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سخنی با خوانندگان عزیزم
دوستان ،من برای اینکه کتاب حاضر به دست شما برسد ،وقت و هزینه صرف کردهام .ساعتهای متمادی به ترجمه
و تصحیح متن پرداختهام و گرفتار دشواریهای فراوان برای انتشار الکترونیک آن شدهام .خوشحال میشوم اگر پس
از مطالعه کتاب ،قدرشناسی شما را ببینم و به ادامه مسیر دلگرم شوم .اگر خواستید چنین کنید ،به میزان بهرهای که از
کتاب بردهاید در ادامه این کار فرهنگی شریک شوید .شماره کارتی که به این منظور اختصاص دادهام این است:

5041 7210 3899 3938
بانک قرضالحسنه رسالت
به نام غالمرضا صابری تبریزی

پیشاپیش از همراهان فهیم و فرهنگدوست سپاسگزارم.
با احترام و آرزوی احترام
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مقدمة مترجم
پس از ترجمة چندین کتاب در حوزههای مختلف برنامهنویسیییی ،مدتها بود به دنبال کتابی سیییاده و در دسیییتر
میگ شتم ،تا همة عالقهمندان صرفنظر از میزان دانش ریا ضی شان بتوانند مفاهیم و ا صول شبکههای ع صبی را یاد
بگیرند و قدمی در این راه بردارند .کتابی که پیش رو دارید تا حد زیادی این آرزو را عملی کرده اسیییت .پس از
یافتن این کتاب مشتاقانه با نویسندة آن مکاتبه کردم .ایشان با گشادهرویی از ترجمة کتاب استقبال کردند .این داستان
ترجمة کتاب حاضییر اسییت .نویسیینده در ابتدا تمام مفاهیم پایه را به زبانی سییاده و با موموعهای از تصییاویر شییر
میدهد ،سپس این مفاهیم را به زبان پایتون که زبانی مناسب برای مبتدیان است پیاده میکند.
در سالهای گذشته شاهد افزایش کاربرد هوش مصنوعی در صنایع مختلف و شکلگیری رشتههای جدید تحصیلی
و کاری براسییا

این زمینة مطالعاتی بودهایم .در حال حاضییر شییبکههای عصییبی یکی از مهمترین ابزارهای هوش

مصنوعی هستند.
با گسترش استفاده از شبکههای عصبی ،مخاطبان بیشتری به آگاهی از مقدمات آنها نیاز پیدا خواهند کرد .متأسفانه،
بیشتر کتابهایی که در اینباره نوشته یا ترجمه می شوند ،به بررسی مقدمات و مفاهیم شبکههای عصبی نمیپردازند.
این کتابها فرض میکنند مخاطب ،دانش ریاضیییی و برنامهنویسیییی زیادی دارد .در نتیوه ،عالقهمندان بسییییاری از
یادگیری این روش هیوانانگیز و ارزشمند بازمیمانند.
از آنوا که تصییاویر این کتاب رنگی اسییت ،از ابتدا هدفمان چاپ فیزیکی آن نبوده اسییت .این هدف دو دلیل دارد:
اول عدم تمایل ناشران برای چاپ کتابهای رنگی و دوم ،گزاف بودن قیمت تمام شدة چنین کتابهایی؛ امید است
که چاپ الکترونیکی کتاب با توجه بهسهولت دسترسی به آن و نیز هزینة کمتر برای عالقهمندان به زودی خوانندگان
مشتاق خود را پیدا کند.
در ترجمة کتاب تالش بر آن بوده اسییت که تا حد امکان جانب امانت رعایت شییود .بهعالوه توضیییحاتی که مترجم
الزم دیده است ،در پاورقی با نشان ی م افزوده و مشخص کرده است.
بیتردید ترجمة این کتاب خالی از ا شکال نی ست .مترجم سپا سگزار خواهد بود که از نظرها و انتقادات خوانندگان
محترم مطلع شود.
غالمرضا صابری تبریزی
reza_sabery_89@yahoo.com
http://www.saberynotes.com
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تقدیم به هر کس که بخواهد...
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دیباچه
در جستوجوی ماشینهای هوشمند
طی هزاران سال گذ شته ،ما ان سانها همواره تالش کردهایم بفهمیم ذهنمان چگونه کار میکند تا بتوانیم ما شینهایی
شبیه به خودمان ،هو شمند و متفکر ،ب سازیم .ما شینهای مکانیکی یا الکترونیکی که در کارهای ساده به کمکمان
میآیند ،سیینگ چخماقهایی که با جرقة آنها آتش درسییت میکردیم ،قرقرههایی که بهوسیییلة آنها سیینگهای
سنگین را جابهجا میکردیم و ماشینحسابهایی که با آنها حساب و کتاب میکنیم ،هیچگاه ما را راضی نکردهاند.
در عوض ،ما به دنبال اتوماسییییون1کارهای پیچیدهتر و چالشبرانگیزتری مثل دسیییتهبندی تصیییاویر شیییبیه به هم ،یا
تشییخیص سییلولهای بیمار از سییلولهای سییالم هسییتیم .به نظر میآید انوام چنین کارهایی نیازمند هوش انسییانی ،یا
حداقل یکی از قابلیتهای ژرف و رازآلود ذهن انسان (که در ماشینهای سادهای مثل ماشینحسابها وجود ندارد)
است.
ایدة ماشینهایی با هوش انسانی آنقدر جذاب و قدرتمند است ،که فرهنگ ما پر از فانتزیها و تر هایی در اینباره
است (برای مثال ،رباتهای2دیوانة فیلمهای ترمیناتور).
وقتی «دیپ بلو»3کامپیوتر شطرنجباز ساخت شرکت « ،IBMگری کا سپارف»4،استاد بزرگ و قهرمان شطرنج جهان
را در سال  1977شکست داد ،ما به همان اندازه که از این رویداد تاریخی خوشحال شدیم ،از پتانسیل هوش ماشینی
به وحشت افتادیم .عالقة ما به ساخت ماشینهای هوشمند آنقدر زیاد است که برخی برای ساخت آن به تقلب روی
آوردهاند .ما شین شطرنجباز مکانیکی5معروف که در سال 1770ساخته شد ،چیزی جز یک شطرنجباز حرفهای که
در یک جعبه پنهان شده بود ،نبود.

Automation
Robot
Deep Blue
Gary Kasparov
Mechanical Turk
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عصر طالیی جدید با الهام از طبیعت
در دهة  ،50با جدّیترشدن تحقیق دربارة هوش مصنوعی ،خوشبینی و جاهطلبی برای دستیابی به این صنعت به اوج
رسییید .در آن دوره ،متخصییصییان به پیروزیهای کوچکی در این حوزه دسییت یافته بودند؛ کامپیوترها میتوانسییتند
بازی های سیییادهای انوام دهند و برخی تئوری های ریاضیییی را اتبات کنند .در نتیوه ،برخی قانع شیییده بودند که
کامپیوترهایی با هوش انسیییانی ،طی دهة آینده یا اندکی پس از آن پا به عرصیییة وجود خواهند گذاشیییت .اما پس از
مدتی مشخص شد دستیابی به هوش انسانی از آنچه تصور می شد دشوارتر است و پیشرفتها متوقف شد .در دهة70
تحقیقات آکادمیک بلندپروازانة هوش مصنوعی با چالشهای بسیار دشواری روبهرو شدند .این چالشها ،با از دست
رفتن عالقه و کاهش بودجه همراه شیید .به نظر میرسییید ماشییینهای تماماً منطقی که با صییفر و یک کار میکردند،
هیچگاه نمیتوانند به فرایند فکریِ گاه مبهم و ظریف همتای بیولوژیکی خود ،انسان ،دست یابند.
پس از مدتی رکود ،ایدة جدیدی شکل گرفت و جستوجو برای ماشینهای هوشمند ،حیاتی تازه یافت .این ایده با
این سؤال شکل گرفت :چرا هوش م صنوعی را با کپیبرداری از کارکرد مغز واقعی (بیولوژیکی) ن سازیم؟ بهعبارت
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دیگر ،به جای گِیتهای منطقی(1یا دروازههای منطقی) از نورونها2که مغزهای واقعی را میسیییازند ،اسیییتفاده کنیم.
بهعالوه ،بهجای منطق صییفر و یک و سیییاه و سییفید الگوریتمهای مطلقگرای سیینتی هم از اسییتداللهای ارگانیک
استفاده خواهیم کرد.
دان شمندان از سادگی مغز زنبور ،یا کبوتر ،در مقای سه با کارهای پیچیدهای که انوام میدهند ،الهام گرفتند .مغزی به
وزن کسییری از گرم میتواند کارهایی مثل کنترل پرواز ،تطبیق با باد ،شییناسییایی غذا و شییکارچیان و تصییمیمگیری
دربارة جنگ یا فرار را انوام دهد .شاید کامپیوترها با منابع ارزانقیمت و انبوهی که در حال حا ضر در اختیار دارند،
بتوانند رفتار این مغزها را تقلید کنند و بهبود دهند .مغز یک زنبور  950.000نورون دارد؛ آیا کامپیوترهای امروزی با
منابع گیگا3و ترابایتی4میتوانند از مغز زنبورها پیشی بگیرند؟
در حال حاضر ،با رویکردهای سنتی حل مسئله ،این کامپیوترها با منابع ذخیرهسازی عظیم و پردازندههای بسیار سریع
نمیتوانند کارهای مغز نسبتاً کوچک پرندهها و زنبورها را انوام دهند.
« شبکههای ع صبی»5ماح صل شور و شوق و تمایل برای ایواد هوش م صنوعی الهام گرفته از مغزهای بیولوژیکی
هسییتند و به یکی از قدرتمندترین و کاربردیترین روشهای فیلد مطالعاتی هوش مصیینوعی6تبدیل شییدهاند .امروزه،
پروژة د یپ مای ند7کم پانی گو گل 8،که میتوا ند کار های شیییگ فتانگیزی م ثل یادگیری بازی های کامپیوتری و
شک ست قهرمان جهانی بازی گو(9وی چی) را انوام دهد؛ برا سا

شبکههای ع صبی ساخته شده ا ست .شبکههای

ع صبی در ب سیاری از تکنولوژیهایی که به صورت روزمره با آنها سر و کار داریم هم ا ستفاده شدهاند؛ برای مثال،
تشخیص خودکار پالک ماشینها و خواندن کدپستی نامهها.
کتاب حا ضر دربارة چگونگی و چرایی کارکرد شبکههای ع صبی و روش ساختن این شبکهها ا ست .در این کتاب
میآموزید شبکههای عصبیای بسازید که کراکترهای دستنویس را میخوانند؛ کاری که با رویکردهای سنتی حل
مسئله با کامپیوترها بسیار دشوار است.

Logical Gates
Neuron
Gigabyte
Terabyte
Neural Networks
Artificial Intelligence
Deepmind
Google
Go
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شکل  .۱شبکه عصبی به درستی توانسته هر یک از اعداد موجود در تصویر را به درستی تشخیص دهد .برچسب باالی هر تصویر عددی است که شبکة
عصبی به کراکتر نوشته شده تخصیص داده است.

11

مقدمه
این کتاب برای چه کسانی است؟
مخاطب این کتاب هر کسی است که میخواهد یاد بگیرد شبکههای عصبی چیستند و چگونه میتوان شبکة عصبی
ساخت و از آن استفاده کرد .بهعالوه ،افرادی هم که میخواهند ایدههای ریاضی ساده ،اما هیوانانگیزی را بیاموزند
که بنیاد و اسا

شبکههای عصبی است ،میتوانند از این کتاب استفاده کنند.

این کتاب برای ریاضیییدانها1،یا کامپیوتردانها2نوشییته نشییده اسییت .برای خواندن این کتاب بهجز ریاضیییاتی که در
مدرسیییه آموختهاید ،به هیچ دانش دیگری نیاز ندارید .اگر میتوانید جمع ،تفریق ،ضیییرب و تقسییییم را انوام دهید،
میتوانید شبکههای ع صبی خودتان را ب سازید .سختترین چیزی که از آن ا ستفاده کردهایم گرادیان3ا ست ،اما این
مفهوم هم در کتاب شر داده شده است.
دانشییوویان ،یا عالقهمندان میتوانند از این کتاب بهعنوان اولین قدم سییفری هیوانانگیز به دیار شییگفتانگیز هوش
م صنوعی ا ستفاده کنند .پس از یادگیری مبانی شبکههای ع صبی در این کتاب ،میتوانید از ایدههای ا صلی آن برای
حل مسییا ل بسیییاری اسییتفاده کنید .مدرسییان میتوانند از این کتاب بهعنوان مقدمهای مختصییر و سییاده بر شییبکههای
ع صبی و نحوة پیاده سازی آنها ،برای سر شوق آوردن و تهییج دان شوویان و دانشآموزان برای ساخت شبکههای
عصبی با نوشتن تنها چند خط کد استفاده کنند.
آرزو میکردم این کتاب در دوران نوجوانیام وجود دا شت .آن زمان ،درک چگونگی کارکرد شبکههای رازآلود
و قدرتمند عصبی برایم دشوار بود .آنها را در کتابها ،فیلمها و موالت دیده بودم؛ اما در آن دوران فقط کتابهای
آکادمیک دشییواری که برای ریاضیییدانها نوشییته شییده بود ،در دسییتر

بودند .تمام خواسییتهام این بود که کسییی

شبکههای عصبی را طوری که یک نوجوان کنوکاو متوجه شود ،برایم توضیح دهد .هدف این کتاب فراهم آوردن
چنین توضیحاتی است.

1. Mathematician
2. Computer-Scientist
3. Gradient
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در این کتاب چه کارهایی انجام میدهیم؟
در این کتاب شبکة عصبیای خواهیم ساخت که میتواند اعداد دستنوشته را تشخیص دهد .کارمان را با نورونهای
پیشیییگوی1بسییییار سیییاده آغاز میکنیم ،و آنها را بهبود میدهیم تا به نهایت توانایی آنها برسییییم .در طول مسییییر،
توقفهای کوتاهمدتی خواهیم داشت ،تا مفاهیم ریاضیای را که برای درک کارکرد شبکههای عصبی الزم هستند
بیاموزیم.
در کتاب با مفاهیم ریا ضی از قبیل توابع ،طبقهبندی خطی ساده ،ضرب ماتریسها ،گرادیان ،بهینه سازی با گرادیان
نزولی و حتی چرخش هندسییی آشیینا میشییوید .همة این موارد را به سییادهترین شییکل ممکن توضیییح دادهایم و هیچ
فرضی در رابطه با دانش قبلی ،فراتر از ریاضیات سادهای که در مدرسهها تدریس میشود ،در نظر نداشتهایم.
پس از ساخت اولین شبکة عصبی ،سعی میکنیم آن را به روشهای مختلفی به کار ببریم .برای مثال ،پردازش تصویر
را برای بهبود یادگیری ما شین ،بدون ا ستفاده از دادههای ا ضافی برای یادگیری ،به کار میبریم .بهعالوه ،نگاهی هم
به مغز شیییبکة عصیییبی میاندازیم ،تا ببینیم درک عمیقتری از مفاهیم در اختیارمان قرار میدهد یا خیر؛ کاری که
بسیاری از کتابهای آموزشی انوام نمیدهند.
بهعالوه ،به مرور و همزمان با ساخت شبکة عصبی ،زبان برنامهنویسی پایتون2را هم یاد میگیریم .پایتون زبانی ساده،
کاربردی و محبوب است .مودداً فرضی دربارة توربة قبلی در برنامهنویسی هم نکردهایم و نیازی نیست برای خواندن
کتاب ،برنامهنویسی بلد باشید.

این کارها را چگونه انجام میدهیم؟
هدف ا صلی این کتاب ،ت شریح مفاهیم ا صلی شبکههای ع صبی برای همه ا ست .از این رو ،در طول کتاب همواره
سعی کردهایم تو ضیح و ت شریح مفاهیم را از ابتداییترین نقطة ممکن آغاز کنیم .سپس با قدمهای کوچک به جایی
میر سیم که بتوانیم نکتهای جذاب دربارة شبکههای ع صبی بفهمیم .برای ساده و در د ستر

نگه دا شتن مطالب ،از

بیان مطالب ا ضافی پرهیز کردهایم .اگر نکتهای نظرتان را جلب کرد ،میتوانید در رابطه با آن تحقیقات گ ستردهتری

 .1کلمه پیشیییگویی ( )Predictدر کاربردهای روزمره یک جنبه زمانی دارد .ما آنچه در آینده اتفاق می افتد را پیشیییگویی می کنیم؛ ا ما ،در هوش مصییینوعی
پیشگویی به تخصیص مقدار به هر متغیری که مقدار مشخصی ندارد ،گفته میشود .برای مثال ،پیشگویی نوع یک سند بر اسا

محتوای آن ـ م.
2. Python
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انوام دهید .در این کتاب ،به برر سی تمامی بهینه سازیهای ممکن برای شبکههای ع صبی نمیپردازیم؛ زیرا ما را از
هدف اصلیمان (که بیان مفاهیم اصلی و اولیه به سادهترین شکل ممکن است) ،دور میکنند.
کتاب را به سه بخش تقسیم کردهایم:
 در بخش اول ،به بررسی مفاهیم ریاضی که در شبکههای سادة عصبی به کار میروند ،میپردازیم .در این
قسمت تعمداً به پیادهسازی شبکههای عصبی نمیپردازیم ،تا از درک مفاهیم اولیه دور نمانید.
 در بخش دوم ،به اندازة کافی پایتون یاد میگیرید تا بتوانید شییبکة عصییبی خودتان را پیادهسییازی کنید .ما
این شبکه را برای تشخیص اعداد دستنویس آموزش داده و کارایی آن را تست میکنیم.
 در بخش سوم ،به برر سی عمیقتر شبکههای ع صبی ساده میپردازیم .این بخش به برر سی ایدههایی که
میتوان با آنها کارایی شییبکة عصییبی را بهبود داد ،میپردازد .بهعالوه خواهیم دید در فکر شییبکة عصییبی
آموزشدیده چه میگذرد .با این کار میتوانیم بفهمیم شییبکة عصییبی چه چیزهایی یاد گرفته و چگونه به ما
پاسخ میدهد.
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بخش اول :شبکههای عصبی چگونه کار میکنند؟
«از همة چیزهای کوچک اطرافت الهام بگیر»
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راحت برای من ،سخت برای شما
کامپیوترها اساساً ماشینحساب هستند .آنها میتوانند با سرعت بسیار باالیی اعمال حسابی1انوام دهند .این ویژگی
برای انوام کارهایی که ماشییینحسییابها میکنند ،بسیییار مطلوب اسییت؛ جمع اعداد برای محاسییبة فروش ،محاسییبة
درصیید مالیات ،رسییم نمودار دادههای موجود و غیره ،حتی تماشییای برنامههای تلویزیونی ،یا گوش دادن موسیییقی با
کامپیوتر هم ،تنها با تکرار موموعهای دسییتورات حسییابی ممکن اسییت .شییاید تعوب کنید ،اما بازسییازی یک فِرِیم

2

وید ویی متشکل از صفر و یکهایی که از اینترنت دریافت شدهاند ،روی کامپیوترتان با اعمال حسابی انوام میشود
که خیلی پیچیدهتر از جمع اعداد که در مدرسه خواندهاید ،نیستند.
جمع سریع اعداد( ،هزاران ،یا حتی میلیونها عدد در هر تانیه) ممکن ا ست جذاب با شد ،اما هوش م صنوعی نی ست.
جمع تعداد زیادی عدد در زمانی کوتاه ،ممکن اسییت برای انسییانها سییخت باشیید ،اما انوام آن به هوش زیادی نیاز
ندارد؛ فقط باید بتوانید موموعه دسیییتورات بسییییار سیییادهای را دنبال کنید .کاری که مدارهای الکترونیکی داخل
کامپیوتر انوام میدهند .حال اجازه دهید بحث را عوض کنیم .به تصییاویر زیر نگاه کنید و ببینید میتوانید تشییخیص
دهید چه چیزی در هر تصویر است:

ما میتوانیم به تصویر صورت یک انسان ،گربه ،یا یک درخت نگاه کنیم و آن را تشخیص دهیم .درواقع ،ما این کار
را به سییرعت و با دقت باالیی انوام میدهیم .بهعالوه ،عموماً در تشییخیص هم دچار اشییتباه نمیشییویم .ما میتوانیم
اطالعات ن سبتاً زیادی که در ت صاویر وجود دارند را پردازش کرده و با موفقیت بفهمیم چه چیزی در ت صویر ا ست.
انوام این کار برای کامپیوترها ساده نیست ،درواقع این کار برای کامپیوترها بسیار سخت است.

1. Arithmetic
2. Frame
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مسئله

انسان

کامپیوتر

ضرب سریع هزاران عدد

سخت

ساده

پیدا کردن صورت یک فرد خاص در یک تصویر گروهی

ساده

سخت

به نظر ما تشخیص محتویات تصویر مستلزم داشتن هوش انسانی است؛ چیزی که ماشینها ،صرفنظر از اینکه چقدر
پیچیده و قدرتمندند ،فاقد آن ه ستند؛ چون ان سان نی ستند .با این حال ،ما میخواهیم کامپیوترها در حل چنین م سا لی
بهتر عمل کنند؛ چون سریعاند و خسته نمیشوند .هوش مصنوعی به حل این دست مسا ل میپردازد.
کامپیوترها از مدارهای الکترونیکی سییاخته شییدهاند و این ویژگی در آینده هم تغییری نخواهد کرد .بنابراین ،هدف
هوش مصنوعی پیدا کردن دستورالعملها ،یا «الگوریتمهای»1جدیدی است که سعی در حل این مسا ل دشوارتر (در
مقای سه با م سا ل کال سیک علوم کامپیوتر) میکنند ،حتی اگر این الگوریتمها کامل نبا شند؛ اما به اندازة کافی خوب
باشند تا بتوانند کارهای هوش انسانی را انوام دهند.
نکات کلیدی
 انوام برخی کارها برای کامپیوترها ساده و برای انسانها دشوار است؛ برای مثال ،ضرب میلیونها عدد.
 از سییوی دیگر ،انوام برخی کارها برای کامپیوترها سییخت و برای انسییانها سییاده اسییت؛ برای مثال ،پیدا
کردن صورت یک فرد خاص در یک تصویر گروهی.

1. Algorithm
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یک ماشین پیشگوی ساده
بیایید از سادهترین حالت ممکن شروع کرده و ماشین پیشگوی1خود را قدم به قدم بسازیم .ماشین سادهای را تصور
کنید که سیییؤالی دریافت کرده ،کمی فکر میکند و پاسیییخ میدهد؛ برای مثال ،خودتان را در نظر بگیرید .وقتی به
تصویری نگاه میکنید ،ورودی از طریق چشمانتان دریافت میشود .در ادامه مغزتان تصویر را پردازش کرده و اشیاء
موجود در آن را شناسایی میکند .این فرآیند در شکل زیر نشان داده شده است:

کامپیوترها فکر نمیکنند .همانطور که گفتیم کامپیوتر اساساً یک ماشینحساب پیشرفته است .در نتیوه ،بهتر است
برای نامگذاری قسیییمتهای مختلف شیییکل فوق ،از کلمات بهتری اسیییتفاده کنیم تا آنچه در عمل اتفاق میافتد را
دقیقتر بیان کنند:

هر کامپیوتر ،موموعهای ورودی دریافت میکند .سیییپس محاسیییباتی را روی ورودی ها انوام داده و موموعهای
خروجی تولید میکند؛ برای مثال ،در شیییکل زیر ورودی « »3 x 4پردازش شیییده ،احتماالً با تبدیل ضیییرب به جمع
موموعهای از اعداد و خروجی که حاصلضرب (یعنی عدد  )12است ،نمایش داده میشود:

1. Predicting Machine
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ممکن ا ست با خودتان بگویید« ،اما این مثال زیاد جالب نبود!» ا شکالی ندارد؛ سعی داریم با مثالهای ساده و آ شنا
مفاهیم اولیهای که در آینده برای کار با شبکههای ع صبی ا ستفاده میکنیم را تو ضیح دهیم .حال بهتر ا ست به یک
مثال پیچیدهتر بپردازیم .ماشینی را در نظر بگیرید که کیلومتر را به مایل1تبدیل میکند ،مثل شکل زیر:

حال فرض کنید فرمول تبدیل کیلومتر به مایل را نمیدانیم؛ فقط میدانیم رابطة بین مایل و کیلومتر خطی2اسیییت؛
یعنی اگر تعداد مایلها را دو برابر کنیم ،مسیییافت به کیلومتر هم دو برابر میشیییود .اگر چنین نبود ،دنیا جای عویبی
میشیید! این رابطة خطی بین کیلومتر و مایل ،سییرنخ هایی دربارة فرمول رازآلود تبدیل کیلومتر به مایل به ما میدهد.
این فرمول باید به شکل زیر باشد:
 x cکیلومتر = مایل
در فرمول فوق  ،cیک مقدار تابت ا ست .ما هنوز مقدار  cرا نمیدانیم .تنها سرنخهایی که داریم ،چند مثال ا ست که
میدانیم تبدیل کیلومتر به مایل در آنها به درستی انوام شده است؛ این مثالها ،معادل مشاهدات دنیای واقعی هستند

 .1هر مایل ( )Mileتقریبا برابر با  1.6کیلومتر استـ م.
2. Linear
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که برای ت ست صحت نظریههای علمی به کار میروند؛ آنها نمونههایی از حقایق دنیای واقعی ه ستند ،مثالها را در
جدول زیر آوردهایم:
شماره

کیلومتر

مایل

1

0

0

2

100

62.137

برای به دست آوردن مقدار  cچه کاری باید انوام دهیم؟ اجازه دهید از یک عدد «تصادفی»1به جای  cاستفاده کنیم
و نتیوه را بررسی کنیم .مقدار  cرا برابر با  0.5قرار میدهیم.

همانطور که گفتیم x c ،کیلومتر = مایل؛ در شیکل فوق مقدار کیلومتر برابر با  100اسیت .مقدار  cهم همانطور که
گفتیم  0.5اسییت .نتیوة جاگذاری این اعداد در فرمول  50مایل اسییت .با توجه به مثالهای جدول و اینکه ما مقدار c

را به صورت ت صادفی انتخاب کردیم ،نتیوة ن سبتاً خوبی گرفتیم ،اما میدانیم که جوابمان کامالً صحیح نی ست؛ چون
طبق مثال شییمارة  2جدول ،پاسییخ صییحیح برابر با  62.137مایل اسییت .نتیوة محاسییبات ما  12.137واحد از مقدار
صحیح کمتر ا ست .به تفاوت میان پا سخی که محا سبه کردیم و پا سخ صحیحی که در لی ست مثالها وجود دارد،
اصطالحاً «خطا»2میگویند:
مقدار محاسبهشده – مقدار صحیح = خطا
= 62.137 – 50 = 12.137

1. Random
2. Error
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حال چه کاری انوام دهیم؟ میدانیم پاسییخی که محاسییبه کردیم اشییتباه اسییت .بهعالوه ،مقدار خطا را هم میدانیم.
بهجای اینکه با مشیاهدة مقدار خطا نااُمید شیویم ،میتوانیم از آن برای بهبود حدسیمان دربارة مقدار  cاسیتفاده کنیم.
دوباره به مقدار خطا نگاه کنید .مقداری که حسییاب کردیم  12.137واحد کمتر از مقدار صییحیح اسییت؛ چون رابطه
بین کیلومتر و مایل یک رابطة خطی اسیییت x c ،کیلومتر = مایل ،میدانیم افزایش مقدار  cبا عث افزایش مقدار
خروجی خواهد شد .در نتیوه ،بیایید مقدار  cرا از  0.5به  0.6تغییر دهیم و ببینیم چه اتفاقی میافتد.
مقدار  cرا به  0.6تغییر میدهیم .اگر این مقدار را در فرمول قرار دهید x c ،کیلومتر = مایل ،نتیوه برابر با  60مایل
خواهد بود .همانطور که م شاهده میکنید اینبار جواب دقیقتری به د ست آوردیم .بهو ضو م شخص ا ست که در
حال پیشرفت هستیم .در حال حاضر مقدار خطا ،2.137 ،بسیار کمتر است ،حتی میتوان این خطا را نادیده گرفت.
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نکتة مهم این مثال ،استفاده از خطا برای تغییر مقدار  cاست .ما میخواستیم مقدار خروجی را افزایش دهیم؛ در نتیوه
مقدار  cرا کمی افزایش دادیم.
بهجای اسییتفاده از جبر برای محاسییبة مقدار  ،cبیایید با همین روش مقدار آن را بهبود دهیم .اگر قانع نشییدید و فکر
میکنید پیدا کردن جواب دقیق ساده است؛ به یاد داشته باشید که در بسیاری از مسا ل مهم ،فرمول ریاضی سادهای
برای م شخص کردن رابطة بین ورودی و خروجی وجود ندارد؛ برای همین به روشهای پیچیدهتری (مثل شبکههای
عصبی) نیاز داریم.
اجازه دهید این روال را مودداً تکرار کنیم .مقدار  60هنوز هم از پاسیییخ صیییحیح کوچکتر اسیییت .در نتیوه بیایید
مقدار  cرا از  0.6به  0.7تغییر دهیم.
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همانطور که مشاهده میکنید در افزایش مقدار « cزیادهروی» کردیم .در نتیوه ،پاسخی که به دست آوردیم بیشتر
از مقدار صییحیح شیید .مقدار خطای قبلی ما  2.137بود .مقدار خطا در مثال فوق برابر با  -7.863اسییت .عالمت منفی
یعنی مقداری که تخمین زدیم ،بیشتر از پاسخ صحیح است .به یاد داشته باشید خطا برابر است با:
مقدار حساب شده  -مقدار صحیح = خطا
تا اینوا فهمیدیم  c = 0.6بسیییار بهتر از  c = 0.7اسییت .میتوانیم مقدار خطای حاصییل از  c = 0.6را بپذیریم و این
تمرین را خاتمه دهیم ،اما بیایید کمی جلوتر برویم .چرا مقدار  cرا به جای یک واحد ،کسیییری از واحد افزایش
ندهیم؟ برای مثال میتوانیم مقدار  cرا از  0.6به  0.61افزایش دهیم.
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همانطور که مشییاهده میکنید نتیوة بهبود قابل توجهی یافت .مقدار خروجی ما با  c = 0.61برابر با  61اسییت که با
مقدار صحیح ،62.137 ،تنها  1.137واحد فاصله دارد.
در مثال آخر فهمیدیم باید تغییرات مقدار  cرا تعدیل1کنیم .بهعبارت دیگر ،اگر مقدار خروجی به پاسیییخ صیییحیح
نزدیک شییید (یعنی مقدار خطا کاهش یافت) ،مقدار  cنباید زیاد تغییر کند .با این روش ،مثل نمونة قبلی ،از پاسیییخ
صحیح عبور نمیکنیم .بهتر است برای تغییر مقدار  cاز کسری از مقدار خطا استفاده کنیم که از نظر شهودی درست
به نظر میرسد (خطای بزرگ در مقایسه با خطای کوچک نیاز به اصال بیشتری دارد).
شاید باور نکنید ،اما کارهایی که تا اینوا انوام دادیم ،فرایند اصلی یادگیری در شبکههای عصبی هستند .ما به ماشین
یاد دادیم که در ارا ه پا سخ صحیح بهتر و بهتر شود .بهتر ا ست لحظهای توقف کنیم و کارهایی را که تا اینوا انوام
دادهایم مرور کنیم .ما مسییئله را به روش ریاضییی و علمیای که در مدرسییه آموختهایم ،در یک قدم حل نکردیم .در
2

عوض با یک پاسیییخ اولیه شیییروع کردیم و به مرور آن را بهبود دادیم .گاهی به مرور بهبود دادن پاسیییخ را «تکرار»
مینامند.

1. Moderate
2. Iterative
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نکات کلیدی
 همة سیییسییتمهای کامپیوتری یک ورودی دارند و با انوام موموعهای محاسییبات روی ورودی ،آن را به
خروجی تبدیل میکنند .شبکههای عصبی هم از این قاعده مستثنی نیستند.
 وقتی دقیقاً نمیدانیم چیزی چگونه کار میکند ،میتوانیم از مدلی که موموعهای پارامتر قابل تنظیم دارد
برای تخمین آن اسییتفاده کنیم .اگر نمیدانسییتیم چگونه کیلومتر را به مایل تبدیل کنیم ،میتوانسییتیم از
یک تابع خطی با یک گرادیان (شیب) قابل تنظیم بهعنوان مدل استفاده کنیم.
 یکی از راههای ب سیار خوب بهبود چنین مدلهایی تغییر پارامترهای مدل براسا
آن با مثالهای صحیح موجود است.
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میزان تفاوت پا سخهای

دستهبندی۱و پیشبینی تفاوت چندانی ندارند
به ماشییینی که در مثال قبل بررسییی کردیم« ،پیشگگگو»2میگوییم .این ماشییین با دریافت ورودی ،مقدار خروجی را
پیشییگویی میکند .این پیشییگویی را با تغییر مقدار یک پارامتر داخلی ،براسییا

خطایی بهبود دادیم که از مقایسییة

خروجی و مثالی به دست میآید که میدانستیم صحیح است .حال به نمودار زیر که طول و عرض حشرات یک باغ
را نشان میدهد نگاه کنید:

در تصییویر فوق دو گروه حشییره بهوضییو قابل مشییاهده هسییتند :کرمهای ابریش یمِ الغر و دراز؛ و کفشییدوزکهای
کوتوله و پهن.
ماشییین پیشییگوی مثال قبل ،که کیلومتر را به مایل تبدیل میکرد ،را بهخاطر دارید؟ در قلب آن مثال ،یک تابع خطی
قابل تنظیم وجود داشییت .همانطور که میدانید ،نمودار توابع خطی یک خط صییاف اسییت .پارامتر قابل تنظیم  cدر
1. Classification
 .2معادل فارسی Predictor؛ کلمة پیشگویی ( )Predictدر کاربردهای روزمره یک جنبة زمانی دارد .ما آنچه در آینده اتفاق میافتد را پیشگویی میکنیم ،اما در
هوش مصنوعی پیشگویی به تخصیص مقدار به هر متغیری که مقدار مشخصی ندارد ،گفته میشود .برای مثال ،پیشگویی نوع یک سند بر اسا
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محتوای آنـ م.

مثال تبدیل کیلومتر به مایل ،شیب این خط صاف را مشخص میکرد ،اما اگر یک خط صاف در شکل فوق بکشیم
چه میشود؟

نمی توانیم مانند مثال قبل از ر سم خط برای تبدیل کیلومتر به مایل ا ستفاده کنیم .اما ،شاید بتوانیم با ر سم یک خط
انواع حشییرات را از هم جدا کنیم .در شییکل فوق ،اگر خط رسییم شییده کرمهای ابریشییم را از کفشییدوزکها جدا
میکرد ،میتوانستیم از آن برای «دستهبندی»(1طبقهبندی) حشرات براسا

اندازة آنها استفاده کنیم .توجه داشته

باشید خط موجود ،این کار را انوام نمیدهد؛ چون در شکل فوق نیمی از کرمهای ابریشم سمت کفشدوزکها قرار
دارند.
بیایید با تغییر شیب خط موجود ،یک خط دیگر رسم کنیم و ببینیم چه اتفاقی میافتد.

1. Classify
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این خط ،از خط قبلی هم بدتر شد! این خط حتی ح شرات را هم از یکدیگر جدا نمیکند .بیایید خط دیگری ر سم
کنیم:
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این خط خیلی بهتر ا ست! حال کرمهای ابری شم بهدر ستی از کف شدوزکها جدا شدهاند .میتوانیم از این خط برای
«دسته بندی» حشرات استفاده کنیم.
فرض کنید انواع حشرات دیگری که ندیده باشیم ،وجود ندارند؛ در حال حاضر که میخواهیم ایدة کلی دستهبندی
کردن را ت شریح کنیم ،این فرض منطقی ا ست .ت صور کنید یک د ست رباتی ح شرهای را برمیدارد و طول و عرض
آن را اندازه میگیرد .این دست میتواند با خط موجود در شکل باال حشره را به درستی در دستة کرمهای ابریشم ،یا
کفشدوزکها قرار دهد.
شییکل زیر را ببینید .همانطور که مشییاهده میکنید حشییرة ناشییناختة موجود در شییکل ،طبق اندازهگیریها یک کرم
ابریشم است؛ زیرا باالی خط حا ل قرار دارد .این روش دستهبندی کردن ،بسیار ساده ،کاربردی و قدرتمند است.
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تا اینوا دیدیم چگونه میتوان از تابع خطی برای دستهبندی دادهها استفاده کرد ،اما چگونه میتوان شیب این خط را
به درستی محاسبه کرد؟ چگونه میتوانیم خطی که مرز بین دو نوع حشره را به درستی مشخص نمیکند بهبود دهیم؟
مودداً پاسخ این سؤال به شالوده و اسا

چگونگی یادگیری شبکههای عصبی مربوط است .در ادامه به بررسی این

موضوع میپردازیم.
ساخت یک دستهبندیکنندة ساده
ما میخواهیم دسیییتهبندیکنندة خطی مان را طوری «آموزش دهیم»(1تربیت کنیم) که حشیییرات را در یکی از
دسییتههای کفشییدوزک یا کرم ابریشییم قرار دهد .در قسییمت قبل دیدیم این آموزش دادن ،معادل بهبود شیییب خط
حا ل بین نقاطی است که نشاندهندة طول و عرض حشرات هستند ،اما چگونه باید این کار را انوام دهیم؟

1. Train
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بهجای ایواد یک تئوری ریا ضی ،بیایید سعی کنیم در عمل این کار را انوام دهیم .با این روش ریا ضیات مربوطه را
هم بهتر درک خواهیم کرد .برای آموزش دسییتهبندیکننده نیاز به چند مثال داریم .جدول زیر دو مثال (برای سییاده
نگهداشتن تمرین) را نشان میدهد.
مثال

حشره

طول

عرض (پهنا)

1

کفشدوزک

1.0

3.0

2

کرم ابریشم

3.0

1.0

همانطور که در جدول فوق مشاهده میکنید ،حشرهای با عرض  3.0و طول  1.0داریم و میدانیم کفشدوزک است.
بهعالوه ،مثال دیگری از ح شرهای به طول  3.0و عرض  1.0داریم و میدانیم یک کرم ابری شم ا ست .توجه کنید که
میدانیم مثالهای فوق درست هستند .این مثالها هستند که در بهبود شیب تابع دستهبندیکننده به ما کمک میکنند؛
مثالهایی که برای آموزش پیشبینیکننده ،یا دستهبندیکننده استفاده می شوند را اصطالحاً «دادههای آموزشی»

1

مینامند.
بیایید نمودار مثالهای فوق را رسییم کنیم .کشیییدن نمودار دادهها در فهم بهتر آنها کمک بهسییزایی میکند .عموماً
بررسی جدولی از اعداد کمک چندانی به درک دادهها نمیکند.

1. Training Data
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اجازه دهید با یک خط حا ل تصیییادفی کارمان را شیییروع کنیم .در مثال تبدیل کیلومتر به مایل ،تابعی خطی با یک
پارامتر قابل تنظیم داشییتیم .در این مثال هم میتوانیم از همان روش اسییتفاده کنیم؛ زیرا خط حا ل یک خط صییاف
است:
y = Ax

در فرمول فوق ،ما تعمداً از نامهای  xو  yبهجای ( Lengthطول) ،و ( Widthعرض) استفاده کردهایم؛ زیرا خطی که
میخواهیم ر سم کنیم ،یک پیشبینیکننده نی ست و برخالف مثال تبدیل کیلومتر به مایل ،این خط عرض را به طول
تبدیل نمیکند .در عوض ،این یک خط حا ل است ،یک دستهبندیکننده.
بهعالوه ،شاید توجه کرده با شید که  y = Axفرم ساده شدة معادلة کامل خط ،y = Ax + B ،ا ست .این هم تعمدی
ا ست؛ زیرا میخواهیم مثالها را تا حد امکان ساده نگه داریم .ا ستفاده از یک مقدار غیر صفر برای  Bیعنی خط از
مبدأ مختصات عبور نمیکند؛ این امر هیچ اطالعات مفیدی به سناریوی ما اضافه نمیکند.
همانطور که قبالً دیدیم پارامتر  Aشیب خط را مشخص میکند .هر چقدر مقدار  Aبزرگتر باشد ،شیب خط بیشتر
اسیییت .اجازه دهید برای شیییروع مقدار  Aرا برابر با  0.25قرار دهیم .در این حالت ،معادلة خط حا ل ما برابر با = y

 0.25xخواهد بود .حال بیایید نمودار این خط را به همراه دادههای آموزشی رسم کنیم:
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همانطور که مشییاهده میکنید خط  y = 0.25xدسییتهبندیکنندة خوبی نیسییت .این خط دو نوع حشییره را هم جدا
نمیکند .بهعبارت دیگر ،نمیتوانیم بگوییم «اگر ح شره باالی خط با شد ،کرم ابری شم ا ست»؛ زیرا کف شدوزک هم
باالی این خط قرار دارد .در نتیوه ،با مشاهدة شکل فوق میتوانیم بهصورت شهودی بگوییم ،باید خط را کمی باالتر
ببریم .البته نباید و سو سه شوید و خط را با د ست در نمودار باال بک شید .میخواهیم ببینیم آیا میتوانیم د ستورالعملی
که در شرایط مشابه هم قابل استفاده باشد ،برای رسم چنین خطی پیدا میکنیم .کامپیوتردانها به چنین دستورالعملی
که قابلیت استفادة مودد دارد و کامپیوتر میتواند آن را اجرا کند ،اصطالحاً «الگوریتم»1میگویند.
بیایید مثال آموزشی اول را با هم بررسی کنیم .در این مثال که مربوط به یک کفشدوزک است ،عرض برابر با  3.0و
طول برابر با  1.0ا ست .اگر تابع  y = Axرا با این مثال ت ست کنیم و مقدار  xرا برابر با  3.0قرار دهیم ،به عبارت زیر
میرسیم:
y = (0.25) * 3.0 = 0.75

1. Algorithm
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تابعی که مقدار پارامتر  Aدر آن برابر با مقدار تصییادفی  0.25اسییت ،برای حشییرهای با ضییخامت  3.0طول  0.75را
پیشیینهاد میدهد ،اما میدانیم که این مقدار بسیییار کوچک اسییت؛ زیرا طبق مثالهای آموزشییی طول باید برابر با 1.0

باشد.
بنابراین مقدار تابع با مقدار واقعی تفاوت دارد ،یعنی تابع در محاسییبة نتیوه «خطا» دارد ،مانند مثال تبدیل کیلومتر به
مایل میتوانیم از این خطا برای بهبود مقدار پارامتر  Aاستفاده کنیم ،اما قبل از ادامه ،بیایید دربارة ماهیت  yکمی فکر
کنیم .اگر مقدار  yبرابر با  1.0باشیید ،خط دقیقاً از همان نقطهای که کفشییدوزک در آن قرار دارد(x, y) = (3.0, ،

) ،1.0عبور خواهد کرد ،اما ما این را نمیخواهیم .ما میخواهیم خط از باالی آن نقطه عبور کند .ممکن است بپرسید
چرا؟ چون میخواهیم همة کفشیییدوزک ها زیر خط باشیییند ،نه روی خط؛ بهعبارت دیگر ،خط مورد نظر ما باید
کفشدوزکها را از کرمهای ابریشم جدا کند؛ نه اینکه براسا

عرض یک حشره ،طول آن را پیشبینی کند.

