میزان تغییرات در  یدر راستای عمود

 .راستای افق را بررسی نماید

 

  

 .هم از کرنل های زیر استفاده کنید (Gy) و عمودی (Gx) برای محاسبه مشتق در راستای افقی

 
 هکرنل های محاسبه لب 3-پشکل 
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