در نتیوه ،اجازه دهید برای  x = 3.0مقدار  y = 1.1را انتخاب کنیم .این عدد کمی از  1.0بیشییتر اسییت .توجه کنید
میتوان ستیم از  ،1.2یا حتی  1.3هم ا ستفاده کنیم ،اما اعداد بزرگتری مثل  ،10یا  100برای کار ما منا سب نی ستند؛
چون باعث میشییوند خط حا ل ما باالی کفشییدوزکها و کرمهای ابریشییم قرار بگیرد .در این حالت ،خط حا ل به
هیچ دردی نخواهد خورد.
همانطور که گفتیم ،مقدار مورد نظر ما  y = 1.1است و مقدار خطا برابر است با:
مقدار محاسبه شده  -مقدار مورد نظر = خطا
= 1.1 – 0.75 = 0.35

حال اجازه دهید مقدار محاسبه شده ،مقدار مورد نظر و خطا را بهصورت بصری بررسی کنیم .این کار در درک بهتر
این مفاهیم به ما کمک میکند:
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حال که در تصییویر هم رابطة بین خطا ،مقدار مورد نظر و مقدار محاسییبه شییده را مشییاهده کردیم ،باید ببینیم چگونه
میتوانیم از مقدار خطا ( )Eبهعنوان راهنما برای بهبود پارامتر  Aاستفاده کنیم؟ این سؤال مهمی است.
بیایید یک قدم به عقب برگردیم و دوباره فکر کنیم .میخواهیم از خطای موجود ( )Eدر مقداری که ح ساب کردیم
( ،)yبرای بهبود پارامتر  Aاسییتفاده کنیم .برای انوام این کار باید ببینیم رابطة بین خطا و پارامتر  Aچیسییت .بهعبارت
دیگر A ،چگونه به  Eوابسته است؟ اگر پا سخ این سؤال را پیدا کنیم ،میتوانیم بفهمیم چگونه تغییر یکی بر دیگری
اتر میگذارد .برای پاسخ به این سؤال ،از تابع خطی دستهبندیکننده شروع میکنیم:
y = Ax

میدانیم حد

اولیه  ،Aمنور به مقداری از  yمیشود که نادرست است .درستی یا نادرستی این پاسخ را با استفاده از

دادههای آموزشییی (مثالها) میدانیم .بیایید پاسییخ صییحیح را  tبنامیم .برای رسیییدن به مقدار  ،tباید مقدار  Aرا کمی
تغییر دهیم .ریاضیییدانها برای نشییان دادن «کمی تغییر» در مقدار یک متغیر از نماد ( Δدِلتا )1اسییتفاده میکنند؛ بیایید
ما هم از این نماد استفاده کنیم:
t = (A + ΔA)x

شکل زیر معادلة جدیدمان را به تصویر میکشد .در این شکل میتوانید شیب جدید ) ،(A + ΔAرا مشاهده کنید:

1. Delta
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همانطور که گفتیم خطا ( )Eبرابر است با تفاوت بین مقدار مورد نظر و مقداری که براسا

حد سمان از  Aمحاسبه

کردهایم .بهعبارت دیگر  Eبرابر است با t – y؛ بیایید برای وضو بیشتر این فرمول را بنویسیم:
t – y = (A + ΔA)x – Ax

اگر عبارت فوق را باز کرده و ساده کنید ،خواهیم داشت:
E = t - y = Ax + (ΔA)x - Ax
E = (ΔA)x

چه نتیوة شگفتانگیزی! خطا ( )Eرابطة بسیار سادهای با  ΔAدارد .این رابطه آنقدر ساده است که ممکن است فکر
کنید اشیتباه اسیت ،اما درواقع کامالً صیحیح اسیت .به هر حال این رابطه کار ما را بسییار سیاده میکند .ممکن ا ست
اسییتفاده از جبر و ریاضیییات باعث شییود از هدفمان دور شییویم ،در نتیوه بیایید هدفمان را به زبان سییاده بنویسیییم.
میخواهیم براسییا

مقدار خطا ( ،)Eببینیم مقدار  Aچقدر باید تغییر کند تا شیییب خطمان به حدی برسیید که حا ل

خوبی بین دو گروه حشییرات باشیید .برای دسییت یافتن به این هدف ،باید معادلة قبل را طوری تغییر دهیم که  ΔAبه
تنهایی در یک طرف آن قرار داشته باشد:
ΔA = E/x
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این ه مان ع بارت جادویی اسییییت که میخواسیییتیم .حال میتوانیم از م قدار خ طا ( )Eبرای بهبود شییی یب خط
دستهبندیکننده ( )Aبه اندازة  ΔAاستفاده کنیم.
حال بیایید شیب اولیهای که به دست آوردهایم را با این فرمول بهبود دهیم .خطای ما  ،0.35و  x = 3.0است .اگر این
مقادیر را در فرمول  ΔA = E/xجاگذاری کنیم ،به نتیوة  0.35/3.0 = 0.1167میرسییییم؛ یعنی باید مقدار فعلی
پارامتر  Aکه  0.25است را به اندازة  0.1167تغییر دهیم؛ یعنی مقدار جدید بهبودیافتة  Aبرابر است با:
(A + ΔA) = 0.25 + 0.1167 = 0.3667

اگر این مقدار را به جای  ،Aدر فرمول محاسیییبة  yقرار دهید ،به مقدار مورد نظر  1.1خواهیم رسیییید .همانطور که
مشاهده میکنید توانستیم به هدفمان دست یابیم .فرمولی پیدا کردیم که براسا

مقدار خطا میزان تغییرات در پارامتر

 Aرا حساب میکند.
بیایید ادامه دهیم...
حال که از پس مثال آموزشیییی اول برآمدیم ،سیییراغ مثال آموزشیییی دوم جدول میرویم .در مثال دوم x = 1.0 ،و
 y =3.0اسیییت .بیایید ببینیم وقتی مقدار  x = 1.0را در تابع خطیمان که در حال حاضیییر از  A=0.3667اسیییتفاده
میکند ،جاگذاری میکنیم ،چه اتفاقی میافتد .در این حالت ،به  y = 0.3667 * 1.0 = 0.3667خواهیم رسیییید.
همانطور که م شاهده میکنید ،این مقدار با مقدار مثال آموز شی  ،y = 3.0فا صلة زیادی دارد .همانطور که گفتیم،
نمیخواهیم خطی که رسیییم میکنیم روی نقاط نمودار بیفتد؛ در عوض ،این خط باید باال یا پایین نقاط باشییید .در
نتیوه ،مقدار مورد نظرمان را بهجای  3.0برابر با  2.9قرار میدهیم .حال مثال آموزشییی مربوط به کرم ابریشییم باالی
خط حا ل قرار خواهد گرفت ،نه روی خط؛ مقدار خطا E ،برابر است با:
E = 2.9 – 0.3667 = 2.5333

همانطور که مشییاهده میکنید ،مقدار خطای فوق بیشییتر از خطای قبلی اسییت ،البته مشییکلی وجود ندارد؛ چون تنها
کاری که تا اینوا انوام دادیم ،یادگیری براسییا

یک مثال آموزشییی بود .این امر موجب سییوگیری1خط موجود به

سمت آن مثال خواهد شد.
بیایید مودداً مقدار  Aرا مثل دفعة قبل بهروزرسانی کنیم .میدانیم  ΔAبرابر است با  ،E/xبا جاگذاری مقادیر خواهیم
داشت  ،ΔA = 2.5333/1.0 = 2.5333یعنی مقدار جدید  Aبرابر است با  .A = 0.3667 + 2.5333 = 2.9بهعبارت
دیگر ،به ازای  x = 1.0تابع مقدار  2.9را بازمیگرداند که مقدار مورد نظر ما است.
1. Bias
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تا اینوا کارهای زیادی انوام دادیم .پس بیایید باز هم اندکی توقف کنیم و نمودار کارهایی که تا اینوا انوام دادیم
را رسم کنیم .نمودار زیر خط اولیه ،خطی که با مثال آموزشی اول به دست آمد و خط نهایی که پس از یادگیری از
مثال آموزشی دوم به دست آوردیم را نشان میدهد:

همانطور که مشییاهده میکنید ،نتوانسییتیم آنگونه که میخواسییتیم شیییب خط را بهبود دهیم .خط نهایی ناحیة بین
کف شدوزکها و کرمهای ابری شم را به خوبی م شخص نمیکند؛ البته این امر نتیوة محا سبات خودمان ا ست .هر بار
شیب خط طوری بهروزرسانی میشود که مقدار مطلوب  yرا نشان دهد.
مشیییکل این روش کواسیییت؟ اگر این روند را ادامه دهیم و به ازای هر یک از دادههای آموزشیییی ،خط را به همین
روش بهروزرسانی کنیم ،بهروزرسانی نهاییمان خطی می سازد که با آخرین مثال آموزشی بررسی شده تطابق دارد.
بهعبارت دیگر ،در هر بار آموزش تأتیر یادگیری همة مثالهای آموزشی قبلی از بین میرود.
اما چطور میتوان این مشکل را رفع کرد؟ به سادگی! راه حل این مشکل ،یکی از مفاهیم مهم «یادگیری ما شین»

1

اسییت .برای رفع این مشییکل ما بهروزرسییانیها را «تعدیل»2میکنیم ،یعنی اندازة بهروزرسییانیها را کمی کوچکتر
میکنیم .بهجای اینکه ناگهان مقدار فعلی  Aرا با مقدار جدید آن جایگزین کنیم ،کسیییری از تغییرات  ΔAرا اعمال
1. Machine Learning
2. Moderate
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میکنیم ،نه همة آن را؛ با این روش به آهستگی و با احتیاط در جهتی که مثال آموزشی ما را هدایت میکند ،حرکت
میکنیم .بهعالوه مقداری از توربهای که از مثال های قبلی آموختهایم را هم نگه میداریم .در مثال قبل ،ایدة کلی
تعدیل بهروزرسیانیها را دیدیم؛ موقع تبدیل کیلومتر به مایل ،مقدار پارامتر  cرا برابر با کسیری از خطای اصیلی قرار
دادیم .این تعدیل اتر قدرتمند دیگری هم دارد :وقتی به صحت مثالهای آموز شی اطمینان ندارید و این مثالها خطا
(نویز) 1دارند (که در دنیای واقعی بسیییار رایج اسییت) ،تعدیل میتواند اتر مثالهای اشییتباه را کاهش دهد .حال اجازه
دهید فرمول محاسبة  ΔAرا با اضافه کردن فاکتور تعدیلکننده بهروز کنیم:
)ΔA = L (E/x
عموماً به فاکتور تعدیلکننده« ،نرخ یادگیری»2هم میگویند .به همین دلیل از  ،Lکه حرف اول Learning Rate

اسییت ،برای نمایش فاکتور تعدیلکننده اسییتفاده کردیم .اجازه دهید برای شییروع مقدار  Lرا برابر با  0.5قرار دهیم.
این مقدار یعنی هربار  ΔAبه اندازة نصف حالتی که در مثالهای قبلی بهروزرسانی میشد ،تغییر میکند.
حال همة قدمهای قبلی را با فرمول جدیدمان و مقدار اولیه  A = 0.25تکرار میکنیم .اولین مثال آموزشیییمان مقدار
 y = 0.25 * 3.0 = 0.75را در اختیارمان قرار میدهد .مقدار مورد نظر  1.1منور به خطای  0.35میشیییود .در این
حالت  ΔA = L (E / x) = 0.5 * 0.35 / 3.0 = 0.0583خواهد بود .در نهایت مقدار بهروزرسانی شدة  Aبرابر است
با .0.25 + 0.0583 = 0.3083
اگر از مقدار جدید  Aو مثال آموزشی  x = 3.0استفاده کنید ،مقدار  yبرابر با  y = 0.3083 * 3.0 = 0.9250خواهد
شد .در حال حاضر این خط زیرِ مثالِ آموزشی است (چون  yکمتر از  1.1است) .اما اگر به یاد داشته باشید که این
اولین قدم از قدمهای زیادی است که در ادامه برمیداریم ،نتیوة بدی نیست .این قدم در جهت درستی برداشته شده
و از خط اولیه دور شد.
حال بیایید مثال آموزشی دوم را بررسی کنیم .اگر  x = 1.0و  A = 0.3083باشد ،مقدار  yبرابر با y = 0.3083 *1.0
 = 0.3083اسییت .مقدار مورد نظر در این مثال برابر با  2.9اسییت .در نتیوه ،خطا برابر با 2.9 – 0.3083 = 2.5917

است .مقدار  ΔAبرابر است با:
ΔA = L (E/x) = 0.5 * 2.5917 / 1.0 = 1.2958

1. Noise
2. Learning Rate
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حال مقدار جدید  Aبرابر با  0.3083 + 1.2958 = 1.6042است.
بیایید خطوط اولیه ،بهبود یافته و نهایی را مودداً رسییم کنیم ،تا ببینیم آیا بهروزرسییانیهای تعدیل شییده منور به خط
حا ل بهتری بین کفشدوزکها و کرمهای ابریشم میشوند یا خیر:

همانطور که مشاهده میکنید ،نتیوة به دست آمده بسیار عالی است .بهروزرسانیهای نسبتاً ساده با «نرخ یادگیری»
(فاکتور تعدیلکننده) ما را به سرعت به یک خط حا ل خوب ،با معادلة  y = Axکه در آن مقدار  Aبرابر با 1.6042

است میرسانند.
به آنچه به دست آوردیم فکر کنید .ما روشی خودکار برای یادگیری دستهبندی براسا
روش با توجه به سادگی آن بسیار کارآمد است.
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مثال به دست آوردیم .این

نکات کلیدی
 میتوانیم از مفاهیم سادة ریاضی برای فهم رابطة بین خطای خروجی یک دستهبندیکنندة خطی و پارامتر
شییییب قابل تنظیم آن اسیییتفاده کنیم .این رابطه به ما میگوید چقدر باید شییییب را تغییر دهیم تا خطای
خروجی از بین برود.
 یکی از مشکالت اعمال این تغییرات این است که مدل بهگونهای بهروزرسانی میشود که فقط با آخرین
مثال آموزشی تطابق داشته باشد .در این حالت ،همة مثالهای آموزشی قبلی نادیده گرفته می شوند .یکی
از راههای خوب رفع این مشیییکل ،تعدیل بهروزرسیییانیها با یک نرخ یادگیری اسیییت .اسیییتفاده از نرخ
یادگیری باعث میشود ،یک مثال نتواند به تنهایی بر فرایند یادگیری غالب شود.
 مثالهای آموزشی دنیای واقعی عموماً دارای نویز ،یا خطا هستند .تعدیل بهروزرسانیها در محدود کردن
اتر این مثالهای اشتباه هم کمک میکند.

41

گاهی استفاده از یک دستهبندیکننده کافی نیست
پیشگو و دستهبندیکنندهها (که یک ورودی دریافت میکنند و پس از محاسبه ،پاسخی در اختیارمان قرار میدهند)،
با اینکه بسیار مؤترند ،برای همة مسا لی که میخواهیم با شبکههای عصبی حل کنیم مفید نیستند .در ادامه محدودیت
دسییتهبندیکنندههای خطی را با مثال سییادهای توضیییح میدهیم ،اما چرا بهجای اینکه یکراسییت سییراغ بررسییی
شبکههای عصبی برویم ،باید این مثال را برر سی کنیم؟ چون فهم این محدودیت در درک بهتر شبکههای عصبی به
شما کمک خواهد کرد ،در نتیوه ارزش بررسی دارد.
در این مثال میخواهیم از حشرات باغ خداحافظی کرده و سراغ توابع منطقی «بولین»1برویم .اگر با توابع بولین آشنا
نیسییتید ،نگران نباشییید .جورج بول2ریاضیییدان و فیلسییوف بود .توابع سییادهای مثل «و»3و «یا»4به افتخار او توابع بولی
نامیده میشوند.
رفتار توابع منطقی بولی مثل کاربرد کلمات «و» ،و «یا» در گفتار و نوشیییتار اسیییت .اگر بگوییم «فقط وقتی میتوانی
دِسِرت را بخوری که سبزیواتت را خورده باشی و هنوز گرسنه باشی» از تابع بولی «و» استفاده کردهایم .تابع بولی«و»
فقط وقتی صحیح ا ست که هر دو شرط آن صحیح با شند .اگر یکی از شروط غلط با شد ،نتیوه غلط خواهد بود.
بنابراین «اگر من گرسنه باشم ،اما هنوز سبزیواتم را نخورده باشم ،نمیتوانم دِسِرم را بخورم».
بهطور م شابه ،در صورتی که بگوییم «اگر آخر هفته با شد ،یا مرخ صی ساالنه دا شته با شی ،میتوانی در پارک بازی
کنی» از تابع بولی «یا» استفاده کردهایم .تابع بولی «یا» وقتی درست است که حداقل یکی از شروط آن درست باشند
(مثل تابع «و» نیازی نیست همة شروط درست باشند ).در نتیوه« ،اگر آخر هفته نباشد ،اما مرخصی ساالنه داشته باشم،
میتوانم در پارک بازی کنم».
در قسیییمتهای قبل یک تابع را ماشیییینی تعریف کردیم که یک ورودی دریافت کرده و پس از انوام محاسیییبات
پاسیییخی در اختیارمان قرار میدهد .اکثر توابع منطقی بولی دو ورودی دریافت میکنند و یک پاسیییخ در اختیارمان
قرار میدهند:

Boolean Logical Functions
George Boole
And
Or
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1.
2.
3.
4.

کامپیوترها عموما «در ست» را با عدد یک و «غلط» را با صفر ن شان میدهند .جدول زیر توابع منطقی «و» و «یا» را با
این نشانهگذاری مختصر ،بهازای همة ترکیبهای ورودی  Aو  Bنشان میدهد:

ورودی A

ورودی B

«و» منطقی

«یا» منطقی

0
0
1
1

0
1
0
1

0
0
0
1

0
1
1
1

در جدول فوق ،میتوانید بهو ضو م شاهده کنید که تابع منطقی «و» ،فقط وقتی در ست ا ست که هر دو ورودی آن
( Aو  )Bدرسییت باشییند .بهعالوه ،تابع منطقی «یا» هم فقط وقتی درسییت اسییت که حداقل یکی از ورودیهای آن
درست باشند.
توابع منطقی بولی اهم یت ز یادی در علوم کامپیوتر دار ند .درواقع ،کامپیوتر های الکترونیکی اول یه از مدار های
الکتریکی کوچکی ساخته شده بودند که این اعمال منطقی را انوام میداد .همة اعمال حسابی هم با مدارهایی انوام
میشدند که خودشان از توابع سادة بولی ساخته شده بودند.
ت صور کنید میخواهید با یک د ستهبندیکنندة سادة خطی ت شخیص دهید ،آیا دادههای آموز شی نتیوة توابع بولی
هسیییتند یا خیر؟ این کار برای دانشیییمندانی که میخواهند رابطة عِلّی-معلولی1،یا همبسیییتگی2بین موموعهای از
مشییاهدات را پیدا کنند ،بسیییار مفید و کاربردی اسییت .برای مثال ،آیا وقتی باران میبارد «و» دمای هوا بیشییتر از 35
درجه است ،ماالریا بیشتر است؟ آیا وقتی باران میبارد «یا» دمای هوا بیشتر از  35درجه است ،ماالریا بیشتر است؟
1. Causal Links
2. Correlation
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به نمودار زیر که ورودیهای  Aو  Bتابع منطقی «و» را در قالب مختصیییات نشیییان میدهد نگاه کنید .نمودار نشیییان
میدهد وقتی مقدار هر دو ورودی درست باشد ،خروجی درست خواهد بود( .رنگ سبز) خروجیهای غلط با رنگ
قرمز نشان داده شدهاند.

بهعالوه میتوانید خط صافی را هم در تصویر مشاهده کنید که نواحی قرمز را از سبز جدا میکند .این خط یک تابع
خطی ا ست .یک د ستهبندیکنندة خطی میتواند ر سم این خط را یاد بگیرد (با رو شی م شابه مثال قبل) .البته در این
قسییمت قصیید نداریم به جز یات مربوط به چگونگی رسییم این خط بپردازیم .نکتة مهم در این قسییمت این اسییت که
یک دستهبندیکنندة خطی با فرمول  y = ax + bمیتواند تابع بولی «و» را یاد بگیرد.
حال به شکل زیر که تابع بولی «یا» بهطور مشابهی در آن رسم شده توجه کنید:
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اینبار فقط نقطة ( )0, 0قرمز اسیییت .این نقطه مطابق حالتی اسیییت که هر دو ورودی  Aو  Bغلط هسیییتند .در همة
حاالت دیگر حداقل یکی از ورودیها صییحیح اسییت .در نتیوه ،خروجی صییحیح خواهد بود .زیبایی این نمودار در
این است که بهوضو نشان میدهد دستهبندیکنندههای خطی میتوانند تابع «یا» منطقی را هم یاد بگیرند.
تابع بولی دیگری به نام «یا انح صاری »)XOR(1هم وجود دارد که فقط در حالتی که یکی از ورودیهای آن در ست
باشییید (نه هر دو) خروجی درسیییت تولید میکند .بهعبارت دیگر ،وقتی مقدار هر دو ورودی غلط اسیییت ،یا هر دو
ورودی مقدار در ست دارند ،خروجی تابع  XORغلط خواهد بود .جدول زیر این موارد را به صورت خال صه ن شان
میدهد:
ورودی A

ورودی B

«یا انحصاری» منطقی ()XOR

0
0
1

0
1
0

0
1
1

1

1

0
1. Exclusive Or
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حال به نمودار تابع  XORو خروجیهای آن نگاه کنید:

همانطور که در نمودار مشاهده میکنید ،به نظر میرسد نمیتوانیم نواحی قرمز و سبز را فقط با یک خط حا ل جدا
کنیم .درواقع این کار غیرممکن اسیییت .بهعبارت دیگر ،یک دسیییتهبندیکنندة خطی نمیتواند تابع بولی  XORرا با
دادههای آموزشی که خروجی این تابع هستند یاد بگیرد.
یکی از مهمترین محدودیتهای د ستهبندیکنندههای خطی این ا ست که اگر م سئلة ما با یک خط صاف قابل جدا
شییدن نباشیید ،نمیتوان از آنها اسییتفاده کرد .اما ما میخواهیم از شییبکههای عصییبی برای حل مسییا ل بسیییاری که
نمیتوان آنها را با یک خط حا ل دستهبندی کرد ،استفاده کنیم .در نتیوه باید راه حلی برای این مشکل پیدا کنیم.
خوشییبختانه حل این مشییکل سییاده اسییت .درواقع نمودار زیر که از دو خط صییاف برای جدا کردن نواحی مختلف
استفاده میکند ،راه حل را نشان میدهد؛ ما از چند دستهبندیکنندة خطی باهم استفاده میکنیم .این یکی از ایدههای
مهم و بنیادی در شییبکههای عصییبی اسییت .میتوانید تصییور کنید با تعداد زیادی دسییتهبندیکنندة خطی امکان جدا
کردن نواحی که شکلهای عویبی دارند هم وجود دارد.
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پیش از سیییاخت شیییبکههای عصیییبی که از تعداد زیادی دسیییتهبندیکنندة خطی اسیییتفاده میکنند ،بیایید به طبیعت
بازگردیم و مغز حیواناتی که ایدة شبکههای عصبی از آنها الهام گرفته شده است را بررسی کنیم.
نکات کلیدی:
 وقتی دادههای آموزشیی حاصیل یک فرایند خطی نیسیتند ،نمیتوان از یک دسیتهبندیکنندة خطی برای
جدا کردن آنها استفاده کرد .برای مثال ،دادههایی که حاصل تابع «یا انحصاری» هستند را نمیتوان فقط
با یک دستهبندیکنندة خطی جدا کرد.
 با این حال ،حل این مشکل ساده است .میتوانید از چند دستهبندیکنندة خطی استفاده کنید.
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نورون ،ماشین محاسباتی طبیعت
در قسیییمتهای قبل گفتیم ،مغز حیوانات دانشیییمندان را متحیر کرده اسیییت؛ چون حتی مغز حیوانات کوچکی مثل
کبوترها بسیییار توانمندتر از کامپیوترهای دیویتالی قدرتمندی اسییت که از تعداد زیادی قطعات الکترونیکی سییاخته
شدهاند .این کامپیوترها فضای ذخیرهسازی بسیار زیادی داشته و میتوانند دستورات را با سرعت بسیار بیشتری نسبت
به مغزهای طبیعیِ بیولوژیکی اجرا کنند.
اما با این همه برتری کامپیوتر ن سبت به مغز ،چرا توانایی مغز بی شتر ا ست؟ این سؤال توجهها را به سمت تفاوتهای
سییاختاری معطوف کرد .کامپیوترهای سیینتی ،دادهها را به صییورت سییری (پشییت سییر هم) ،و بدون تغییر پردازش
میکنند .بهعالوه هیچ ابهامی دربارة محا سباتی که کامپیوترها انوام میدهند ،وجود ندارد .در مقابل ،به نظر میر سد
مغز حیوانات با اینکه سییرعت پردازش کمتری دارد ،میتواند اطالعات را به صییورت موازی پردازش کند .بهعالوه،
ابهام یکی از ویژگیهای محاسبات مغز بهشمار میرود.
بیایید پایهایترین اِلمان مغزهای بیولوژیکی،یعنی «نورون»۱را با هم بررسی کنیم:

با اینکه نورونها انواع مختلفی دارند ،همة آنها یک سیییگنال الکتریکی را از یک سییر به سییر دیگر( ،از دندریتها

2

«دارینه» به آکسییونها3و در نهایت به پایانة آکسییون )4منتقل میکنند؛ سییپس این سیییگنالها از یک نورون به نورون

Neuron
Dendrites
Axon
Terminal
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1.
2.
3.
4.

دیگر منقل می شود .بدن شما با این مکانیزم ،نور ،صدا ،گرما و غیره را حس میکند .سیگنالهای نورونهای ح سی
از طریق سیستم عصبی به مغزتان ،که خود عمدتاً از نورون ساخته شده ،میرسد.
تصویر زیر نورونهای مغز یک کبوتر را نشان میدهد .این تصویر توسط یک متخصص علوم اعصاب1اسپانیایی در
سال  1899کشیده شده است .میتوانید قسمتهای کلیدی (دندریتها و پایانهها) را در این تصویر مشاهده کنید:

اما برای انوام کارهای پیچیده و جذاب به چند نورون نیاز داریم؟ مغز توانمند ان سان حدوداً صد میلیارد نورون دارد!
مگس میوه2تقریباً صییید هزار نورون دارد .این مگسها میتوانند پرواز کنند ،غذا بخورند ،از خطر بگریزند ،غذا پیدا
کنند و بسییییاری کارهای پیچیده دیگر انوام دهند .صییید هزار نورون در محدودة توانایی ها و منابع کامپیوترهای
امروزی است .کرمهای لولهای فقط  302نورون دارند .این عدد در مقایسه با منابع کامپیوترهای امروزی بسیار اندک
ا ست ،اما همین کرمها میتوانند کارهایی انوام دهند که کامپیوترهای سنتی بزرگ هم به سختی از پس انوام آنها
برمیآیند.
1. Neuroscientist
2. Fruit Fly
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پس راز کار کواست؟ چرا مغزهای بیولوژیکی با اینکه در مقایسه با کامپیوترها کُندتر هستند و از اِلمانهای رایانشی
کمتری ساخته شدهاند ،اینقدر توامند هستند؟ چگونگی کارکرد کامل و دقیق مغزها ،برای مثال بخش خودآگاه مغز
هنوز هم یک معما ا ست ،اما دانش ب شر دربارة نورونها به حدی ر سیده ا ست که بفهمد روش حل م سئلة نورونها
چگونه است و چه تفاوتی با روشهای کامپیوترها دارد.
پس بیایید ببینیم نورون ها چگونه کار میکنند .همانطور که گفتیم هر نورون یک سییییگنال الکتریکی را بهعنوان
ورودی دریافت و یک سیگنال الکتریکی بهعنوان خروجی تولید میکند .این ویژگی ،شباهت زیادی به ما شینهای
پیشبینیکننده و دستهبندیکنندهای که بررسی کردیم دارد .آنها هم یک ورودی دریافت میکنند ،کاری روی آن
انوام میدهند و یک خروجی تولید میکنند.
با توجه به نحوة کارکرد نورونها ،آیا میتوان آنها را با توابع خطی مانند مثالهای قبل مدلسییازی کرد؟ ایدة خوبی
اسیییت ،اما چنین امکانی وجود ندارد .خروجی نورونهای بیولوژیکی تابع خطی ورودیهای آنها نیسیییت .بهعبارت
دیگر ،خروجی با فرمولی مثل:
یک تابت دیگر  +ورودی  xتابت = خروجی
ساخته نمیشود.
مشییاهدات نشییان میدهند ،نورونها بالفاصییله عمل نمیکنند .آنها تا وقتی مقدار ورودی به حد خاصییی نرسیییده،
خروجی تولید نمیکنند .میتوانید فکر کنید که ورودی باید به «آ ستانه»1خا صی بر سد تا خروجی تولید شود ،مثل
آبی که در لیوان میریزید (آب بالفاصییله از لیوان بیرون نمیریزد ،لیوان باید پر شییود تا آب سییرریز کند) .علت این
امر از منظور شهودی هم قابل فهم است .نورونها نباید سیگنالهای ضعیف نویز را عبور دهند ،فقط سیگنالهای قوی
عبور داده میشوند .شکل زیر نشان میدهد که ورودی باید به آستانة خاصی برسد تا خروجی تولید شود.

1. Threshold
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به تابعی که با توجه به آسییتانة خاصییی پس از دریافت سیییگنال ورودی ،سیییگنال خروجی تولید میکند ،اصییطالحاً
«تابع تحریک»1میگویند .از نقطهنظر ریاضییی ،توابع بسیییاری هسییتند که میتوانند بدینمنظور اسییتفاده شییوند .یک
«تابع پلهای»2ساده میتواند این کار را انوام دهد.

1. Activation Function
2. Step Function
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همانطور که در تصویر فوق مشاهده میکنید؛ برای ورودیهای کوچک ،خروجی تابع صفر است .اما وقتی ورودی
به آ ستانة مورد نظر ر سید ،خروجی تابع بزرگتر از صفر می شود .چنین نورون م صنوعی ،میتواند مثل یک نورون
بیولوژیکی عمل کند .کلمهای که دانشیییمندان برای توصییییف این رفتار نورونهای طبیعی اسیییتفاده میکنند ،فعال
شدن است .آنها میگویند« :وقتی ورودی به آستانة مورد نظر میرسد ،نورون فعال میشود».

1

میتوانیم تابع پلهای را بهبود دهیم .به تابع زیر که شییبیه به حرف  Sانگلیسییی اسییت ،اصییطالحاً «تابع سگگیگموئید»

2

میگویند .این تابع در مقایسییه با تابع پلهای یکدسییتتر اسییت و به مرور به مقدار آسییتانه میل میکند (برخالف تابع
پلهای که حالتی خ شک ،صفر و یکی دارد) .این ویژگی باعث می شود نورون م صنوعی ما واقعیتر و طبیعیتر عمل
کند.

ما در ادامه از تابع  Sشیکل و یکدسیت سییگمو ید برای سیاخت شیبکههای عصیبی خود اسیتفاده میکنیم .محققان
هوش مصنوعی از توابع مشابه دیگری هم استفاده میکنند ،اما تابع سیگمو ید ساده و بسیار رایج است و نیازهای ما را
مرتفع می کند .گاهی به تابع سیگمو ید« ،تابع لُجستیک»3هم میگویند.

1. Fire
2. Sigmoid Function
3. Logistic Function

52

عبارت ریا ضی تابع سیگمو ید آنقدر هم که به نظر میر سد ،تر سناک نی ست .حرف  eیک تابت ریا ضی ا ست که
مقدار آن تا پنچ رقم اعشییار برابر با … 2.71828اسییت .عدد  eدر علوم بسیییاری از جمله ریاضییی و فیزیک کاربرد
دارد .همانطور که مشییاهده میکنید ،ما در انتهای عدد از عالمت ...اسییتفاده کردیم؛ زیرا بخش اعشییاری عدد  eتا
بینهایت ادامه دارد .به اعدادی که چنین ویژگی دارند ،اصییطالحاً اعداد متعالی1یا غیرجبری میگویند .در این کتاب
میتوانید فرض کنید مقدار  eبرابر با  2.71828ا ست .در عبارت تابع سیگمو ید ورودی  xمنفی شده و سپس عدد e

به توان  –xمیرسید ( .)e-xدر ادامه عدد  1به نتیوه اضیافه میشیود .در نهایت معکو

کل عبارت حسیاب میشیود(

1

𝑥 .)1+𝑒 −سییعی کردیم در این پاراگراف کارهایی که تابع به ظاهر ترسییناک سیییگمو ید با ورودی  xانوام میدهد تا
خروجی  yرا در اختیار ما قرار دهد ،شر دهیم .همانطور که دیدیم این تابع آنقدرها هم ترسناک نیست.
توجه داشییته باشییید ،وقتی مقدار  xبرابر با صییفر اسییت e-x ،برابر با  1خواهد بود( هر عددی به توان صییفر برابر با یک
1

1

اسیییت) .در این حالت مقدار  yبرابر با  1+1یا  2خواهد بود .در نتیوه تابع سییییگمو ید محور  yرا در  y = 1/2قطع
میکند.
علت بسیییار مهم دیگری برای ترجیح تابع سیییگمو ید به بسیییاری توابع  Sشییکل دیگر که میتوانسییتیم برای تولید
خروجی نورون از آنها ا ستفاده کنیم ،وجود دارد :محا سبات با این تابع ب سیار سادهتر از توابع م شابه ا ست (در ادامه
خواهیم دید چرا).
بیایید به نورونها برگردیم و ببینیم چگونه میتوانیم یک نورون مصینوعی بسیازیم .اولین نکتهای که باید به آن توجه
کنیم این اسیییت که نورون های واقعی میتوانند ورودی های زیادی دریافت کنند و فقط به دریافت یک ورودی
محدود نیسیییتند؛ در مثال ماشیییین بولین دریافت بیشیییتر از یک ورودی را دیدیم .بنابراین ایدة تابعی که چند ورودی
دریافت میکند ،جدید یا غیرطبیعی نیسیییت ،اما با این همه ورودی چه باید کرد؟ آن ها را با جمع کردن ترکیب
میکنیم .حاصل این جمع ،ورودی تابع سیگمو ید ،که خروجی را کنترل میکند ،خواهد بود .جمع کردن ورودیها
1. Transcendental Number
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از چگونگی کارکرد نورونهای واقعی الهام گرفته شییده اسییت .شییکل زیر ،ترکیب ورودیها و ارسییال آن بهعنوان
ورودی تابع سیگمو ید را به تصویر میکشد:

اگر سیگنال ترکیبی به اندازة کافی بزرگ نباشد ،تابع سیگمو ید خروجی تولید نمیکند .اما اگر جمع ورودیها ()x
به اندازة کافی بزرگ با شد ،تابع سیگمو ید نورون را فعال میکند .اگر فقط مقدار یکی از ورودیها بزرگ و مقدار
سییایرین کوچک باشید ،ممکن اسییت حاصییل جمع آنها برای فعال کردن نورون به اندازة کافی بزرگ باشیید .توجه
دا شته با شید حالتهای مختلفی از اندازة ورودیها میتوانند منور به حا صل جمعی شود که از آ ستانة نورون بی شتر
اسیییت .با بررسیییی روشهای مختلفی که جمع ورودیها میتواند منور به فعال کردن نورون شیییود میتوانید درک
شهودی نسبت به محاسبات مبهمی که این نورونها انوام میدهند پیدا کنید.
سیگنالهای الکتریکی هر نورون توسط دندریتها جمعآوری و ترکیب میشود تا سیگنال قویتری تولید کنند .اگر
سیییگنال به اندازة کافی قوی باشیید و از مقدار آسییتانه فراتر رود ،نورون آن را به آکسییون و از آنوا به پایانة آکسییون
ارسییال میکند تا به دندریت نورون بعدی برسیید .نمودار زیر چندین نورون که با این روش به هم وصییل شییدهاند را
نشان میدهد:
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یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشییت ،این اسییت که ورودی هر نورون طبیعی به نورونهای قبلی متصییل اسییت.
بهعالوه ،هر نورون به نورونهای مابعد خود سیییگنال میدهد (البته اگر ورودی قبلی فعالش کند) .یکی از روشهای
تقلید این رفتار در نورون های مصییینوعی ،اسیییتفاده از الیه هایی از نورون ها اسیییت که در آن ها هر نورون به همة
نورونهای قبل و بعد خود وصل است .شکل زیر این اتصال را نشان میدهد:
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در تصییویر فوق سییه الیه وجود دارد .در هر الیه سییه نورون مصیینوعی ،یا «گره»1وجود دارد .بهعالوه ،همانطور که
مشییاهده میکنید هر گره ،به همة گرههای الیة قبل و بعد از خود وصییل شییده اسییت( توجه کنید بعضییی از ارتباطات
برای شلوغ نشدن تصویر کمرنگ شدهاند).
اما کدام ق سمت این معماری جذاب فرایند یادگیری را انوام میدهد؟ وقتی مثالهای آموز شی را به نورونها ار سال
میکنیم ،چه پارامتری در آن ها تغییر میکند؟ آیا پارامتر قابل تغییری مثل شییییب خط دسیییتهبندیکننده ،که در
ق سمتهای قبل دیدیم ،وجود دارد؟ وا ضحترین چیزی که میتوانیم تغییر دهیم وزن(2ا ستحکام 3،یا دوام) ارتباط بین
گرهها اسییت .بهعالوه ،در هر گره میتوانیم جمع ورودیها یا آسییتانة تابع سیییگمو ید را هم تغییر دهیم ،اما این کار
پیچیدهتر از تغییر وزن ارتباطات بین گرهها ا ست .اگر روش سادهتر جواب میدهد ،بهتر ا ست از آن ا ستفاده کنیم.
نمودار زیر مودداً گرههای مت صل را ن شان میدهد ،اما اینبار یک «وزن» برای هر ارتباط در نظر گرفته شده ا ست.
اگر وزن ارتباط کم باشد ،سیگنال را تضعیف میکنیم و اگر وزن ارتباط زیاد باشد ،سیگنال را تقویت میکنیم.

1. Node
2. Weight
3. Strength
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اما اعداد زیر نماد وزن ،برای مثال  w1,2چه معنایی دارند؟ عبارت  w2,3یعنی وزن بین گره  2در یکی از الیهها و گرة
 3در الیة مابعد آن .بنابراین w1,2 ،وزن بین گرة  1در یکی از الیهها و گره  2در الیة مابعد آن است که برای تقویت،
یا ت ضعیف سیگنال بین این دو گره ا ستفاده می شود .برای نمایش این ایده ،در شکل زیر دو وزن  w1,2و  w2,3را با
رنگ قرمز متمایز ساختهایم.

ممکن ا ست این طراحی را به چالش بک شید و بپر سید« :چرا هر گره باید به همة گرههای الیة قبل و بعد خود و صل
باشیید؟» در پاسییخ باید بگوییم ،اجباری برای این کار وجود ندارد .شییما میتوانید با هر روش خالقانهای که دوسییت
دارید گرهها را به هم وصل کنید .اما در این کتاب ما همة گرهها را به هم وصل میکنیم؛ چون پیاده سازی این روش
سادهتر است و مشکل خاصی ایواد نمیکند .ارتباطات اضافی توسط فرایند یادگیری شبکة عصبی تضعیف میشوند.
ممکن اسییت بپرسییید« :این جمله به چه معنا اسییت؟» .یعنی به مرور که شییبکة عصییبی یاد میگیرد خروجی خود را با
تغییر وزن ارتباطات بین گرههای داخل شبکه بهبود دهد ،بعضی از وزنها به صفر نزدیک و نزدیکتر میشوند .صفر
یا یک عدد نزدیک به صفر بهعنوان وزن ارتباط ،یعنی آن ارتباط تأتیری بر شبکه ندارد؛ چون سیگنالهای ارتباطی
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که از طریق آن ارسییال میشییوند ،نادیده گرفته میشییوند .بهعبارت دیگر وزن صییفر یعنی سیییگنال در صییفر ضییرب
میشود و هر عددی ضرب در صفر برابر با صفر است .بنابراین ارتباط عمالً قطع است.

نکات کلیدی
 مغزهای بیولوژیکی در مقای سه با کامپیوترهای مدرن امروزی ف ضای ذخیره سازی کمتری دارند و از نظر
سییرعت پردازش اطالعات کندتر هسییتند .با این حال میتوانند کارهای پیچیدهای مثل پرواز کردن ،پیدا
کردن غذا ،یادگیری زبان و فرار از شکارچیان را انوام دهند.
 مغزهای بیولوژیکی نسبت به آسیب و سیگنالهای ناقص هم بسیار مقاومتر هستند.
 مغزهای بیولوژیکی که از موموعهای نورونهای متصییل به هم سییاخته شییدهاند ،الهامبخش شییبکههای
عصبی هستند.
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دنبال کردن سیگنالها در شبکة عصبی
ت صویر سه الیه قبل که در آن هر نورون به همة نورونهای الیة بعد و قبل و صل بود ،ب سیار جالب ا ست .اما محا سبة
چگونگی ارسییال سیییگنالها از ورودی به الیههای میانی تا خروجی به نظر خسییتهکننده و دشییوار میآید .در دشییوار
بودن این محاسبات شکی نیست .اما برای اینکه بفهمیم شبکههای عصبی چگونه کار میکنند ،باید آن را یاد بگیریم
(حتی اگر بعداً کامپیوتر این کارها را برایمان انوام دهد و نیازی به محاسبة دستی آنها نداشته باشیم) .در ادامه سعی
میکنیم چگونگی کارکرد این جنبه از شبکههای عصبی را با یک مثال ساده که فقط دو نورون و دو الیه دارد و در
شکل زیر نشان داده شده است ،شر دهیم:

فرض کنید ورودیهای ما  1.0و  0.5هستند .شکل زیر این ورودیها را به همراه شبکة عصبیمان نشان میدهد:
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همانطور که گفتیم هر گره ،ورودیهای خود را جمع کرده و با اعمال یک تابع تحریک به حاصیییل جمع ،آن را به
1

خروجی تبدیل میکند .ما از تابع تحریک سییییگمو ید ، 𝑦 = 1+𝑒 −𝑥 ،اسیییتفاده میکنیم .این تابع را در قسیییمت قبل
بررسی کردیم .در این تابع  xجمع ورودیها و  yخروجی نورون است.
ممکن ا ست بپر سید وزنها کوا ه ستند؟ سؤال ب سیار خوبی ا ست؛ باید با چه ورزنهایی برای شروع ا ستفاده کنیم؟
بیایید با چند وزن تصادفی شروع کنیم:
w1,1 = 0.9
w1,2 = 0.2
w2,1 = 0.3
w2,2 = 0.8






شروع با وزنهای تصادفی ایدة بدی نیست .درواقع ،در مثال دستهبندیکننده هم برای شروع از یک شیب تصادفی
استفاده کردیم .این شیب با هر مثالی که دستهبندیکننده از آن یاد میگرفت ،بهبود مییافت .همان ایده دربارة وزن
ارتباطات بین گرههای شبکههای عصبی هم صادق است .در این شبکة عصبی کوچک فقط چهار وزن داریم؛ چون
فقط دو گره را به هم وصل میکنیم .در شکل زیر میتوانید وزنها را مشاهده کنید:

60

بیایید محاسییبات را شییروع کنیم! الیة اول گرهها ،الیة ورودی اسییت .این الیه هیچ کاری بهجز دریافت سیییگنالهای
ورودی ان وام نمید هد .بهع بارت دیگر ،ال یة ورودی تابع تحر یک را به ورودی ها اع مال نمیک ند .این امر دل یل
خاصی ندارد و فقط به تصمیمات تاریخی بازمیگردد .پس بهطور خالصه الیة اول شبکة عصبی ،الیة ورودی است
و هیچ عملیات خاصی روی ورودیها انوام نمیدهد.
الیة اول ساده بود و هیچ محا سبات خا صی در آن انوام نمی شد ،اما در الیة دوم باید محا سباتی انوام دهیم .به ازای
1

هر یک از گرههای موجود در این الیه ،باید ورودیهای الیة قبل را ترکیب کنیم .تابع سییییگمو ید ،𝑦 = 1+𝑒 −𝑥 ،را
بهخاطر دارید؟ همانطور که گفتیم مقدار متغیر  xدر این تابع ،برابر با حاصل جمع ورودیهای گره است که در وزن
ارتباط هر الیه ضرب شدهاند تا تعدیل شوند .شکل زیر شبیه شکلی است که در ق سمتهای قبلی دیدیم ،اما نیاز به
تعدیل سیگنالهای ورودی با وزن ارتباطات هم در آن آمده است:
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بیایید با گرة اول الیة دوم شروع کنیم .هر دو گره الیة ورودی به این گره وصل هستند .مقدار گرههای ورودی برابر
با  1.0و  0.5است .وزن ارتباط گرة اول  0.9است .وزن ارتباط گرة ورودی دوم  0.3است .در نتیوه ،ورودی ترکیبی
تعدیل شده برابر است با:
)وزن ارتباط * خروجی گرة دوم( ) +وزن ارتباط * خروجی گرة اول( = x
)x = (1.0 * 0.9) + (0.5 * 0.3
x = 0.9 + 0.15
x = 1.05

اگر سیییگنال را تعدیل نمیکردیم ،فقط باید ورودیها را با هم جمع میکردیم ،1.0 + 0.5 -اما این را نمیخواهیم.
در شبکههای ع صبی ،این وزنها ه ستند که یادگیری را انوام میدهند و بهطور پیو سته بهبود داده می شوند تا شبکه
نتایج بهتری در اختیار ما قرار دهد.
مقدار  x = 1.05ورودی ترکیب و تعدیل شیییدة گرة اول الیة دوم اسیییت .خروجی این گره با اعمال تابع تحریک
1

سیگمو ید ،𝑦 = 1+𝑒 −𝑥 ،به  x = 1.05به دست میآید .برای محاسبة این خروجی میتوانید از ماشینحساب استفاده
کنید .پاسخ برابر با  y = 1/(1 + 0.3499) = 1/1.3499 = 0.7408است .بهعبارت دیگر y = 0.7408 ،است.
بسیییار خوب! حال مقدار یکی از دو گرة خروجی شییبکة عصییبی را داریم .بیایید محاسییبات را برای گرة دیگر (گرة
دوم الیة دوم) هم انوام دهیم .ورودی ترکیب و تعدیل شده برابر است با:
)وزن ارتباط * خروجی گرة دوم( ) +وزن ارتباط * خروجی گرة اول( = x
)x = (1.0 * 0.2) + (0.5 * 0.8
x = 0.2 + 0.4
x = 0.6
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حال که مقدار  xرا داریم ،میتوانیم با اعمال تابع تحریک سیییگمو ید ،خروجی گره را حسییاب کنیم .خروجی برابر
اسییت با ) .y = 1/(1 + 0.5488) = 1/(1.5488بهعبارت دیگر y = 0.6457 ،اسییت .تصییویر زیر خروجیهایی که
حساب کردیم را نشان میدهد:

همانطور که دیدیم ،به دسیییت آوردن خروجیهای یک شیییبکة عصیییبی سیییاده به انوام کارهای زیادی نیاز دارد!
نمیخواهیم محاسبات شبکههای بزرگتر را دستی انوام دهیم .خوشبختانه ،کامپیوترها میتوانند بدون خستگی و به
سرعت تعداد زیادی اعمال محاسباتی انوام دهند.
با این حال ،حتی نوشییتن برنامهای که چنین محاسییباتی را برای شییبکههای عصییبی ،با بیش از دو الیه و تعداد زیادی
گره( ،برای مثال  100گره) انوام دهد نیز دشوار است .نوشتن کد چنین برنامهای خستهکننده و خطاپذیر است.
خوشبختانه میتوانیم برای حل این مشکل از ریاضیات استفاده کنیم .ریاضیات روش بسیار فشرده و مختصری برای
نو شتن محا سبات شبکههای ع صبی (حتی بزرگ) در اختیارمان قرار میدهد .این روش نهتنها برای ما ان سانها مفید
اسییت و خواندن محاسییبات را سییاده میکند ،بلکه برای کامپیوترها هم بسیییار سییودمند اسییت؛ زیرا باعث میشییود
دستورات کوتاهتر شوند و اجرای آنها به زمان کمتری نیاز داشته باشد.
این روش فشرده از «ماتریسها»1استفاده میکند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

1. Matrix
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کاربرد ضرب ماتریسها
ماتریسها ب سیار بدناماند .نام ماتریس خاطرة ساعتها محا سبة خ ستهکننده ،طاقتفر سا و بیفایدهای را زنده میکند
که در مدرسه صرف کرده بودیم.
در ق سمت قبل ،محا سبات د ستی شبکة ع صبی دوالیهای را انوام دادیم که در هر الیه دو گره دا شت .کار د شواری
بود ،اما فرض کنید میخواهید همان محاسبات را برای شبکهای با پنج الیه و صد گره در هر الیه انوام دهید .نوشتن
همة محاسبات الزم هم کار سختی است ،چه رسد به انوام محاسبات! باید سیگنالهای ورودی به هر گره را در وزن
آنها ضییرب و نتیوه را جمع کنید .سییپس تابع تحریک سیییگمو ید را بر آن اعمال کنید .این کار باید برای تکتک
گرههای هر الیه انوام شود.
اما در این میان کاربرد ماتریسها چیسیییت؟ باید بگوییم ماتریسها در حل دو مشیییکل به کمکمان میآیند .اول،
ماتریس به ما امکان میدهد همة محاسییبات الزم را به فرمی مختصییر و مفید بنویسیییم .این امر برای ما انسییانها بسیییار
مفید اسییت؛ چون ما انوام کارهای تکراری و طوالنی را به علت کسییلکننده و مسییتعد خطا بودنمان دوسیت نداریم.
ویژگی دوم ماتریس ها در این اسیییت که بسییییاری از زبانهای برنامهنویسیییی امکانات کار کردن با آنها را فراهم
آوردهاند .با این امکانات میتوان محاسبات را به راحتی و با سرعت انوام داد.
در موموع ماتریسها به ما امکان میدهند کارهای مورد نظرمان را به شکلی مختصر و قابل فهم ارا ه دهیم .بهعالوه،
کامپیوترها میتوانند آن کارها را به سیییرعت برای ما انوام دهند .حال میدانیم چرا با وجود توربة دردناکی که در
مدرسه با ماتریسها داشتیم ،باید از آنها استفاده کنیم؛ بیایید شروع کنیم.
هر «ماتریس» درواقع یک جدول است؛ جدولی مستطیلی شکل از اعداد؛ به همین سادگی! هیچ نکتة پیچیدة دیگری
در رابطه با ماتریسها وجود ندارد .اگر از نرمافزارهای صییفحة گسییترده(1مثل اکسییل )2اسییتفاده کرده باشییید ،با کار
کردن با موموعهای از اعداد در جداول مشکلی ندارید .تصویر زیر محیط یک نرمافزار صفحة گسترده با جدولی از
اعداد را نشان میدهد:

1. Spreadsheet
2. Excel
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همانطور که گفتیم ،ماتریس چیزی جز جدولی از اعداد نیسییت .به مثال زیر که یک ماتریس «دو در سییه» را نشییان
میدهد ،توجه کنید (دو سطر و سه ستون):

برای نمایش ابعاد ماتریسها (تعداد سطرها و ستونها) به صورت قراردادی ابتدا تعداد سطرها نوشته می شود و سپس
تعداد سییتونها؛ بنابراین وقتی میگوییم یک ماتریس  2 x 3اسییت ،یعنی ماتریسییی که دو سییطر و س یه سییتون دارد.
بهعالوه ،بعضی افراد از پرانتز و برخی دیگر از کروشه برای مشخص کردن ماتریسها استفاده میکنند.
المانهای یک ماتریس حتماً نباید عدد باشیییند .المانها میتوانند کمیتهایی باشیییند که نامی به آنها اختصیییاص
دادهایم ،اما هنوز مقدار عددی م شخ صی ندارند .در نتیوه ،ت صویر زیر هم یک ماتریس ا ست .هر المان این ماتریس
یک متغیر است که معنا و مفهوم مشخصی دارد ،اما هنوز مقدار عددی آن را مشخص نکردهایم.
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حال چگونگی ضرب ماتریسها را برر سی میکنیم .ممکن ا ست از زمان مدر سه ضرب ماتریسها را بهخاطر دا شته
با شید .اگر فرایند ضرب ماتریسها را فراموش کردهاید ،نگران نبا شید .در ادامه آن را برر سی میکنیم .ت صویر زیر
مثالی از دو ماتریس ساده که در هم ضرب شدهاند را نشان میدهد:

همانطور که مشییاهده میکنید برای ضییرب دو ماتریس ،المانهای متناظر را در هم ضییرب نمیکنیم .در نتیوه المان
باال و سییمت چپ حاصییلضییرب دو ماتریس برابر با  1*5و المان پایین و سییمت راسییتی هم  4*8نیسییت .در عوض،
ماتریسها طبق قوانین متفاوتی در هم ضییرب میشییوند .ممکن اسییت با دیدن تصییویر باال قوانین ضییرب را یاد گرفته
باشید .در غیر این صورت ،به تصویر زیر که روش محاسبة المان باال و سمت چپ حاصل ضرب دو ماتریس فوق را
نشان میدهد ،نگاه کنید:

همانطور که مشییاهده میکنید المان باالیی سییمت چپ ،حاصییل عملیاتی روی سییطر اول ماتریس اول و سییتون اول
ماتریس دوم است .این عملیات شامل ضرب و جمع المانهای آنها است .در نتیوه برای محاسبة المان باال و سمت
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چپ حا صل ضرب دو ماتریس ،از سطر اول ماتریس اول شروع میکنیم .اولین عددی که با آن مواجه می شویم 1

اسیییت .در ادامه به سیییتون اول ماتریس دوم مراجعه میکنیم .اولین عددی که آنوا با آن مواجه میشیییویم  5اسیییت.
اعداد 1و  5را در هم ضرب کرده و پاسخ آن که  5است را نگه میداریم .عدد بعدی که در سطر اول ماتریس اول با
آن مواجه میشویم 2 ،است .عدد بعدی در ستون اول ماتریس دوم  7است .این دو عدد را هم در هم ضرب میکنیم.
نتیوه  14اسییت .این نتیوه را هم پیش خود نگه میداریم .حال به انتهای سییطر و سییتون اول رسیییدهایم .به همین دلیل
نتایوی که نگه داشته بودیم را با هم جمع میکنیم .حاصل این جمع 14 + 5 = 19 ،است .این عدد المان باالی سمت
چپ حاصلضرب دو ماتریس است.
سعی کنید خودتان یکبار رو شی که شر دادیم را ت ست کنید .شکل زیر چگونگی محا سبة المان پایین و سمت
راست حاصلضرب دو ماتریس را نشان میدهد:

همانطور که مشاهده میکنید ،مودداً با دنبال کردن سطرها و ستونهای المانی که میخواهیم محاسبه کنیم (در این
مثال ،سطر دوم و ستون دوم) اعداد ( )3*6و ( )8*4را داریم .نتیوه برابر با  18 + 32 = 50است.
برای تکمیل توضیییحات ،المان پایینی سییمت چپ برابر اسییت با  .(3*5) + (4*7) = 15 + 28 = 43به طور مش یابه،
المان باال و سمت راست برابر است با .(1*6) + (2*8) = 6 + 16 = 22
تصویر زیر چگونگی ضرب ماتریسهایی که بهجای اعداد حاوی متغیرها هستند را نشان میدهد:
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در تصویر فوق از حروف که میتوان بهجای آنها هر عددی قرار داد ،استفاده کردهایم .حال میتوانید رویکرد کلی
که برای ضرب ماتریسها استفاده میکنیم را از یک زاویة دیگر هم بررسی کنید.
توجه کنید برای ضرب دو ماتریس باید شرایط خاصی برقرار باشد .نمیتوانید هر دو ماتریسی را در هم ضرب کنید.
ماتریسها باید با هم سازگار با شند .ممکن ا ست خودتان شرایط ضرب ماتریسها را موقعی که سطرهای ماتریس
اول و سییتونهای ماتریس دوم را دنبال میکردید ،کشییف کرده باشییید .اگر تعداد سییتونهای ماتریس اول با تعداد
سطرهای ماتریس دوم برابر با شد ،میتوانید دو ماتریس را در هم ضرب کنید .در غیر این صورت ضرب امکانپذیر
نیست .طبق این قانون نمیتوانید یک ماتریس  2x2را در یک ماتریس  5x5ضرب کنید .سعی کنید این کار را انوام
دهید؛ دلیل غیرممکن بودن ضیییرب را خواهید فهمید .بهطور خالصیییه ،برای ضیییرب دو ماتریس تعداد سیییتونهای
ماتریس اول باید با تعداد سطرهای ماتریس دوم برابر باشد.
بعضییی منابع ،به این روش ضییرب ماتریسها «ضگگرب داخلی»1،یا «ضگگرب نقطهای»2میگویند .درواقع ،میتوان
ماتریسها را به روشهای دیگری هم ضیییرب کرد؛ برای مثال ضیییرب خارجی3،اما در این کتاب ما فقط به ضیییرب
داخلی نیاز داریم.
حال که ضرب ماتریسها را یاد گرفتیم ،ممکن است بپرسید کاربرد آن چیست؟ در ادامه پاسخ این سؤال را بررسی
میکنیم.
بیایید ببینیم اگر در فرمول ضرب ماتریسها حروف را با کلماتی که در شبکههای عصبی معنا دارند جایگزین کنیم،
چه اتفاقی میافتد .ماتریس دوم ،یک ماتریس  2x1اسییت .همانطور که مشییاهده میکنید میتوان دو ماتریس زیر را
به روشی که گفتیم در هم ضرب کرد:

1. Inner Product
2. Dot Product
3. Cross Product
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شییگفتانگیز اسییت! ماتریس اول حاوی وزن ارتباطات بین گرههای دو الیه اسییت .ماتریس دوم حاوی ورودیهای
الیة اول اسییت .پاسییخی که با ضییرب این دو ماتریس به دسییت میآید ،سیییگنال تعدیل و ترکیبشییدهای اسییت که
ورودی گرههای الیة دوم اسییت .اگر با دقت نگاه کنید متوجه این امر میشییوید .گرة اول الیة ورودی  input_1نام
دارد .این گره طی فرایند ضرب ماتریس با وزن  w1,1تعدیل شده و با  input_2که با وزن  w2,1تعدیل می شود جمع
میشوند .اینها مقادیر  xقبل از اعمال تابع تحریک سیگمو ید هستند .شکل زیر این فرایند را نشان میدهد:
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همانطور که م شاهده میکنید ضرب ماتریسها ب سیار مفید ا ست؛ زیرا میتوانیم همة محا سباتی که برای به د ست
آوردن سیگنال ترکیبی تعدیل شده ،x ،که بهعنوان ورودی به الیة دوم ارسال می شود را با ضرب ماتریسها نمایش
دهیم .نمایش این محاسبات در قالب ضرب ماتریسها و به صورت مختصر مفید بدینشکل است:
X = W.I

در عبارت فوق  Wماتریس وزنها I ،ماتریس ورودیها و  Xماتریس سیگنالهای ترکیب و تعدیل شدهای ا ست که
بهعنوان ورودی به الیة دوم ارسیییال میشیییوند .عموماً برای نمایش ماتریسها از حروف «ضگگخیم»(1بولد) اسیییتفاده
میکنند .استفاده از حروف ضخیم ،یعنی آن متغیر نمایانگر ماتریسی از اعداد است ،نه یک عدد تکی.
1. Bold
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حال دیگر نیازی نیسییت دربارة تعداد گرههای هر الیه نگران باشیییم .اگر تعداد گرههای بیشییتری داشییته باشیییم ،فقط
ماتریسها بزرگتر میشییوند ،اما نیازی نیسییت ما عبارت طوالنیتری برای نشییان دادن این محاس یبه بنویسیییم .در هر
صورت ما مینویسیم  W.Iو ماتریسهایمان میتوانند  2المان یا  200المان داشته باشند.
حال اگر یک زبان برنامهنویسی کامپیوتری امکان کار با ماتریسها را داشته باشد ،میتواند همة محاسبات دشوار X

 = W.Iرا برای شییما انوام دهد .همانطور که دیدید کمی تالش برای یادگیری ضییرب ماتریسها ابزار قدرتمندی
برای پیادهسازی شبکههای عصبی در اختیارمان قرار داد.
اما تابع تحریک چه می شود؟ این قسمت نیازی به ضرب ماتریسها ندارد .تنها کاری که باید انوام دهیم ،اعمال تابع
1

تحریک سیگمو ید ،𝑦 = 1+𝑒 −𝑥 ،به هر یک از المانهای ماتریس  Xاست .در نتیوه خروجی الیة دوم با عبارت زیر
به دست میآید:
)O = sigmoid(X

حرف ضخیم  Oنشاندهندة یک ماتریس است .این ماتریس شامل همة خروجیهای الیة دوم شبکة عصبی است.
توجه کنید که عبارت  X = W.Iبه محاسیییبات بین یک الیه و الیة مابعد آن مربوط اسیییت؛ برای مثال ،اگر شیییبکة
عصبیمان سه الیه داشت ،باید ضرب ماتریسها را مودداً با خروجیهای الیة دوم و وزنهای بین گرههای الیة دوم
و سوم انوام میدادیم تا ورودیهای الیة سوم به دست آیند.
در قسمت بعد چگونگی استفاده از ضرب ماتریسها با یک شبکة عصبی بزرگتر ،با سه الیه و سه گره در هر الیه
را خواهیم دید.
نکات کلیدی
 محاسبات عریض و طویلی که برای به دست آوردن مقدار سیگنالها در شبکههای عصبی الزم است را
میتوان با «ضرب ماتریسها» نمایش داد.
 نمایش این محا سبات در قالب ضرب ماتریسها به ما کمک میکند بتوانیم این محا سبات را ،صرفنظر
از اندازة شبکة عصبی ،به صورت «مختصر و مفید» نمایش دهیم.
 از همه مهمتر ،برخی از زبانهای برنامهنویسی امکانات استفاده از ماتریسها و انوام محاسبات روی آنها
را در اختیار ما قرار میدهند .این ویژگی امکان انوام سیییریع و مؤتر محاسیییبات را در اختیارمان قرار
میدهد.
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یک مثال سه الیه با ضرب ماتریسها
تا اینوا دیدیم چگونه میتوان از ماتریس برای انوام محا سبات شبکة ع صبی ا ستفاده کرد ،اما هنوز ریزهکاریهای
آن را بررسی نکردهایم .بهعالوه ،مثالی با بیش از دو الیه هم ندیدهایم .بررسی مثالی با بیش از دو الیه ضروری است؛
چنین مثالی به ما میآموزد چگونه با خروجیهای الیة میانی بهعنوان ورودیهای الیة آخر رفتار کنیم.
نمودار زیر یک شبکة ع صبی با سه الیه و سه گره در هر الیه را ن شان میدهد .برای ساده نگاه دا شتن نمودار ،همة
وزنها در آن رسم نشدهاند:

در این ق سمت برخی واژههای رایج در شبکههای ع صبی را هم یاد خواهیم گرفت .الیه اول ،همانطور که میدانیم
«ال یة ورودی»1اسییییت .بهعالوه ،میدانیم ال یة آخر «ال یة خروجی»2اسییییت .به ال یه م یانی« ،ال یة پن هان»3هم
میگویند .این نام کمی رازآلود به نظر میرسییید ،اما متأسیییفانه دلیل تاریک و رازآلودی برای این نامگذاری وجود
ندارد؛ چون خروجیهای الیة میانی بهطور واضح و در قالب خروجی شبکة عصبی نمایش داده نمیشوند ،به آن الیة
پنهان میگویند .شاید بگویید این دلیل موجهی نیست ،اما این نامگذاری دلیل دیگری ندارد.
1. Input Layer
2. Output Layer
3. Hidden Layer
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بیایید این شبکة عصبی را که در نمودار نشان داده شده ،دقیقتر بررسی کنیم .همانطور که میبینید سه ورودی وجود
دارد  ،0.1 ،0.9و 0.8؛ در نتیوه ،ماتریس ورودی  ،Iبرابر است با:

ماتریس فوق الیة ورودی را نشیییان میدهد .همانطور که گفتیم الیة ورودی کاری بهجز نمایش ورودی ها انوام
نمیدهد.
الیة بعدی الیة میانی (یا الیة پنهان) اسییت .برای این الیه باید سیییگنالهای ترکیب و تعدیلشییدهای که به هر یک از
گرهها ارسال می شوند را حساب کنیم .به یاد داشته باشید هر یک از گرههای الیة میانی به همة گرههای الیة ورودی
وصیییل هسیییتند .در نتیوه ،هر گرة الیة میانی کسیییری از همة ورودیها را دریافت میکند .برای انوام محاسیییبات
میخواهیم از ماتریسها استفاده کنیم.
همانطور که دیدیم ،ورودیهای ترکیب و تعدیل شیییدة الیة میانی با فرمول  X = W.Iبه دسیییت میآیند .در این
فرمول  Iماتریس سیگنالهای ورودی و  Wماتریس وزنها ا ست .مقدار  Iرا داریم ،اما  Wچگونه به د ست میآید؟
شکل فوق بعضی از وزنها را نشان میدهد( ،اما نه همة آنها را) در ادامه همة وزنها را در قالب ماتریس آوردهایم:

همانطور که مشاهده میکنید ،وزن بین اولین گرة الیة ورودی و اولین گرة الیة میانی (الیة پنهان) مثل شکل برابر با
 w1,1 = 0.9است .بهطور مشابه میتوانید وزن ارتباط بین گرة دوم الیة ورودی و گرة دوم الیة میانی (الیة پنهان) که
برابر با  w2,2 = 0.8ا ست را هم م شاهده کنید (این وزن هم در شکل ن شان داده شده ا ست) .ت صویر فوق ارتباط بین
گرة ورودی سوم و گرة اول الیة میانی و وزن آن را نشان نمیدهد .این وزن در ماتریس برابر با  w3,1 = 0.4است.
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اما چرا عبارت « »input_hiddenبه معنای «الیة ورودی به الیة پنهان» را زیر  Wنو شتهایم؟ زیرا  Winput_hiddenحاوی
وزنهای بین گرههای الیههای ورودی و میانی ا ست .برای نمایش وزنهای بین الیههای میانی و خروجی به ماتریس
دیگری نیاز داریم که آن را با  Whidden_outputنشیییان میدهیم .تصیییویر زیر این ماتریس را هم نشیییان میدهد .مودداً
میتوانید ببینید که برای مثال ،وزن ارتباط بین گرة سوم الیة میانی و گرة سوم الیة خروجی برابر با  w3,3 = 0.9است.

حال که ماتریس وزنها را داریم ،اجازه دهید ورودی ترکیب و تعدیل شییده به الیة میانی را حسییاب کنیم .باید نامی
هم برای این ورودی به الیة میانی انتخاب کنیم تا در آینده بتوانیم بدون ابهام به آن ارجاع کنیم .بیایید آن را Xhidden

بنامیم:
Xhidden = Winput_hidden . I

توجه کنید در ادامه ضیییرب ماتریسها را با همه جز یات انوام نخواهیم داد؛ چون هدفمان در اسیییتفاده از ماتریسها
انوام محاسبات آنها با کامپیوتر بود .پاسخ این ضرب در ادامه آمده است:

ما برای محاسبة حاصل ضرب از کامپیوتر استفاده کردیم .در بخش دوم کتاب ،شما هم یاد میگیرید چگونه میتوان
چنین محاسیییباتی را با زبان برنامهنویسیییی پایتون انوام داد .در حال حاضیییر به بررسیییی این امر نمیپردازیم؛ چون
نمیخواهیم تمرکزمان را روی موضوع فعلی از دست بدهیم.
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در نتیوه ،در حال حاضیییر ورودی ترکیب و تعدیل شیییدة الیة میانی را در اختیار داریم .این ورودی برابر با ،1.16
 ،0.42و  0.62است .حال بیایید این ورودیهای ترکیب و تعدیل شدة الیة میانی را رسم کنیم:

حال که ورودیها را به دسیییت آوردیم ،باید یک کار دیگر هم انوام دهیم .به یاد دارید که گرههای شیییبکههای
عصبی تابع تحریک سیگمو ید را روی ورودیها اعمال میکردند تا خروجی هر گره به دست آید ،بیایید این کار را
هم انوام دهیم:
)Ohidden = sigmoid (Xhidden

تابع سیگمو ید به تکتک المانهای  Xhiddenاعمال میشود تا ماتریس خروجی الیة میانی ایواد شود:
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بیایید برای اطمینان از صیییحت پاسیییخ ،المان اول  Ohiddenرا خودمان حسیییاب کنیم .فرمول تابع سییییگمو ید برابر با
1

𝑥 ،𝑦 = 1+ 𝑒 −اسییت .اگر  x = 1.16باشیید e-1.16 = 0.3135 ،خواهد بود .در نتیوهy = 1/(1 + 0.3135) = 0.761 ،

خواهد بود.
با برر سی مقادیر  ،Ohiddenمتوجه خواهید شد که همة خروجیهای تابع سیگمو ید بین صفر و یک ه ستند .درواقع،
تابع سیگمو ید مقداری خارج از بازة ] [0, 1تولید نمیکند .این ویژگی در نمودار این تابع هم مشخص است.
بیایید لحظهای توقف کنیم و ببینیم تا اینوا چه کارهایی انوام دادهایم .تا این نقطه توانستیم خروجیهای الیة میانی را
حسیییاب کنیم .خروجیهای این الیه با اعمال تابع سییییگمو ید به ورودیهای ترکیب و تعدیل شیییدة آن به دسیییت
میآیند .در تصویر زیر این خروجیها رسم شدهاند:
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اگر شبکة عصبیمان فقط دو الیه داشت؛ این نقطة پایان محاسباتمان بود؛ زیرا اعدادی که به دست آوردیم خروجی
الیة دوم هستند ،اما در شبکة عصبی این مثال باید محاسبات را برای یک الیة دیگر هم انوام دهیم.
ممکن است بپرسید چگونه میتوانیم محاسبات را برای الیة سوم انوام دهیم؟ باید از همان روشی که برای الیة دوم
توضیح دادیم ،استفاده کنید .در الیة سوم هم مثل الیة دوم موموعهای سیگنال ورودی و ارتباط داریم .این ارتباطات
موموعهای وزن دارند که با آنها ورودیها را تعدیل میکنیم .در نهایت باید تابع تحریک را به ورودیهای تعدیل
و ترکیب شده اعمال کنیم .بنابراین بهخاطر ب سپارید که صرفنظر از تعداد الیهها ،روش انوام محا سبات برای همة
الیهها یک سان ا ست :سیگنالهای ورودی با وزنها تعدیل و سپس ترکیب می شوند؛ در نهایت تابع سیگمو ید را به
آنها اعمال میکنیم تا خروجی الیه به دست آید.
حال بیایید ورودی ترکیب و تعدیل شیییده به الیة نهایی ،X = W.I ،را مثل قبل حسیییاب کنیم .ورودیهای این الیه
خروجیهای الیة میانی ،Ohidden ،هستند که در قسمت قبل حساب کردیم .برای وزنها هم باید از وزنهای ارتباطات
الیة میانی و الیة سوم Whidden_output ،استفاده کنیم( .نه وزنهای بین الیههای اول و دوم ).در نتیوه:
Xoutput = Whidden_output · Ohidden

با انوام محاسبات مربوطه ،نتایج زیر که ورودی ترکیب و تعدیل شدة الیه سوم هستند ،حاصل میشوند:
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شکل بهروزرسانی شدة زیر پیشرفتمان از زمان شروع محاسبات در الیههای مختلف ،تا ورودی الیة پایانی را نشان
میدهد:
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حال ،تنها کاری که باید انوام دهیم اعمال تابع تحریک است ،این کار بسیار ساده است:

حال که خروجی نهایی شبکة عصبی را به دست آوردیم ،بیایید آن را روی شکل هم نشان دهیم:

بنابراین خروجی نهایی شبکة عصبی سه الیة مثالمان برابر با  ،0.708 ،0.726و  0.778است .ما با موفقیت سیگنالهای
این شبکة عصبی را از بَدو ورود به آن تا الیة خروجی دنبال کردیم.
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حال چه کاری باید انوام دهیم؟ قدم بعدی ا ستفاده از خروجی شبکة ع صبی و مقای سة آن با مثالهای آموز شی برای
محا سبة خطا ا ست .باید از خطای ح ساب شده برای بهبود شبکة ع صبی ا ستفاده کنیم تا خروجیهای دقیقتری در
اختیارمان قرار دهد .احتماالً این قسییمت سییختترین بخش کار اسییت .بنابراین ایدهها را یک به یک و به آهسییتگی
تشریح خواهیم کرد.
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یادگیری وزنها از بیش از یک گره
در یکی از مثالهای قبلی یک د ستهبندیکنندة خطی را با تغییر شیب تابع خطی آن بهبود دادیم .برای بهبود از خطا،
(تفاوت بین مقداری که دسییتهبندیکنندة خطیمان تولید میکرد و پاسییخی که میدانسییتیم صییحیح اسییت) اسییتفاده
کردیم .همانطور که دیدیم این روش بسیار ساده بود؛ چون به دست آوردن رابطة بین خطا و اندازة تغییر شیب خط
ساده بود .در آن مثال ،فقط یک د ستهبندیکنندة خطی (معادل گرههای شبکة ع صبی) دا شتیم ،اما چگونه میتوانیم
وزن بین گرهها را در شرایطی که بیش از یک گره در تعیین خروجی و خطا نقش دارند بهروزرسانی کنیم؟ در شکل
زیر میتوانید این مشکل را ببینید:

وقتی فقط یک گره مقداری به گرة خروجی میفرسیییتاد ،همهچیز بسییییار سیییادهتر بود .اگر دو گره مقداری به گرة
خروجی ارسال کنند ،چگونه میتوانیم از خطای خروجی استفاده کنیم؟
اگر بخواهیم از کل مقدار خطا برای بهروزرسییانی وزن یکی از ارتباطات اسییتفاده کنیم ،تصییمیم درسییتی نگرفتهایم؛
چون با این کار ارتباط دیگر و وزن آن را نادیده میگیریم .این مقدار خطا نتیوة همکاری چند ارتباط ا ست .احتمال
اینکه فقط یکی از ارتباطات گره مسئول خطا باشد ،بسیار کم است.
یک ایده برای حل این م شکل ،تق سیم م ساوی خطا بین همة گرههای م شارکتکننده در خروجی ا ست .این ایده در
شکل زیر نشان داده شده:

81

ایدة دیگر تقسیم خطا براسا

وزن ارتباطات بین گرهها و گرة خروجی است (برخالف روش قبل که وزن را نادیده

میگرفت و خطا را به صورت م ساوی بین همة گرهها تق سیم میکرد) .در این روش بخش بزرگتری از مقدار خطا
به گرههایی که وزن بیشتری دارند میرسد ،چرا؟ چون آن گرهها نقش بیشتری در خطای تولید شده داشتهاند .شکل
زیر این راه حل را نشان میدهد:

همانطور که م شاهده میکنید ،در ت صویر فوق دو گره در تولید سیگنالی که به گرة خروجی ار سال می شود ،نقش
دارند .وزن گرهها برابر با  3.0و  1.0اسییت .اگر خطا را به نسییبت وزنها تقسیییم کنیم ¾ ،خطای خروجی باید برای
بهروزرسییانی گرة اول که وزن بیشییتری دارد اسییتفاده شییود و ¼ خطا باید برای گرهای که وزن کمتری دارد به کار
برود.
میتوانیم از همین ایده برای حالتی که تعداد گرهها بیشتر است هم استفاده کنیم .اگر صد گره به گرة خروجی وصل
باشند ،خطا را به «نسبت»1وزن ارتباط آن گرهها با گرة خروجی بین آنها تقسیم میکنیم.

1. Proportion
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همانطور که مشاهده میکنید ما از وزن ارتباطات به دو روش استفاده میکنیم:
 اول از وزنها برای انتشییار سیییگنالها ،از الیة ورودی به الیة خروجی شییبکة عصییبی اسییتفاده میکنیم .در
مثالهای قبل این روش را بررسی کردیم.
 در ادامه ما از وزنها برای انتشار رو به عقب خطاها از الیة خروجی به شبکة عصبی استفاده میکنیم .به این
روش اصطالحاً «انتشار معکوس»(1یا پس انتشار) میگویند.
اگر الیة خروجی دو گره داشییته باشیید ،از همین روش برای گرة دوم اسییتفاده میکنیم .در این حالت ،خروجی گرة
دوم خطای مخ صوص به خود را خواهد دا شت که بهطور م شابه بین ارتباطات آن تق سیم می شد .در ادامه به برر سی
این موضوع خواهیم پرداخت.

1. Backpropogation
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انتشار معکوس از بیش از یک گرة خروجی
شکل زیر یک شبکة عصبی ساده با دو گرة ورودی و دو گرة خروجی را نشان میدهد:

هر گره خروجی میتواند یک مقدار خطا داشته باشد؛ وقتی شبکة عصبی را آموزش ندادهاید ،چنین سناریویی بسیار
محتمل اسییت .همانطور که مشییاهده میکنید ،الزم اسییت از هر دوی این خطاها برای بهبود وزنهای شییبکة عصییبی
ا ستفاده شود .میتوانیم از رویکرد قبل ،یعنی تق سیم خطای گرة خروجی بین ارتباطات به ن سبت وزن آنها ا ستفاده
کنیم.
این امر که بیش از یک گرة خروجی داریم ،چیزی را عوض نمیکند؛ فقط باید این فرایند را برای هر گرة خروجی
تکرار کنیم .چرا این کار اینقدر ساده است؟ چون ارتباطات یک گرة خروجی ،از ارتباطات سایر گرههای خروجی
مستقل هستند (وابستگی بین این ارتباطات وجود ندارد).
اگر شییکل را مودداً بررسییی کنید ،خواهید دید که خطای گرة خروجی اول را  e1نامگذاری کردهایم .توجه داشییته
باشید که این خطا تفاوت بین خروجی مورد نظر ( ،)t1که مثال آموزشی در اختیارمان قرار میدهد ،و خروجی شبکة
عصبی ،o1 ،است .بهعبارت دیگر .e1 = t1 – o1 ،خطای گرة خروجی دوم هم  e2نام دارد.
در نمودار e1 ،به نسبت وزن ارتباطات ،w1,1 ،و  w2,1تقسیم شده است .بهطور مشابه e2 ،هم به نسبت وزنهای  w1,2و
 w2,2بین ارتباطات تقسیم میشود.
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بیایید خطاها را تق سیم کرده و بنوی سیم تا شکی دربارة مقدار آنها وجود ندا شته با شد .خطای  e1برای بهبود هر دو
وزن  w1,1و  w2,1به کار میرود .با فرمول زیر میتوانید کسییری از خطای  e1که برای بهبود وزن  w1,1به کار میرود
را حساب کنید (حاصل فرمول زیر باید در  e1ضرب شود):

بهطور مشابه ،کسری از خطای  e1که برای بهبود  w2,1به کار میرود هم از رابطة زیر به دست میآید:

ممکن اسییت این کسییرها کمی گیجکننده به نظر برسییند .در نتیوه ،بیایید ببینیم چطور کار میکنند .پشییت همة این
نمادها یک ایدة ساده وجود دارد .این ایدة ساده ،تخ صیص بخش بزرگتری از  e1به ارتباطی که وزن بی شتری دارد
و تخصیص بخش کوچکتری از آن به ارتباطی با وزن کمتر است.
اگر مقدار  w1,1دو برابر w2,1باشیید ،برای مثال ،اگر  w2,1 = 3 ،w1,1 = 6باشیید ،کسییری از  e1که برای بهروزرسییانی
 w1,1استفاده میشود برابر است با 6/(6 + 3) = 6/9 = 2/3؛ طبق این نتیوه 1/3 ،خطای  e1هم برای بهروزرسانی وزن
کوچکتر  w2,1استفاده خواهد شد .مقدار  1/3را میتوانید با فرمول  3/(6+3) = 3/9 = 1/3هم به دست آورید.
اگر مقدار وزنها برابر باشد ،کسرها هم برابر خواهند شد (½) .میتوانیم برای اطمینان این مورد را هم حساب کنیم.
فرض کنید  ،w1,1 = 4و  w2,1 = 4است؛ در این حالت نتیوة فرمول فوق برابر با  4/(4 + 4) = 4/8 = 1/2است.
پیش از ادامه ،بیایید کمی توقف کنیم و کارهایی که تا اینوا کردیم را بررسییی کنیم .از قسییمتهای قبل میدانسییتیم
باید از خطا برای بهبود بع ضی از پارامترهای داخلی شبکة ع صبی ،وزن ارتباطات بین گرهها ،ا ستفاده کنیم .آموختیم
چگونه میتوانیم این کار را برای وزن ارتباطاتی که سییییگنالهای ورودیِ گرة خروجی شیییبکة عصیییبی را تعدیل
میکنند ،انوام دهیم .بهعالوه ،دیدیم چگونه میتوانیم این کار را برای حالتی که الیة خروجی چند گره دارد هم
انوام دهیم.
سییؤال بعدی اینواسییت که اگر بیش از دو الیه داشییته باشیییم ،چه باید کرد؟ چگونه میتوان وزن ارتباطات الیههای
ماقبل الیة میانی را بهروزرسانی کرد؟
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انتشار معکوس خطاها به الیههای بیشتر
شکل زیر یک شبکة عصبی ساده با سه الیه ورودی ،میانی (الیة پنهان) و خروجی را نشان میدهد:

اگر از الیة خروجی (که سمت راست شکل است) به عقب حرکت کنیم ،خواهیم دید که از خطاهای الیة خروجی
برای بهبود وزن ارتباطات میان الیة خروجی و الیة ماقبل آن (الیة میانی ،یا پنهان) اسیییتفاده میشیییود .ما در این مثال
برای نامگذاری خطاهای خروجی از  eoutputاسییتفاده کردهایم و وزن ارتباطات بین الیة خروجی و الیة میانی را هم با
نام  whoمشخص کردهایم .در قسمت قبل ،خطاها را با تقسیم آنها به نسبت اندازة وزن هر ارتباط محاسبه کردیم.
با به تصیییویر کشییییدن این امر ،میتوانیم ببینیم برای الیة اضیییافی چه کارهای دیگری باید انوام دهیم .ما خطاهای
گرههای الیة میانی ،ehidden ،را مثل خطاهای الیة خروجی به نسبت وزن بین ارتباطات الیة ورودی و الیة پنهانیwih ،

تقسیم میکنیم .شکل زیر این امر را نشان میدهد:

86

اگر الیههای بیشتری داشته باشیم ،همین روش را برای هر الیه با شروع از الیة آخر و حرکت به سمت الیههای قبل
تکرار میکنیم .جریان اطالعات خطا از نظر شیییهودی منطقی اسیییت .به همین دلیل اسیییت که به این روش «انتشگگار
معکوس» میگویند.
اگر در ابتدای فرایند انتشییار معکو

از خطای الیة خروجی اسییتفاده کنیم ،eoutput ،برای انتشییار معکو

خطای الیة

میانی ،ehidden ،باید از چه خطایی استفاده کنیم؟ سؤال بسیار خوبی است؛ چون گرههای الیة میانی بیشتر از یک خطا
دارند .میدانیم که برای محا سبة خروجی هر گره (برا سا

سیگنالهای ورودی) ،ورودیهای تعدیل شده را با هم

ترک یب میکردیم و تابع سییییگمو ید را به آن ها اع مال میکردیم .با این روش از چ ند ورودی یک خروجی
میساختیم ،اما با خطاها چه باید کرد؟
در الیة میانی ،برخالف الیة پایانی ،مقدار مطلوبی برای هر گره وجود ندارد .مقادیر مطلوب که همان پاسیییخ های
صحیح موجود در دادههای آموز شی ه ستند ،مختص الیة خروجی شبکة ع صبی ه ستند .بیایید دوباره نمودار باال را
نگاه کنیم .گرة اول الیة میانی دو ارتباط با گره های الیه های خروجی دارد .میدانیم طی فرایند انتشیییار معکو

از

الیة خروجی خطایی به هر یک از این دو ارتباط تخصییییص مییابد؛ یعنی برای هر ارتباط الیة میانی به الیة خروجی
خطایی داریم (در الیة خروجی برای هر گره یک خطا داریم که با کم کردن مقدار مطلوب از خروجی به دسیییت
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میآید) .در نتیوه ،در ال یة میانی برای هر گره چند مقدار خطا وجود دارد (به تعداد ارتباطات خروجی گره) .حال
باید راهی برای ترکیب این خطاها و به دست آوردن یک مقدار خطا پیدا کنیم .شکل زیر را مشاهده کنید:

در تصیییویر باال میتوانید بهوضیییو مشیییکلی که برای خطاهای الیة میانی با آن مواجه میشیییویم را ببینید ،اما برای
اطمینان بیایید یکبار دیگر مشیییکل را بررسیییی کنیم .ما برای هر یک از گرههای الیة میانی به یک مقدار خطا نیاز
داریم تا بتوانیم با آن وزن ارتباطات الیة ماقبل را بهروزرسانی کنیم .به این مقدار خطا  ehiddenمیگوییم .اما همانطور
که مشییاهده میکنید ،مقدار مشییخصییی برای این خطا در اختیار نداریم .نمیتوانیم بگوییم خطا برابر با تفاضییل بین
مقدار مطلوب و خروجی هر گره است؛ چون مثالهای آموزشی فقط برای الیة خروجی مقدار مطلوب در اختیارمان
قرار میدهند.
میتوانیم برای حل این مشکل خطاهای ارتباطات هر گرة الیة میانی را با هم ترکیب کنیم .بنابراین ،خطای اولین گرة
الیة میانی برابر با جمع خطاهای ارتباطات بین این گره و گرههای الیة بعد (الیة خروجی) اسیییت .در شیییکل فوق،
کسییری از خطای خروجی ،eoutput,1 ،مربوط به ارتباط  w1,1و کسییری از خطای گرة خروجی دوم ،eoutput,2 ،به w1,2

تخصیص مییابد .بیایید فرمول جمع خطاها را بنویسیم:
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شکل زیر همة کارهایی که تا اینوا انوام دادیم را نشان میدهد:

بیایید یکی از خطاها را با هم دنبال کنیم .همانطور که م شاهده میکنید ،خطای  0.5گرة دوم الیة خروجی به ن سبت
وزن ارتباطات الیة قبل بین آنها تقسیم شده است .وزن این ارتباطات  1.0و  4.0است و خطای تقسیم شده به نسبت
وزن برابر با  0.1و  0.4اسیییت .بهعالوه ،میتوانید مشیییاهده کنید خطای ترکیبی گرة دوم الیة میانی حاصیییل جمع
خطاهای تقسیییم شییده بین ارتباطات این گره با گرههای الیة بعد اسییت .در این مثال ،این خطاها برابر با  0.48و 0.4

هستند و جمع آنها برابر با  0.88است .شکل زیر همین روش را برای محاسبة الیة ماقبل میانی هم نشان میدهد:
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نکات کلیدی
 یادگیری در شییبکههای عصییبی از طریق بهبود وزن ارتباطات بین گرهها انوام میشییود .این یادگیری با
«خطا» هدایت میشییود؛ تفاوت بین پاسییخ صییحیحی که از طریق مثالهای آموزشییی در اختیارمان قرار
میگیرد (مقدار مطلوب) و خروجی شبکة عصبی.
 خ طای گره های خروجی با تفریق م قدار مطلوب که از طریق م ثال های آموزشیییی در اخت یار مان قرار
میگیرد ،از مقدار تولید شده توسط گرههای الیة خروجی محاسبه میشود.
 خ طای گره های داخلی (گره های ال یه های م یانی و ورودی) ،برخالف گره های ال یة خروجی بدیهی
نی ست .یکی از راههای محا سبة خطای این گرهها جمع کردن خطاهای ارتباطات بین گرههای این الیه و
الیة بعدی است.
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انتشار معکوس خطاها با ضرب ماتریس
آیا میتوانیم از ضرب ماتریس برای ساده کردن محا سبات انت شار معکو

خطاها ا ستفاده کنیم؟ وقتی میخوا ستیم

محاسبات مقادیر خروجی را انوام دهیم ،از ضرب ماتریسها استفاده کردیم .این ابزار کمک بسیار زیادی در انوام
محاسییبات مقادیر خروجی به ما کرد .برای اینکه ببینیم آیا میتوان انتشییار معکو

خطاها را با ضییرب ماتریس انوام

داد یا خیر ،بیایید مراحل آن را به صورت نمادین بنویسیم .به این کار اصطالحا «بُرداری کردن»1فرایند میگویند.
نقطة شییروع ما خطاهای الیة خروجی شییبکة عصییبی اسییت .در این مثال ،الیة خروجی فقط دو گره دارد .در نتیوه،
خطاهای آن را با  e1و  e2نشان میدهیم.

حال باید ماتریس خطاهای الیة میانی را ایواد کنیم .ممکن اسییت این کار سییخت به نظر برسیید .بنابراین ،بیایید آن را
قدم به قدم انوام دهیم .قدم اول مربوط به گرة اول الیة میانی است .اگر مودداً به شکل فوق نگاه کنید ،خواهید دید
که دو ارت باط با ال یة خروجی در ای واد خ طای گره اول ال یة م یانی نقش دار ند .خ طا های این دو ارت باط برابر با
) e1 * w1,1/(w1,1 + w2,1و ) e2 * w1,2/(w1,2 + w2,2است .حال گرة دوم الیة میانی را مشاهده کنید .مودداً خواهید
دید دو ارتباط با الیة خروجی در تولید خطای این گره نقش دارند e1 * w2,1/(w2,1 + w1,1) :و

e2

) .* w2,2/( w2,2 + w1,2در قسمتهای قبل دیدیم چگونه عبارات محاسبة خطاها به دست میآیند.
بنابراین ،برای محاسبة خطای الیة میانی از ماتریس زیر استفاده میکنیم:

1. Vectorize
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اگر میتوانستیم عبارت فوق را به صورت سادهتری بازنویسی کنیم ،خیلی خوب می شد .ماتریس اول ،حاوی وزنها
و ماتریس دوم حاوی خطاها ا ست .متأ سفانه نمیتوانیم ضرب فوق را به راحتی به شکل سادهتری بازنوی سی کنیم.
ک سرهای ماتریس اول را نمیتوان به راحتی بازنوی سی کرد .اگر میتوان ستیم ماتریس بزرگتر را در قالب ترکیبی از
ماتریسهای سادهتر بنویسیم هم خوب بود.
اما برای حل این م شکل چه میتوان کرد؟ بیایید د ست به کار شویم! مودداً عبارت باال را نگاه کنید .مهمترین نکته
در عبارت فوق ،ضرب خطاهای خروجی  enدر وزن ارتباطات wi,j،ا ست .هر چقدر وزن ارتباطی بی شتر با شد ،بخش
بزرگتری از خطای خروجی را با خود به الیة میانی میبرد .مخرج این کسییرها نوعی فاکتور نرمالکننده1اسییت .اگر
مخرج این ک سرها را در نظر نگیریم ،فقط فاکتوری از دست میرود که برای تغییر مقیا

خطاهایی ا ستفاده می شود

که باید به الیة قبل برگردند .بهعبارت دیگر ،با در نظر نگرفتن مخرج کسیییرها عبارت ) e1 * w1,1/(w1,1 + w2,1به
عبارت سادهتر  e1 * w1,1تبدیل می شود .اگر این کار را انوام دهیم ،ضرب ماتری سی که به د ست میآید سادهتر
میشود:

1. Normalizing Factor
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در عبارت فوق ماتریس وزنها شبیه به ماتریس وزنهایی ا ست که در ق سمت قبل (برای محا سبة خروجی) ساختیم،
اما جای بعضیییی از المانهای این ماتریس عوض شیییده اسیییت .به این کار اصیییطالحاً محاسیییبة «ترانهاده»1ماتریس
میگویند .برای نشان دادن ترانهادة یک ماتریس از  wTاستفاده میشود.
مثالهای زیر چگونگی محاسییبة ترانهاده را نشییان میدهند .با بررسییی آنها میتوانید دقیقاً ببینید در محاسییبة ترانهادة
یک ماتریس چه اتفاقی میافتد .حتی اگر تعداد سطرها و ستونهای یک ماتریس متفاوت با شد هم میتوان ترانهادة
آن را به راحتی محاسبه کرد:

حال آنچه میخواستیم را به دست آوردیم :توانستیم با ضرب ماتریسها انتشار معکو

بسیار خوب ،اما آیا حذف مخرج کسرها (فاکتور نرمال سازی) برای انتشار معکو
میرسد این روش به خوبی حالتی که مخرج کسرها وجود دارند ،کار میکند.

خطاها را انوام دهیم:

خطاها کار درستی است؟ به نظر

2

اگر بی شتر به این مو ضوع فکر کنیم ،خواهیم دید اگر خطاهای خیلی بزرگ ،یا خیلی کوچکی به الیههای قبل منتقل
شوند؛ شبکة عصبی در تکرارهای بعدی فرایند یادگیری خودش را اصال میکند .نکتة مهم این است که خطاهایی
1. Transpose
 .2برای بررسی سایر روشهای انتشار معکو

خطاها ،میتوانید به این آدر

مراجعه کنید:

http://makeyourownneuralnetwork.blogspot.co.uk/2016/07/Error-Backpropagation-Revisted.Html
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که به الیههای قبلی بازگردانده می شوند ،به وزن ارتباطات احترام بگذارند؛ زیرا وزن ارتباطات بهترین معیاری ا ست
که میتوانیم گرة خطاکار را با آن شناسایی کنیم.

نکات کلیدی
 انتشار معکو

خطاها را میتوان با ضرب ماتریسها نمایش داد.

 ضییرب ماتریسها به ما امکان میدهد فرایند انتشییار معکو

را ،صییرفنظر از اندازة شییبکة عصییبی ،به

صیییورت مختصیییر و مفید نمایش دهیم .مزیت دیگر اسیییتفاده از ضیییرب ماتریسها برای نمایش انتشیییار
معکو

در این اسیییت که در زبان های برنامهنویسیییی که امکان کار با ماتریس ها را فراهم میآورند،

میتوانیم این محاسبات را به راحتی انوام دهیم.
 با کارهایی که تا اینوا کردیم ،توان ستیم محا سبة خروجی و انت شار معکو

خطاها را با ضرب ماتریسها

انوام دهیم.
میتوانید کمی اسییتراحت کنید؛ چون قسییمت بعدی آخرین قسییمت بخش نظری کتاب اسییت .این قسییمت حاوی
مطالب بسیار جذابی است ،اما باید آن را با یک ذهن آرام و آماده و دقیق بخوانید.
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چگونه وزنها را بهروزرسانی میکنیم؟
هنوز به سؤال اصلیمان ،یعنی «چگونه وزن ارتباطات یک شبکة عصبی را بهروزرسانی میکنیم؟» پاسخ ندادهایم .در
ق سمتهای قبل همة پیشنیازهای الزم برای پا سخ به این سؤال را برر سی کردیم .حال وقت آن ر سیده ا ست که به
این سؤال پاسخ دهیم ،فقط یک ایدة کلیدی دیگر برای پردهبرداری از این راز باقی مانده است.
تا اینوا خطاها را با انت شار معکو

از الیة خروجی به الیههای ماقبل ار سال کردیم ،چرا؟ چون ما از خطا برای بهبود

وزن ارتباطات که منور به بهبود خروجی شیییبکة عصیییبی میشیییود ،اسیییتفاده میکنیم .در ابتدای کتاب هم در مثال
دسیییتیهبنیدیکننیدة خطی همین کیار را انویام دادیم .امیا ،همیانطور کیه دییدیم گرههیای شیییبکیة عصیییبی بیا
د ستهبندیکنندههای خطی متفاوت ه ستند .این گرهها سیگنالهای تعدیل شدة ورودی را با هم جمع و تابع تحریک
سییییگمو ید را به حاصیییل جمع اعمال میکنند .اما ،چگونه میتوانیم وزن ارتباطات این گره های پیشیییرفتهتر را
بهروزرسانی کنیم؟ چرا نمیتوانیم از جبر برای به دست آوردن وزنها استفاده کنیم؟
نمیتوانیم به صورت مستقیم از جبر برای محاسبة وزن ارتباطات استفاده کنیم؛ چون ریاضیات سختی دارد .وزنهای
زیادی تعدیل و ترکیب میشییوند و تعداد زیادی تابع ترکیبی وجود دارند ،تابعی از یک تابع ،از یک تابع دیگر و،...
که برای محاسبة سیگنال خروجی به کار میروند .یک شبکة عصبی کوچک با سه الیه و سه نورون در هر الیه را در
نظر بگیرید(مثال قبل) .سعی کنید به این سؤال پا سخ دهید :چگونه میتوان وزن ارتباط میان گرة اول الیة ورودی و
گرة دوم الیه میانی را طوری بهروزرسیییانی کرد که خروجی گرة سیییوم الیة پایانی  0.5افزایش یابد؟ حتی اگر
خوش شانس با شید ،ممکن ا ست تغییری که ایواد میکنید در نتیوة تغییر وزنهای دیگری که برای بهبود یک گرة
خروجی دیگر انوام می شود ،از بین برود .همانطور که مشاهده میکنید ،بهروزرسانی وزنها آنقدر هم کار ساده و
پیش پا افتادهای نیست.
برای اینکه ببینید بهروزرسیییانی وزنها چقدر پیچیده اسیییت ،عبارت وحشیییتناک زیر را مشیییاهده کنید .این عبارت،
خروجی یکی از گرههای الیة آخر یک شبکة عصبی سه الیه ،با سه گره در هر الیه را در قالب تابعی از ورودیها و
وزن ارتباطات نشان میدهد .ورودی گرة  iبرابر با  xiاست .وزنهای ارتباطات میان گرة ورودی  iو گرة الیة میانی j

با  wi,jنشان داده شده است .بهطور مشابه ،خروجی گرة الیة میانی  jبرابر با  xjاست .بهعالوه ،وزن ارتباطات میان گرة
الیة میانی  jو گرة خروجی  kبا  wj,kنشان داده شده است .نماد ) …(𝑏𝑎∑ به معنای جمع عبارت داخل پرانتز برای همة
مقادیر بین  aو  bاست.
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بهتر است از این عبارت بگذریم!
بهجای اینکه سعی کنیم خیلی باهوش باشیم ،میتوانیم تا موقعی که وزنهای درستی پیدا نکردهایم ،از اعداد تصادفی
استفاده کنیم؟
این ایده همیشه ایدة بدی نیست ،بهخصوص اگر با مسئلة سختی دست و پنوه نرم میکنید .به این رویکرد اصطالحاً
«جسگگتوجوی فراگیر»1میگویند .بعضیییی افراد از روشهای جسیییتوجوی فراگیر برای پیدا کردن کلمة عبور

2

دیگران اسیییتفاده میکنند .این روش در حالتی که کلمة عبور مورد نظر یک کلمة انگلیسیییی باشییید و خیلی طوالنی
نباشییید ،جواب میدهد؛ زیرا در این حالت کامپیوترهای خانگی سیییریع امروزی نباید کار زیادی انوام دهند .حال
فرض کنید ،برای هر وزن  1000حالت مختلف در بازة  -1و  1وجود دارد؛ برای مثال ،-0.203 ، 0.501 ،و .0.999
یک شبکة عصبی سه الیه ،با سه گره در هر الیه 18 ،وزن دارد .بنابراین باید  18000حالت را بررسی کنیم .اگر یک
شبکة ع صبی واقعی با  500گره در هر الیه دا شته با شیم؛ باید  500میلیون حالت مختلف را برای وزنها ت ست کنیم.
اگر در هر تانیه یک حالت را تست کنیم ،برای بهروزرسانی وزنهای فقط یک مثال آموزشی ،باید شانزده سال وقت
صرف کنیم .اگر هزار مثال آموزشی داشته باشیم ،باید  16000سال صبر کنیم!
همانطور که مشییاهده میکنید ،جسییتوجوی فراگیر همیشییه عملی نیسییت .در واقع ،با افزایش تعداد الیهها ،تعداد
گرهها ،یا حالتهای ممکن برای وزنهای شبکة عصبی این روش به سرعت افت میکند.

1. Brute Force
2. Password
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این معما سالها ریا ضیدانها را م شغول خود کرد .سرانوام در دهة  1960-70این م شکل حل شد .دربارة اینکه چه
کسیییی اولینبار این معما را حل کرد نظرات متفاوتی وجود دارد ،اما نکتة مهم اینواسیییت که این اکتشیییاف منور به
انفواری در شبکههای عصبی مدرن شد که میتوانند کارهای بسیار جالبی انوام دهند.
اما چگونه میتوانیم چنین مسییئلة سییختی را حل کنیم؟ ممکن اسییت باور نکنید ،اما همة ابزارهایی که برای حل این
مسئله نیاز است را آموختهاید .در قسمتهای قبل همة آنها را بررسی کردیم .پس بیایید شروع کنیم.
ابتدا باید «بدبینی»1را با آغوش باز بپذیریم.
فرمولی که برای محا سبة خروجی شبکة ع صبی دیدیم ،ب سیار پیچیده بود .به عالوه ،دیدیم که ترکیب وزنها را هم
نمیتوانیم با جسییتوجوی فراگیر یک به یک تسییت کنیم .عالوه بر اینها دالیل متعدد دیگری هم برای بدبین بودن
وجود دارند .ممکن ا ست تعداد مثالهای آموز شی ،برای آموزش شبکة ع صبی کافی نبا شند .ممکن ا ست مثالهای
آموز شی خطا دا شته با شند .در نتیوه ،فرض ما مبنی بر صحت و امکان یادگیری از آنها نقض می شود .خود شبکة
عصبی هم ممکن است به اندازة کافی گره و الیه برای مدل کردن راه حل صحیح مسئله نداشته باشد.
همة این ها یعنی ما باید رویکردی واقعگرایانه اتخاذ کرده و این محدودیت ها را در نظر بگیریم .در این صیییورت
ممکن اسییت روشییی پیدا کنیم که از نظر ریاضییی کامل نیسییت ،اما چون فرضهای غلط ندارد ،پاسییخ قابل قبولی در
اختیارمان میگذارد.
برای اینکه منظورمان را بهتر درک کنید ،بیایید مثالی را با هم بررسیییی کنیم .زمینی پر از پسیییتی و بلندی و تپهها و
گذرگاههای خطرناک را توسم کنید .هوا تاریک است و نمیتوانید چیزی ببینید .میدانید لبة تپه هستید و باید پایین
بروید .نقشیییة دقیقی از کل منطقه هم در اختیار ندارید .یک چراغ قوه دارید .چه کاری باید انوام دهید؟ احتماالً از
چراغ قوه برای برر سی ناحیة اطرافتان ا ستفاده میکنید .نمیتوانید با چراغ قوه فا صله زیادی را ببینید .میتوانید ببینید
کدام ق سمت به نظر سرا شیبی میآید و به آرامی در آن جهت قدم برمیدارید .به این صورت به آه ستگی و قدم به
قدم به سمت پایین تپه حرکت میکنید .بدون داشتن یک نقشة دقیق و برنامهریزی از قبل.

1. Pessimism
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به نسخة ریاضی این رویکرد اصطالحاً «گرادیان کاه شی»1میگویند .پس از اینکه یک قدم برداشتید ،به اطرافتان
نگاه میکنید تا ببینید کدام جهت شما را به هدفتان نزدیکتر میکند .سپس در آن جهت قدم برمیدارید .این کار را
آنقدر تکرار میکنید تا به نقطة مورد نظرتان در پایین تپه بر سید .گرادیان به شیب زمین ارجاع دارد .شما در جهتی
قدم برمیدارید که بیشترین سرازیری (شیب) را دارد.
حال فرض کنید آن زمین پر از فراز و نشیییب یک تابع ریاضییی اسییت .روش گرادیان کاهشییی به ما امکان میدهد
کمترین مقدار این تابع را به د ست آوریم .اگر تابعی آنقدر سخت با شد که نتوانیم حداقل مقدار آن را با روشهای
جبری به دست آوریم ،میتوانیم از گرادیان کاه شی ا ستفاده کنیم .توجه داشته باشید ،ممکن است این روش پا سخ
دقیقی در اختیارمان قرار ندهد؛ زیرا به مرور و قدم به قدم پا سخ را بهبود میدهد .اما ،چنین پا سخی بهتر از این ا ست
که هیچ پا سخی ندا شته با شیم .به هر حال ،همی شه میتوانیم پا سخ را با قدمهای کوچکتر بهبود دهیم تا به نتیوهای
برسیم که دقت مورد نظرمان را دارد.
اما رابطة روش جذابِ گرادیان کاهشی با شبکههای عصبی چیست؟ اگر تابع پیچیده و دشوارمان خطای شبکه عصبی
باشییید ،پیداکردن حداقل مقدار آن ،به معنی کمینه کردن خطاسیییت .بهعبارت دیگر ،خروجی شیییبکة عصیییبی بهبود
مییابد؛ این همان چیزی است که میخواهیم!

1. Gradient Descent

98

بیایید برای فهم درست ایده گرادیان کاهشی ،آن را با یک مثال بسیار ساده بررسی کنیم .نمودار زیر یک تابع ساده
با معادلة  y = (x - 1)2 + 1را نشییان میدهد .اگر خروجی این تابع(مقدار  )yنشیاندهندة خطا باشیید ،ما باید مقداری
برای  xپیدا کنیم که کوچکترین مقدار  yرا دارد .برای لحظهای وانمود کنید این تابع سیییاده نیسیییت و یک تابع
پیچیده و دشوار است.

برای استفاده از گرادیان کاهشی باید یک نقطة شروع انتخاب کنیم .نمودار فوق نقطة شروعی که انتخاب کردهایم را
نشیییان میدهد .مشیییابه مثال پایین آمدن از تپه ،اطراف نقطهای که ایسیییتادهایم را نگاه میکنیم تا ببینیم کدام طرف
سرازیری است .شیب ،روی نمودار عالمتگذاری شده است .شیب تابع فوق منفی است .میخواهیم در جهت شیب
منفی حرکت کنیم ،یعنی از چپ به راسیییت و در جهت محور افقی xها؛ حال مقدار  xرا کمی افزایش میدهیم .این
افزایش معادل قدم کوچکی ا ست که برای پایین آمدن از تپه بردا شتیم .همانطور که در شکل هم م شاهده میکنید
موقعیت مان را بهبود دادیم و در جهت حداقل مقدار ممکن حرکت کردیم .فرض کنید از نقطة دیگری شیییروع
میکردیم ،مثل شکل زیر:
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اینبار شیییب زیر پایمان مثبت اسییت .بنابراین به سییمت چپ حرکت میکنیم .بهعبارت دیگر ،اندکی از مقدار  xکم
میکنیم .مودداً میتوانید م شاهده کنید با این کار موقعیتمان را با نزدیکتر شدن به حداقل مقدار ممکن تابع بهبود
دادیم .میتوانیم این بهبودها را تا زمانی که مقدار به دست آمده به اندازة کافی به حداقل مقدار ممکن نزدیک شود،
ادامه دهیم.
باید اندازة قدمهایی که برمیداریم را به مرور تغییر دهیم تا از حداقل مقدار عبور نکنیم و موبور نشیییویم تا بینهایت
جابهجا شییویم .تصییور کنید در فاصییلة نیم متری مقصیید هسییتید ،اما فقط میتوانید قدمهای دو متری بردارید .در این
حالت دا ماً از مقصد رد خواهید شد؛ زیرا هر قدمی در راستای مقصد از آن عبور میکند .اگر اندازة قدمها را تعدیل
کنیم ،میتوانیم وقتی به مقصییید نزدیک شیییدیم ،قدمهای کوچکتری برداریم .البته با فرض اینکه وقتی به مقصییید
نزدیکتر می شویم شیب کمتر شود .این فرض در اکثر توابع پیوسته صادق است .البته در برخی توابع که اصطالحاً
«ناپیوسگگتگی»1دارند ،این فرض صییادق نیسییت .تصییویر زیر تعدیل اندازة قدمها با کمتر شییدن شیییب تابع را نشییان
میدهد که نشانة خوبی برای نزدیک شدن به مقدار حداقل است:

1. Discontinuity
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احتماالً متوجه شییدید که مقدار  xرا در خالف جهت شیییب تغییر دادیم؟ اگر شیییب مثبت باشیید ،باید مقدار  xرا کم
کنیم و اگر شیب منفی با شد ،باید مقدار  xرا افزایش دهیم .در نمودارها میتوانید این امر را بهو ضو م شاهده کنید.
با این حال فراموش کردن چنین نکتهای و اشتباه در محاسبة مقدار  xبسیار ساده است.
وقتی با گرادیان کاهشیییی مسیییئلة فوق را حل کردیم ،حداقل مقدار تابع را با جبر به دسیییت نیاوردیم؛ چون وانمود
کردیم تابع  y = (x - 1)2 + 1بسیار پیچیده و دشوار است .حتی اگر واقعاً نتوانیم شیب را به صورت دقیق با ریاضیات
حسیییاب کنیم؛ میتوانیم آن را تخمین بزنیم .همانطور که مشیییاهده میکنید در این حالت هم میتوانیم در جهت
درستی برای حل مسئله قدم برداریم.
ارزش واقعی گرادیان کاه شی وقتی نمایان می شود که تابعی از چند متغیر داریم .بهعبارت دیگر ،وقتی مقدار  yفقط
به  xوابسته نیست؛ بلکه به متغیرهای دیگری مثل  ،e ،d ،c ،b ،aو  fهم وابسته است .به یاد داشته باشید تابع خروجی
و خطای شبکههای عصبی به تعداد زیادی پارامتر وزن وابسته هستند؛ عموماً صدها وزن!
شکل زیر مودداً گرادیان کاهشی را نشان میدهد ،اما اینبار برای یک تابع پیچیدهتر که دو متغیر دارد .چنین توابعی
را میتوان به صورت سه بُعدی نشان داد .در این حالت ارتفاع ،مقدار خروجی تابع است.
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ممکن است با دیدن این نمودار سه بُعدی بپرسید :آیا ممکن است گرادیان کاهشی بهجای حرکت در مسیر مشخص
شده ،به سمت درهای که سمت راست نمودار قرار دارد حرکت کند؟ بهطور کلی ،آیا ممکن است گرادیان کاهشی
گاهی در درة اشتباهی گیر کند؟ چون توابع پیچیده درههای زیادی دارند .برای پاسخ به این سؤال اول باید ببینیم درة
ا شتباه یعنی چه؟ درهای که به کمارتفاعترین نقطة ممکن ختم نمی شود یک درة ا شتباه ا ست .در جواب سؤال اول
باید بگوییم بله؛ ممکن ا ست گرادیان کاه شی گاهی در درة ا شتباهی گیر کند .برای جلوگیری از گیر کردن در درة
اشییتباه که معادل «حداقل مقدار محلی»1تابع اسییت ،ما شییبکههای عصییبی را چندبار آموزش میدهیم .هربار کار
خود را از نقطة متفاوتی آغاز میکنیم تا مطمئن شویم همی شه در یک درة ا شتباه گیر نمیکنیم .نقاط شروع متفاوت
یعنی از پارامترهای آغازین متفاوتی اسییتفاده میکنیم .در شییبکههای عصییبی این پارامترهای آغازین متفاوت معادل
انتخاب وزنهای متفاوتی برای ارتباطات بین گرهها است .شکلهای زیر سه اجرای متفاوت گرادیان کاهشی را نشان
میدهد که یکی از آنها در یک درة اشتباه گیر افتاده است:

1. Local Minimum
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اجازه دهید توقف کنیم و کارهایی که تا اینوا انوام دادیم را مرور کنیم.

نکات کلیدی
« گرادیان کاهشی» روش بسیار خوبی برای به دست آوردن حداقل مقدار یک تابع است .این روش ،وقتی
تابع آنقدر پیچیده و د شوار ا ست که نمیتوانیم با روشهای جبری حداقل مقدار آن را به د ست آوریم،
بسیار خوب کار میکند.
 بهعالوه وقتی تابع پارامترهای زیادی دا شته با شد هم این روش به خوبی کار میکند .وجود تعداد زیادی
پارامتر عموماً باعث میشود روشهای دیگر شکست بخورند ،یا نتوانیم از آنها استفاده کنیم.
 این روش ن سبت به نقص در دادهها «مقاوم»1ا ست ،یعنی اگر تابع به صورت دقیق تو صیف ن شده با شد ،یا
گاهی در فرایند پیدا کردن حداقل مقدار یک قدم اشتباه برداریم ،خطا در پاسخ خیلی زیاد نمیشود.
خروجی شییبکة عصییبی تابعی پیچیده با تعداد زیادی پارامتر (وزن ارتباطات که خروجی را تحتتأتیر قرار میدهند)
اسییت .آیا میتوانیم از گرادیان کاهشییی برای به دسییت آوردن وزنهای درسییت اسییتفاده کنیم؟ بله ،اگر تابع خطای
درستی انتخاب کنیم ،میتوانیم.
خروجی شبکة ع صبی یک تابع خطا نی ست ،اما میدانیم میتوانیم به راحتی آن را به یک تابع خطا تبدیل کنیم؛ زیرا
خطا از تفاوت بین مقدار آموزشی (مقدار مطلوب) و خروجی واقعی شبکة عصبی به دست میآید .البته موقع محاسبة
این تفاوت باید نکتهای را مدنظر قرار دهید .به جدول زیر که مقدار مطلوب و مقدار خروجی سیییه گره یک شیییبکة
عصبی و چند کاندیدا برای تابع خطا را نشان میدهد نگاه کنید.

1. Resilient
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خروجی شبکه عصبی

مقدار مطلوب
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0.7
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خطا

خطا

(خروجی  -مقدار مطلوب)

|خروجی  -مقدار مطلوب|

(خروجی  -مقدار مطلوب)

0.1
-0.1
0

0.1
0.1
0

0.01
0.01
0

0

0.2

0.02

جمع

خطا
2

کاندیدای اول برای تابع خطا تفاضل مقدار مطلوب و خروجی شبکة عصبی( ،خروجی یییی مقدار مطلوب) است .این
تابع به نظر منطقی میرسد ،اما اگر جمع مقادیر خطای محاسبه شده با این روش را برای همة گرهها حساب کنیم؛ این
جمع برابر با صفر خواهد بود! چرا؟ چون مقادیر مثبت و منفی خطا یکدیگر را خنثی میکنند ،حتی اگر حاصل جمع
صفر نشود هم این ویژگی باعث میشود این تابع کاندید مناسبی برای خطا نباشد.
میتوانیم این مشکل را با محاسبة «قدر مطلق»1تفاضل مقدار مطلوب و خروجی شبکة عصبی حل کنیم .قدر مطلق
بهمعنای نادیده گرفتن عالمت پاسییخ اسییت .برای نشییان دادن قدر مطلق از عالمت || اسییتفاده میکنیم .در نتیوه این
کاندیدا به صورت |خروجی ی مقدار مطلوب| نوشته میشود .با قدر مطلق دیگر مقادیر مثبت و منفی یکدیگر را خنثی
نمیکنند .اما ،این تابع هم کاندیدای خوبی نیسییت؛ زیرا شیییب آن در نزدیکی حداقل مقدار تابع پیوسییته نیسییت .این
ویژگی باعث می شود گرادیان کاه شی به خوبی کار نکند؛ زیرا نمیتوانیم به راحتی در درة وی شکل ( )Vاین تابع
حرکت کنیم .شیب این تابع در نزدیکی حداقل مقدار آن کمتر نمیشود .در نتیوه قدمهای ما هم کوتاهتر نمیشوند.
این یعنی احتمال پریدن از روی حداقل مقدار زیاد است.
کاندیدای سوم محا سبة مربع (توان دوم) تفا ضل بین مقدار مطلوب و خروجی شبکة ع صبی(2 ،خروجی ییییی مقدار
مطلوب) ،است .دالیل متفاوتی برای ترجیح این گزینه به توابع خطای کاندید قبلی وجود دارد ،از جمله:
 اعمال جبری مربوط به محاسبة شیب این تابع برای گرادیان کاهشی ساده است.
 این تابعِ خطا پیو سته ا ست(در این تابع جاافتادگی وجود ندارد .بهعالوه ،تابع از یک مقدار به مقدار دیگری
نمیپرد) .این ویژگی باعث میشود گرادیان کاهشی به خوبی با این تابع کار کند.
1. Absolute Value
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 شییییب این تابع در نزدیکی حداقل مقدار آن کمتر میشیییود .بهعبارت دیگر ،احتمال پرش از روی حداقل
مقدار تابع در صورت استفاده از قدمهای تعدیل شده کم میشود.
اما آیا گزینة چهارمی هم وجود دارد؟ بله ،میتوانید انواع پیچیده ،جالب توجه و متفاوتی از توابع خطا بسازید .بعضی
از آنها کاربردی نی ستند ،بع ضی برای م سا ل خا صی خوب کار میکنند و بع ضی دیگر همهجا قابل ا ستفادهاند ،اما
پیچیدگیشان باعث میشود ارزش استفاده نداشته باشند.
به مرحلة آخر کارمان میرسیم .حال برای استفاده از گرادیان کاهشی ،باید شیب تابع خطا را نسبت به وزنها محاسبه
کنیم .برای این کار به «ح سابان»(1ح ساب دیفران سیل و انتگرال) نیاز داریم .ممکن ا ست ح سابان بلد با شید .در غیر
اینصییورت میتوانید به « ضمیمة کتاب» که حاوی مقدمهای بر حسییابان اسییت ،مراجعه کنید .حسییابان ،یک روش
دقیق ریاضی برای محاسبة میزان تغییر یک کمیت براسا

تغییر کمیتی دیگر است .برای مثال ،میزان تغییر طول کش

وقتی آن را میک شیم(تغییر نیروی وارده برای ک شیدن) .در شبکههای ع صبی از ح سابان برای برر سی واب ستگی تابع
خطا به وزن ارتباطات بین گرهها اسیییتفاده میکنیم .بهعبارت دیگر« ،خطا چقدر نسیییبت به تغییرات وزن ارتباطات
حسا

است؟»

بیایید با یک تصویر شروع کنیم؛ زیرا تصاویر همواره در یادگیری بهتر آنچه میخواهیم بگوییم کمک میکنند:

1. Calculus
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این شکل شبیه شکل قبلی است .از این رو کاری که باید انوام دهیم تفاوتی با حالت قبل ندارد .اما ،اینبار تابعی که
میخواهیم حداقل مقدار آن را پیدا کنیم خطای شیییبکه عصیییبی اسیییت .پارامتری که میخواهیم بهبود دهیم وزن
ارتباطات شییبکة عصییبی اسییت .در این مثال سییاده فقط یک وزن را نشییان دادهایم ،اما میدانیم شییبکههای عصییبی
میتوانند تعداد زیادی وزن داشییته باشییند .شییکل زیر وزن دو ارتباط را نشییان میدهد .اینبار تابع خطا یک رویه1سییه
بعدی ا ست که با تغییر وزن دو ارتباط تغییر میکند .همانطور که م شاهده میکنید سعی داریم خطا که حال شبیه به
دشتی پرفراز و نشیب با یک دره است را به حداقل برسانیم.

1. Surface
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رسم نمودار تابع خطا بهعنوان تابعی با بیش از دو پارامتر سختتر است ،اما ایدة استفاده از گرادیان کاهشی برای پیدا
کردن حداقل مقدار تفاوتی نمیکند.
بیایید کاری که میخواهیم انوام دهیم را به صورت ریاضی بنویسیم:

عبارت ریا ضی فوق ،یعنی مقدار خطا ( )Eچگونه با تغییر وزنها ، wjk ،تغییر میکند .این مقدار همان شیب تابع خطا
است که میخواهیم حداقل مقدار آن را با گرادیان کاهشی پیدا کنیم.
پیش از باز کردن این عبارت ،بیایید برای لحظهای روی وزن ارتباطات بین الیه های میانی و خروجی تمرکز کنیم.
این وزنها در شیییکل زیر مشیییخص شیییدهاند .در آینده به بررسیییی وزن ارتباطات میان الیه ورودی و میانی خواهیم
پرداخت.
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در ادامه بهطور پیو سته به این شکل ارجاع میکنیم تا مطمئن شویم معنای هر نماد را موقع انوام محا سبات ح سابان
فراموش نکردهایم .مراحلی که در ادامه خواهیم دید د شوار نی ستند و تمامی پیشنیازهای آنها را تو ضیح دادهایم ،از
این رو نگران نباشید.
ابتدا بیایید تابع خطا که از جمع مربع تفا ضل بین مقدار مطلوب و خروجی شبکة ع صبی برای همة گرههای خروجی
به دست میآید را باز کنیم( nگرة خروجی داریم):

حال دقیقاً میدانیم تابع خطا ،E ،چیست.
میتوانیم این عبارت را با توجه به اینکه خروجی گره  ،nکه با  onنشان داده میشود ،فقط به ارتباطات آن گره وابسته
اسیییت ،سیییاده کنیم .یعنی برای هر گرة  ،kخروجی  okفقط به وزنهای  wjkبسیییتگی دارد( wjkیعنی وزن ارتباطات
ورودی گرة .)k
بهعبارت دیگر ،خروجی گرة  kبه وزنهای  wjbکه در آن  bمخالف  kا ست ،واب سته نی ست؛ چون ارتباطی بین آنها
وجود ندارد .این یعنی خروجی گرة  ،ok ،kفقط به وزنهای ورودی گرة  kکه با  wjkنشیییان داده میشیییود ،وابسیییته
است.
با توجه به این نکته ،میتوانیم همة onهای جمع فوق را بهجز موردی که وزنهای  wjkبه آن مرتبط اسیییت ،ok ،پاک
کنیم .با این کار میتوانیم کل جملههای جمع ،بهجز یک مورد را حذف کنیم .در نتیوه ،عالمت ∑ از میان میرود.
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ممکن ا ست به این نکته که از اول نیازی نبود تابع خطا حا صل جمع خطای همة گرههای خروجی با شد ،توجه کرده
باشییید .دلیل این موضییوع هم این اسییت که خروجی یک گره ،فقط به ارتباطات همان گره و در نتیوه وزنهای آن
ارتباطات وابسته است .این نکته در بسیاری از کتب شبکههای عصبی به صورت واضح ذکر نمی شود .در این کتب
فقط تابع خطا بدون توضیح به خوانندگان ارا ه میشود:

حال باید کمی با ح سابان سر و کله بزنیم .به یاد دا شته با شید ،اگر با محا سبة م شتق1آ شنا نی ستید میتوانید به ضمیمة
کتاب مراجعه کنید.
در عبارت فوق مقدار  ،tkمقدار مطلوب گرة  ،kتابت اسییت .این مقدار با تغییر  wjkتغییر نمیکند .به عبارت دیگرtk ،

تابع  wjkنیسییت .اگر به این موضییوع فکر کنید متوجه خواهید شیید ،اگر مثالهای آموزشییی نسییبت به وزنها تغییر
میکردند اتفاق عویبی میافتاد! با توجه به این نکته فقط  okکه میدانیم به  wjkوابسییته اسییت(چون از وزن ارتباطات
ورودی یک گره برای محاسبة خروجی  okاستفاده میشود) باقی میماند.
ما برای تقسیییم فرایند محاسییبة مشییتق به قدمهای کوچکتر و تسییهیل آن از قاعده زنویری2اسییتفاده میکنیم .برای
آشنایی با قاعدة زنویری میتوانید به ضمیمة کتاب مراجعه کنید:

حال میتوانیم از هر یک از بخشهای سادهتر ،جداگانه م شتق بگیریم .بخش اول ساده ا ست؛ زیرا باید م شتق مربع
یک تابع را حساب کنیم .با محاسبة مشتق قسمت اول به نتیوة زیر میرسیم:

بخش دوم به کمی تأمل نیاز دارد ،اما نه زیاد .عبارت  okخروجی گرة  kاست .اگر بهخاطر داشته باشید ،این خروجی
تابع سیگمو یدی ا ست که به جمع تعدیل و ترکیب شدة سیگنالهای ورودی اعمال می شود .در نتیوه ،بیایید آن را
بهطور واضح بنویسیم:
1. Differentiation
2. Chain Rule
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در عبارت فوق oj ،خروجی الیة قبلی یعنی الیة میانی است؛ نه خروجی الیة نهایی که با  okنشان میدهیم .اما چگونه
میتوانیم از تابع سیگمو ید مشتق بگیریم؟ یک راه استفاده از ایدههای ارا ه شده در ضمیمة کتاب برای محاسبة مشتق
است .اما ،دیگران قبالً این کار را انوام دادهاند .میتوانیم از پاسخ شناخته شدهای که آنها به دست آوردهاند استفاده
کنیم ،مثل کاری که ریاضیدانهای سراسر جهان هر روز انوام میدهند .م شتق تابع سیگمو ید از رابطة زیر به دست
میآید:

وقتی از بعضییی توابع مشییتق میگیریم به عبارات ترسییناکی میرسیییم ،اما مشییتق تابع سیییگمو ید یک عبارت سییاده و
کوتاه اسییت .یکی از دالیل محبوبیت سیییگمو ید بهعنوان تابع تحریک در شییبکههای عصییبی هم همین سییادگی آن
است .حال بیایید مشتقی که حساب کردیم را در عبارت اصلی جاگذاری کنیم:

اما قسییمت انتهایی فرمول فوق چیسییت؟ آن قسییمت هم نتیوة قاعده زنویری اسییت؛ زیرا باید از عبارت داخل تابع
سیگمو ید هم نسبت به  wjkمشتق بگیریم .این کار هم بسیار ساده است و پاسخ آن  ojاست.
پیش از نو شتن پا سخ نهایی ،بیایید سعی کنیم از شرّ عدد  2جلوی عبارت خالص شویم؛ چون فقط به جهت شیب
تابع خطا برای پایین رفتن از آن نیاز داریم میتوانیم این کار را انوام دهیم .در نتیوه این فاکتور را حذف میکنیم.
در ادامه پاسییخ نهایی را آوردهایم .این عبارت شیییب تابع خطا را شییر میدهد؛ میتوانیم مقدار  wjkرا در آن تغییر
دهیم:
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کاری که میخواستیم را انوام دادیم!
این همان عبارت جادویی ا ست که دنبالش میگ شتیم؛ کلید آموزش شبکههای ع صبی .بهتر ا ست یکبار دیگر این
عبارت را بررسی کنیم .برای نوشتن عبارت از رنگهای مختلفی استفاده کردهایم تا بررسی قسمتهای مختلف آن
سادهتر شود .ق سمت اول ،تفاوت بین مقدار مطلوب و خروجی شبکة عصبی را حساب میکند .با این ق سمت کامالً
آشنا هستیم .جمع داخل تابع سیگمو ید ورودی گرة الیة نهایی است .میتوانیم برای سادگی آن را  ikبنامیم .قسمت
آخر خروجی گرة قبلی  jکه در الیة میانی قرار دارد ،اسییت .بررسییی این عبارات به صییورت جزء به جزء بسیییار مفید
است؛ زیرا با این کار مؤلفههایی که برای محاسبة شیب و در نهایت بهبود وزنها اهمیت دارند را میشناسید.
نتیوهای که به د ست آوردیم شگفتآور ا ست و باید از این بابت به خودمان افتخار کنیم .ر سیدن به این نقطه برای
بیشیییتر افراد سیییخت اسیییت ،اما هنوز یک کار کوچک دیگر باید انوام دهیم .عبارتی که تا اینوا به دسیییت آوردیم
مربوط به بهبود وزنهای بین الیههای میانی و پایانی اسیییت .حال باید عبارت مشیییابهی برای وزنهای بین الیههای
ورودی و میانی هم پیدا کنیم .یک راه برای به دسیییت آوردن این عبارت اسیییتفاده از جبر و انوام کارهای مشیییابهی
است که برای به دست آوردن فرمول فوق انوام دادیم .راه دیگر ،استفاده از فرمول فوق و ساخت یک عبارت جدید
برای وزنهای مورد نظرمان است .ما از این راه استفاده میکنیم ،در نتیوه اینبار:
 قسمت اول( ،خروجی شبکة عصبی یییی مقدار مطلوب) باید با خطای ترکیب شدة گرههای الیة میانی که از
انتشار معکو

به دست میآیند جایگزین شود .این قسمت را  ejمینامیم.

 قسیییمت مربوط به تابع سییییگمو ید تغییری نمیکند .اما ،عبارت جمع داخل آن باید به الیههای قبل ارجاع
کند .این عبارت برابر با جمع همة ورودیهایی اسییت که با وزن ارتباطات بین گرههای الیة ورودی و میانی
تعدیل شدهاند .ما این عبارت را  ijمینامیم.
 قسمت آخر هم برابر با خروجی گرههای الیة اول ،oi ،خواهد بود که معادل سیگنالهای ورودی هستند.
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این روش ساده برای اجتناب از حوم زیادی محاسبات ،راهکار سادهای برای بهرهگیری از تقارن م سئله برای ساخت
یک عبارت جدید ا ست .ما میگوییم راهکاری ساده ،اما این روش ب سیار قدرتمند ا ست .ب سیاری از ریا ضیدانها و
دانشمندان بزرگ از آن استفاده میکنند .شما هم میتوانید به راحتی از این روش استفاده کنید.
در نتیوه ،بخش دوم پاسیخ نهایی که برای به دسیت آوردن آن تالش کردیم ،به صیورت زیر اسیت .شییب تابع خطا
برای وزنهای بین الیههای ورودی و میانی:

حال همة عبارات جادویی شیب را در اختیار داریم .در ادامه از این عبارات برای بهروزرسانی وزنها ،پس از بررسی
هر مثال آموزشی ،استفاده خواهیم کرد.
به یاد داشته باشید ،همانطور که بهوضو در نمودارهای قبلی دیدیم ،وزنها در جهت مخالف گرادیان (شیب) تغییر
میکنند .بهعالوه ما این تغییرات را با فاکتور یادگیری که میتوان آن را برای یک مسیییئلة خاص تنظیم کرد ،تعدیل
میکنیم .استفاده از فاکتور یادگیری را در مثال توسعة دستهبندیکنندة خطی ،بهعنوان روشی برای جلوگیری از تأتیر
بیش از حد یک مثال آموزشی بر فرایند یادگیری ،دیدیم .حال بیایید این موارد را در قالب ریاضی بنویسیم:

وزن بهروزرسییانی شییده ،wjk ،همان وزن قدیمیمان اسییت که در جهت عکس شیییب خطایی که به دسییت آوردیم،
بهبود یافته اسیت .وزن را در جهت عکس شییب خطا تغییر میدهیم ،چون میخواهیم اگر شییب مثبت اسیت وزن را
کاهش دهیم؛ و اگر شییییب منفی اسیییت وزن را افزایش دهیم .عالمت آلفا α 1،فاکتوری اسیییت که میزان تغییرات را
تعدیل میکند .به این فاکتور عموماً «نرخ یادگیری» میگویند.
این عبارت ،عالوه بر وزن های میان الیه های میانی و خروجی ،برای وزن های الیه های ورودی و میانی هم کاربرد
دارد .تفاوت آن شیب خطا است که در قسمت قبل برای آن دو عبارت به دست آوردیم.
1. Alpha
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اما پیش از پایان این قسییمت باید ببینیم ،اگر بخواهیم این محاسییبات را در قالب ضییرب ماتریس انوام دهیم چه باید
کرد .برای سادهتر کردن کار مثل قبل مینویسیم هر یک از المانهای ماتریس تغییرات چه باید باشند:

در عبارت فوق نرخ یادگیری ،α ،را ننوشیییتهایم .نگران نباشیییید؛ نرخ یادگیری یک مقدار تابت اسیییت و تغییری در
چگونگی سییازماندهی ضییرب ماتریسهایمان ایواد نمیکند .ماتریس تغییرات وزنها(سییمت چپ عالمت مسییاوی)
حاوی مقادیری اسییت که وزن ارتباط  ،wjkکه گرة  jدر یک الیه را به گرة  kدر الیة بعدی وصییل میکند ،را تنظیم
میکند .همانطور که م شاهده میکنید ،ق سمت اول عبارت از مقادیر الیة بعد(گرة  )kو ق ست دوم آن از مقادیر الیة
قبل (گرة  )jاستفاده میکند .ممکن است نیاز باشد کمی به عبارت فوق نگاه کنید تا تشخیص دهید قسمت آخر آن،
ماتریس افقی که یک سطر دارد ،ترانهادة خروجیهای الیة قبل ،oj ،است.
فرمول بهروزرسانی وزنها در قالب ماتریسها به صورت زیر است:

در واقع فرمول فوق ،به هیچوجه عبارت پیچیدهای نیسیییت .سییییگمو یدها در این عبارت وجود ندارند؛ چون معادل
خروجی گرهها ،ok ،هستند.
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نکات کلیدی
 خطای شبکههای عصبی تابع وزن ارتباطات داخلی شبکه است.
 بهبود شبکة عصبی ،یعنی کاهش خطای پیشگفته ،با تغییر وزنهای ارتباطات آن انوام میشود.
 انتخاب وزنهای در ست به صورت م ستقیم ب سیار د شوار ا ست .یکی از رویکردهای جایگزین به مرور
بهبود دادن وزنها با بردا شتن قدمهای کوچک به سمت حداقل مقدار تابع خطا ا ست .هر قدم در جهت
بیشترین شیب از موقعیت فعلی برداشته میشود .به این روش «گرادیان کاهشی» میگویند.
 محاسبة شیب خطا با حسابان ممکن است و کار خیلی سختی هم نیست.
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مثالی از بهروزرسانی وزنها
برای اینکه ببینیم بهروزرسییانی وزنها چگونه کار میکند ،بهتر اسییت چند مثال عددی را با هم بررسییی کنیم .شییبکة
عصیییبی زیر را قبالً دیدهایم .این بار ،خروجی گره های اول و دوم الیة میانی oj=1 ،و  oj=2را هم به نمودار اضیییافه
کردهایم .البته توجه داشته باشید این خروجیها ساختگیاند و با دنبال کردن سیگنالهای ورودی به دست نیامدهاند.
هدفمان از ارا ة این اعداد بررسی چگونگی کارکرد روش بهروزرسانی وزنها است.

میخواهیم وزن  w1,1که بین الیة میانی و خروجی قرار دارد و در حال حاضییر مقدار آن  2.0اسییت را بهروزرسییانی
کنیم.
بیایید فرمول شیب تابع خطا را دوباره بنویسیم:

بیایید این کار را قدم به قدم انوام دهیم:
 قدم اول محاسبة خطا )tk - ok( ،است .همانطور که میدانیم (نمودار فوق) این مقدار  e1 = 0.8است.
 جمع داخل توابع سیگمو ید 𝑗𝑜 𝑘𝑗𝑤 𝑗∑ برابر با  (2.0 * 0.4) + (3.0 * 0.5) = 2.3است.
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در نتیوه مقدار تابع سیگمو ید ) ،1/(1 + e-2.3برابر با  0.909خواهد بود .نهایتاً عبارت میانی برابر با 0.909

 * (1 – 0.909) = 0.083است.


ق سمت آخر  ojا ست .در این مثال  j = 1ا ست؛ چون میخواهیم وزن  w1,1را به د ست آوریم .در نتیوهoj ،

 = 0.4است.
نتیوة ضییرب همة مقادیر فوق ،با در نظر گرفتن عالمت منفی ابتدای عبارت ،ما را به مقدار  -0.0265میرسییاند .اگر
نرخ یادگیریمان  0.1باشییید؛ میزان تغییراتمان  –(0.1 * -0.0265) = +0.00265خواهد بود .بنابراین مقدار جدید
 w1,1برابر با مقدار  2.0 + 0.00265 = 2.00265اسییت .این تغییر بسیییار کوچکی اسییت ،اما طی صییدها ،یا هزاران
تکرار ،وزنها به مقادیری میرسییند که شییبکة عصییبی آموزشدیده میتواند خروجیهایی تولید کند که با مثالهای
آموزشی تطابق دارند.
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آمادهسازی دادهها
در این قسیییمت به بررسیییی چگونگی آمادهسیییازی دادههای آموزشیییی ،وزنهای آغازین تصیییادفی و حتی طراحی
خروجیها بهطوری که فرایند یادگیری شانس خوبی برای کار کردن داشته باشد ،میپردازیم .بله ،درست خواندید!
به دالیل ب سیاری ،همة تالشها برای به کار ب ستن شبکههای ع صبی به نتیوة خوبی نمیر سند .برخی از این دالیل به
دادههای آموزشی ،وزنهای آغازین و طراحی یک ِشمای خروجی مناسب مربوط میشود .اجازه دهید هر یک را به
صورت جداگانه بررسی کنیم.
ورودیها
به نمودار تابع تحریک سیییگمو ید زیر نگاه کنید .همانطور که مشییاهده میکنید اگر ورودیها بزرگ باشییند ،تابع
تحریک بسیار مسطح خواهد شد.

یک تابع تحریک خیلی تخت مشییکلسییاز اسییت؛ زیرا ما از شیییب برای یادگیری وزنهای جدید اسییتفاده میکنیم.
مودداً به عبارت مربوط به تغییر وزنها نگاه کنید .این عبارت به شیییب تابع تحریک وابسییته اسییت .شیییب کم یعنی
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توانایی یادگیریمان محدود اسییت .به این حالت اصییطالحاً «ا شباع»1شییبکة عصییبی میگویند .بهعبارت دیگر ،باید
سعی کنیم ورودیها را کوچک نگه داریم.
نکتة جالب دیگر دربارة عبارت بهروزرسییانی وزنها وابسییتگی آن به سیییگنالهای ورودی ،oj ،اسییت .بنابراین نباید
ورودیها را خیلی هم کوچک کنیم .مقادیر ورودی ب سیار کوچک به دلیل دیگری هم میتوانند م شکل ساز شوند.
کامپیوترها موقع کار با اعداد بسیار کوچک یا بسیار بزرگ دقت خود را ازدست میدهند.
یک راهکار خوب برای حل این مشکالت تغییر بازة اعداد ورودی به بازة  0.0تا  1.0است .بعضی برای جلوگیری از
ورودیهای صفر(ورودیهای صفر م شکل ساز ه ستند؛ چون توانایی یادگیری را با صفر کردن عبارت بهروزر سانی
وزن از بین میبرند) ،مقدار کوچکی مثل  0.01را به ورودیها اضافه میکنند.

خروجیها
به سیگنالهای تولید شده در الیة انتهایی شبکة عصبی ،خروجی شبکة عصبی میگویند .اگر از تابع تحریکی استفاده
کنیم که نمیتواند مقداری بزرگتر از  1.0تولید کند ،انتخاب مقادیر مطلوب بزرگتر از  1.0برای یادگیری هم
بیمعنا اسییت .به یاد داشییته باشییید خروجی تابع سیییگمو ید حتی به  1.0هم نمیرسیید .خروجی این تابع فقط به یک
نزدیک میشود .ریاضیدانها به این ویژگی اصطالحاً میل کردن «مُجانبی»2به  1.0میگویند.
در نمودار زیر میتوانید بهوضیییو ببینید مقادیر خروجی بزرگتر از  1.0و کوچکتر از  0موقع اسیییتفاده از تابع
تحریک سیگمو ید ممکن نیست.

1. Saturation
2. Asymptotically
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اگر مقادیر مطلوب را در این محدودههای ممنوعه در نظر بگیریم ،فرایند یادگیری شیییبکة عصیییبی بهمرور وزنهای
تولید شیییده را بزرگ و بزرگتر میکند تا بتواند خروجیهای بزرگتری تولید کند ،اما عمالً تابع تحریک از تولید
خروجیهای بزرگ عاجز است .همانطور که گفتیم این کار باعث اشباع شبکة عصبی می شود ،در نتیوه باید از آن
اجتناب کنیم.
بنابراین باید بازة مقادیر مطلوب را تغییر دهیم تا با مقادیری که تابع تحریک میتواند تولیدکند ،تطابق داشییته باشییند؛
زیرا تابع تحریک هیچگاه نمیتواند برخی مقادیر را تولید کند.
ا ستفاده از بازة  0.0تا  1.0برای مقادیر مطلوب رایج ا ست .اما ،برخی از بازة  0.01تا  0.99هم ا ستفاده میکنند؛ زیرا
تابع تحریک امکان تولید  0.0و  1.0ندارد و این مقادیر خطر تولید وزنهای بسیار بزرگ را به همراه دارند.

وزنهای آغازین تصادفی
نکاتی م شابه آنچه دربارة ورودی و خروجی گفتیم ،در مورد وزنها هم صادق ا ست .باید از تولید وزنهای آغازین
بزرگ جلوگیری کنیم .چنین وزنهایی باعث ارسییال سیییگنالهای بزرگ به تابع تحریک میشییوند .این امر منور به
اشباع و کاهش توانایی یادگیری وزنهای بهتر میشود.
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میتوانیم وزنهای اولیه را به صورت یکنواخت و ت صادفی از بازة  -1.0تا  +1.0انتخاب کنیم .این بازه ب سیار بهتر از
بازهای مثل  -1000تا  +1000است.
آیا میتوانیم از روش بهتری استفاده کنیم؟ شاید!
ریاضیدانها و کامپیوتردانها بررسیهایی انوام دادهاند تا قانونی برای مقداردهی وزنهای اولیة تصادفی برای اشکال
بهخصوصی از شبکههای عصبی با توابع تحریک خاص به دست آورند .ما به جز یات چگونگی به دست آوردن این
قانون نمیپردازیم .ایدة اصیییلی این قانون این اسیییت که اگر ما سییییگنالهای زیادی به یک گره میفرسیییتیم که در
شبکههای عصبی چنین است و این سیگنالها خوشرفتار هستند و توزیع عویبی ندارند؛ وزنها نباید تغییر زیادی در
این ورودیها ایواد کنند .بهعبارت دیگر ،نمیخواهیم وزنها تالشی که برای تغییر مقیا

سیگنالهای ورودی انوام

دادهایم را از بین ببرند.
قانون توربی که این ریاضیییدانها به دسییت آوردهاند ،این اسییت که وزنهای آغازین باید با نمونهگیری تصییادفی1از
بازهای که تقریباً معادل معکو

ضربی2ری شة دوم تعداد ارتباطات هر گره ا ست ،به د ست آیند .بنابراین اگر هر گره
1

سییه ارتباط داشییته باشیید ،وزنهای آغازین باید از بازة  − √3تا
1

1
√3

 ،+یا  ±0.577انتخاب شییوند .اگر هر گره 100

1

ارتباط ورودی داشته باشد ،وزنها باید از بازة  − √100تا  ،+ √100یا  ±0.1انتخاب شوند.
این روش از نظر شهودی قابل فهم است .چند وزن اولیه خیلی بزرگ میتوانند تابع تحریک را دچار سوگیری کنند
و وزنهای اولیة خیلی بزرگ هم میتوانند تابع تحریک را ا شباع کنند .بهعالوه ،هرچقدر تعداد ارتباطات یک گره
بیشییتر باشیید ،سیییگنالهای بیشییتری با هم جمع میشییوند .در نتیوه ،قانون توربی که بازة وزنها را با افزایش تعداد
ارتباطات کم میکند ،منطقی است.
اگر از قبل با ایدة نمونهگیری از یک توزیع احتمال3آ شنایی دارید ،این قانون توربی معادل نمونهگیری از یک توزیع
نرمال4با میانگین صفر و انحراف معیاری ا ست که معکو

ضربی ری شة دوم تعداد ارتباطات ورودی هر گره ا ست.

اما ،زیاد نگران دقیق انوام دادن این فرایند نباشیییید؛ چون قانون توربی ما فرضییییاتی دارد که ممکن اسیییت درسیییت
نباشییند .برای مثال ،یکی از این فرضیییات اسییتفاده از تابع تحریک جایگزین ،tanh() ،و دیگری توزیع خاصییی برای

Random Sampling
Reciprocal
Probability Distribution
Normal Distribution
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1.
2.
3.
4.

سیییگنالهای ورودی اسییت .شییکل زیر بهطور خالصییه هر دو رویکرد سییاده و پیشییرفته را با یک توزیع نرمال نشییان
میدهد:

از هر روشی که استفاده میکنید؛ هرگز برای همة وزنهای اولیه از یک مقدار تابت ،بهخصوص صفر ،استفاده نکنید.
در این حالت ،همة گرههای شبکة ع صبی سیگنال یک سانی دریافت میکنند و خروجی همة آنها هم یکی می شود.
حال اگر بخواهیم با انتشییار معکو
انتشییار معکو

خطاها کار را ادامه دهیم ،خطا هم باید به صییورت مسییاوی تقسیییم شییود (برای

خطاها؛ آنها را به نسییبت وزن ارتباطات تقسیییم میکنیم) .این امر مودداً وزنهایی با مقدار مسییاوی

تولید میکند .حال اگر نیاز باشد شبکة عصبی تربیت شده وزنهای نامساوی داشته باشد(که تقریباً در اکثر مسئلهها
چنین ا ست) ،شبکة ع صبی شما هیچوقت به آن حالت نخواهد ر سید .ا ستفاده از وزنهای آغازین صفر حتی از این
هم بدتر است؛ چون سیگنالهای ورودی را از بین میبرد .بهعبارت دیگر ،تابع بهروزرسانی وزنها که به سیگنالهای
ورودی وابسته است ،صفر میشود .در نتیوه توانایی بهروزرسانی وزنها به کل از بین میرود.
کارهای بسیار دیگری هم وجود دارند که میتوانید برای بهبود آمادهسازی دادههای ورودی ،تنظیم وزنهای آغازین
و سیییازماندهی خروجیهای مطلوب انوام دهید .ایدههایی که مطر کردیم ،نیاز ما را برای کارهایی که میخواهیم
در این کتاب انوام دهیم رفع میکنند .در نتیوه ،همینجا به این قسمت خاتمه میدهیم.
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نکات کلیدی
 اگر ورودی ،خروجی و وزنهای آغازین با طراحی شیبکة عصیبی و مسیئلهای که در دسیت داریم تطابق
نداشته باشند ،شبکههای عصبی به خوبی کار نمیکنند.
 یکی از مشییکالت رایج در شییبکههای عصییبی «اشییباع»( ،که در آن سیییگنالهای بزرگی که گاهاً نتیوة
وزنهای بزرگ هسییتند ،منور به سیییگنالهایی میشییوند که در نقاط کمشیییب تابع تحریک قرار دارند)
است .این ویژگی توانایی یادگیری وزنهای بهتر را کاهش میدهد.
 یکی دیگر از مشییکالت سیییگنالها ،یا وزنهایی با مقدار «صییفر» اسییت .این مشییکل توانایی یادگیری
وزنهای بهتر را به کل از بین میبرد.
 وزن ارتباطات داخلی باید «تصییادفی ،کوچک و مخالف صییفر» باشید .بعضییی افراد از قوانین پیچیدهتری
برای انتخاب این وزنها اسییتفاده میکنند .برای مثال اگر تعداد ارتباطات زیاد باشییند ،وزنها کوچکتر
میشوند.
 مقیا

«ورودیها» باید تغییر کند تا کوچک (اما نه صفر) شوند .یکی از بازههای رایج  0.01تا  0.99یا -

 1.0تا  1.0است.
« خروجیها» باید در بازهای باشیییند که تابع تحریک توانایی تولید آن را دارد .تابع سییییگمو ید نمیتواند
مقادیر کوچکتر یا مسییاوی صییفر و بزرگتر یا مسییاوی با یک را تولید کند .مقداردهی مقادیر مطلوب
خارج از بازة مواز خروجی ،باعث تولید وزنهای بزرگ و بزرگتر خواهد شیید .این امر به اشییباع منور
میشود .یک بازه مناسب  0.01تا  0.99است.
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بخش دوم گ پیادهسازی شبکههای عصبی با پایتون
«برای اینکه واقعاً چیزی را بفهمید ،باید خودتان آن را بسازید؛ کوچک آغاز کنید و به مرور توسعه دهید».
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در این ق سمت شبکة ع صبیمان را خواهیم ساخت .برای این کار از یک کامپیوتر ا ستفاده میکنیم؛ چون همانطور
که احتماالً از ق سمتهای قبل بهخاطر دارید ،باید هزاران محا سبه انوام دهیم .کامپیوترها میتوانند محا سبات زیادی
را به سرعت ،بدون خستگی ،کسلی و از دست دادن دقت انوام دهند.
برای اینکه به کامپیوتر بگوییم چه کاری انوام دهد ،از دسیییتوراتی که کامپیوتر میفهمد اسیییتفاده میکنیم .فهم
زبانهای انسانی مثل فارسی ،انگلیسی ،فرانسوی و اسپانیایی برای کامپیوترها سخت است؛ زیرا این زبانها دقت کافی
را ندارند و سرشار از ابهام هستند .درواقع خود انسانها هم به علت ابهام و دقیق نبودن عبارات در فهم زبان خودشان
مشکل دارند؛ در نتیوه امید چندانی به کامپیوترها نیست!
پایتون
ما از یک زبان برنامهنوی سی کامپیوتری به نام پایتون1ا ستفاده میکنیم .پایتون برای شروع برنامهنوی سی زبان منا سبی
ا ست .یاد گرفتن آن آ سان ا ست .خواندن و فهمیدن کدهایی که دیگران با پایتون نو شتهاند هم ساده ا ست .بهعالوه
پایتون زبان بسیییار محبوبی اسییت و برای انوام کارهای گوناگونی مثل تحقیقات علمی ،تدریس ،مدیریت سیییسییتم و
زیرسییاخت ،تحلیل دادهها و هوش مصیینوعی هم به کار میرود .امروزه پایتون در مدار

و دانشییگاههای بسیییاری

تدریس میشود.
هر زبان برنامهنویسییی از جمله پایتون ،چیزهای زیادی برای یادگیری دارد ،اما در این کتاب هدف ما سییاختن شییبکة
عصبیمان است .در نتیوه به اندازهای پایتون یاد میگیریم که بتوانیم به هدفمان برسیم.

2

IPython

به جای اینکه مراحل خطاپذیر ن صب و راهاندازی پایتون و همة افزونههایی که برای انوام محا سبات ریا ضی و ر سم
نمودارها الزم اسیییت را خودمان انوام دهیم؛ بهتر اسیییت از یک راه حل آماده اسیییتفاده کنیم .این راه حل آماده
3IPythonنام دارد.

1. Python
 .2اگر میخواهید بیشتر دربارة پایتون یاد بگیرید ،میتوانید به کتاب «برنامه نویسی با پایتون  »3اتر «آلن داونی» ،ترجمة «غالمرضا صابری تبریزی» مراجعه کنید .برای
اطالعات بیشتر درباره این اتر به آدر

 http://kianpub.com/book/1992مراجعه کنید ی م.
3. Interactive Python
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 IPythonشامل زبان برنامهنویسی پایتون و چند افزونة محاسباتی و رسم نمودار است که ما از بعضی از آنها استفاده
میکنیم .بهعالوه  IPythonامکان ا ستفاده از دفترچه یاددا شتهای تعاملی(1که شبیه دفترچه یاددا شتهای کاغذی
هسییتند و برای تسییت ایدهها ،راهکاری ایدهآل بهشییمار میروند) را هم دارد .با  IPythonدیگر نیازی نیسییت نگران
فایلهای کد ،کتابخانهها و مفسیییرها2که میتوانند ما را از هدفمان دور کنند( ،بهخصیییوص اگر درسیییت کار نکنند)
باشیم.
وب سایت http://www.ipython.orgموموعهای انتخاب برای دریافت  IPythonدر اختیار شما قرار میدهد .ما از
ب سته  Anacondaکه در آدر  https://www.anaconda.com/products/individualدر د ستر

ا ست ،ا ستفاده

میکنیم.
در این کتاب ما از پایتون  3اسیییتفاده میکنیم .تعداد کاربران پایتون  3به سیییرعت در حال افزایش اسیییت و آینده در
دسییت این نسییخه از پایتون خواهد بود .پایتون  2.7بسیییار محبوب اسییت ،اما بهتر اسییت به سییمت نسییخههای جدید
حرکت کنیم و هر جایی که میتوانیم ،بهخصوص در پروژههای جدید از پایتون  3استفاده کنیم .بیشتر کامپیوترهای
امروزی «مغزهای»  64بیتی دارند .بنابراین سییعی کنید نسییخة  64بیتی ابزارها را دانلود کنید .امروزه کامپیوترهایی که
بیش از ده سال عمر کردهاند به ن سخة  32بیتی نیاز دارند .د ستورات وب سایت را برای ن صب  IPythonدنبال کنید.
نصب این ابزار بسیار ساده است؛ زیرا برای ساده بودن طراحی شده و نباید مشکل خاصی موقع نصب آن داشته باشید.
شروعی مالیم با پایتون
از اینوا به بعد فرض میکنیم  IPythonرا نصب کردهاید و به آن دسترسی دارید.
دفترچه یادداشتها
پس از آغاز  IPythonو کلیک روی « ،»New Notebookیک دفترچه یاددا شت خالی جدید به شکل زیر خواهید
دید:

1. Interactive Notebooks
2. Interpreters
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دفترچه یادداشییتهای  IPythonتعاملی1هسییتند ،یعنی منتظر میمانند شییما کاری از آنها بخواهید؛ سییپس آن کار را
انوام میدهند و پس از نمایش نتیوه مودداً منتظر درخواسیییت بعدی میمانند .دفترچه یادداشیییتها مثل رباتهای
خدمتگذاری هستند که استعداد ریاضی دارند و هیچ وقت خسته نمیشوند.
اگر بخواهید کار پیچیدهای انوام دهید ،منطقی است که آن را به قسمتهای کوچکتری تقسیم کنید(حتی اگر این
کار خیلی پیچیده نباشیید) .این تقسیییمبندی در سییازماندهی افکارتان به شییما میکند ،بهعالوه اگر مشییکلی پیش بیاید
راحتتر میفهمید کدام قسمت به درستی کار نمیکند .در  IPythonبه این قسمتها اصطالحاً سلول2میگویند .در
دفترچه یادداشییت  IPythonباال ،یک سییلول خالی وجود دارد .اگر دقت کنید ،میبینید مکاننمای3صییفحهکلید در
این سلول به حالت چشمک زن است ،یعنی سیستم منتظر درخواستی از سمت شما است.
بیایید به کامپیوتر بگوییم کاری برایمان انوام دهد .میتوانیم از آن بخواهیم دو عدد را در هم ضرب کند .برای مثال،
 2ضییرب در 3؛ برای این کار باید « »2 * 3را در سییلول خالی تایپ کرده و روی کلید اجرای سییلول که شییبیه دکمة
پخش فایلهای صییوتی اسییت ،کلیک کنیم .توجه داشییته باشییید که عالمتهای گیومه «» را در سییلول تایپ نکنید.
کامپیوتر باید به سرعت کاری که خواستید را انوام داده و نتیوه را که در شکل زیر هم آمده به شما نشان دهد:

1. Interactive
2. Cell
3. Cursor
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همانطور که مشییاهده میکنید ،پاسییخ صییحیح که برابر با عدد  6اسییت ،نمایش داده میشییود .اولین دسییتورمان را با
پایتون به کامپیوتر دادیم ،بهعالوه پاسییخ را هم دریافت کردیم .اولین برنامة کامپیوتریمان! ممکن اسییت به این نکته
توجه کرده باشید که  IPythonدرخواست ما را با برچسب «] »In [1و پاسخ آن را با «] »Out [1نشان میدهد .با این
روش  IPythonدرخواستها را از پاسخهای آنها موزا میکند .اعداد جلوی برچسبها ترتیب درخواستهای ما و
پاسخهای  IPythonرا مشخص میکند .میتوانید از این اعداد برای اجرای مودد بعضی از درخواستهایتان استفاده
کنید.
پایتون ساده
همانطور که گفتیم ،پایتون زبان برنامهنویسی سادهای است .در سلول خالی بعد که با برچسب «] [  »Inمشخص شده
عبارت زیر را تایپ کرده و روی کلید اجرا کلیک کنید .عموماً به دسییتورات نوشییته شییده با یک زبان برنامهنویسییی
«کُد»1میگویند .اگر فکر میکنید حرکت دادن ا شارهگر ماو

برای کلیک روی دکمة اجرای کدها سخت ا ست،

میتوانید از میانبر CTRL+Enter2استفاده کنید.
)”!print(“Hello World

نتیوة اجرای دستور باال ،چاپ عبارت «! »Hello Worldبه صورت زیر است:

همانطور که مشیییاهده میکنید اجرای دسیییتور چاپِ عبارتِ «! ،»Hello Worldسیییلول قبلی ،دسیییتورات آن و
خروجیاش را حذف نکرد .این ویژگی وقتی که یک راه حلی چند قسمتی را به مرور میسازید ،بسیار مفید است.

1. Code
2. Shortcut
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حال اجازه دهید ببینیم کد زیر که ایدهای کلیدی را معرفی میکند چه کاری انوام میدهد .این کد را در یک سلول
جدید تایپ و اجرا کنید .اگر سلول جدیدی برای تایپ این کد وجود ندارد ،روی دکمهای که شبیه به عالمت جمع
با برچسب « »Insert Cell Belowاست کلیک کنید:
x = 10
)print(x
)print(x+5
y = x+7
)print(y
)print(z

خط اول « »x = 10شبیه یک دستور ریاضی است که میگوید  xبرابر با  10است .در پایتون ،این عبارت یعنی مقدار
 xرا برابر  10قرار بده؛ بهعبارت دیگر ،مقدار  10در جعبهای موازی به نام  xقرار میگیرد .این امر در شکل زیر نشان
داده شده است:

مقدار  10تا اطالع تانوی تغییر نمیکند .دستور «) »print(xرا در مثال قبل هم دیدیم .این دستور مقدار  xکه  10است
را چاپ میکند .ممکن است بپرسید چرا این دستور حرف انگلیسی  xرا چاپ نمیکند؟ زیرا پایتون عالقهمند است
هر چیزی را که میتواند ارزیابی1کند .اینوا پایتون میتواند مقدار  xرا به  10ارزیابی کند .در نتیوه این مقدار را
چاپ میکند .خط بعدی «) »print(x+5منور به ارزیابی عبارت  x + 5میشود .میدانیم مقدار  xبرابر با  10است .در
نتیوه این عبارت به  10 + 5ارزیابی میشییود که برابر با  15اسییت .پایتون مقدار  15را بهعنوان خروجی این دسییتور
چاپ میکند.

1. Evaluate
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محاسیییبة مقدار قسیییمت بعدی « ،»y = x + 7با در نظر گرفتن اینکه پایتون هر چیزی را که بتواند ارزیابی میکند،
د شوار نی ست .در این عبارت ما به پایتون د ستور دادهایم مقداری را به یک جعبة جدید که دارای برچ سب  yا ست
تخصیییص دهد ،اما چه مقداری؟ مقدار حاصییل از ارزیابی عبارت  x + 7که برابر با  ،10 + 7یا  17اسییت .در نتیوه،
مقدار  17به  yتخصیص مییابد و خط بعدی این مقدار را چاپ میکند.
اما خطی که حاوی «) »print(zاسیییت با توجه به اینکه هنوز مثل  xو  yمقداری به  zتخصییییص ندادهایم ،چه کاری
انوام میدهد؟ پایتون در نتیوة اجرای این دستور یک پیغام خطای مؤدبانه که سعی میکند تا حد ممکن به ما کمک
کند اشتباهمان را رفع کنیم ،نمایش میدهد .باید بگوییم اکثر زبانهای برنامهنویسی پیغامهای خطایی دارند که سعی
شده مفید باشند ،اما این پیغامها همیشه مفید نیستند.
شکل زیر نتیوة اجرای تکه کد فوق را نشان میدهد .این شکل شامل پیغام خطای مؤدبانه پایتونName z is not « ،

 »definedهم هست.
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به جعبه هایی مثل  xو  yکه مقادیری از قبیل  10و  17را نگه میدارند اصیییطالحاً «متغیر»1میگویند .در زبان های
برنامهنوی سی از متغیرها برای تعمیم موموعهای از د ستورات ا ستفاده می شود .ریا ضیدانها هم از عباراتی مثل  xو y

برای ساخت دستورات عمومیتر استفاده میکنند.
اتوماسیون کارها
کامپیوترها برای انوام کارهای تکراری بسیار ایدهآل هستند؛ آنها اهمیتی به تکراری بودن کار نمیدهند .بهعالوه از
انسانهایی که ماشینحساب در دست دارند هم بسیار سریعتر هستند!
بیایید ببینیم آیا میتوانیم به کامپیوتر بگوییم ،مربع (توان دو) اعداد صفر تا دَه را چاپ کند .انتظار داریم خروجی مثل
 25 ،16 ،9 ،4 ،1 ،0و ...را ببینیم .میتوانیم چنین محاسییباتی را خودمان انوام دهیم و با موموعهای دسییتور «،» print
مثل «) »print(4)« ،»print(1)« ،»print(0و ...خروجی را چاپ کنیم .این روش به خوبی کار میکند ،اما با استفاده از
این روش ،درواقع نتوانسییتهایم محاسییبات را با کامپیوتر انوام دهیم .بهعالوه نتوانسییتهایم موموعه دسییتور کلی برای
چاپ مربع یک موموعة متناهی از اعداد هم بنویسیییم .برای انوام این کار باید از چند ایدة جدید اسییتفاده کنیم .در
ادامه به بررسی این ایدهها میپردازیم.
کد زیر را در سلول خالی بعدی تایپ و اجرا کنید:
) )list( range(10

با اجرای د ستور باال لی ستی از ده عدد ،از صفر تا نُه ،به د ست خواهید آورد .این د ستاورد ب سیار خوبی ا ست؛ چون
کاری کردیم تا کامپیوتر کارهای ایواد لیسیییت اعداد را انوام دهد(خودمان کاری در این زمینه ان وام ندادیم) .ما
ارباب هستیم و کامپیوتر خدمتگذار!

ممکن ا ست تعوب کرده با شید که لی ست از صفر تا نُه ا ست ،نه از یک تا ده؛ در ب سیاری از امور مرتبط با کامپیوتر
شمارش اعداد از صفر شروع می شوند ،نه از یک؛ این ویژگی ممکن ا ست در ابتدا برای مبتدیان کمی گیجکننده
باشد.

1. Variable
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ممکن است توجه کرده باشید که دستور « ،»printکه برای چاپ عبارت «! »Hello Worldبه کار بردیم را در عبارت
باال ننوشتیم .استفاده از کلمة کلیدی « »printوقتی از پایتون در حالت تعاملی استفاده میکنیم اختیاری است؛ زیرا در
این حالت پایتون میداند میخواهیم نتایج دستوراتی که می نویسیم را ببینیم.
یکی از رایجترین راههای انوام کارهای تکراری در کامپیوترها اسیییتفاده از سیییاختاری به نام «حلقه»1در کد اسیییت.
کلمة حلقه به درسییتی ما را به یاد چیزی گرد و بدون انتها میاندازد .بهجای تعریف حلقه بهتر اسییت یک نمونه از آن
را در عمل ببینیم .کد زیر را در یک سلول خالی تایپ و اجرا کنید:
for n in range(10):
)print(n
pass
)”print(“done

سییه نکتة جدید در این کد وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت .خط اول حاوی عبارت «)»range (10
ا ست که با مفهوم آن آ شنا شدیم .این عبارت مثل قبل ،لی ستی از اعداد در بازة  0تا  9ایواد میکند .ق سمت « for n

 »inحلقه را ایواد میکند .حلقة ایواد شیییده در مثال فوق ،کاری برای هر یک از اعداد موجود در لیسیییت انوام
میدهد .حلقهْ عدد فعلی موجود در لیسیییت را در متغیر  nذخیره میکند .متغیرها را در قسیییمت قبل بررسیییی کردیم.
کاری که حلقه برای شمارش انوام میدهد ،معادل انت ساب  n = 0در گردش اول حلقه n = 1 ،در گردش دوم و به
همین ترتیب تا  n = 9در آخرین گردش حلقه است.
خط بعدی «) »print (nمقدار  nرا چاپ میکند .انتظار داریم همة اعداد لیسیییت چاپ شیییوند .به تورفتگی2قبل از
«) »print (nتوجه کنید .تورفتگی کدها در پایتون بسیار مهم است؛ زیرا نشان میدهد کدام دستورات بخشی از یک
د ستور دیگر ه ستند .در این مثال د ستور « »printبخ شی از حلقهای ا ست که با عبارت «… »for n inایواد می شود.
دستور « »passآخرین دستور حلقه ا ست .این دستور کار خا صی انوام نمیدهد .همانطور که مشاهده میکنید ،در
خط پس از د ستور « »passتورفتگی به حالت عادی خود بازگ شته ا ست؛ این یعنی انتظار داریم عبارت « »doneفقط
یکبار چاپ شود ،نه دهبار؛ شکل زیر خروجی را نشان میدهد:

1. Loop
2. Indent
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احتماالً متوجه شدهاید که میتوانیم مربع اعداد را با چاپ « »n * nنمایش دهیم .درواقع میتوانیم خروجی را با چاپ
عباراتی مثل « »The square of 3 is 9قابل فهمتر کنیم .کد زیر تغییرات الزم در د ستور « »printکه در حلقه تکرار
میشود را نشان میدهد .توجه داشته باشید نام متغیرها بین عالمت نقلقول نیست .در نتیوه مقدار آنها در هر گردش
حلقه مودداً ارزیابی میشود (در هر گردش مقدار آنها تغییر میکند):
for n in range(10):
)print("The square of", n, "is", n*n
pass
)"print("done

خروجی این کد به صورت زیر است:
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تا اینوا کارهای ب سیار جالبی انوام دادیم .حال میتوانیم با چند د ستور مخت صر کاری کنیم کامپیوتر کارهای زیادی
را به سرعت برایمان انوام دهد .میتوانیم در صورت نیاز به راحتی تعداد گردشهای حلقه را با «) »range(50یا حتی
«) »range (1000افزایش دهیم .میتوانید این تغییرات را تست کنید.
توضیحات۱

پیش از بررسی دستورات پیچیدهتر پایتون ،قطعة کد سادة زیر را بررسی کنید:
# the following prints out the cube of 2
)print(2**3

خط اول با عالمت  #شروع می شود .پایتون خطوطی که با این عالمت آغاز می شوند را نادیده میگیرد .ما میتوانیم
از این خطوط برای نوشییتن توضیییحاتی که کد را برای سییایرین یا حتی خودمان قابل فهمتر میکند ،اسییتفاده کنیم.
مطمئن باشید از نوشتن توضیحات در کدهایتان ،بهخصوص کدهای پیچیده پشیمان نخواهید شد .بارها پیش آمده که
ما موقع خواندن کدهای خودمان پرسیدهایم« :این قسمت چه کاری انوام میدهد؟»
توابع

2

در قسییمت اول کتاب ،توابع ریاضییی را به تفصیییل بررسییی کردیم .توابع ریاضییی را ماشییینهایی فرض کردیم که با
دریافت یک مقدار ورودی و انوام محاسبات نتیوهای تولید میکنند .به عالوه ،میتوانستیم بارها از این توابع استفاده
کنیم .بسیاری از زبانهای برنامهنویسی ،از جمله پایتون ،امکانی ساده برای ایواد موموعهای دستور با قابلیت استفادة
مودد3فراهم آوردهاند ،مثل توابع ریاضییی .میتوانید از این تکهکدها بارها و بارها اسییتفاده کنید و کدهای کوتاهتری
بنویسید ،اما چرا کوتاهتر؟ چون فراخوانی مودد یک تابع آسانتر از بازنویسی همة کدهای آن است.
بهترین راه برای درک ایدة «توابع» بررسییی یک تابع سییاده و بازی با آن اسییت .قطعة کد زیر را در یک سییلول خالی
تایپ و اجرا کنید:
# function that takes 2 numbers as input
# and outputs their average
def avg(x,y):
)print("first input is", x
)print("second input is", y
1. Comments
2. Functions
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a = (x + y) / 2.0
)print("average is", a
return a

بیایید این کد را بررسییی کنیم .پایتون دو خط اول که با  #آغاز میشییوند را نادیده میگیرد ،اما ما میتوانیم بهعنوان
خواننده در قالب توضیییحات از آنها اسییتفاده کنیم .قسییمت بعدی «) »def avg (x, yبه پایتون میگوید میخواهیم
یک تابع جدید به نام  avgتعریف کنیم .درواقع کلمة کلیدی « »defبرای تعریف توابع جدید به کار میرود .بخش
« »avgنامی اسیییت که ما برای تابع جدیدی که میخواهیم تعریف شیییود ،انتخاب کردهایم .این نام میتوانسیییت
« »bananaیا « »plutoباشیید ،اما بهتر اسییت از نامهایی اسییتفاده کنیم که به کاری که تابع انوام میدهد مرتبط باشییند.
پس از نام ،عبارت «) »(x, yدر پرانتز آمده اسیت .این قسیمت به پایتون میگوید این تابع دو ورودی دریافت میکند
که داخل تابع با  xو  yبه آنها ارجاع میشود .در بعضی از زبانهای برنامهنویسی باید مشخص کنید ورودیهای تابع
چه نوع دادهای دارند ،اما پایتون اینگونه نیست و اگر بخواهید از متغیری به صورت اشتباه استفاده کنید ،مثل استفاده
از یک کلمه به جای یک عدد ،پیغام خطا نمایش میدهد.
حال که به پایتون گفتیم میخواهیم یک تابع جدید تعریف کنیم ،باید بگوییم این تابع چه کاری انوام میدهد .این
بخش از تعریف تابع باید مثل کد فوق تورفتگی دا شته با شد .در بع ضی از زبانهای برنامهنوی سی به جای تورفتگی از
تعداد زیادی آکوالد {} برای مشییخص کردن اینکه کدام دسییتورات به کدام بخش برنامه مربوط هسییتند اسییتفاده
میکنند ،اما طراحان پایتون احسییا

کردهاند اسییتفاده از تورفتگی بهتر اسییت .دربارة اینکه کدام روش بهتر اسییت

نظرات متعددی وجود دارد.
فهمیدن تعریف تابع «) »avg (x, yساده است و در تعریف آن فقط از مفاهیمی استفاده شده است که قبالً خواندهایم.
این تابع اعداد ورودی که موقع فراخوانی به تابع ار سال می شوند را چاپ میکند .هدف این تابع محا سبة میانگین دو
عددی اسییت که به آن ارسییال میشییود .چاپ مقادیری که به تابع ارسییال میشییوند کمکی به محاسییبة میانگین آنها
نمیکند .با این حال ما این اعداد را چاپ میکنیم تا مشیییخص شیییود چه اتفاقی در تابع میافتد .قسیییمت بعدی
« »(x + y) / 2را محاسیییبه میکند و نتیوه را به متغیری به نام  aتخصییییص میدهد .ما مودداً مقدار این متغیر را هم
چاپ میکنیم تا ببینیم در کد چه اتفاقی میافتد .دسییتور « ،»return aآخرین دسییتور تابع اسییت و به پایتون میگوید
خروجی تابع را به فراخوانیکنندة آن بازگرداند ،مثل ماشینهایی که شکل آنها را با هم دیدیم.
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وقتی این کد را اجرا کنید ،هیچ اتفاق خا صی نمیافتد و عددی تولید نمی شود؛ زیرا ما فقط تابع را تعریف کردیم و
هنوز از آن استفاده نکردهایم .اتفاقی که با تعریف تابع میافتد ،این است که پایتون متوجه وجود آن می شود و آن را
آماده نگه میدارد تا از آن استفاده کنیم.
برای «فراخوانی تابع»1در سیییلول بعدی عبارت «) »avg (2, 4را تایپ کنید .این کار تابعی که تعریف کردیم را با
ورودیهای  2و  4اجرا میکند ،به این کار اصطالحاً فراخوانی تابع میگویند .موقع اجرا ،تابع باید طبق انتظارمان ،دو
خط دربارة ورودیها و یک خط دربارة میانگین محاسیییبه شیییدة اطالعات چاپ کند(با دسیییتور  .)printعالوه بر
خروجی چاپ شیییده ،مقداری که با دسیییتور  returnبازگردانده میشیییود را هم خواهیم دید؛ زیرا فراخوانی تابع در
حالت تعاملی در پایتون مقدار بازگردانده شده را چاپ میکند .شکل زیر تعریف تابع را به همراه نتیوة فراخوانی آن
با ورودیهای «) »avg (2, 4و «) »avg (200, 301ن شان میدهد .سعی کنید تابع را با ورودیهای خودتان هم ت ست
کنید:

در این قسیییمت یک تابع تعریف کردیم .یکی از مهمترین و قدرتمندترین المانهای ریاضییییات و برنامهنویسیییی! در
ادامه وقتی کد شبکه عصبیمان را مینویسیم ،از توابع استفاده خواهیم کرد .برای مثال ،یکی از کاربردهای توابع در
شبکههای عصبی پیادهسازی تابع تحریک سیگو ید است که باید بارها و بارها آن را فراخوانی کنیم.
1. Calling A Function
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آرایهها
آرایهها1جدولهایی از مقادیر هستند که کاربردهای بسیار زیادی دارند .برای ارجاع به سلول مشخصی از یک آرایه
مثل جدولها ،میتوانید از شمارة سطر و ستون استفاده کنید .اگر نرمافزارهای صفحة گسترده (مثل اکسل) را در نظر
بگیرید ،خواهید دید در این نرمافزارها هم سلولها با شمارة سطر و ستون م شخص می شوند .برای مثال  ،B1یا .C5
بهعالوه میتوان از مقادیر این سیییلولها در محاسیییبات هم اسیییتفاده کرد .برای مثال C3 + D7 ،مقادیر موجود در
سلولهای  C3و  D7را با هم جمع میکند.

در پیادهسازی شبکههای عصبی ،از آرایهها برای نمایش ماتریس سیگنالهای ورودی ،وزنها و سیگنالهای خروجی
اسییتفاده خواهیم کرد .بهعالوه از آنها برای نمایش سیییگنالهای داخلی شییبکة عصییبی و انتشییار معکو

خطاها هم

استفاده خواهیم کرد .بنابراین بهتر است با آرایهها آشنا شویم .کد زیر را تایپ و اجرا کنید:
import numpy

1. Arrays
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این کد چه کاری انوام میدهد؟ دسییتور  importبه پایتون میگوید ،با کمک قدرتهای خارجی امکانات بیشییتری
در اختیار برنامهنویسییان قرار بدهد .گاهی این قدرتهای خارجی بخشییی از خود پایتون هسییتند که بالفاصییله آمادة
اسییتفاده نیسییتند تا پایتون را جمع و جور نگه دارند .به این ترتیب فقط وقتی به آنها نیاز دارید ،این قدرتها را فعال
میکنید ،اما عموماً این قدرتهای خارجی بخ شی از ه ستة ا صلی پایتون نی ستند و دیگران آنها را بهعنوان امکاناتی
مفید در دسیییتر

عموم قرار دادهاند .در قطعة کد فوق ما درخواسیییت اسیییتفاده از موموعهای از ابزارآالت که در

ماژولی1به نام  numpyقرار دارند را کردهایم .ماژول  numpyبسیییار محبوب و شییامل امکانات مفیدی مثل آرایهها و
امکان انوام محاسبات با آنها است.
در سلول بعدی کد زیر را تایپ کنید:
) ]a = numpy.zeros( [3,2
)print(a

این تکهکد از ماژول  numpyاستفاده میکند که با دستور  importآن را فعال کردیم تا آرایهای  3x2که مقدار همة
سلولهای آن برابر با صفر است ایواد کند .این آرایه به متغیری به نام  aتخصیص مییابد .سپس  aرا چاپ میکنیم.
همانطور که م شاهده میکنید این آرایه که همة المانهای آن دارای مقدار صفر ه ستند ،شبیه جدولی با سه سطر و
دو ستون است.

حال اجازه دهید محتویات این آرایه را تغییر دهیم .قطعة کد زیر نشیییان میدهد چگونه میتوانید به المانهای آرایه
ارجاع کنید و مقادیر آنها را تغییر دهید .این کار دقیقاً مشابه ارجاع به سلولهای نرمافزارهای صفحهگسترده است:
1
2
9
12

= ]a[0,0
= ]a[0,1
= ]a[1,0
= ]a[2,1
)print(a

1. Module
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خط اول ،المانی که در سطر صفر و ستون صفر قرار دارد را برابر با  1قرار میدهد .این کار باعث میشود مقدار قبلی
بازنوی سی شود .سایر خطوط هم بهروزر سانیهای م شابهی را ن شان میدهد .خط آخر هم مقدار  aرا چاپ میکند.
تصویر زیر نتیوة اجرای این کد را نشان میدهد:

حال که میدانیم چگونه مقدار سلولهای آرایه را تغییر دهیم ،چگونه میتوانیم بدون چاپ کردن کل آرایه به مقدار
یک سلول خاص د ستر سی دا شته با شیم؟ درواقع این کار را انوام دادیم؛ بدینمنظور باید از عباراتی مثل ]،a[1, 2
یا] a[2, 1استفاده کنیم .با این روش میتوان به محتوای یک سلول خاص دسترسی داشت ،یا آن را تغییر داد .کد زیر
استفاده از این روش را نشان میدهد:
)]print(a[0,1
]v = a[1,0
)print(v

همانطور که در تصییویر زیر مشییاهده میکنید دسییتور  printاول مقدار  2.0که در سییلول ] a[0, 1قرار دارد را چاپ
میکند .سپس مقدار سلول ] a[1, 0به متغیر  vتخ صیص مییابد .در ادامه این متغیر چاپ می شود .مقدار چاپ شده
طبق انتظارمان  9.0است:
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توجه کنید شمارهگذاری سطرها و ستونهای آرایه از صفر شروع می شود ،نه یک؛ ق سمت باال و سمت چپ آرایه
] [0, 0اسیت ،نه ] .[1, 1این یعنی قسیمت پایین و سیمت راسیت برابر با ] [2, 1اسیت ،نه ] .[3, 2این امر گاهی برای
خود ما هم گیجکننده است؛ زیرا گاهی فراموش میکنیم در دنیای کامپیوتر همهچیز از صفر شروع میشود ،نه یک؛
اگر سعی کنیم به] a[3, 2د ستر سی پیدا کنیم ،با یک پیغام خطا مواجه خواهیم شد .این پیغام خطا میگوید سعی در
د ستر سی به خانهای ناموجود در آرایه داریم .اگر شمارة سطرها و ستونها را با هم ا شتباه بگیرید هم با پیغام خطای
م شابهی روبهرو خواهید شد .بیایید سعی کنیم به ] a[0, 2که وجود ندارد ،د ستر سی دا شته با شیم تا ببینیم چه پیغام
خطایی نمایش داده میشود:

آرایهها یا ماتریسها ،در پیاده سازی شبکههای عصبی مفید هستند؛ زیرا میتوانیم با آنها دستوراتی که برای محاسبة
سیگنالهای ورودی و خطای شبکة عصبی نیاز داریم را به صورت مختصر و مفید بنویسیم .این مورد را در بخش اول
کتاب دیدیم.
رسم آرایهها
در ست مثل جدولهای بزرگ ،یا لی ستهای طوالنی اعداد ،نگاه کردن به آرایههای بزرگ هم اطالعات خا صی در
اختیارتان قرار نمیدهد ،اما رسییم آنها در به دسییت آوردن یک دید کلی دربارة محتویاتشییان به ما کمک میکند.
برای ر سم آرایههای عددی دو بُعدی ،میتوانیم آنها را رویهای تخت و دو بعدی فرض کنیم که برا سا

مقدار هر

سلول آرایه رنگآمیزی شدهاند .به خودتان ب ستگی دارد که چگونه مقادیر سلولهای آرایه را به رنگ تبدیل کنید.
برای مثال ،میتوانید هر یک از مقادیر را طبق یک پالت مشیییخص به رنگ تبدیل کنید ،یا میتوانید همهچیز را بهجز
مقادیری که بزرگتر از یک آستانة مشخص هستند و سیاه میشوند ،سفید کنید.
بیایید آرایة کوچک  3x2که ایواد کردیم را رسم کنیم.
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پیش از رسییم آرایه ،باید تواناییهای پایتون را برای رسییم نمودارهای گرافیکی افزایش دهیم .این کار را با «د ستور
 »importانوام میدهیم تا بتوانیم از کدهایی که دیگران برای رسم اشکال گرافیکی نوشتهاند استفاده کنیم .استفاده
از دستور  importمثل این است که کتاب آشپزی دوستتان را برای اضافهکردن به کتابخانة خودتان قرض بگیرید .با
این کار در کتابخانه تان کتابی دارید که به شیییما امکان میدهد غذاهای جدیدی آماده کنید .کد زیر چگونگی
استفاده از دستور  importبرای اضافه کردن امکانات رسم نمودار را نشان میدهد:
import matplotlib.pyplot

عبارت « »matplotlib.pyplotنام «کتاب آشیپزی» جدیدی اسیت که میخواهیم قرض بگیریم .یک نکتة دیگر :باید
به  IPythonبگوییم نمودارهای گرافیکی را داخل دفترچه یاددا شت بک شد و سعی نکند آنها را در یک پنوره جدا
نشان دهد .بدینمنظور باید از دستور زیر استفاده کنیم:
%matplotlib inline

حال میتوانیم آرایه را رسم کنیم .کد زیر را تایپ و اجرا کنید:
)"matplotlib.pyplot.imshow(a, interpolation="nearest

دستور )( imshowبرای رسم نمودار به کار میرود .پارامتر اول این دستور آرایهای است که میخواهیم رسم کنیم.
قسیییمت آخر ،یعنی ” ،interpolation=”nearestبه پایتون میگوید برای ایواد یک نمودار یکنواختتر رنگها را
ترکیب نکند؛ کاری که پایتون به صیییورت پیشفرض انوام میدهد .شیییکل زیر نتیوة اجرای این دسیییتور را نشیییان
میدهد:
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هیوانانگیز اسیییت! اولین نمودارمان یک آرایة  3x2را در قالب موموعهای رنگ نمایش میدهد .همانطور که
مشاهده میکنید سلولهایی از آرایه که مقدار یکسانی دارند به یک رنگ نمایش داده میشوند .در ادامه ما از دستور
)( imshowبرای رسم آرایهای از مقادیر که به شبکة عصبیمان ارسال میکنیم ،استفاده خواهیم کرد.
موموعة  IPythonابزارآالت بسییییار قدرتمندی برای مصیییورسیییازی دادهها1دارد .پیشییینهاد میکنیم حتماً نگاهی به
امکانات این بسته بیندازید و آنها را امتحان کنید .دستور )( imshowدارای تنظیمات زیادی برای رسم دادهها است.
برای مثال ،پالت رنگ که امکان کنترل چگونگی رنگآمیزی دادهها را در اختیارمان قرار میدهد.
اشیاء
در این قسییمت به بررسییی یکی دیگر از مفاهیم پایتون به نام «شگگیء»2میپردازیم .اشیییاء شییبیه توابع هسییتند؛ زیرا
میتوانیم یکبار آنها را تعریف کنیم و بارها به کار ببریم .البته در مقایسییه با توابع ،اشیییاء میتوانند کارهای بسیییار
بیشییتری انوام دهند .سییادهترین راه فهم اشیییاء اسییتفاده از آنها در عمل ،به جای صییحبت دربارة یک مفهوم انتزاعی
است .کد زیر را ببینید:
# class for a dog object
class Dog:
)(# dogs can bark
def bark(self):
)"!print("woof
pass
pass

اجازه دهید از قسییمتی که با آن آشیینا هسییتیم شییروع کنیم .همانطور که مشییاهده میکنید در کد فوق ،تابعی به نام
)( barkتعریف شییده اسییت .اگر کد تابع را بخوانید متوجه میشییوید که در صییورت فراخوانی آن عبارت «!»woof
چاپ خواهد شد .فهم این مورد ساده است .حال به اطراف این تابع نگاهی بیندازید .کلمة کلیدی  ،classنام  ،Dogو
ساختاری که شبیه به تعریف تابع است .همانطور که مشاهده میکنید تعریف اشیاء شبیه تعریف تابع است .اشیاء هم
مثل توابع یک نام دارند( .در این مثال  )Dogتفاوت تعریف تابع و شیییء در این اسییت که برای تعریف تابع از کلمة
« »defاستفاده کردیم ،اما برای تعریف شیء کلمة « »classرا به کار میبریم.
1. Data Visualization
2. Object
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پیش از بررسییی عمیقتر ماهیت «کالسها» و تفاوت آنها با اشیییاء ،بهتر اسییت به قطعه کد بسیییار سییادهای که این
ایدهها را شر میدهد بپردازیم:
)(sizzles = Dog
)(sizzles.bark

همانطور که مشیییاهده میکنید خط اول متغیری به نام  sizzlesایواد میکند .به نظر میرسییید ،این متغیر توسیییط
مکانیزمی شییبیه به فراخوانی تابع ایواد شییده اسییت .درواقع )( Dogتابع خاصییی اسییت که نمونههای1کال
ایواد میکند .حال میدانیم چگونه میتوانیم با تعریف کال ها شیء ایواد کنیم .ما از تعریف کال

 Dogرا

 Dogشیئی به

نام  sizzlesساختیم؛ این شیء از نوع  Dogاست.
خط بعدی تابع )( barkشیء  sizzlesرا فراخوانی میکند .تقریباً با این مورد آ شنا ه ستید؛ چون قبالً نحوة فراخوانی
توابع را یاد گرفتیم .چیزی که ناآشناست فراخوانی تابع )( barkبهعنوان بخشی از شیء  sizzlesاست .درواقع )(bark

تابعی اسییت که همة اشیییاء ایواد شییده از کال
جز ی از تعریف کال

 Dogمیتوانند آن را فراخوانی کنند .همانطور که دیدیم این تابع

 Dogاست.

اجازه دهید این موارد را به زبان ساده تو ضیح دهیم .ما  ،sizzlesیک نوع  Dogرا ایواد کردیم sizzles .یک شیء
است که به شکل کال

 Dogایواد شده است .هر شیء نمونهایی از یک کال

است.

تصویر زیر کارهایی که تا اینوا انوام دادیم را نشان میدهد ،نگاه کنید:

1. Instance
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ممکن اسییت به اسییتفاده از کلمة « »selfدر تعریف تابع )( barkبه صییورت ) bark(selfدقت کرده باشییید .با «»self
پایتون میتواند پس از ایواد تابع آن را به شیء صحیحی تخصیص دهد.
تکه کد زیر را مشاهده کنید:
)(sizzles = Dog
)(mutley = Dog
)(sizzles.bark
)(mutley.bark

آن را اجرا کنید و ببینید چه اتفاقی میافتد:

در تکه کد فوق دو شیء به نامهای  sizzlesو  mutleyایواد کردیم .نکتة قابل توجه این است که هر دوی این اشیاء
را با تعریف کال

 Dogسیاختیم .این امکان بسییار کاربردی اسیت .ابتدا مشیخص میکنیم اشییاء باید چه ویژگیها

دا شته با شند و چگونه رفتار کنند؛ سپس نمونههایی از آنها ایواد میکنیم .تفاوت بین «کال ها و ا شیاء» در همین
ا ست .کال

یک تعریف ا ست و شیء نمونهای واقعی از آن تعریف؛ هر کال سی مثل یک د ستور پخت کیک در

کتاب آ شپزی ا ست .هر شیء کیکی ا ست که طبق آن د ستور پخته شده؛ ت صویر زیر چگونگی ساخت ا شیاء از
کال ها را نشان میدهد:
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ممکن است بپرسید« :کاربرد کال

برای اشیاء چیست؟ چرا باید خودمان را برای تعریف کال

به دردسر بیندازیم؟

اگر خودمان عبارت «! »woofرا چاپ میکردیم نیازی به این همه کد اضافی نبود!»
در پا سخ باید گفت اگر بخواهید تعداد زیادی شیء شبیه به هم ب سازید که ویژگیها و رفتار یک سانی دارند ،تعریف
یک قالب یکسان برای همة آنها دردسر ساخت تکتک اشیاء به صورت جداگانه را از بین میبرد ،اما مزیت اصلی
ا شیاء در این ا ست که همة توابع و دادهها (متغیرها) به صورت مرتب داخل آنها تعریف شدهاند .ما برنامهنوی سان از
این مزیت بهره میبریم .این ویژگی به ما کمک میکند مسییا ل پیچیدهتر را بهتر درک کنیم؛ زیرا در این حالت همة
ویژگیها و توابع مرتبط در قالب یک شیییء در دسییتر

بوده و پراکنده نیسییتند .سییگها پار

میکنند .دکمهها

کلیک می شوند .بلندگوها صدا پخش میکنند .چاپگرها چاپ میکنند ،یا خطا میدهند که کاغذ تمام شده ا ست.
درواقع در ب سیاری از سی ستمهای کامپیوتری ،دکمهها ،چاپگرها و بلندگوها در قالب ا شیاء نمایش داده می شوند ،و
شما میتوانید توابع این اشیاء را فراخوانی کنید.
گاهی به توابعی که میتوانید با یک شیییء فراخوانی کنید «مِتُد»1هم میگویند .ما قبالً از متدها اسییتفاده کردهایم .ما
تابع )( barkرا به کال

 Dogاضییافه کردیم و هر دو شیییء  sizzlesو  mutleyکه نمونههای کال

 Dogهسییتند،

متدی به نام )( barkدارند .در مثال فوق متد )( barkهر دو شیء را فراخوانی کردیم!

1. Method
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شییبکههای عصییبی چند مقدار ورودی دریافت کرده ،محاسییباتی انوام داده و یک خروجی ایواد میکنند .بهعالوه
میدانیم میتوانیم آنها را آموزش دهیم .اعمال آموزش و ایواد مقدار خروجی توابع شبکههای عصبی هستند؛ یعنی
توابع شیء شبکة ع صبی .احتماالً بهخاطر دارید که شبکههای ع صبی دادههای مرتبطی هم دارند؛ وزن ارتباطات .به
همین دلیل ما شبکة عصبیمان را در قالب یک شیء میسازیم.
برای تکمیل بحث ،بیایید ببینیم چگونه میتوانیم چند متغیر و متدهایی برای مشییاهده و تغییر این متغیرها به کالسییمان
اضییافه کنیم .به تعریف جدید کال

 Dogکه در ادامه آمده اسییت نگاه کنید .در این تعریف چند نکتة جدید وجود

دارد که در ادامه به ترتیب آنها را بررسی خواهیم کرد:
# class for a dog object
class Dog:
# initialisation method with internal data
def __init__(self, petname, temp):
;self.name = petname
;self.temperature = temp
# get status
def status(self):
)print("dog name is ", self.name
)print("dog temperature is ", self.temperature
pass
# set temperature
def setTemperature(self,temp):
;self.temperature = temp
pass
)(# dogs can bark
def bark(self):
)"!print("woof
pass
pass

اولین موردی که جلب توجه میکند ،اضافه شدن سه تابع جدید به کال

 Dogاست .تابع )( barkرا در قسمت قبل

تعریف کرده بودیم .در این قسیییمت توابع جدیدی به نامهای )(__ status() ،__initو)( setTemperatureاضیییافه
کردهایم .ا ضافه کردن توابع جدید کار سادهای ا ست که روش انوام آن را میدانیم ،اما در تعریف این توابع جدید
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نام متغیر هم آمده ا ست .درواقع تابع )( setTemperatureبه صورت ) setTemperature(self, tempتعریف شده
ا ست .تابع )(__ __initهم درواقع به صورت ) __init__(self, petname, tempتعریف شده ا ست ،اما این نامهای
جدید داخل پرانتز چه کاربردی دارند؟ اینها متغیرهایی هستند که تابع انتظار دارد موقع فراخوانی آنها را مقداردهی
کنیم؛ به آنها اصطالحاً «پارامتر»1میگویند .تابع ) avg(x, yکه در ق سمت قبل تعریف کردیم را بهخاطر دارید؟ در
تعریف )( avgگفتیم که این تابع انتظار دارد ،موقع فراخوانی دو عدد را به آن ارسیییال کنیم .به همین ترتیب تابع
)(__ __initهم انتظار دارد petname،و  tempموقع فراخوانی به آن ارسییال شییوند .بهعالوه تابع setTemperature

هم به متغیر  tempنیاز دارد.
حال بیایید نگاهی به پیادهسازی این توابع جدید بیندازیم .با تابع )(__ __initکه اسم عویب و غریبی هم دارد ،شروع
می کنیم .چرا نام این تابع اینگونه اسییت؟ درواقع این نام ،نام بهخصییوصییی اسییت .پایتون وقتی برای اولینبار شیییئی
ایواد می شود این تابع را فراخوانی میکند .این امکان برای آماده سازی شیء ،پیش از شروع ا ستفاده از آن ب سیار
مفید اسیییت ،اما ما در این تابع آغازین جادویی چه کاری انوام میدهیم؟ ما فقط دو متغیر به نامهای  self.nameو
 self.temperatureایواد میکنیم .مقدار این متغیرها برابر با مقادیر پارامترهای  petnameو  tempاسیییت که به تابع
ارسال میشوند .قسمت « »selfیعنی متغیرهای تعریف شده بخشی از همین شیء2هستند .بهعبارت دیگر «»self.name
یعنی متغیر  nameبه این شیییء اختصییاص دارد و از سییایر اشیییاء  ،Dogیا متغیرهای عمومی پایتون ،مسییتقل اسییت .ما
نمیخواهیم این شیء  Dogرا با شیء دیگری از این کال

ا شتباه بگیریم .اگر این موارد به نظرتان سخت و پیچیده

میآید نگران نباشید؛ وقتی یک مثال واقعی اجرا کردیم ،خواهید دید این مفاهیم بسیار ساده هستند.
تابع ب عدی )( statusاسییییت .این تابع هیچ پارامتری نمیگیرد و فقط نام شییییء  ،Dogیعنی  self.nameو م قدار
 self.temperatureرا چاپ میکند.
در نهییایییت تییابع )( setTemperatureیییک پییارامتر میگیرد .میتوانییید مشییییاهییده کنییید کییه این تییابع مقییدار
 self.temperatureرا برابر با پارامتر  tempکه موقع فراخوانی تابع به آن ارسیییال میشیییود ،قرار میدهد .این یعنی
میتوانید درجه حرارت شیییء را پس از ایواد آن به راحتی تغییر دهید .میتوانید هر چندبار که خواسییتید این کار را
انوام دهید.
1. Parameter
 . 2کلمه  Selfدر زبان انگلیسی به معنای «خود» استـ م.
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ممکن اسیییت بپرسیییید چرا پارامتر اول همة این توابع ،از جمله )( ،barkبرابر با  selfاسیییت؟ باید بگوییم این یکی از
ویژگیهای پایتون اسییت و ممکن اسییت عویب ،یا آزاردهنده باشیید .به هر حال پایتون اینگونه تکامل یافته اسییت.
هدف  selfاین اسیییت که برای پایتون مشیییخص کند تابعی که میخواهید تعریف کنید به شییییئی که با « »selfبه آن
ارجاع می شود ،تعلق دارد .ممکن است فکر کنید اینکه تابع به کدام شیء تعلق دارد واضح است؛ زیرا تابع را داخل
کال

تعریف میکنیم .ممکن اسیییت برایتان عویب باشییید ،اما این نکته موضیییوع بحث های بسییییاری میان حتی

برنامهنویسان حرفهای بوده است!
اجازه دهید برای روشن شدن این موارد با مثالی آنها را بررسی کنیم .کد زیر کال

 Dogکه این توابع جدید به آن

اضافه شدهاند و یک شیء جدید به نام  lassieکه مقدار  nameآن « »Lassieو مقدار  temperatureآن  37است را
نشان میدهد:

همانطور که م شاهده میکنید ،فراخوانی تابع )( statusشیء  lassieکال

 Dogمقادیر  nameو  temperatureاین

شیییء را چاپ میکند .مقدار  temperatureاز زمان ایواد شیییء  lassieتغییر نکرده اسییت .حال بیایید این مقدار را
تغییر دهیم و نتیوه را بررسی کنیم:
)lassie.setTemperature(40
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)(lassie.status

تصویر زیر نتیوه را نشان میدهد:

همانطور که مشییاهده میکنید فراخوانی تابع ) setTemperature(40شیییء  lassieمقدار متغیر  temperatureآن را
تغییر میدهد.
حال آنقدر پایتون میدانیم که ساخت شبکة عصبیمان را شروع کنیم.
شبکههای عصبی با پایتون
حال سییفرمان برای سییاخت شییبکة عصییبی با پایتون که تازه یاد گرفتیم را آغاز می کنیم .ما طی این سییفر قدمهای
کوچکی برمیداریم و برنامة پایتونمان را قدم به قدم میسازیم.
کوچک شیییروع کردن و بهمرور توسیییعه دادن ،رویکردی خردمندانهای برای سیییاخت کد برنامه ها اسیییت ،حتی
برنامههایی که خیلی پیچیده نیستند.
پس از مواردی که آموختیم ،طبیعی اسییت کار خود را با سییاخت اسییکلت1کال

شییبکة عصییبی آغاز کنیم .بیایید

شروع کنیم!
اسکلت کالس شبکة عصبی
اجازه دهید ِش یمای کلی یک کال

شییبکة عصییبی را با هم بررسییی کنیم .میدانیم این کال

باید حداقل س یه تابع

داشته باشد:
1. Skeleton
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 تابع آغازین :برای مشخص کردن تعداد گرههای الیههای ورودی ،میانی و خروجی
 تابع آموزش :برای تغییر وزن ارتباطات بین گرهها پس از دریافت موموعهای مثال برای یادگیری
 تابع بازجست 1:برای دریافت پاسخ از گرههای خروجی پس از ارسال ورودی
البته در حال حاضر این توابع به صورت کامل تعریف نشدهاند .بهعالوه ممکن است به توابع بیشتری نیاز داشته باشیم،
اما فعالً میتوانیم با این توابع شروع کنیم .اسکلت اولیة کال

شبکة عصبی را در ادامه آوردهایم:

# neural network class definition
class neuralNetwork:
# initialise the neural network
def __init__():
pass
# train the neural network
def train():
pass
# query the neural network
def query():
pass

برای شروع اصالً بد نیست! درواقع کد فوق چارچوبی است که میتوانیم جز یات کارکرد شبکههای عصبی را با آن
شر دهیم.
آمادهسازی اولیة شبکة عصبی
بیایید با آمادهسیییازی اولیه2شیییبکة عصیییبی شیییروع کنیم .میدانیم که باید تعداد گرههای الیههای ورودی ،میانی و
خروجی را م شخص کنیم .تعداد گرهها ،شکل و اندازة شبکة ع صبی را م شخص میکند .بهجای اینکه این مقادیر را
به صییورت تابت در کد بنویسیییم ،میخواهیم آنها موقع ایواد شیییء شییبکة عصییبی مشییخص شییوند .با این روش
میتوانیم به راحتی شبکههای عصبی با اندازههای مختلف ایواد کنیم.
نکتة مهمی پشییت این انتخاب وجود دارد .برنامهنویسهای حرفهای ،کامپیوتردانها و ریاضیییدانها سییعی میکنند
کدهای خود را به عامترین حالت ممکن بنوی سند .این عادت ب سیار خوبی ا ست؛ زیرا به ما کمک میکند عمیقتر ،و
1. Query
2. Initialization
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کاربردیتر به حل م سا ل فکر کنیم .اگر ما هم از این روش ا ستفاده کنیم ،میتوانیم راه حلهایمان را در سناریوهای
مختلفی به کار ببریم .در نتیوه ،در پیاده سازی کدهای شبکههای ع صبی ،سعی میکنیم کدهایی بنوی سیم که بی شتر
گزینه ها را برای انتخاب باز می گذارند .بهعالوه فرض ها را به حداقل میرسیییانیم تا بتوانیم از کدهایمان برای رفع
نیازهای مختلفی استفاده کنیم .میخواهیم از یک کال

برای ساخت شبکههای عصبی کوچک و شبکههای خیلی

بزرگ استفاده کنیم؛ میخواهیم این کار را با پارامتری انوام دهیم که اندازة شبکه را مشخص میکند.
نرخ یادگیری را فراموش نکنید .این هم پارامتر بسیار مفیدی است که میتوان موقع ایواد شبکة عصبی مشخص کرد.
حال ،بیایید ببینیم تابع)(__ __initچه شکلی است:
# initialise the neural network
def __init__(self, inputnodes, hiddennodes, outputnodes,
learningrate):
# set number of nodes in each input, hidden, output layer
self.inodes = inputnodes
self.hnodes = hiddennodes
self.onodes = outputnodes
# learning rate
self.lr = learningrate
pass

بیایید این تابع را به کال

شبکة عصبیمان اضافه کنیم .حال اجازه دهید یک شبکة عصبی کوچک با سه گره در هر

الیه و نرخ یادگیری  0.5ایواد کنیم:
# number of input, hidden and output nodes
input_nodes = 3
hidden_nodes = 3
output_nodes = 3
# learning rate is 0.3
learning_rate = 0.3
# create instance of neural network
n
=
neuralNetwork(input_nodes,hidden_nodes,output_nodes,
)learning_rate

همانطور که م شاهده میکنید ،پس از ایواد شبکة ع صبی ،یک شیء در اختیار خواهیم دا شت ،اما این شیء فعالً
کاربردی نیسییت؛ زیرا هنوز تابعی برای آن پیادهسییازی نکردهایم .اشییکالی ندارد؛ اینکه کد خود را کوچک شییروع
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کنید و بهمرور آن را توسییعه دهید و ایرادات آن را پیدا و رفع کنید ،روش بسیییار خوبی اسییت .تصییویر زیر دفترچه
یادداشت  IPythonرا به همراه تعریف شبکة عصبی و کد ایواد شیئی از آن نشان میدهد:

حال باید چه کاری انوام دهیم؟ ما به شییییء شیییبکة عصیییبی گفتیم چند گره در الیههای ورودی ،میانی و خروجی
میخواهیم ،اما هنوز هیچ کاری در رابطه با این گرهها انوام نشده است.
وزنها  -قلب شبکة عصبی
قدم بعدی پیاده سازی گرهها و ارتباطات شبکة ع صبی ا ست .مهمترین ق سمت شبکة ع صبی «وزن ارتباطات» آن
است .از وزن ارتباطات برای محاسبة سیگنال ار سالی به الیة بعد ،انتشار معکو

خطاها به الیة قبل و بهبود خروجی

شییبکة عصییبی (با تغییر آنها) اسییتفاده میکنیم .بهعالوه در قسییمتهای قبل دیدیم که میتوان وزن ارتباطات را با
ماتریس به صورت مختصر و مفید نمایش داد؛ در نتیوه میتوانیم موارد زیر را ایواد کنیم:


ماتریسیییی برای وزن ارت با طات م یان ال یة ورودی و م یانی ،Winput_hidden ،با اب عاد )hidden_nodes x

)input_nodes
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ماتریس دیگری برای وزن ارتباطات میان الیة میانی و خروجی ،Whidden_output ،با ابعاد ( output_nodes x

)hidden_nodes
اگر برایتان سییؤال اسییت که چرا ابعاد ماتریس اول  hidden_nodes x input_nodesاسییت و نه input_nodes x

 hidden_nodesقاعدة قبلیمان را به یاد آوردید.
در ق سمت اول کتاب گفتیم ،مقادیر اولیة وزن ارتباطات الیهها باید اعداد کوچک ت صادفی با شند .تابع  numpyزیر
آرایهای از اعداد تصادفی بین صفر و یک تولید میکند .ابعاد آرایه  rows x columnsاست (پارامترهای تابع):
)numpy.random.rand(rows, columns

همة برنامهنوی سان خوب از موتورهای ج ستوجو برای پیدا کردن م ستندات توابع کاربردی پایتون ،یا توابع جدیدی
که قبالً از آنها بیخبر بودهاند ،استفاده میکنند .موتور جستوجوی  Googleگزینة بسیار خوبی برای جستوجوی
مطییالییب مربوط بییه برنییامییهنویسیییی اسییییت .برای مثییال ،مسیییتنییدات تییابع )( numpy.random.randدر آدر
 https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.random.rand.htmlمیییوجیییود
است.
اگر بخواهیم از امکانات  numpyاسییتفاده کنیم باید با قرار دادن دسییتور  ،importدر ابتدای کدمان اسییتفاده از این
کتابخانه را به پایتون اعالم کنیم .تابع )( numpy.random.randرا فراخوانی کنید تا مطمئن شیییوید کار میکند.
تصویر زیر چگونگی کارکرد آن برای یک آرایه  3x3را نشان میدهد .میتوانید مشاهده کنید که هر یک از مقادیر
این آرایه یک عدد تصادفی در بازة صفر تا یک است:

توجه داشته باشید ،وزنها میتوانند منفی هم باشند .این ویژگی در مثال فوق در نظر گرفته نشده است .میتوانیم بازة
تولید اعداد تصیییادفی را به  -1.0تا  1.0تغییر دهیم .برای سیییادگی ما  0.5از هر یک از مقادیر فوق کم میکنیم تا در
عمل بازهمان به  -0.5تا  0.5تغییر کند .همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید این تکنیک به خوبی کار میکند
و اعداد تصادفی زیر صفر هم به موموعهمان اضافه میشود:
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حال آمادهایم تا ماتریس اولیة وزنها را در برنامة پایتونمان ایواد کنیم .این وزنها ،یکی از اجزای ذاتی شیییبکههای
ع صبی ه ستند و در کل طول عمر شبکة ع صبی با آن همراه ه ستند .در نتیوه وزنها باید بخ شی از آماده سازی اولیة
شبکههای ع صبی با شند و توابع مربوط به آموزش و بازج ست به آنها د ستر سی دا شته با شند .قطعة کد زیر به همراه
توضیحات آن ،دو ماتریس مربوط به وزن ارتباطات بین الیههای مختلف را ایواد میکند .برای مشخص کردن ابعاد
ماتریس از  self.hnodes ،self.inodesو  self.onodesاستفاده کردهایم:
# link weight matrices, wih and who
# weights inside the arrays are w_i_j, where link is from node i
to node j in the next layer
# w11 w21
# w12 w22 etc
)self.wih = (numpy.random.rand(self.hnodes, self.inodes) - 0.5
)self.who = (numpy.random.rand(self.onodes, self.hnodes) - 0.5

بسیار خوب ،تا اینوا قلب شبکة عصبی یعنی وزن ارتباطات بین گرهها را پیادهسازی کردیم.
اختیاری :وزنهای پیشرفتهتر
مطالعة این قسمت اختیاری است .در ادامه بهبودی ساده ،اما محبوب برای مقداردهی اولیه به وزنها را شر میدهیم.
اگر مباحث انتهای بخش اول کتاب(دربارة آمادهسییازی دادهها و مقداردهی اولیه به وزنها را خوانده باشییید) متوجه
شییدهاید بعضییی افراد از یک روش پیچیدهتر برای ایواد وزنهای اولیة تصییادفی اسییتفاده میکنند .آنها وزنها را از
یک توزیع احتمالی نُرمال با میانگین صفر و انحراف معیاری که به تعداد ارتباطات ورودی به یک گره بستگی دارد،
(

1

) نمونهگیری میکنند .این کار با کمک کتابخانه  numpyسیییاده اسیییت .برای پیدا کردن

تعداد ارتباطات ورودی به گره√

مسیییت ندات مربوط به چنین کار هایی میتوان ید از موتور جسیییتوجوی گو گل اسیییت فاده کن ید .مسیییت ندات تابع
)( numpy.random.normalرا میییییتییییوانییییییییید در آدر

https://docs.scipy.org/doc/numpy-

 1.10.1/reference/generated/numpy.random.normal.htmlمشاهده کنید .این تابع به ما کمک میکند از یک
توزیع نرمال نمونهگیری کنیم .پارامترهای این تابع عبارتند از میانگین ،انحراف معیار و اندازة یک آرایه numpy
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(اگر بهجای یک عدد تصادفی ماتری سی از اعداد تصادفی بخواهید ،باید از یک آرایه ا ستفاده کنید) .کد بهروزشدة
ما برای مقداردهی اولیه به وزنها به صورت زیر است:
-0.5),

pow(self.inodes,

-0.5),

pow(self.hnodes,

numpy.random.normal(0.0,
))self.inodes
numpy.random.normal(0.0,
))self.hnodes

self.wih
=
(self.hnodes,
self.who
=
(self.onodes,

همانطور که مشیییاهده میکنید مقدار پارامتر مربوط به میانگین توزیع نرمال را برابر با صیییفر قرار دادهایم .بهعالوه
عبارت مربوط به محاسیییبة انحراف معیار هم برابر با ) pow(self.inodes, -0.5اسیییت .بهعبارت دیگر انحراف معیار
برابر با تعداد ارتباطات ورودی به نمای  -0.5اسیییت .آخرین پارامتر هم مربوط به ابعاد آرایه  numpyاسیییت که
میخواهیم.

بازجست شبکه
پس از پیاده سازی موارد مربوط به مقداردهی اولیة وزنها ،نوبت به کد آموزش شبکة ع صبی میر سد .این کد باید
در تابع)( trainکه در حال حاضر خالی است ،نوشته شود .فعالً پیادهسازی این تابع را به تعویق میاندازیم .در عوض،
تابعی سادهتر به نام)( queryرا پیاده سازی میکنیم .این کار به ما فرصت کوتاهی میدهد تا اعتماد به نفس الزم برای
پیادهسازی تابع)( trainرا به دست آوریم و کمی با پایتون و ماتریسهای وزن شبکه عصبی بیشتر کار کنیم.
تابع )( queryورودی شبکة عصبی را دریافت کرده و خروجی آن را به ما بازمیگرداند .به نظر ساده میرسد ،اما به
یاد داشته باشید ،برای این کار باید سیگنالهای ورودی را از گرههای الیة ورودی به شبکة عصبی ارسال کنیم تا از
الیة میانی عبور کرده و در نهایت به الیة خروجی برسیییند تا مقدار مورد نظر ما تولید شیییود .بهعالوه همانطور که
میدانید ما برای تعدیل سییییگنالهای ورودی هر الیه از وزن ارتباطات اسیییتفاده میکنیم و حاصیییلضیییرب وزنها و
ورودیها را با هم جمع کرده و به تابع سیگمو ید ارسال میکنیم تا خروجی هر الیه به دست آید.
اگر گرههای زیادی دا شته با شیم ،انوام این کارها ساده نی ست .باید کد پایتونی بنوی سیم که برای هر یک از گرهها
کارهای مربوط به تعدیل ورودیها ،جمع سیییگنالها و اعمال تابع سیییگمو ید را انوام دهد .هر چقدر گرهها بیشییتر
باشییند ،کد ما هم باید طوالنیتر باشیید .این کار میتواند به یک کابو

تبدیل شییود! خوشییبختانه نیازی به این کارها

نیست؛ چون در قسمتهای قبلی کتاب یاد گرفتیم چگونه میتوانیم این دستورات را در قالب ماتریسها و به صورت
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خالصه بنویسیم .عبارت زیر نشان میدهد چگونه میتوان ماتریس وزنهای ارتباطات بین الیههای ورودی و میانی را
با ماتریس ورودیها ترکیب کرد تا ورودی گرههای الیة میانی به دست آید:
Xhidden = Winput_hidden · I

همانطور که گفتیم مزیت این عبارت فقط در سادگی نوشتن آن نیست .زبانهای برنامهنویسی مثل پایتون که امکان
کار با ماتریسها را دارند ،میتوانند محا سبات مربوط به این عبارت را با سرعت باالیی برای ما انوام دهند .با دیدین
سادگی کد پایتون این عبارت متعوب خواهید شد .قطعه کد زیر از تابع  dotکتابخانه  numpyبرای محا سبة فرمول
فوق و به دست آوردن ورودی الیة میانی استفاده میکند:
)hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs

همانطور که مشییاهده میکنید ،این کد بسیییار سییاده اسییت .این تکه کد سییاده پایتون همة کارهای تعدیل و ترکیب
ورودیها با وزن ارتباطات ،برای به د ست آوردن ماتریس سیگنالهای ورودی گرههای الیة میانی را انوام میدهد.
حتی اگر تصیییمیم بگیریم دفعة بعد از تعداد گرههای متفاوتی برای الیة ورودی ،یا میانی اسیییتفاده کنیم هم نیازی به
بازنویسییی این کد نیسییت و کد به درسییتی کار میکند .به دلیل این قدرت و زیبایی اسییت که در قسییمت اول کتاب
سعی کردیم ضرب ماتریسها را یاد بگیریم .برای به د ست آوردن خروجی گرههای الیة میانی باید تابع سیگمو ید
را به هر یک از ورودیهای گرههای این الیه اعمال کنیم:
) Ohidden = sigmoid( Xhidden

این کار باید ساده با شد ،بهخ صوص اگر تابع سیگمو ید قبالً در یک کتابخانه پایتون تعریف شده با شد .خوب ،باید
بگوییم همینطور اسییت .کتابخانه  scipyپایتون موموعهای تابع خاص دارد که تابع سیییگمو ید جزء آنها اسییت .نام
تابع سیگمو ید در  scipyبرابر با )( expitاست .میتوانید استفاده از کتابخانه  scipyرا مثل  numpyبا دستور import

به پایتون اعالم کنید:
)(# scipy.special for the sigmoid function expit
import scipy.special

از آنوا که ممکن اسیییت بخواهیم تابع تحریک را بیازماییم و کمی تغییر دهیم ،یا کالً از تابع دیگری اسیییتفاده کنیم،
منطقی اسیییت که آن را فقط یکبار موقع مقداردهی اولیه در شییییء شیییبکة عصیییبی تعریف کنیم .پس از تعریف
میتوانیم بارها ،مثل تابع )( ،queryبه آن ارجاع کنیم .با این روش اگر بخواهیم تابع تحریک را تغییر دهیم ،فقط
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یک نقطه تغییر میکند و نیازی به تغییر همة نقاطی نداریم که از آنها اسیییتفاده کردهایم .قطعه کد زیر تابع تحریکی
را که میخواهیم در شبکة عصبی استفاده کنیم در قسمت مقداردهی اولیه تعریف میکند:
# activation function is the sigmoid function
)self.activation_function = lambda x: scipy.special.expit(x

اما این کد چی ست؟ قبالً نمونة آن را ندیدهایم .عبارت  lambdaبه چه معنا ست؟ ممکن ا ست سخت به نظر بیاید ،اما
اینطور نیسیییت .کل کار این تکه کد ایواد یک تابع مثل همة توابع دیگری اسیییت که سیییاختیم .منتها اینبار از راه
کوتاهتری برای ساخت این تابع استفاده کردیم .بهجای تعاریف  ،defاینوا از عبارت جادویی  lambdaبرای ساخت
سیییریع تابع اسیییتفاده کردیم .این تابع مقدار  xرا دریافت و ) scipy.special.expit(xکه تابع سییییگمو ید اسیییت ،را
بازمیگرداند .توابعی که با  lambdaایواد می شوند نام ندارند .این توابع ا صطالحاً «نا شناس»1ه ستند .در این مثال ما
این تابع را به متغیری به نام  self.activation_functionتخصییییص دادهایم تا هر وقت میخواهیم بتوانیم با نام این
متغیر تییابع را فراخوانی کنیم .بییه عبییارت دیگر ،هر کسیییی بخواهیید این تییابع را فراخوانی کنیید ،بییاییید از
)( self.activation_functionاستفاده کند.
حال بهتر ا ست به کاری که میخوا ستیم انوام دهیم برگردیم .میخوا ستیم تابع تحریک را به سیگنالهای ترکیب و
تعدیل شدة ورودی الیة میانی اعمال کنیم .کد مربوطه بسیار ساده و به صورت زیر است:
# calculate the signals emerging from hidden layer
)hidden_outputs = self.activation_function(hidden_inputs

این کد خروجی گرههای الیة میانی را در ماتریسییی به نام  hidden_outputsذخیره میکند .با این کار محاسییبات را
تا الیة میانی خواهیم داشت ،اما الیة خروجی چه می شود؟ فرایند مربوط به الیة خروجی تفاوت چندانی با الیة میانی
ندارد؛ یعنی کد مربوط به این محا سبات ب سیار شبیه به کدهایی ا ست که تا اینوا نو شتیم .تکه کد زیر ن شان میدهد
چگونه سیگنالهای الیههای میانی و خروجی را حساب میکنیم:
# calculate signals into hidden layer
)hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs
# calculate the signals emerging from hidden layer
)hidden_outputs = self.activation_function(hidden_inputs
# calculate signals into final output layer
)final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs
# calculate the signals emerging from final output layer
)final_outputs = self.activation_function(final_inputs
1. Anonymous
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 همة، خواهید دید فقط چهار خط کد که با فونت ضیییخیم نشیییان داده شیییدهاند،اگر توضییییحات را در نظر نگیرید
. دو خط برای الیة میانی و دو خط برای الیة خروجی.محاسباتی که میخواهیم را انوام میدهند
کدهایی که تا اینجا نوشتیم
 این کدها باید شبیه.شبکة عصبی که تا اینوا نوشتیم را بررسی کنیم

اجازه دهید کمی توقف کنیم و کدهای کال
:کدهای زیر باشند

# neural network class definition
class neuralNetwork:

# initialise the neural network
def
__init__(self,
inputnodes,
hiddennodes,
outputnodes,
learningrate):
# set number of nodes in each input, hidden, output layer
self.inodes = inputnodes
self.hnodes = hiddennodes
self.onodes = outputnodes
# link weight matrices, wih and who
# weights inside the arrays are w_i_j, where link is from node
i to node j in the next layer
# w11 w21
# w12 w22 etc
self.wih = numpy.random.normal(0.0, pow(self.inodes, -0.5),
(self.hnodes, self.inodes))
self.who = numpy.random.normal(0.0, pow(self.hnodes, -0.5),
(self.onodes, self.hnodes))
# learning rate
self.lr = learningrate
# activation function is the sigmoid function
self.activation_function = lambda x: scipy.special.expit(x)
pass

# train the neural network
def train():
pass
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# query the neural network
def query(self, inputs_list):
# convert inputs list to 2d array
inputs = numpy.array(inputs_list, ndmin=2).T
# calculate signals into hidden layer
)hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs
# calculate the signals emerging from hidden layer
)hidden_outputs = self.activation_function(hidden_inputs
# calculate signals into final output layer
)final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs
# calculate the signals emerging from final output layer
)final_outputs = self.activation_function(final_inputs
return final_outputs

کدهای فوق فقط کال

شبکة عصبی را نشان میدهند .باید استفاده از  numpyو  scipyرا هم با دستور  importدر

اولین سلول دفترچه یادداشت  IPythonبه پایتون اعالم کنیم:
import numpy
)(# scipy.special for the sigmoid function expit
import scipy.special

توجه داشته باشید که تابع )( queryفقط به پارامتر  input_listنیاز دارد و هیچ ورودی دیگری را نمیپذیرد.
تا اینوا پیشییرفت خوبی داشییتیم ،حال باید به قسییمت گم شییدة پازل ،یعنی تابع )( trainبپردازیم .به یاد داشییته باشییید
یادگیری دو فاز دارد .فاز اول ،مربوط به محاسبة خروجی است که تابع )( queryآن را انوام میدهد .فاز دوم ،انتشار
معکو

خطاهاست تا مشخص شود وزن ارتباطات چگونه باید بهبود یابد.

پیش از ادامه و پیاده سازی تابع)( trainبرای آموزش شبکة ع صبی با مثالها ،بیایید کدی که تا اینوا نو شتیم را ت ست
کنیم و ببینیم آیا کار میکند یا خیر؛ اجازه دهید یک شییبکة عصییبی کوچک بسییازیم و آن را با موموعهای ورودی
تصادفی تست کنیم و ببینیم کار میکند .مشخصاً این کار معنای خاصی ندارد ،فقط میخواهیم از توابعی که تا اینوا
نوشتیم استفاده کنیم.
تصویر زیر شبکهای با سه گره در هر یک از الیههای ورودی ،میانی و خروجی را نشان میدهد .ما تابع )( queryرا با
ورودی ) (1.0, 0.5, -1.5فراخوانی کردهایم:
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همانطور که م شاهده میکنید ،برای ایواد یک شیء شبکة ع صبی باید نرخ یادگیری آن را م شخص کنید(با اینکه
هنوز از آن استفاده نکردهایم) .ما در تعریف کال

شبکة عصبیمان از یک تابع مقداردهی اولیه )(__ __initاستفاده

کردهایم؛ پارامتر نرخ یادگیری این تابع اجباری است .در نتیوه ،اگر مقدار آن را مشخص نکنید ،اجرای کد پایتون با
شکست مواجه شده و پایتون یک پیغام خطا به شما نمایش میدهد.
به عالوه ،همانطور که میبینید ورودی تابع )( queryیک لیسییت اسییت که در پایتون با براکت مشییخص میشییود.
خروجی این تابع هم یک لیسییت اسییت ،حتی اگر این خروجی معنای مشییخصییی نداشییته باشیید؛ با دیدن آن متوجه
میشویم کدهایمان تا این نقطه بدون خطا اجرا میشوند.
آموزش شبکة عصبی
حال بیایید فرایند نسبتاً پرچالش آموزش شبکة عصبی را بررسی کنیم .این فرایند دو بخش اصلی دارد:
 بخش اول آن به دسییت آوردن خروجی یک مثال آموزشییی اسییت .این قسییمت مشییابه کاری اسییت که
تابع)( queryانوام میدهد.
 بخش دوم به مقایسة خروجی شبکة عصبی با خروجی مطلوب و استفاده از تفاوت آنها برای هدایت فرایند
بهروزرسانی وزنهای شبکة عصبی مربوط میشود.
ما قبالً قسمت اول را پیادهسازی کردهایم ،پس بیایید آن را بنویسیم:
# train the neural network
def train(self, inputs_list, targets_list):
# convert inputs list to 2d array
inputs = numpy.array(inputs_list, ndmin=2).T
targets = numpy.array(targets_list, ndmin=2).T
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# calculate signals into hidden layer
)hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs
# calculate the signals emerging from hidden layer
)hidden_outputs = self.activation_function(hidden_inputs
# calculate signals into final output layer
)final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs
# calculate the signals emerging from final output layer
)final_outputs = self.activation_function(final_inputs
pass

این کد دقیقاً م شابه کد تابع )( queryا ست؛ زیرا دقیقاً به همان شکل سیگنال ورودی را به الیههای میانی و خروجی
ارسال میکنیم .تنها تفاوت این کد وجود پارامتر  target_listاست که در لیست پارامترهای تابع تعریف شده است.
این پارامتر الزامی است؛ زیرا بدون مثالهای آموزشی که شامل پاسخ مطلوب باشند ،نمیتوانید یک شبکة عصبی را
آموزش دهید:
)def train(self, inputs_list, targets_list

بهعالوه این کد  target_listرا به یک آرایة  numpyتبدیل میکند .بهطور مشیییابه input_list ،هم به یک آرایة
 numpyتبدیل میشود:
targets = numpy.array(targets_list, ndmin=2).T

حال به قلب شبکة عصبی یعنی بهبود وزنها براسا

اختالف بین خروجی محاسبه شده و خروجی مطلوب نزدیکتر

شدیم .در ادامه این کار را طی قدمهای کوچک و مدیریت شده انوام میدهیم.
ابتدا باید خطا را محاسبه کنیم .خطا ،تفاوت بین خروجی مطلوب که توسط مثال آموزشی در اختیارمان قرار میگیرد
و خروجی شبکة ع صبی ا ست .این مقدار با تفریق المانهای متناظر ماتریسها ( )targets – final_outputsبه د ست
میآید .کد پایتون این محاسبه بسیار ساده است .این سادگی ،مودداً قدرت و زیبایی ماتریسها را نشان میدهد:
)# error is the (target - actual
output_errors = targets - final_outputs

حال میتوانیم خطایی که با انتشار معکو

به گرههای الیة میانی میرسد را محاسبه کنیم .به یاد بیاورید چگونه خطا

را طبق وزن ارتباطات تق سیم و سپس آنها را برای هر یک از گرههای الیة میانی ترکیب میکردیم .در ق سمتهای
قبل نحوة محاسبة خطا با ماتریس را آموختیم .فرمول این محاسبه به صورت زیر است:
errorshidden = weightsThidden_output · errorsoutput

کد انوام این محاسبات هم بهخاطر توانایی پایتون برای کار با ماتریسها ،با استفاده از  numpyساده است:
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# hidden layer error is the output_errors, split by weights,
recombined at hidden nodes
)hidden_errors = numpy.dot(self.who.T, output_errors

حال همة چیزهایی که برای بهبود وزن های هر الیه نیاز داریم را در اختیار داریم .برای وزن ارتباطات بین الیه های
م یانی و خروجی ،ما از  output_errorsاسیییت فاده میکنیم .برای وزن ارت با طات بین ال یه های ورودی و م یانی ،از
 hidden_errorsکه در قطعه کد باال به دست آوردیم ،استفاده خواهیم کرد.
در قسمتهای قبل ،عبارت بهروزرسانی وزن ارتباطات بین گرة  jو گرة  kالیة بعد را با ماتریسها به دست آوردیم:

آلفا ( )αنرخ یادگیری اسییت و  sigmoidتابع تحریکی اسییت که قبالً بررسییی کردیم .به یاد داشییته باشییید * به معنی
ضیییرب المان به المان ماتریسها و  .به معنی ضیییرب داخلی ماتریسها اسیییت .قسیییمت آخر باید ترانهاده ماتریس
خروجیهای الیة قبل باشد .در عمل این یعنی جای سطرها و ستونهای خروجی تغییر میکند.
باید بتوانیم عبارت فوق را به یک قطعه کد پایتون تبدیل کنیم .اجازه دهید ابتدا کد مربوط به وزنهای بین الیههای
خروجی و میانی را بنویسیم:
# update the weights for the links between the hidden and output
layers
* self.who += self.lr * numpy.dot((output_errors * final_outputs
))(1.0 - final_outputs)), numpy.transpose(hidden_outputs

همانطور که مشاهده میکنید با وجود طوالنی بودن ،استفاده از رنگها کمک میکند رابطة بین قسمتهای مختلف
این خط کد و فرمول ریا ضی را ببینیم .نرخ یادگیری self.lrا ست که در بقیة عبارت ضرب شده ا ست .یک ضرب
ماتریس هم وجود دارد که با )( numpy.dotانوام شده است .المانهای این ضرب با رنگهای قرمز و سبز مشخص
شدهاند تا قسمتهای مربوط به خطا و تابع سیگمو ید الیه بعدی و ترانهادة خروجی الیة قبل را متمایز کنند.
عالمت = +یعنی مقدار متغیر سییمت چپ عالمت را با مقدار سییمت راسییت آن جمع کنید و نتیوه را به متغیر سییمت
چپ عالمت تخصیییص دهید .بنابراین x += 3 ،یعنی سییه واحد به مقدار فعلی  xاضییافه کنید و نتیوه را در  xذخیره
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کنید .این عبارت روشییی کوتاه برای نوشییتن  x = x + 3اسییت .میتوانید از سییایر اعمال حسییابی هم به این صییورت
استفاده کنید .برای مثال  x /=3یعنی مقدار فعلی  xرا بر سه تقسیم و نتیوه را در  xذخیره کنید.
کد مربوط به وزنهای بین الیههای ورودی و میانی هم مشابه کد فوق است .ما از این شباهت استفاده میکنیم و کد
را با تغییر نامها ،به نامهای الیة قبل بازنویسییی میکنیم .در ادامه کد هر دو موموعه وزنها را آوردهایم .این کدها را
با رنگهای مختلف نوشتهایم تا شباهتها و تفاوتهای بین آنها را به راحتی تشخیص دهید:
# update the weights for the links between the hidden and output
layers
* self.who += self.lr * numpy.dot((output_errors * final_outputs
))(1.0 - final_outputs)), numpy.transpose(hidden_outputs
# update the weights for the links between the input and hidden
layers
* self.wih += self.lr * numpy.dot((hidden_errors * hidden_outputs
))(1.0 - hidden_outputs)), numpy.transpose(inputs

همین!
باور اینکه همة تالشییی که در قسییمتهای قبل برای انوام آن همه محاسییبات ،یادگیری کار با ماتریسها و یادگیری
گرادیان کاهشییی کردیم منور به این تکه کد کوتاه میشییود ،سییخت اسییت .به نوعی میتوان گفت این اختصییار
نشاندهندة قدرت پایتون است ،اما در واقعیت این سادگی انعکا

تالش سخت ما برای ساده کردن چیزی است که

میتوانست بسیار دشوار و پیچیده باشد.
کد کامل شبکة عصبی
پیادهسیییازی کال

شیییبکة عصیییبی را به اتمام رسیییاندیم .در ادامه لینک گیتهاب1این کد را آوردهایم تا هر وقت

خواستید بتوانید آن را دانلود کنید:
https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master
/part2_neural_network.ipynb



# neural network class definition
class neuralNetwork:

Github
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1

# initialise the neural network
def
__init__(self,
inputnodes,
hiddennodes,
outputnodes,
learningrate):
# set number of nodes in each input, hidden, output layer
self.inodes = inputnodes
self.hnodes = hiddennodes
self.onodes = outputnodes
# link weight matrices, wih and who
# weights inside the arrays are w_i_j, where link is from node
i to node j in the next layer
# w11 w21
# w12 w22 etc
self.wih = numpy.random.normal(0.0, pow(self.inodes, -0.5),
(self.hnodes, self.inodes))
self.who = numpy.random.normal(0.0, pow(self.hnodes, -0.5),
(self.onodes, self.hnodes))

# learning rate
self.lr = learningrate
# activation function is the sigmoid function
self.activation_function = lambda x: scipy.special.expit(x)
pass

# train the neural network
def train(self, inputs_list, targets_list):
# convert inputs list to 2d array
inputs = numpy.array(inputs_list, ndmin=2).T
targets = numpy.array(targets_list, ndmin=2).T
# calculate signals into hidden layer
hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs)
# calculate the signals emerging from hidden layer
hidden_outputs = self.activation_function(hidden_inputs)
# calculate signals into final output layer
final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs)
# calculate the signals emerging from final output layer
final_outputs = self.activation_function(final_inputs)
# output layer error is the (target - actual)
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output_errors = targets - final_outputs
# hidden layer error is the output_errors, split by weights,
recombined at hidden nodes
hidden_errors = numpy.dot(self.who.T, output_errors)
# update the weights for the links between the hidden and
output layers
self.who += self.lr * numpy.dot((output_errors * final_outputs
* (1.0 - final_outputs)), numpy.transpose(hidden_outputs))
# update the weights for the links between the input and hidden
layers
self.wih
+=
self.lr
*
numpy.dot((hidden_errors
*
hidden_outputs * (1.0 - hidden_outputs)), numpy.transpose(inputs))
pass

# query the neural network
def query(self, inputs_list):
# convert inputs list to 2d array
inputs = numpy.array(inputs_list, ndmin=2).T
# calculate signals into hidden layer
hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs)
# calculate the signals emerging from hidden layer
hidden_outputs = self.activation_function(hidden_inputs)
# calculate signals into final output layer
final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs)
# calculate the signals emerging from final output layer
final_outputs = self.activation_function(final_inputs)
return final_outputs

، بهخصوص اگر این نکته را در نظر بگیرید که میتوانید از آن برای ایواد.کدهای لیست فوق آنقدرهم زیاد نیستند
 در ادامه روی یادگیری.آموزش و بازجسییت هر شییبکة عصییبی سییه الیهای برای انوام تقریباً هر کاری اسییتفاده کنید
.تشخیص اعداد دستنویس تمرکز میکنیم
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پایگاه دادة اعداد دستنویس MNIST

شناسایی دستخط افراد چالشی ایدهآل برای آزمایش هوش مصنوعی است .این مسئله به اندازة کافی سخت و مبهم
است و تعریف کردنش هم به سادگی ضرب تعداد زیادی عدد نیست.
به د ستهبندی محتوای ت صاویر تو سط کامپیوترها گاهی م سئله «باز شنا سی ت صویر»1میگویند .حل این م سئله چند
دهه به طول انوامید .تنها اخیراً پیشرفتهای خوبی در این زمینه حاصل شده و روشهایی مثل شبکههای عصبی نقش
بهسزایی در این پیشرفت داشتند.
برای درک دشواری مسئلة بازشناسی تصویر به این نکته توجه کنید که گاهی ما انسانها هم سر محتوای تصاویر با
هم اختالف نظر داریم .ممکن اسییت سییر اینکه یک کراکتر2دسییتنویس چه حرفی را نشییان میدهد ،با هم اختالف
نظر دا شته با شیم .بهخ صوص اگر این کراکتر با عوله و بدون دقت نو شته شده با شد .به عدد د ستنویس زیر نگاه
کنید .این عدد  4است یا 9؟

کلکسیییونی از اعداد دسییتنویس وجود دارد که محققان هوش مصیینوعی از آن بهعنوان موموعهای محبوب برای
تسییت ایدهها و الگوریتمهایشییان اسییتفاده میکنند .محبوب و شییناخته شییده بودن این کلکسیییون یعنی ما به راحتی
میتوانیم بررسی کنیم ،آخرین ایدة تشخیص تصویرمان در مقایسه با ایدههای سایرین چگونه کار میکند .بهعبارت
دیگر ،ایدهها و الگوریتمها با موموعة دادههای یکسانی تست میشوند.

1. Image Recognition
2. Character
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این موموعة داده1،پایگاه داده ارقام د ستنویس  MNISTنام دارد .میتوانید آن را از وب سایت محقق مورد احترام
شیییبکههای عصیییبی یان الکان2به آدر

 http://yann.lecun.com/exdb/mnist/دانلود کنید .بهعالوه این صیییفحه

فهرسییتی هم از کارایی3ایدههای قدیمی و جدید برای یادگیری و دسییتهبندی صییحیح کراکترهای دسییتنویس دارد.
در آینده به این لیسیییت مراجعه خواهیم کرد تا ببینیم ایده هایمان در مقایسیییه با ایده های حرفهای ها چگونه عمل
میکنند!
کار کردن با قالب4ذخیره سازی دادههای  MNISTساده نی ست .به همین دلیل قالبهای سادهتری ایواد شده ا ست.
یکی از این قالبها  https://pjreddie.com/projects/mnist-in-csv/است .به این فایلها اصطالحاً فایلهای CSV

5میگویند .در فایلهای  CSVهمة مقادیر متنی هسیییتند و با ویرگول از هم جدا شیییدهاند .میتوانید مقدار فایلهای
 CSVرا به راحتی در یک ویراستار متنی مشاهده کنید .بهعالوه اکثر نرمافزارهای صفحة گسترده و برنامههای تحلیل
داده هم امکان کار با فایلهای  CSVرا دارند .میتوان گفت فایلهای  CSVاسییتانداردی جهانی هسییتند .وبسییایت
مذکور دو فایل  CSVدر اختیارمان قرار میدهد:


یک «مجموعة آموزشی»http://www.pjreddie.com/media/files/mnist_train.csv 6:



یک «مجموعه تستی»http://www.pjreddie.com/media/files/mnist_test.csv 7:

«موموعة آموزشی» این وب سایت شامل  60000مثال برچسبدار8است که برای آموزش شبکههای عصبی به کار
میرود .مثال برچ سبدار یعنی ورودی شامل خروجی مطلوب هم ه ست (اینکه مقدار خروجی به ازای این ورودی
چه باید باشد).
«موموعة ت ستی» شامل  10000مثال ا ست .این موموعه برای برر سی چگونگی کارکرد ایدهها و الگوریتمها به کار
میرود .این موموعه هم برچسیییبهای مربوط به مقدار مطلوب را دارد .در نتیوه میتوانیم چک کنیم ،آیا شیییبکة
عصبیمان پاسخ صحیح را تولید میکند یا خیر.

Dataset
Yann Lecun
Performance
Format
Comma-Separated Values
Training Set
Test Set
Labelled
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

اسییتفاده از موموعههای آموزشییی و تسییتی جدا ،برای اطمینان از این اسییت که ما از دادههایی برای تسییت اسییتفاده
میکنیم که قبالً ندیدهایم .در غیر این صورت ،میتوانیم با بهخاطر سپردن دادههای آموز شی و ارا ة نتیوهای دقیق و
کامل تقلب کنیم .جداسازی دادههای آموزشی از دادههای تستی در یادگیری ماشین بسیار رایج است.
بیایید نگاهی به این فایلها بیندازیم .تصییویر زیر بخشییی از موموعة تسییتی  MNISTرا در یک ویراسییتار متنی نشییان
میدهد:

همانطور که مشاهده میکنید ،به نظر میرسد مشکلی وجود دارد! اما درواقع همهچیز درست است .ویراستار متنی،
خطهای طوالنی از متن را نشان میدهد .این خطوط شامل اعدادی هستند که با ویرگول از هم جدا شدهاند .خطوط
ب سیار طوالنی ه ستند و برای همین بع ضی از آنها در چند سطر نمایش داده می شوند .خو شبختانه ویرا ستار متنی ما
شمارة خطوط واقعی را در حا شیة فایل نمایش میدهد .همانطور که م شاهده میکنید ،تمامی دادههای خطوط یک
تا چهار و بخشی از خط پنج در تصویر مشخص است.
فهم محتویات این رکوردها1،یا خطوط متنی ساده است:
 مقدار اول برچ سب (همان مقدار مطلوب) اسییت .برچسییب عددی اسییت که کراکتر دسییتنویس نمایش
میدهد .برای مثال 7 ،یا  .9این پاسخی است که شبکة عصبی سعی میکند به دست آوردن آن را یاد بگیرد.

1. Record
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 مقادیر دیگر که همگی با ویرگول از هم جدا شییدهاند ،مقدار پیکسییلهای مختلف تصییویر کراکتر عددی
دسیییتنویس هسیییتند .این کراکتر در یک آرایة  28x28ذخیره شیییده اسیییت .در نتیوه 784 ،مقدار پس از
برچسب وجود دارند .اگر دوست دارید میتوانید آنها را بشمارید.
طبق موارد فوق رکورد اول عییدد  5را نمییایش میدهیید(مقییدار اول این رکورد) .بقیییة کراکترهییای این رکورد،
پیکسلهای تصویر کراکتر دستنویس  5را نشان میدهند .بهعالوه رکورد دوم عدد صفر ،رکورد سوم عدد چهار،
رکورد چهارم عدد یک و رکورد پنوم عدد نُه را ن شان میدهند .میتوانید هر خطی از فایلهای دادهای  MNISTرا
انتخاب کنید .عدد اول هر خط برچسب تصویر آن خط را نشان میدهد.
تصور اینکه چگونه لیستی از  784مقدار عددی میتوانند تصویر عدد دستنویس یک شخص را نشان دهند ،سخت
است .بهتر است این مقادیر را در قالب یک تصویر رسم کنیم.
پیش از ان وام این کار ،ب یای ید زیرمومو عة کو چکتری از مومو عة داده های  MNISTرا دانلود کنیم .مومو عة
دادههای  MNISTبسیار بزرگ است .از این رو ،کار با یک زیرموموعة کوچکتر کمک می کند بدون کُند شدن
کدهایمان ،بهخاطر اسییتفاده از یک موموعه دادة بزرگ ،کارهایی که برای توسییعة کدها الزم اسییت را انوام دهیم.
پس از تکم یل الگوریتم و به دسییییت آوردن کد مورد نظر ،میتوانیم از کل داده های  MNISTاسیییت فاده کنیم.
آدر هایی که در ادامه آوردهایم حاوی زیرموموعههای کوچکتری از  MNISTهستند:
 ده رکورد از موموعة تستی :MNIST
https://raw.githubusercontent.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetw
ork/master/mnist_dataset/mnist_test_10.csv


صد رکورد از موموعه آموزشی :MNIST
https://raw.githubusercontent.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetw
ork/master/mnist_dataset/mnist_train_100.csv

اگر مرورگر وب1شییما بهجای دانلود خودکار دادهها آنها را نمایش میدهد ،میتوانید به صییورت دسییتی فایل را با
انت خاب گزی نه  Save Asاز منوی  ،Fileیا ع مل م عادل آن در مرورگر تان ذخیره کن ید .فا یل را در هر جایی که
میخواهید ذخیره کنید .ما فایل داده هایمان را در پوشیییهای به نام  mnist_datasetدر کنار دفترچه یادداشیییتهای
 IPythonخود ذخیره میکنیم .این امر در شکل زیر نشان داده شده است.

1. Web Browser
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قبل از کارهایی مثل ر سم دادهها یا آموزش شبکة ع صبی با آنها ،باید دادهها را بخوانیم تا بتوانیم در کدهای پایتون
از آنها ا ستفاده کنیم .باز کردن و خواندن فایلها در پایتون ب سیار ساده ا ست .بیایید ببینیم چگونه میتوانیم این کار
را انوام دهیم:
)'data_file = open("mnist_dataset/mnist_train_100.csv", 'r
)(data_list = data_file.readlines
)(data_file.close

همانطور که م شاهده میکنید ،فقط سه خط کد برای خواندن فایل نو شتیم .بیایید هر یک را برر سی کنیم .خط اول
از تابع )( openبرای باز کردن فایل ا ستفاده میکند .همانطور که م شاهده میکنید اولین پارامتر این تابع م سیر و نام
فایل ا ست .م سیر فایل ،پو شهای که فایل در آن ه ست را هم شامل می شود .پارامتر دوم تابع )( openاختیاری ا ست.
این پارامتر به پایتون میگو ید ،میخواهیم چه کاری با فا یل ان وام دهیم ‘r’ .یعنی میخواهیم فا یل را فقط برای
خواندن باز کنیم ،نه نوشییتن؛ با این کار جلوی هرگونه اتفاقی که ممکن اسییت باعث تغییر ،یا حذف دادهها شییود را
میگیریم .اگر سیییعی کنیم چیزی در این فایل بنویسییییم و آن را تغییر دهیم ،پایتون متوقف شیییده و با خطایی مانع
میشود.
اما ،متغیر  data_fileچیسیییت؟ تابع )( openیک هَندل فایل (1یک اشیییارهگر) به فایل بازمیگرداند که ما آن را به
متغیری به نام  data_fileتخصییییص دادهایم .حال که فایل را باز کردیم ،همة کارهایی که میخواهیم با فایل انوام
دهیم با هَندل فایل انوام میشود.

1. Handle
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خط بعدی سیییاده اسیییت .ما از تابع )( readlinesهَندل فایل که با  data_fileدر دسیییتر

اسیییت ،برای خواندن همة

خطوط فایل و تخصیص آنها به متغیر  data_listا ستفاده کردیم .حال این متغیر حاوی یک لیست است .هر یک از
آیتمهای این لیسییت ،رشییتهای اسییت که معادل یکی از خطوط فایل اسییت .حال میتوانیم به راحتی با تغییر اندیس
لیست  data_listبین خطوط فایل جابهجا شویم .بنابراین data_list[0] ،اولین رکورد و ] data_list[9دهمین رکورد
فایل اسییت .ممکن اسییت از دیگران بشیینوید ،نباید از )( readlinesاسییتفاده کنید؛ چون کل فایل را میخواند و در
حافظة کامپیوتر کپی میکند .آنها به شیییما خواهند گفت فایل را خط به خط بخوانید و هر کاری که میخواهید با
آن خط انوام دهید ،سیپس سیراغ خط بعدی بروید .این ایده اشیتباه نیسیت .کار کردن با هر خط به صیورت جدا در
مقایسیییه با خواندن همة فایل و کپی آن در حافظه کارایی باالتری دارد .با این حال ،فایل هایی که ما در این کتاب
اسییتفاده میکنیم آنقدر بزرگ نیسییتند .در نتیوه اگر از )( readlinesاسییتفاده کنیم ،کدهایمان سییادهتر میشییوند.
سادگی و قابل فهم بودن کدها موقع یادگیری پایتون برای ما مهم است.
آخرین خط کد باال ،فایل را میبندد .بسییتن فایلها و سییایر منابع مشییابه پس از اتمام کار با آنها عادت بسیییار خوبی
اسییت .اگر این کار را نکنیم ،این منابع باز میمانند و این امر ممکن اسییت باعث بروز مشییکالتی شییود .ممکن اسییت
بپرسید چه مشکالتی؟ بعضی از برنامهها ممکن است در فایلی که یک برنامة دیگر آن را باز کرده ،به علت احتمال به
وجود آمدن نا سازگاری ،ننوی سند .این کار م شابه دو نفر ا ست که سعی میکنند همزمان روی یک تکه کاغذ نامه
بنویسییند .گاهی ممکن اسییت کامپیوترتان فایلی را برای جلوگیری از چنین اتفاقی قفل کند .اگر پس از اسییتفاده از
فایلها آنها را نبندید ،ممکن است منور به تولید موموعهای فایل قفل شده شوید .حداقل کاری که با بستن فایلها
انوام میدهید ،این اسیییت که به کامپیوترتان امکان میدهید حافظهای که برای نگهداری قسیییمتهای مختلف فایل
تخصیص داده را آزاد کند.
یک دفترچه یاددا شت جدید و خالی ایواد کرده و تکه کد باال را امتحان کنید .المانهای لی ست  data_listرا چاپ
کنید .تصویر زیر نتیوة اجرای این کد را نشان میدهد:
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همانطور که مشییاهده میکنید طول لیسییت  100اسییت .تابع )( lenاندازة لیسییت را به ما میگوید .بهعالوه ،میتوانید
محتویات رکورد اول data_list[0]،را هم م شاهده کنید .عدد اول ،یعنی برچ سب 5 ،ا ست و  784عدد بعدی مقادیر
رنگهای پیکسلهایی هستند که تصویر مربوط به کراکتر دستنویس  5را می سازند .اگر به دقت نگاه کنید ،متوجه
می شوید که مقادیر این رنگها در بازة  0تا  255ا ست .ممکن ا ست بخواهید به بقیة رکوردها هم نگاه کنید تا ببینید
آیا این ویژگی برای آنها هم صیییادق اسیییت یا خیر؛ در اینصیییورت ،خواهید دید که مقادیر رنگها برای سیییایر
رکوردها هم در همین بازه قرار دارد.
در قسییمتهای قبل چگونگی رسییم آرایههای عددی با تابع )( imshowرا دیدیم .اینوا هم میخواهیم همان کار را
انوام دهیم ،اما باید لیسییت اعدادی که با ویرگول از هم جدا شییدهاند را به یک آرایه تبدیل کنیم .قدمهایی که باید
برای این تبدیل برداریم ،عبارتند از:
 ر شتة طوالنی مقادیری که با ویرگول از هم جدا شدهاند را به موموعهای مقدار جداگانه تبدیل کنید .برای
جداکردن این مقادیر میتوانید از ویرگول بهعنوان حا ل بین مقادیر موزا استفاده کنید.
 اولین مقدار که همان برچ سب ا ست را نادیده بگیرید و بقیة لی ست  28 * 28 = 784مقدار را به آرایهای با
 28سطر و  28ستون تبدیل کنید.
 آرایه را رسم کنید.
بهتر است کد پایتون این کار را با جز یات با هم بررسی کنیم .ابتدا باید کتابخانههای پایتون که برای رسم نمودارها و
کار با آرایهها نیاز داریم را با دستور  importبه پایتون معرفی کنیم:
import numpy
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import matplotlib.pyplot
%matplotlib inline

سه خط کد زیر را م شاهده کنید .متغیرها را برای ساده کردن فهم اینکه کدام دادهها کوا ا ستفاده می شوند ،رنگی
کردهایم:
)'all_values = data_list[0].split(',
))image_array = numpy.asfarray(all_values[1:]).reshape((28,28
matplotlib.pyplot.imshow(image_array, cmap='Greys',
)'interpolation='None

ابتدا محتوای رکورد اول که آن را چاپ کردیم data_list[0] ،با ویرگول از هم جدا میشوند .همانطور که مشاهده
میکنید ،فرایند جداسازی توسط تابع )( splitانوام میشود .برای اعالم کراکتر حا ل به تابع )( ،splitباید آن کراکتر
را بهعنوان پارامتر به تابع ارسیییال کنیم .در مثال ما کراکتر جداکننده ویرگول اسیییت .نتیوة این جداسیییازی به متغیر
 all_valuesتخصییییص مییابد .میتوانید مقدار  all_valuesرا چاپ کنید .خواهید دید این متغیر حاوی لیسیییتی از
مقادیر است.
خط بعدی به نظر پیچیدهتر میرسییید؛ چون چند کار مختلف در این خط انوام میشیییود .بیایید این خط را دقیقتر
بررسییی کنیم .هسییتة اصییلی این خط لیسییت  all_valuesاسییت .اینوا از براکت ] [1:برای اسییتخراج همة مقادیر این
لیسییت به جز مقدار اول آن اسییتفاده کردهایم .با این روش میتوانیم برچسییب ابتدای لیسییت را نادیده گرفته و 784

مقدار باقیمانده را برداریم .تابع )( numpy.asfarrayیکی از توابع  numpyاسییت که برای تبدیل رشییتههای متنی به
اعداد حقیقی و تبدیل آن اعداد به یک آرایه به کار میرود .ممکن است بپرسید تبدیل رشتههای متنی به اعداد یعنی
چه؟ فایلی که خواندیم یک فایل متنی و هر رکورد آن هم یک رشتة متنی بود .جدا کردن مقادیر هر خط با ویرگول
هم منور به تولید یک لیسییت متنی میشییود .آن متن میتواند ” “orange123” ،“appleیا ” “567باشیید .رشییتة متنی
” “567با عدد  567متفاوت اسیییت .به همین دلیل باید رشیییتههای متنی را به عدد تبدیل کنیم ،حتی اگر این مقادیر
ر شتهای شبیه به اعداد با شند .ق سمت آخر ) reshape((28, 28برای تبدیل لی ست اعداد به یک آرایه  28x28ا ست.
آرایة حاصل در  image_arrayذخیره میشود.
خط سیییوم متغیر  imag_arrayرا با تابع )( imshowکه در قسیییمت قبل دیدیم ،رسیییم میکند .اینبار با مقداردهی
’ cmap=’Greysاز یک پالت رنگ سیییاه و سییفید اسییتفاده کردیم تا کراکترهای دسییتنویس بهتر مشییخص شییوند.
تصویر زیر خروجی این کد را نشان میدهد:
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همانطور که مشاهده میکنید تصویر رسم شده ،عدد  5را نشان میدهد .برچسب این رکورد هم برابر با  5است .اگر
رکورد بعدی را انتخاب کنیم که برچسب آن صفر است  ،تصویر زیر رسم خواهد شد:

همانطور که مشاهده میکنید کراکتر دستنویس برابر با صفر است.
آمادهسازی دادههای آموزشیMNIST

در قسییمت قبل چگونگی خواندن و رسییم دادههای  MNISTرا با هم دیدیم .حال میخواهیم شییبکة عصییبیمان را با
این دادهها آموزش دهیم .اما پیش از ارسال این دادهها به شبکة عصبی باید کمی دربارة آمادهسازی آنها فکر کنیم.
در قسمتهای قبل دیدیم ،اگر دادههای ورودی و مقادیر خروجی شبکههای عصبی شکل درستی داشته باشند و در
بازة خروجی تابع تحریک باشند ،شبکة عصبی بهتر کار میکند.
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اولین کاری که باید انوام دهیم ،تغییر مقیا

رنگ ورودیها از بازة  0تا  255به بازة کوچکتر  0.01تا  1.0اسیییت.

ما تعمداً  0.01را بهعنوان حد پایین این بازه انتخاب کردیم تا با مشکالت مقادیر صفر در ورودی که میتوانند جلوی
بهروزر سانی وزنها را بگیرند ،مواجه ن شویم .موبور نی ستیم از  0.99بهعنوان حد باالی مقادیر ورودی ا ستفاده کنیم.
نیازی به حذف  1.0از مقادیر ورودی نداریم؛ فقط در خروجی شییبکه باید از مقدار غیرقابل دسییتیابی  1.0صییرفنظر
کنیم.
تقسییییم ورودیها که در بازة  0-255قرار دارند ،بر  255آنها را دربازة  0تا  1قرار میدهد .سیییپس باید آنها را در
 0.99ضرب کنیم تا در بازة  0تا  0.99قرار بگیرند .سپس  0.01را با آنها جمع میکنیم تا ورودیها را به بازة 0.01

تا  1.0تبدیل کنیم .کد پایتون زیر این کارها را انوام میدهد:
scaled_input = (numpy.asfarray(all_values[1:]) / 255.0 * 0.99) +
0.01
)print(scaled_input

خروجی تأیید میکند که مقادیر در بازة  0.01تا  0.99قرار دارند:
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حال که تغییر مقیا

دادههای  MNISTرا انوام دادیم ،این دادهها در بازة مورد نظر قرار گرفتند ،میتوانیم آنها را

برای آموزش و بازجست به شبکة عصبیمان ارسال کنیم.
حال باید به خروجیهای شبکة عصبیمان فکر کنیم .همانطور که در قسمتهای قبل گفتیم ،خروجی شبکة عصبی
باید در بازهای باشیید که تابع تحریک شییبکه ،توانایی تولید آن را دارد .تابع تحریک سیییگمو ید که از آن اسییتفاده
میکنیم ،توانایی تولید اعدادی مثل  ،-2.0یا  255را ندارد .بازة خروجی تابع تحریک سییییگمو ید بین  0.0و 1.0

ا ست .توجه دا شته با شید خروجی این تابع در عمل شامل مقادیر  0.0و  1.0نی ست؛ چون تابع سیگمو ید فقط به این
مقادیر میل میکند1و هیچگاه به آنها نمیرسیید .بنابراین به نظر میرسیید باید موقع آموزش ،مقادیر مطلوبمان را تغییر
مقیا

دهیم.

اما سؤال مهمتری هم هست که باید از خودمان بپرسیم .خروجی اصالً باید چه باشد؟ آیا خروجی یک تصویر است؟
یعنی باید  28 * 28 = 784گرة خروجی داشییته باشیییم؟ اگر یک قدم به عقب برگردیم و به آنچه از شییبکة عصییبی
میخواهیم فکر کنیم ،به این نتیوه میرسیییم که میخواهیم تصییویر را دسییتهبندی کنیم و برچسییب درسییتی به آن
تخصیص دهیم .این برچسب یکی از ده عدد بازة  0تا  9است .بهعبارت دیگر ،شبکة عصبی باید یک الیة خروجی با
 10گره داشییته باشیید .یک گره به ازای هر یک از پاسییخها(یا برچسییبها)؛ اگر پاسییخ صییفر باشیید ،اولین گرة الیة
خروجی فعال میشود و بقیة گرهها غیرفعال میمانند .اگر پاسخ  9باشد آخرین گرة الیة خروجی فعال میشود و بقیة
گرهها باید غیرفعال باقی بمانند .تصویر زیر این شِما را با خروجیهای نمونه نشان میدهد.

1. Approach
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مثال اول ،مربوط به حالتی ا ست که شبکة ع صبی فکر میکند عدد  5را دیده ا ست .همانطور که م شاهده میکنید،
بزرگترین سیگنال الیة خروجی مربوط به گرهای است که برچسب  5دارد .به یاد داشته باشید این گره ،گرة ششم
است؛ زیرا شمارش برچسبها را از صفر آغاز کردهایم .سایر گرههای خروجی سیگنالی بسیار کوچک و نزدیک به
صفر تولید میکنند .خطاهای گِرد کردن1اعداد ممکن است منور به تولید خروجی صفر شود ،اما به یاد داشته باشید
تابع تحریک ،خروجی صفر تولید نمیکند.
مثال بعدی حالتی را نشان میدهد که شبکة عصبی فکر میکند کراکتر  0را دیده است .مودداً بزرگترین خروجی
تولیدشدة شبکة عصبی در این حالت مربوط به برچسب  0است.
مثال آخر جذابتر اسیییت .همانطور که مشیییاهده میکنید ،بزرگترین خروجی تولید شیییده در این مثال مربوط به
برچسییب  9اسییت .با این حال ،خروجی مربوط به برچسییب  4هم نسییبتاً بزرگ اسییت .عموماً ما بزرگترین سیییگنال
خروجی را در نظر میگیریم ،اما میتوانید در این مثال مشیییاهده کنید که چگونه شیییبکة عصیییبی به دیدن مقدار 4
1. Rounding Errors
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مشییکوک اسییت .شییاید نحوة نوشییتن کراکتر اطمینان از مقدار آن را دشییوار کرده باشیید .این نوع عدم اطمینانها در
شیییبکههای عصیییبی اتفاق میافتد .بهجای اینکه چنین خروجی را بد در نظر بگیریم ،میتوانیم به آن در قالب پاسیییخ
رقیب فکر کنیم.
بسییییار خوب! حال باید این ایدهها را در قالب خروجی شیییبکة عصیییبی پیادهسیییازی کنیم .همانطور که دیدیم اگر
برچ سب یک مثال آموز شی  5با شد ،همة المانهای آرایة خروجی شبکة ع صبی ،بهجز المان معادل برچ سب  ،5باید
مقادیر نسبتاً کوچکی داشته باشند .این آرایه میتواند شبیه به ] [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0باشد .درواقع باید مقیا
اعداد این آرایه را تغییر دهیم .در ق سمتهای قبل دیدیم اگر سعی کنیم شبکة ع صبی خروجی صفر ،یا یک تولید
کند(که برای تابع تحریک سیگمو ید غیرممکن است) ،منور به ایواد وزنهای بزرگ و شبکهای اشباع شده خواهد
شد .بنابراین از مقادیر  0.01و  0.99ا ستفاده میکنیم .در نتیوه آرایة مق صد برای برچ سب  5شبیه به [0.01, 0.01,

]  0.01, 0.01, 0.01, 0.99, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01خواهد بود.
به قطعة کد پایتون زیر که ماتریس مطلوب را میسازد ،توجه کنید:
)#output nodes is 10 (example
onodes = 10
targets = numpy.zeros(onodes) + 0.01
targets[int(all_values[0])] = 0.99

خط اول بعد از توضیییحات تعداد گرههای خروجی را برابر  10قرار میدهد .خط دوم از یکی از توابع  numpyبه نام
)( numpy.zerosبرای ایواد آرایهای که با مقادیر صفر پر شده ،ا ستفاده میکند .پارامترهای این تابع اندازه و شکل
آرایهای اسییت که میخواهیم .در این مثال ما آرایهای سییاده با طول  onodesکه برابر با تعداد گرههای الیة خروجی
است ،میخواهیم .برای رفع مشکل صفرهایی که دربارة آن صحبت کردیم ،مقدار  0.01را به مقادیر این آرایه اضافه
میکنیم.
خط بعدی المان اول رکورد  MNISTکه معادل برچسب مقدار آموزشی است را به یک عدد صحیح تبدیل میکند.
به یاد داشییته باشییید این رکورد در قالب یک مقدار رشییتهای از فایل خوانده میشییود ،نه یک عدد؛ سییپس از این
برچ سب برای مقداردهی المان صحیح لی ست  targetsبه  0.99ا ستفاده می شود .این راه حل ،مخت صر و مفید و تمیز
ا ست .در این حالت برچ سب ” “0به عدد صحیح  0تبدیل می شود که اندیس مورد نظر ما در آرایة ][ targetsبرای
برچ سب صفر ا ست .بهطور م شابه برچ سب ” “9هم به عدد صحیح  9تبدیل می شود و ] targets[9المان آخر آرایه
است .تصویر زیر نمونهای از خروجی این کد را نشان میدهد:
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 تا اینوا کارهای آماده سازی ورودیها برای آموزش شبکة ع صبی و بازج ست آن و محا سبة خروجی،ب سیار خوب
.برای آموزش شبکه را انوام دادیم
 این کد. لیست زیر کدهایی که تا اینوا نوشتیم را نشان میدهد.حال اجازه دهید کد پایتونمان را بهروزرسانی کنیم
 در ادامه تغییرات بیشیییتری در این کد اعمال خواهیم.اسیییت

زیر در دسیییتر

همواره از طریق گیت هاب در آدر
:کرد



https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master
/part2_neural_network_mnist_data.ipynb
# python notebook for Make Your Own Neural Network
# code for a 3-layer neural network, and code for learning the
MNIST dataset
# (c) Tariq Rashid, 2016
# license is GPLv2
import numpy
# scipy.special for the sigmoid function expit()
import scipy.special
# library for plotting arrays
import matplotlib.pyplot
# ensure the plots are inside this notebook, not an external window
%matplotlib inline
# neural network class definition
class neuralNetwork:

# initialise the neural network
def
__init__(self,
inputnodes,
hiddennodes,
outputnodes,
learningrate):
# set number of nodes in each input, hidden, output layer
self.inodes = inputnodes
self.hnodes = hiddennodes
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self.onodes = outputnodes
# link weight matrices, wih and who
# weights inside the arrays are w_i_j, where link is from node
i to node j in the next layer
# w11 w21
# w12 w22 etc
self.wih = numpy.random.normal(0.0, pow(self.inodes, -0.5),
(self.hnodes, self.inodes))
self.who = numpy.random.normal(0.0, pow(self.hnodes, -0.5),
(self.onodes, self.hnodes))
# learning rate
self.lr = learningrate
# activation function is the sigmoid function
self.activation_function = lambda x: scipy.special.expit(x)
pass

# train the neural network
def train(self, inputs_list, targets_list):
# convert inputs list to 2d array
inputs = numpy.array(inputs_list, ndmin=2).T
targets = numpy.array(targets_list, ndmin=2).T
# calculate signals into hidden layer
hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs)
# calculate the signals emerging from hidden layer
hidden_outputs = self.activation_function(hidden_inputs)
# calculate signals into final output layer
final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs)
# calculate the signals emerging from final output layer
final_outputs = self.activation_function(final_inputs)
# output layer error is the (target - actual)
output_errors = targets - final_outputs
# hidden layer error is the output_errors, split by weights,
recombined at hidden nodes
hidden_errors = numpy.dot(self.who.T, output_errors)
# update the weights for the links between the hidden and
output layers
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self.who += self.lr * numpy.dot((output_errors * final_outputs
* (1.0 - final_outputs)), numpy.transpose(hidden_outputs))
# update the weights for the links between the input and hidden
layers
self.wih
+=
self.lr
*
numpy.dot((hidden_errors
*
hidden_outputs * (1.0 - hidden_outputs)), numpy.transpose(inputs))
pass

# query the neural network
def query(self, inputs_list):
# convert inputs list to 2d array
inputs = numpy.array(inputs_list, ndmin=2).T
# calculate signals into hidden layer
hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs)
# calculate the signals emerging from hidden layer
hidden_outputs = self.activation_function(hidden_inputs)
# calculate signals into final output layer
final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs)
# calculate the signals emerging from final output layer
final_outputs = self.activation_function(final_inputs)
return final_outputs
# number of input, hidden and output nodes
input_nodes = 784
hidden_nodes = 100
output_nodes = 10
# learning rate is 0.3
learning_rate = 0.3
# create instance of neural network
n
=
neuralNetwork(input_nodes,hidden_nodes,output_nodes,
learning_rate)
# load the mnist training data CSV file into a list
training_data_file
=
open("mnist_dataset/mnist_train_100.csv",
'r')
training_data_list = training_data_file.readlines()
training_data_file.close()
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# train the neural network
# go through all records in the training data set
for record in training_data_list:
# split the record by the ',' commas
)'all_values = record.split(',
# scale and shift the inputs
inputs = (numpy.asfarray(all_values[1:]) / 255.0 * 0.99) + 0.01
# create the target output values (all 0.01, except the desired
)label which is 0.99
targets = numpy.zeros(output_nodes) + 0.01
# all_values[0] is the target label for this record
targets[int(all_values[0])] = 0.99
)n.train(inputs, targets
pass

همانطور که مشاهده میکنید ،استفاده از کتابخانههای رسم نمودار را در ابتدای کد با دستور  importبه پایتون اعالم
کردهایم .بهعالوه کدهایی هم برای مشیییخص کردن اندازة الیه های ورودی ،میانی ،خروجی و خواندن داده های
آموز شی ( MNISTن سخة کوتاهتر این دادهها) ا ضافه کردهایم .در نهایت ،شبکة ع صبی را با این رکوردها آموزش
دادهایم.
اما چرا از  784گرة ورودی ا ستفاده کردهایم؟ اگر به یاد دا شته با شید ،گفتیم ت صاویر د ستنو شته  28x28پیک سل
هستند.
استفاده از  100گرة میانی آنقدرها هم علمی نیست .از عددی بزرگتر از  784استفاده نکردهایم؛ چون شبکة عصبی
باید بتواند ویژگی ها ،یا الگوهایی در ورودی پیدا کند که به صیییورت مختصیییرتری از خود ورودی نمایش داده
میشیییوند .بنابراین با انتخاب مقداری کوچکتر از تعداد ورودی ها میتوانیم شیییبکه را موبور کنیم سیییعی کند
ویژگیهای کلیدی را خال صه کند .با این حال ،اگر تعداد گرههای الیة میانی ب سیار کم با شد ،ما توانایی شبکه برای
پیدا کردن ویژگیها یا الگوهای خاص را محدود میکنیم .بهعبارت دیگر ،ممکن اسییت توانایی شییبکة عصییبی برای
فهم داده های  MNISTرا از آن بگیریم .با توجه به اینکه الیة خروجی  10گره و  10مقدار خروجی دارد؛ انتخاب
 100گره الیة میانی منطقی به نظر میرسد.
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روش م شخ صی برای انتخاب تعداد گرههای الیة میانی برای م سا ل مختلف وجود ندارد .بهعالوه ،روش م شخ صی
برای انتخاب تعداد الیههای میانی هم وجود ندارد .در حال حاضیییر بهترین روش بررسیییی اعداد متفاوت برای پیدا
کردن عددی است که برای مسئلة مورد نظر شما به خوبی کار میکند.
تست شبکة عصبی
حال که شیییبکة عصیییبیمان را با یک زیرموموعة  100رکوردی از دادههای آموزشیییی ،آموزش دادیم؛ میخواهیم
ت ست کنیم فرایند آموزش چقدر مؤتر بوده ا ست .این کار را با موموعه دادههای دوم انوام میدهیم؛ یعنی موموعه
دادههای تسیییت؛ ابتدا باید دادههای تسیییت را بخوانیم .کد مربوط به این کار مشیییابه کدی اسیییت که برای دادههای
آموزشی نوشتیم:
# load the mnist test data CSV file into a list
)'test_data_file = open("mnist_dataset/mnist_test_10.csv", 'r
)(test_data_list = test_data_file.readlines
)(test_data_file.close

باید فایل این دادهها را مثل قبل باز کنیم .این دادهها ساختاری م شابه دادههای آموز شی دارند .پیش از اینکه حلقهای
بنویسیییم که همة رکوردها را تسییت کند ،اجازه دهید ببینیم اگر یکی از رکوردها را دسییتی تسییت کنیم ،چه اتفاقی
میافتد .ت صویر زیر رکورد اول دادههای ت ستی را ن شان میدهد که از آن برای بازج ست شبکة ع صبی آموزشدیده
استفاده کردهایم:
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همانطور که م شاهده میکنید ،برچ سب رکورد اول موموعه دادههای ت ستی ” “7ا ست .امیدواریم اگر بازج ستی با
دادههای این رکورد به شبکة عصبی ارسال کنیم ،پاسخ یکسانی بگیریم.
رسییم مقادیر اولین رکورد دادههای تسییتی تابت میکند که عدد دسییتنویس ،برابر با هفت اسییت .بازجسییت شییبکة
آموزشدیده لیسییتی از اعداد تولید میکند .این لیسییت خروجی هر یک از گرههای شییبکة عصییبی را نشییان میدهد.
احتماالً در ت صویر به این نکته توجه کردهاید که یکی از مقادیر خروجی از سایرین بزرگتر ا ست .این مقدار معادل
برچسب  7است .توجه داشته باشید این مقدار هشتمین المان آرایه است؛ چون شمارش از صفر آغاز میشود.
شبکة عصبیمان به درستی کار کرد! همة سختیهایی که در این کتاب کشیدیم ارزشش را داشت! توانستیم به شبکة
ع صبیمان آموزش دهیم که به ما بگوید چه عددی در ت صویر نو شته شده ا ست .به یاد دا شته با شید شبکة ع صبی،
تصویر موجود در رکورد تستی را قبالً ندیده است .بهعبارت دیگر ،این تصویر بخشی از موموعه دادههای آموزشی
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نیست .در نتیوه شبکة عصبی توانست به درستی یک کراکتر دستنویس را که قبالً ندیده است ،تشخیص دهد .این
کار بسیار بزرگی است!
تنها با چند خط کد سییاده پایتون شییبکة عصییبی سییاختیم .این شییبکه کاری انوام میدهد که بسیییاری آن را هوش
مصنوعی میدانند؛ این شبکه عصبی یاد میگیرد اعداد دستنوشته افراد را بخواند .نکتة هیوانانگیزتر اینواست که
ما از بخش کوچکی از دادههای آموزشیییمان اسییتفاده کردیم .به یاد داشییته باشییید دادههای آموزشیییمان 60000

رکورد دارند .ما فقط از  100رکورد آن برای آموزش شبکة عصبیمان استفاده کردیم .خودمان هم فکر نمیکردیم
با چنین موموعة آموزشی کوچکی شبکة عصبی بتواند به درستی کار کند.
بیایید ادامه دهیم و ببینیم شیییبکة عصیییبی مان با بقیة داده های موجود چه عکسالعملی نشیییان میدهد .البته این بار
موفقیتآمیز بودن یا نبودن خروجی شبکة عصبی را هم تبت میکنیم تا بتوانیم بررسی کنیم ،ایدههایمان چقدر موفق
بودهاند .بهعالوه با تبت موفقیتآمیز بودن یا نبودن خروجی شیییبکة عصیییبی میتوانیم خروجی کارمان را با خروجی
کار بقیه مقایسه کنیم .کد زیر را مشاهده کنید .در ادامه کارهایی که این کد انوام میدهد را بررسی کردهایم:
# test the neural network
# scorecard for how well the network performs, initially empty
][ = scorecard
# go through all the records in the test data set
for record in test_data_list:
# split the record by the ',' commas
)'all_values = record.split(',
# correct answer is first value
)]correct_label = int(all_values[0
)"print(correct_label, "correct label
# scale and shift the inputs
inputs = (numpy.asfarray(all_values[1:]) / 255.0 * 0.99) + 0.01
# query the network
)outputs = n.query(inputs
# the index of the highest value corresponds to the label
)label = numpy.argmax(outputs
)"print(label, "network's answer
# append correct or incorrect to list
if (label == correct_label):
# network's answer matches correct answer, add 1 to scorecard
)scorecard.append(1
else:
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# network's answer doesn't match correct answer, add 0 to
scorecard
)scorecard.append(0
pass
pass

پیش از آغاز حلقه ،لیسییتی خالی به نام  scorecardایواد میکنیم .این لیسییت با نتیوة هر یک از رکوردهای تسییتی
بهروزرسانی میشود .همانطور که مشاهده میکنید ،کارهایی که داخل حلقه انوام میدهیم مشابه قبل است؛ رکورد
متنی را با ویرگول جدا میکنیم .سپس مقدار اول را بهعنوان پاسخ مطلوب نگه میداریم .در ادامه مقیا

سایر مقادیر

را تغییر میدهیم تا برای بازجست شبکة عصبی مناسب باشند .پاسخ شبکة عصبی را در متغیری به نام  outputsذخیره
میکنیم.
بخش هیوانانگیز قدم بعدی ا ست .میدانیم که از نظر شبکة ع صبی گرة خروجی که بی شترین مقدار را دارد پا سخ
بازجسیییت اسیییت .اندیس1آن گره ،یعنی موقعیت آن در آرایة خروجی شیییبکة عصیییبی ،معادل برچسیییب (کراکتر
د ستنویس موجود در ت صویر) ا ست .همان طور که گفتیم شمارش اندیس آرایه از صفر آغاز می شود .در نتیوه،
المان اول معادل برچ سب ” “0و المان پنوم معادل برچ سب ” “4ا ست .سایر برچ سب ها هم با همین روش م شخص
میشوند.
خوشیییبختانه  numpyتابعی دارد که بزرگترین مقدار یک آرایه را پیدا میکند و اندیس آن را به ما میگوید .این
تابع)( numpy.argmaxنام دارد .میتوانید مسییتندات این تابع را در آدر

https://docs.scipy.org/doc/numpy-

 1.10.1/reference/generated/numpy.argmax.htmlم طال عه کن ید .اگر این تابع م قدار صیییفر را بازگردا ند،
میفهمیم که شبکة عصبی فکر میکند پاسخ بازجست صفر است و بقیه هم به همین ترتیب.
ق سمت آخر کد ،برچ سب خروجی شبکة ع صبی را با برچ سب صحیح (مقدار مطلوب) مقای سه میکند .اگر این دو
مقدار یکسییان بودند ،عدد  1به انتهای لیسییت  scorecardاضییافه میشییود ،در غیر اینصییورت مقدار  0به انتهای این
لیست اضافه خواهد شد.
ما موموعهای دستور )( printبه کدمان اضافه کردیم تا بتوانیم خروجی شبکة عصبی و پاسخ صحیح را ببینیم .تصویر
زیر خروجی این کد و مقدار  scorecardرا نشان میدهد:
1. Index
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همانطور که مشییاهده میکنید نتایج اینبار خیلی درخشییان نیسییتند و تعداد زیادی اشییتباه وجود دارد .طبق لیسییت
 scoreboardاز  10رکورد ت ست ،شبکة ع صبی شش مورد را به در ستی ت شخیص داده ا ست .بهعبارت دیگر نرخ
موفقیت شبکة عصبی  60%است .این نتیوه با توجه به تعداد مثالهای آموزشیمان آنقدرها هم بد نیست .بیایید تکه
کدی بنویسیم که نتیوة تستمان را در قالب یک عدد اعشاری چاپ کند:
# calculate the performance score, the fraction of correct
answers
)scorecard_array = numpy.asarray(scorecard
print ("performance = ", scorecard_array.sum() /
)scorecard_array.size

همانطور که مشاهده میکنید با محاسبهای ساده میتوانیم درصد موفقیت شبکة عصبی را به دست آوریم .این مقدار
جمع المانهایی با مقدار  1در لیست  scoreboardاست که بر تعداد کل المانهای آن تقسیم شده است .بیایید ببینیم
این کد چه مقداری تولید میکند:

همانطور که مشاهده میکنید ،طبق انتظارمان این کد مقدار  0.6یا  60درصد دقت را چاپ میکند.
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آموزش و تست شبکة عصبی با کل دادههای آموزشی
در ادامه بهتر اسیت همة کدهای جدیدی که برای تسیت کارایی شیبکة عصیبی نوشیتیم را به برنامة اصیلیمان اضیافه
کنیم .حال که در حال تغییر برنامهمان هسییتیم ،نام فایلهای دادههای آموزشییی و تسییتی شییبکة عصییبی را هم تغییر
میدهیم تا برنامهمان از همة  60000رکورد آموزشیییی و  10000رکورد تسیییتی اسیییتفاده کند .قبالً این فایلها را با
نامهای  mnist_dataset/mnist_train.csvو  mnist_dataset/mnist_test.csvذخیره کردهایم.
به یاد داشته باشید میتوانید دفترچه یادداشت کدهای پایتون را از وبسایت گیت هاب دانلود کنید:
https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master
/part2_neural_network_mnist_data.ipynb



نتیوة آموزش شبکة عصبی سادة سه الیهمان با  60000مثال آموزشی و تست آن با  10000رکورد تستی دقتی معادل
 0.9473دارد .این نتیوة بسیاری خوبی است ،دقتی معادل  95درصد:

مقای سة دقت نزدیک به  95%شبکة ع صبیمان با محکهای1آدر

 http://yann.lecun.com/exdb/mnist/خالی

از لطف نیسیییت .با مراجعه به این صیییفحه خواهید دید نتیوهای که به دسیییت آوردهایم ،از نتایج حاصیییل از برخی
روشهای قدیمی بهتر ا ست .د ستاورد ما م شابه د ستاورد شبکههای ع صبی سادهای ا ست که در آن صفحه فهر ست
شده ،یعنی  .95.3%چنین نتیوهای اصالً بد نیست.
باید خو شحال با شیم که اولین تال شمان در ا ستفاده از شبکههای ع صبی به نتیوهای انوامیده که با د ستاورد محققان
حرفهای شیییبکههای عصیییبی قابل قیا

اسیییت .بهعالوه نباید از اینکه بررسیییی  60000مثال آموزشیییی و انوام همة

محاسییبات مربوط به آنها حتی روی کامپیوترهای مدرن کمی طول میکشیید ،متعوب شییوید .لپتاپ جدید ما طی
دو دقیقه دادههای آموزشی را بررسی کرد .ممکن است این کار روی کامپیوتر شما بیشتر یا کمتر طول بکشد.

1. Benchmarks
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مقداری بهبود :تغییر نرخ آموزش
موفقیت  95در صدی با موموعه دادههای  MNISTبا اولین شبکة ع صبیمان ،تنها با ایدههای ساده و کدهای سادة
پایتون خیلی هم خوب اسییت .در نتیوه اگر میخواهید همینجا توقف کنید ،کامالً منطقی اسییت .اما ،شییاید بتوانیم
بهبودهای سادهای روی شبکة عصبیمان اعمال کنیم.
اولین کاری که میتوانیم در راسییتای بهبود شییبکة عصییبیمان انوام دهیم ،تغییر نرخ یادگیری اسییت .در قسییمت قبل
بدون بررسیییی تأتیر سیییایر مقادیر آن را برابر با  0.3قرار دادیم .بیایید این مقدار را دو برابر کنیم ،0.6 ،و نتیوة آن را
بررسی کنیم .اگر کد را اجرا کنیم ،خواهیم دید با این نرخ یادگیری دقت شبکة عصبیمان به  0.9047خواهد رسید.
این مقدار از نتیوة قبلی بدتر است.
حال بیایید نرخ یادگیری  0.1را بررسییی کنیم .اینبار دقت شییبکة عصییبیمان به  0.9523بهبود پیدا میکند .این دقت
مشابه دقت شبکة عصبی است که در سایت  http://yann.lecun.com/exdb/mnist/گزارش شده و  1000گره الیة
میانی دارد .ما با گرههای کمتری به همان نتیوه رسیدیم!
اما اگر نرخ یادگیری را باز هم کوچکتر کنیم و آن را برابر با  0.01قرار دهیم ،چه اتفاقی میافتد؟ این بار دقت
شبکة ع صبی کمتر می شود و به  0.9241تنزل میکند .در نتیوه به نظر میر سد ا ستفاده از یک نرخ یادگیری خیلی
کوچک هم خوب نیست .این نتیوه منطقی است؛ زیرا با این کار سرعت گرادیان کاهشی را با کوچک کردن بیش
از حد قدمها کاهش میدهیم.
نمودار زیر این نتایج را به تصویر میکشد .البته رویکرد ما در این مثال خیلی علمی نیست؛ زیرا باید این آزمایشها را
بارها تکرار کنیم تا آتار تصادفی بودن نتایج و سفرهای بد گرادیان کاهشی را به حداقل برسانیم .با این حال ،آگاهی
از این نکته که نرخ یادگیری خود یک مقدار بهینه دارد خالی از لطف نیست.

188

همانطور که در نمودار مشاهده میکنید ،اگر نرخ یادگیری بین  0.1تا  0.3باشد دقت شبکة عصبی در بهترین حالت
خود خواهد بود .حال بیایید نرخ یادگیری  0.2را امتحان کنیم .در این حالت دقت شیییبکة عصیییبی برابر با 0.9537

خواهد بود .این نتیوه کمی بهتر از  ،0.1یا  0.3اسییت .ایدة اسییتفاده از نمودار برای درک بهتر مسییئله را میتوانید در
شرایط مشابه هم به کار ببرید؛ فهم تصاویر در مقایسه با لیستی از اعداد بسیار سادهتر است.
در نتیوه بررسیییهای فوق بهتر اسییت از نرخ یادگیری  0.2اسییتفاده کنیم که به نظر میرسیید برای موموعه دادههای
 MNISTو شبکة عصبی ما بهینهترین نرخ یادگیری ممکن است.
توجه داشیییته باشیییید ،اگر خودتان این کدها را اجرا کنید نتایجتان با نتایج ما کمی متفاوت خواهد بود؛ زیرا فرایند
یادگیری تا حدی تصییادفی اسییت .وزنهای اولیة تصییادفی شییما با وزنهای اولیة تصییادفی ما متفاوت خواهد بود؛ در
نتیوه کد شما مسیر متفاوتی را با گرادیان کاهشی دنبال خواهد کرد.
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کمی بهبود :چند اجرای متفاوت
بهبود بعدی که میتوانیم اعمال کنیم ،چندبار آموزش شبکة عصبی است .برخی افراد هر بار آموزش شبکة عصبی را
یک «دُور»1مینامند ،اما چرا باید چنین کاری انوام دهیم؟ بهخصیییوص اگر کامپیوترمان برای انوام این کار نیازمند
زمان زیادی مثل  20تا  30دقیقه باشییید؟ با تکرار فرایند آموزش سیییعی داریم خطای گرادیان کاهشیییی را به حداقل
برسانیم.
بیایید کار خود را با دوبار آموزش شبکة ع صبی شروع کنیم .تغییراتی که باید در کد اعمال کنیم زیاد نی ستند .فقط
باید کد فرایند آموزش را در یک حلقه قرار دهیم .تکه کد زیر تغییرات الزم را نشان میدهد:
# train the neural network
# epochs is the number of times the training data set is used for
training
epochs = 2
for e in range(epochs):
# go through all records in the training data set
for record in training_data_list:
# split the record by the ',' commas
)'all_values = record.split(',
# scale and shift the inputs
inputs = (numpy.asfarray(all_values[1:]) / 255.0 * 0.99) + 0.01
# create the target output values (all 0.01, except the desired
)label which is 0.99
targets = numpy.zeros(output_nodes) + 0.01
# all_values[0] is the target label for this record
targets[int(all_values[0])] = 0.99
)n.train(inputs, targets
pass
pass

دقت شبکة عصبی با دو مرتبه آموزش برابر با  0.9579خواهد بود .همانطور که مشاهده میکنید ،بهبودی اندک در
مقایسه با یکبار آموزش حاصل شد.
مثل بررسییی نرخهای یادگیری مختلف ،بیایید تعداد دفعات آموزش را هم تسییت کنیم و با رسییم یک نمودار نتایج
آنها را با هم مقایسییه کنیم .اگر شییهودی به این موضییوع فکر کنیم ،به این نتیوه خواهیم رسییید که آموزش بیشییتر
کارایی را افزایش میدهد .ممکن اسییت برخی از شییما متوجه این نکته شییده باشییید که آموزش بیش از حد هم بد
1. Epoch
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است؛ زیرا باعث «بیش برازش»1با دادههای آموزشی می شود .در نتیوه بیش برازش ،شبکة عصبی خروجی مناسبی
برای دادههایی که قبالً با آنها مواجه ن شده بازنمیگرداند .بیش برازش پدیدهای ا ست که باید در روشهای مختلف
یادگیری ماشین و نه فقط شبکههای عصبی ،به آن توجه کنید .نمودار زیر این پدیده را به تصویر میکشد:

همانطور که م شاهده میکنید ،بهترین کارایی شبکة ع صبی با  5تا  7مرتبه آموزش اتفاق میافتد .پس از آن کارایی
شبکه کاهش مییابد .این کاهش کارایی ممکن است بهخاطر بیشبرازش باشد .افت کارایی شبکه با  6مرتبه آموزش
میتواند بهخاطر گیر افتادن شبکة عصبی در یک مقدار کمینة اشتباه طی گرادیان کاهشی باشد.
علت دیگری که میتواند باعث کاهش کارایی شییبکة عصییبی شییود ،باال بودن بیش از حد نرخ یادگیری برای تعداد
دورهای آموزش اسییت .اجازه دهید این آزمون را مودداً تکرار کنیم و اینبار نرخ یارگیری را از  0.2به  0.1کاهش
دهیم و ببینیم چه اتفاقی میافتد.

1. Overfitting
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با این کار حداکثر مقدار کارایی به  0.9628یا  96.28%میرسد .برای رسیدن به این مقدار باید هفت مرتبه به شبکه
عصبی آموزش دهیم.
نمودار زیر کارایی جدید شبکة عصبی را با نرخ آموزش  0.1و  0.2نشان میدهد.

همانطور که مشیاهده میکنید ،کاهش نرخ یادگیری با افزایش تعداد دفعات آموزش ،نتایج بهتری تولید میکند .در
بهترین حالت به مقدار  0.9689میر سیم که تقریباً معادل  3%خطا ا ست .این خطا با نتایج موجود در وب سایت یان
الکان قابل مقایسه است.
به صورت شهودی اگر بخواهیم برای مدت طوالنیتری (ب سامد آموز شی بی شتر) از گرادیان کاه شی ا ستفاده کنیم،
میتوانیم قدمهای کوچکتری (نرخ یادگیری) برداریم و بهطور کلی به م سیر بهتری بر سیم .طبق نمودار فوق به نظر
میرسییید  5مرتبه آموزش برای این مسیییئله و دادههای  MNISTبهترین نتیوة ممکن را میدهد .مودداً به این نکته
توجه دا شته با شید که آزمای شی که انوام دادیم ،ن سبتاً غیرعلمی ا ست .برای در ست انوام دادن این آزمایش باید آن
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را بارها برای نرخهای یادگیری مختلف و تعداد دفعات آموز شی متفاوت تکرار کنیم تا آتار ت صادفی بودن نتایج که
از ویژگیهای ذاتی گرادیان کاهشی است را به حداقل برسانیم.
تغییر شکل شبکة عصبی
یکی از کارهایی که هنوز امتحان نکردهایم و شاید باید زودتر این کار را میکردیم ،تغییر شکل شبکة عصبی است.
حال بیایید تعداد گرههای الیة میانی شبکة عصبی را تغییر دهیم .در حال حاضر تعداد این گرهها برابر با  100است.
پیش از اینکه تعداد گرههای الیة میانی را تغییر دهیم ،بیایید فکر کنیم ،اگر این کار را انوام دهیم چه اتفاقی میافتد.
یادگیری در الیة میانی انوام میشود .احتماالً به یاد دارید که گرههای ورودی کاری روی ورودیها انوام نمیدهند.
این گرهها فقط برای دریافت ورودیها ا ستفاده می شوند .بهعالوه گرههای خروجی هم برای ار سال خروجی شبکة
عصبی به کار میروند .این الیه (یا الیههای) میانی (پنهان) هستند که ورودی را به پاسخ شبکة عصبی تبدیل میکنند.
یادگیری در این الیه(ها) اتفاق میافتد .درواقع وزن ارتباطات قبل و بعد از الیة میانی یادگیری را انوام میدهند.
اگر تعداد گرههای الیة میانیمان ب سیار کم بود ،برای مثال سه گره ،ف ضای کافی برای یادگیری شبکة ع صبی وجود
نداشییت .در این حالت ،شییبکة عصییبی نمیتواند همة ورودیهایش را به خروجی صییحیحی تبدیل کند .این حالت
معادل ماشینی است که پنج صندلی دارد و میخواهید ده نفر را سوار آن کنید .چنین ماشینی ظرفیت این همه سرنشین
را ندارد .کامپیوتردانها به این ویژگی شییبکههای عصییبی «ظرفیت یادگیری»1میگویند .شییبکة عصییبی نمیتواند
بیشتر از ظرفیت یادگیریاش یاد بگیرد ،اما میتوانید با تغییر شکل شبکة عصبی ظرفیت یادگیری آن را افزایش دهید.
اما اگر  10000گره الیة میانی داشته باشیم ،چه اتفاقی میافتد؟ در این حالت دچار کمبود ظرفیت یادگیری نخواهیم
شد ،اما ممکن است آموزش شبکة عصبی سختتر شود؛ زیرا در این حالت انتخابهای زیادی برای مکان قرارگیری
آنچه شبکه یاد گرفته وجود دارد .ممکن است برای آموزش چنین شبکة عصبی نیاز به  10000بار آموزش باشد.
بیایید چند آزمایش انوام دهیم و ببینیم چه اتفاقی میافتد:

1. Learning Capacity
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همانطور که مشاهده میکنید ،نتایج شبکة عصبی برای حالتی که تعداد گرههای الیة میانی کم است ،به خوبی تعداد
گرههای زیاد نیسیییت .این نتیوه مطابق با انتظاراتمان اسیییت .با این حال کارایی شیییبکة عصیییبی با  5گرة الیة میانی
 0.7001اسییت .این نتیوه با توجه به تعداد کم گرههای الیة میانی شییگفتانگیز اسییت .احتماالً بهخاطر دارید شییبکة
ع صبی فعلیمان  100گره الیة میانی دارد .اگر از  10گره ا ستفاده کنیم ،دقت شبکة ع صبی به  0.8998میر سد .این
نتیوه هم شییگفتانگیز اسییت .این تعداد یکدهم تعداد گرههایی اسییت که اسییتفاده کردیم؛ یعنی با یکدهم تعداد
گرهها میتوانیم به دقت  90%برسیم.
این نکته ارزش تکرار دارد .شبکة عصبی میتواند با تعداد کمی گره الیة میانی ،ظرفیت یادگیری کم ،نتایج بسیاری
خوبی ارا ه دهد .این شاهدی بر قدرت شبکههای عصبی است.
با افزایش تعداد گرههای الیة میانی ،دقت شیییبکة عصیییبی افزایش مییابد ،اما نه خیلی زیاد؛ بهعالوه با افزایش تعداد
گرههای الیة میانی زمان مورد نیاز برای آموزش شیییبکة عصیییبی هم افزایش قابل توجهی پیدا میکند؛ زیرا ،هر گرة
اضافی الیة میانی معادل موموعهای از ارتباطات با همة گرههای الیة قبل و بعد است .این ارتباطات نیاز به مقدار قابل
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توجهی محاسییبات دارند .در نتیوه ما باید تعداد گرههای الیة میانی را با در نظر گرفتن زمان آموزش شییبکة عصییبی
افزایش دهیم .در کامپیوتر شخصی ما زمان آموزش با  200گرة الیة میانی قابل قبول است .ممکن است کامپیوتر شما
سریعتر یا کندتر باشد.
با  200گرة الیة میانی ،دقت شیییبکة عصیییبیمان هم به رکورد جدیدی میرسییید .در این حالت دقت شیییبکه برابر با
 0.9751خواهد بود .یک اجرای طوالنی با  500گرة الیة میانی ما را به دقت  0.9762رسییاند .این نتیوه در مقایسییه با
نتایج موجود در وبسایت الکان واقعاً خوب است.
اگر نمودار فوق را نگاه کنید ،خواهید دید که دقت  95%که در ابتدا داشیییتیم ،با تغییر شیییکل شیییبکه به مقدار قابل
قبولی بهبود پیدا کرد.
بهتر است لحظهای توقف کنیم و کارهایی که تا اینوا انوام دادیم را بررسی کنیم .ما با مفاهیم سادهای که در ابتدای
کتاب تو ضیح دادیم و با امکانات ساده پایتون یک شبکة ع صبی ساختیم .بهعالوه این شبکة ع صبی کارایی و دقت
قابل قبولی دارد که با شبکههای عصبی آکادمیک قابل مقایسه است.
در بخش سیییوم کتاب کارهای بیشیییتری هم انوام خواهیم داد ،اما اگر نمیخواهید قسیییمت سیییوم را مطالعه کنید؛
میتوانید آزمایشهای خود را روی شبکة عصبی که ساختیم ،ادامه دهید؛ سعی کنید از تعداد متفاوتی گرة الیة میانی
استفاده کنید ،مقیا ها را تغییر دهید ،یا حتی از یک تابع تحریک دیگر استفاده کنید تا ببینید چه میشود.

کد نهایی
در ادامه کدهای نهایی را برای کسییانی که به گیت هاب دسییترسییی ندارند ،یا به دالیلی میخواهند کدها را از کتاب
بخوانند لیست کردهایم:
# python notebook for Make Your Own Neural Network
# code for a 3-layer neural network, and code for learning the
MNIST dataset
# (c) Tariq Rashid, 2016
# license is GPLv2

import numpy
)(# scipy.special for the sigmoid function expit
import scipy.special
# library for plotting arrays
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import matplotlib.pyplot
# ensure the plots are inside this notebook, not an external
window
%matplotlib inline
# neural network class definition
class neuralNetwork:

# initialise the neural network
def __init__(self, inputnodes, hiddennodes, outputnodes,
learningrate):
# set number of nodes in each input, hidden, output layer
self.inodes = inputnodes
self.hnodes = hiddennodes
self.onodes = outputnodes
# link weight matrices, wih and who
# weights inside the arrays are w_i_j, where link is from
node i to node j in the next layer
# w11 w21
# w12 w22 etc
self.wih = numpy.random.normal(0.0, pow(self.inodes, -0.5),
(self.hnodes, self.inodes))
self.who = numpy.random.normal(0.0, pow(self.hnodes, -0.5),
(self.onodes, self.hnodes))
# learning rate
self.lr = learningrate
# activation function is the sigmoid function
self.activation_function = lambda x: scipy.special.expit(x)
pass

# train the neural network
def train(self, inputs_list, targets_list):
# convert inputs list to 2d array
inputs = numpy.array(inputs_list, ndmin=2).T
targets = numpy.array(targets_list, ndmin=2).T
# calculate signals into hidden layer
hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs)
# calculate the signals emerging from hidden layer

196

hidden_outputs = self.activation_function(hidden_inputs)
# calculate signals into final output layer
final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs)
# calculate the signals emerging from final output layer
final_outputs = self.activation_function(final_inputs)
# output layer error is the (target - actual)
output_errors = targets - final_outputs
# hidden layer error is the output_errors, split by weights,
recombined at hidden nodes
hidden_errors = numpy.dot(self.who.T, output_errors)
# update the weights for the links between the hidden and
output layers
self.who += self.lr * numpy.dot((output_errors *
final_outputs * (1.0 - final_outputs)),
numpy.transpose(hidden_outputs))
# update the weights for the links between the input and
hidden layers
self.wih += self.lr * numpy.dot((hidden_errors *
hidden_outputs * (1.0 - hidden_outputs)),
numpy.transpose(inputs))
pass

# query the neural network
def query(self, inputs_list):
# convert inputs list to 2d array
inputs = numpy.array(inputs_list, ndmin=2).T
# calculate signals into hidden layer
hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs)
# calculate the signals emerging from hidden layer
hidden_outputs = self.activation_function(hidden_inputs)
# calculate signals into final output layer
final_inputs = numpy.dot(self.who, hidden_outputs)
# calculate the signals emerging from final output layer
final_outputs = self.activation_function(final_inputs)
return final_outputs
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# number of input, hidden and output nodes
input_nodes = 784
hidden_nodes = 200
output_nodes = 10
# learning rate
learning_rate = 0.1

# create instance of neural network
n = neuralNetwork(input_nodes,hidden_nodes,output_nodes,
learning_rate)
# load the mnist training data CSV file into a list
training_data_file = open("mnist_dataset/mnist_train.csv", 'r')
training_data_list = training_data_file.readlines()
training_data_file.close()

# train the neural network
# epochs is the number of times the training data set is used for
training
epochs = 5
for e in range(epochs):
# go through all records in the training data set
for record in training_data_list:
# split the record by the ',' commas
all_values = record.split(',')
# scale and shift the inputs
inputs = (numpy.asfarray(all_values[1:]) / 255.0 * 0.99) +
0.01
# create the target output values (all 0.01, except the
desired label which is 0.99)
targets = numpy.zeros(output_nodes) + 0.01
# all_values[0] is the target label for this record
targets[int(all_values[0])] = 0.99
n.train(inputs, targets)
pass
pass

# load the mnist test data CSV file into a list
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test_data_file = open("mnist_dataset/mnist_test.csv", 'r')
test_data_list = test_data_file.readlines()
test_data_file.close()

# test the neural network
# scorecard for how well the network performs, initially empty
scorecard = []
# go through all the records in the test data set
for record in test_data_list:
# split the record by the ',' commas
all_values = record.split(',')
# correct answer is first value
correct_label = int(all_values[0])
# scale and shift the inputs
inputs = (numpy.asfarray(all_values[1:]) / 255.0 * 0.99) + 0.01
# query the network
outputs = n.query(inputs)
# the index of the highest value corresponds to the label
label = numpy.argmax(outputs)
# append correct or incorrect to list
if (label == correct_label):
# network's answer matches correct answer, add 1 to scorecard
scorecard.append(1)
else:
# network's answer doesn't match correct answer, add 0 to
scorecard
scorecard.append(0)
pass
pass

# calculate the performance score, the fraction of correct
answers
scorecard_array = numpy.asarray(scorecard)
print ("performance = ", scorecard_array.sum() /
scorecard_array.size)
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بخش سوم گ کارهای جالبتر
«اگر بازی نکنید ،یاد نمیگیرید»
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در این بخش کتاب ایدههای بیشییتری را بررسییی خواهیم کرد .علت بررسییی این ایدهها جالب بودن آنها اسییت .این
ایدهها برای یادگیری مقدمات شبکههای عصبی ضروری نی ستند .در نتیوه اگر همة مطالبی که در این بخش بررسی
میکنیم را یاد نگرفتید ،نگران نباشید.
چون در این بخش کتاب به برر سی ایدههای جالبی که یادگیری آنها برای فهم شبکههای ع صبی ضروری نی ست،
میپردازیم؛ کمی سییریعتر از قسییمتهای قبل پیش خواهیم رفت .با این حال سییعی میکنیم ایدهها را به زبان سییاده
توضیح دهیم.
دستخط خودتان
در این کتاب از اعداد دسییتنوشییته موموعه دادههای  MNISTاسییتفاده کردیم .اما چرا کراکترهای دسییتنویس
خودمان را آزمایش نکنیم؟ در این آزمایش با دستخط خودمان موموعهای داده تستی ایواد خواهیم کرد .بهعالوه
سعی میکنیم از روشهای مختلفی برای نوشتن کراکترها استفاده کنیم تا ببینیم شبکة عصبیمان چه رفتاری از خود
نشان میدهد .میتوانید تصاویر را با هر نرمافزار ویرایش ،یا ایواد تصویری که میخواهید بسازید .لزومی ندارد حتماً
از نرمافزار گرانقیمتی مثل  Photoshopاسیییتفاده کنید GIMP .جایگزینی متن باز1،و رایگان اسیییت که در سییییسیییتم
عاملهای ویندوز2،مکینتاش3،و لینوکس4قابل اسیییتفاده اسیییت ،حتی میتوانید کراکترها را با خودکار روی یک تکه
کاغذ بنوی سید و با یک گو شی یا دوربین از آن عکس بگیرید؛ یا با اِ سکنر5آن را اِ سکن کنید .تنها نیازمندی موجود
این است که تصویرتان مربعی شکل باشد (طول و عرض یکسانی داشته باشد) .پس از ایواد تصویر ،آن را در قالب
 PNGذخیره کنید .برای ذخیرة تصییویر در قالب  PNGدر بیشییتر نرمافزارهای ویراسییتار تصییویر باید از منوی File

گزینة  ،Save Asیا  Exportرا انتخاب کنید و در لیسیییت قالب های مختلف  PNGرا انتخاب کنید .شیییکل زیر
تصاویری که ما ایواد کردهایم را نشان میدهد:

Open Source
Windows
Max
Linux
Scanner
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1.
2.
3.
4.
5.

عدد  5شیکل باال دسیتخط خودمان اسیت .عدد  4به جای ماژیک با گچ نوشیته شیده اسیت .عدد  3هم دسیتخط
ماسیییت ،اما عمداً بخشهایی از آن را پاک کردهایم .عدد  2با فونتی1که در روزنامهها یا کتابها اسیییتفاده میشیییود
نوشییته و کمی تار شییده اسییت .عدد  6را عمداً به این شییکل ،شییبیه به انعکا

عدد در آب درآوردیم .عدد آخر هم

مانند عدد ماقبل آن است ،اما مقداری نویز به آن اضافه شده است تا کار شبکة عصبی را سختتر کند.
همانطور که گفتیم ،مطالب این بخش کتاب را به خاطر جذابیت آن ها انتخاب کردهایم ،اما نکات مهمی در این
مطالب وجود دارد .توانایی ذهن ان سان برای ادامة کار ،حتی پس از آ سیب دیدن ،همواره باعث شگفتی دان شمندان
شده است .این توانایی در شبکههای عصبی هم وجود دارد(با الهام از مغز) .شبکههای عصبی آنچه که یاد میگیرند
را در قالب وزن چندین ارتباط توزیع میکنند .این یعنی شییبکههای عصییبی نسییبت به خرابی مقاوماند و میتوانند با
وجود آ سیبدیدگی به خوبی کار کنند .بهعالوه اگر ت صاویر ناقص با شند ،یا آ سیب دیده با شند هم شبکة ع صبی
میتواند به میزان قابل قبولی آنها را به در ستی ت شخیص دهد .این ویژگی ب سیار قدرتمندی ا ست .برای ت ست آن ما
بخشهایی از عدد  3را در تصویر فوق پاک کردیم.
برای تطبیق با داده های  MNISTباید تصیییاویر  PNGمان را به  28x28پیکسیییل تغییر مقیا

دهیم .برای این کار

میتوانید از یک ویراستار تصویر استفاده کنید.

1. Font
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کتابخانههای پایتون امکان خواندن دادههای قالبهای تصیییویری رایج ،از جمله  PNGرا برایمان فراهم آوردهاند .به
کد سادة زیر نگاه کنید:
import scipy.misc
)img_array = scipy.misc.imread(image_file_name, flatten=True
)img_data = 255.0 - img_array.reshape(784
img_data = (img_data / 255.0 * 0.99) + 0.01

تابع )( scipy.misc.imreadدر خواندن فایلهای ت صویری ،برای مثال فایلهای  ،PNGیا  JPGبه ما کمک میکند.
برای اسیییتفاده از این تابع باید با دسیییتور  importاسیییتفاده از کتابخانه  scipy.miscرا به پایتون اعالم کنید .پارامتر
 flatten=Trueت صویر را به آرایهای از اعداد اع شاری تبدیل میکند و اگر ت صویر رنگی با شد ،آن را سیاه و سفید
خواهد کرد.
خط بعدی آرایه را از یک مربع  28x28به لی ستی طوالنی از اعداد تبدیل میکند که میتوانیم آن را بهعنوان ورودی
به شبکة عصبیمان بدهیم .این کار را قبالً بارها انوام دادهایم ،اما تفریق  255از آرایه را قبالً انوام ندادهایم .علت این
کار این اسییت که عموماً از صییفر بهمعنای رنگ سیییاه و از  255برای رنگ سییفید اسییتفاده میشییود ،اما در موموعه
دادههای  MNISTاین امر برعکس اسییت .در نتیوه باید مقادیر را برعکس کنیم تا تصییاویر ما با تصییاویر MNIST

مطابقت داشته باشند.
خط آخر تغییر مقیا

آشییینای مقادیر به بازة  0.01تا  1.0را انوام میدهد .میتوانید با لینک زیر به کدهای نمونة

خواندن فایلهای  PNGدسترسی داشته باشید:
https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master
/part3_load_own_images.ipynb



در ادامه باید ن سخهای از شبکة ع صبی ابتداییمان ب سازیم که بتوان آن را با دادههای  MNISTآموزش داد و بهجای
تسییت با دادههای تسییتی  MNISTآن را با تصییاویر خودمان تسییت کنیم .کد برنامه جدید با پیوند زیر از گیت هاب
قابل دانلود است:
https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master
/part3_neural_network_mnist_and_own_data.ipynb

تصاویر زیر نتایج بازجست شبکة عصبی با تصاویر خودمان را به صورت خالصه نشان میدهند:
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همانطور که مشاهده میکنید ،شبکة عصبی بهجز عدد  6که به آن نویز اضافه کردیم ،همة تصاویری که ساختیم را
به در ستی شنا سایی میکند ،حتی عدد  3که عمداً آن را مخدوش کردیم .شبکة ع صبی را با ت صاویر خودتان ت ست
کنید ،بهخ صوص کراکترهای د ستنویستان ،تا به شما تابت شود که شبکة ع صبی واقعاً به در ستی کار میکند.
بهعالوه سعی کنید تصاویر مخدوش مختلفی را هم بررسی کنید .از دیدن نتایج و اینکه شبکة عصبی چقدر نسبت به
خرابی تصاویر مقاوم است ،شگفتزده خواهید شد.
در فکر شبکة عصبی چه میگذرد؟
شبکههای عصبی برای حل مسا لی که نمیدانیم چگونه با موموعهای از قوانین آنها را حل کنیم ،مفید هستند .فرض
کنید برای تشییخیص اعداد داخل تصییاویر ،موبور بودید موموعهای شییرط بنویسییید .احتماالً در تصییوراتتان متوجه
خواهید شد که نوشتن چنین شروطی ساده نیست و احتماالً تالشتان هم موفقیتآمیز نخواهد بود.
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جعبه سیاه رازآلود
بعد از اینکه شبکة ع صبی آموزش دید و نتایج آن به میزان قابل قبولی ر سید ،شما ا سا ساً یک جعبه سیاه رازآلود
خواهید داشت .درواقع نمیدانید شبکة عصبی چگونه جواب را به دست میآورد؛ در عمل ،شبکة ع صبی فقط یک
پاسخ در اختیار شما میگذارد(اگر فقط به دریافت پاسخ عالقهمند باشید ،این امر مشکلساز نخواهد بود و چگونگی
محا سبة پا سخ برای شما بیاهمیت ا ست ،اما این ویژگی یکی از معایب شبکههای ع صبی ا ست) .فرایند یادگیری
عموماً به فهم یا درک ما از مسئلهای که جعبه سیاه حلکردن آن را یاد گرفته منور نمیشود.
بیایید ببینیم آیا میتوانیم نگاهی به شییبکة عصییبی سییادهمان بیندازیم و ببینیم آیا میتوانیم بفهمیم چه چیزی یاد گرفته
اسییت .بهعبارت دیگر ،میخواهیم سییعی کنیم دانشییی که شییبکة عصییبیمان با آموزش به دسییت آورده را به تصییویر
بکشیییم .میتوانیم به وزنها نگاه کنیم که یادگیری در آنها اتفاق میافتد ،اما بررسییی وزنها اطالعات خاصییی به ما
نمیدهد؛ چون شییبکة عصییبی سییعی میکند آنچه یادگرفته را بین وزن ارتباطات توزیع کند .این ویژگی به شییبکة
عصییبی امکان میدهد در برابر آسیییب مقاوم باشیید ،مثل مغزهای بیولوژیکی؛ بعید اسییت که پاک کردن یک یا چند
گره کارایی شبکة عصبی را به کل از کار بیندازد.
بازجست معکوس
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در حالت عادی سؤالمان را از یک شبکة عصبی آموزشدیده می پرسیم و شبکة عصبی هم به ما پاسخ میدهد .در
مثالی که در طول کتاب بررسییی کردیم ،این سییؤال تصییویر یک کراکتر عددی دسییتنویس بود .پاسییخ این سییؤال
برچسبی است که عددی بین صفر تا نُه را نشان میدهد.
اما اگر این کار را برعکس انوام دهیم چه اتفاقی میافتد؟ اگر برچسییبی به گرههای خروجی شییبکة عصییبی ارسییال
کنیم و سیگنال آن را به صورت معکو

در شبکة عصبی آموزشدیده تا گرههای ورودی دنبال کنیم و تصویری از

گرههای ورودی بگیریم؛ آن ت صویر چه خواهد بود؟ نمودار زیر یک بازج ست معمولی و یک بازج ست معکوس
را با روشی که توضیح دادیم نشان میدهد:

1. Backwards Query
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در حال حاضر میدانیم چگونه سیگنالها را با تعدیل ،ترکیب و اعمال تابع سیگمو ید در شبکه منتشر کنیم .همة این
کارها را باید برای بازجستهای معکو

هم انوام دهیم .با این تفاوت که عمل عکس آنها باید انوام شود .اگر y

) = f(xتابع تحریک عادی ما باشییید ،معکو

آن ) x = g(yخواهد بود .به دسیییت آوردن معکو

تابع تحریک

سیگمو ید به صورت جبری ساده است:
)y = 1 / (1 + e-x
1 + e-x = 1/y
e-x = (1/y) -1 = (1 - y) / y
] -x = ln [ (1-y) / y
] )x = ln [ y / (1-y
به این تابع اصیییطالحاً  logitمیگویند .کتابخانة  scipy.specialپایتون این تابع را با عنوان )(scipy.special.logit

فراهم آورده اسییت .پیش از اعمال تابع)( logitکه تابع معکو 1تابع تحریک سیییگمو ید اسییت ،باید مطمئن شییویم
1. Inverse Function
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سییییگنالهایمان معتبر هسیییتند ،اما این یعنی چه؟ همانطور که گفتیم ،تابع تحریک سییییگمو ید یک مقدار ورودی
دریافت کرده و عددی در بازة  0تا ( 1خروجی شامل اعداد صفر و یک نمیشود) را بهعنوان خروجی بازمیگرداند.
تابع معکو

باید مقادیری در همین بازة صییفر تا یک که شییامل صییفر و یک نمیشییوند را دریافت کند و یک عدد

مثبت ،یا منفی بازگرداند .بدینمنظور ،باید همة مقادیری که میخواهیم تابع )( logitرا به آن ها اعمال کنیم ،تغییر
مقیا

دهیم .ما بازة  0.01تا  0.99را بهعنوان بازة تغییر مقیا

انتخاب کردهایم.

همیشه میتوانید با لینک زیر به کدها دسترسی داشته باشید:
https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master
/part3_neural_network_mnist_backquery.ipynb



برچسب ”“0

بیایید ببینیم اگر با برچسیب ” “0یک بازجسیت معکو

به شیبکة عصیبی ارسیال کنیم ،چه اتفاقی میافتد؟ بهعبارت

دیگر ،لیسیییتی که مقدار اول آن  ،0.99و سیییایر مقادیر آن  0.01هسیییتند را به گره های خروجی ارسیییال میکنیم.
بدینمنظور از آرایة ] [0.99, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01استفاده میکنیم .تصویر زیر
خروجی گرههای ورودی شبکة عصبی را برای این بازجست معکو

شگفتانگیز است!
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نشان میدهد:

ت صویر فوق چیزی که در فکر شبکة ع صبی میگذرد را به ما ن شان میدهد ،اما این ت صویر چه معنایی دارد؟ چگونه
میتوانیم آن را تفسیر کنیم؟
نکتة ا صلی که میتوان در ت صویر م شاهده کرد ،شکل گِرد موجود در آن ا ست .این شکل منطقی ا ست؛ چون از
شبکة ع صبی پر سیدیم ،سؤال ایدهآل برای پا سخ ” “0چی ست؟ بهعالوه میتوان در ت صویر نواحی رو شن ،تیره و
خاکستری را دید:


نواحی «تیره» قسمتهایی از سؤال هستند که اگر با یک خودکار آنها را عالمتگذاری کنیم ،پاسخ ”“0

خواهیم گرفت .موقعیت این نواحی در ت صویر منطقی ا ست؛ زیرا ت صویر کلی یک عدد صفر را م شخص
میکنند.
 نواحی «رو شن» ق سمتهایی را م شخص میکند که باید در ت صویر سؤال با خودکار رنگ ن شده با شند ،تا
شبکة عصبی برچسب ” “0را به خروجیاش ارسال کند .مودداً این قسمتها هم در تصویر منطقی هستند.
 شبکة عصبی عموماً نسبت به قسمتهای «خاکستری» بیتفاوت است.
تا اینوا بهطور کلی فهمیدیم شبکة عصبی براسا

چه معیارهایی یک عدد را با برچسب ” “0شناسایی میکند .آنچه

دیدیم بهندرت اتفاق میافتد؛ زیرا شیییبکههای عصیییبی که الیههای بیشیییتری دارند ،یا برای حل مسیییا ل پیچیدهتری
طراحی شدهاند را نمیتوان به راحتی تفسیر کرد .پیشنهاد میکنیم خودتان هم این روش را بیازمایید.
اسکنهای بیشتری از مغز شبکة عصبی
تصاویر زیر نتیوة بازجست معکو

سایر برچسبها را نشان میدهد:
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شگفتانگیز است .این تصاویر شبیه اسکنهای فراصوت1مغز یک شبکة عصبی هستند.
چند نکته دربارة تصاویر فوق:
 برچسب ” “7تقریباً واضح است .میتوانید قسمتهای تیره ،که اگر در تصویر بازجست مشخص باشند ،قویاً
نشاندهندة عدد ” “7هستند را مشاهده کنید .بهعالوه میتوانید نواحی روشن که نباید هیچ عالمتی در آنها
وجود داشته باشد را هم ببینید .این دو ویژگی در کنار هم نشاندهندة کراکتر دستنویس ” “7هستند.
 همین ویژگیها دربارة ” “3هم صییادق اسییت ،نواحی تیرهای وجود دارند که اگر در تصییویر موجود باشییند
نشاندهندة ” “3هستند .بهعالوه نواحی روشنی هم وجود دارند که نباید عالمتگذاری شده باشند.
 تصاویر اعداد ” “2و ” “5هم واضح هستند.
 ت صویر عدد ” “4ب سیار جالب ا ست .این ت صویر شکلی به نظر میر سد که چهار وجه و چهار ناحیة سفید
رنگ دارد.
 بیشتر تصویر عدد ” “8از شکلی «آدم برفی» گونهای تشکیل شده است که بخشهایی سفید رنگ دارد .این
تصویر عدد ” “8را از منظر شبکة عصبی نشان میدهد.
 تصویر عدد ” “1کمی معماگونه است .به نظر میرسد تصویر این شکل بیشتر روی نواحی تمرکز دارد که
باید سفید بمانند .م شکلی نی ست ،این ت صویر ن شاندهندة چیزی ا ست که شبکة ع صبی دربارة عدد ” “1از
مثالها آموخته است.
1. Ultrasound
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 تصیییویر عدد ” “9اصیییالً واضیییح نیسیییت .در اینباره هم باید بگوییم آنچه در تصیییویر مشیییاهده میکنید،
ویژگیهایی است که شبکة عصبی با مثالها دربارة عدد ” “9یاد گرفته است .در ترکیب با سایر مواردی که
شیییبکة عصیییبی دربارة بقیة اعداد آموخته ،این ویژگیها به آن امکان میدهند با دقت  97.5%اعداد را به
در ستی ت شخیص دهد .ممکن ا ست با نگاه کردن به این ت صویر به این فکر بیفتید مثالهای آموز شی بی شتر
میتواند در یادگیری یک قالب واضح تر برای عدد ” “9به شبکة عصبی کمک کند.
به انتهای این بخش میرسیم .در این بخش موفق شدیم نگاهی به آنچه در ذهن شبکة عصبی میگذرد ،بیندازیم.
ایجاد دادههای آموزشی جدید :انواع چرخش

۱

دادههای آموزشیییی  MNISTموموعة نسیییبتاً کاملی اسیییت .اعداد به انواع و اقسیییام دسیییتخطهای مختلف در این
موموعه موجود هستند .دستخطهای خوب و بد؛ شبکة عصبی باید تا جایی که میتواند روشهای مختلف نوشتن
اعداد را یاد بگیرد .تنوع دادههای  MNISTبه این یادگیری کمک بهسزایی میکند.
اگر میتوانستیم به این تنوع بیفزاییم خوب نبود؟ چگونه میتوانیم این کار را انوام دهیم؟ مسلماً نمیتوانیم به راحتی
کراکترهای دستنویس هزاران نفر را جمعآوری کنیم؛ چون این کار زحمت زیادی دارد.
یک ایدة خوب برای افزایش تنوع دادههای آموزشی چرخاندن تصاویر موجود است .میتوانیم هر مثال آموزشی را
 10درجه ،در جهت عقربههای سییاعت و  10درجه خالف جهت عقربههای سییاعت بچرخانیم .با این روش میتوانیم
به ازای هر مثال آموزشییی ،دو مثال دیگر هم داشییته باشیییم .بهعالوه میتوانیم مثالهای بسیییار دیگری هم با زوایای
متفاوت ایواد کنیم .بیایید زوایای  +10و  -10درجه را تست کنیم و ببینیم آیا این ایده در عمل کار میکند یا خیر.
بیرای پییییادهسییییازی ایین ایییده هیم کیتییابیخییانییههییای گیونییاگیون پییاییتیون بییه کیمییکمییان مییآیینیید .تییابیع
)( ndimage.interpolation.rotateمیتواند یک آرایه را به میزان دلخواه بچرخاند .این دقیقاً همان کاری اسییت که
میخواهیم انوام دهیم .به یاد داشته باشید ورودیهای شبکة عصبی ما لیستهای تکبُعدی با طول  784هستند؛ چون
شییبکة عصییبیمان را طوری طراحی کردیم که لیسییتی بلندباال از سیییگنالهای ورودی دریافت کند .پیش از چرخش
باید این لی ست طوالنی را به یک آرایه  28x28تبدیل کنیم .سپس میتوانیم مودداً آرایه را پیش از ار سال به شبکة
عصبی به لیست  784المانیمان تبدیل کنیم.
1. Rotation
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ت که کد زیر نحوة اسیییت فاده از تابع )( ndimage.interpolation.rotateرا نشییییان مید هد؛ با فرض این که آرا یه
 scaled_inputرا از قبل در اختیار داریم:
# create rotated variations
# rotated anticlockwise by 10 degrees
= inputs_plus10_img
scipy.ndimage.interpolation.rotate(scaled_input.reshape(28,28),
)10, cval=0.01, reshape=False
# rotated clockwise by 10 degrees
= inputs_minus10_img
 scipy.ndimage.interpolation.rotate(scaled_input.reshape(28,28),)10, cval=0.01, reshape=False

همانطور که م شاهده میکنید ،ابتدا آرایة  scaled_inputبه یک آرایة  28x28تغییر شکل داده شده و سپس تغییر
مقیا

داده میشییود .پارامتر  reshape=Falseمانع از انوام برخی کارهای اضییافی روی آرایه میشییود .پارامتر cval

مقداری ا ست که برای پر کردن المانهایی ا ستفاده می شود که در آرایة ا صلی وجود ندارند ،اما به علت چرخش به
وجود آمدهاند .مقدار پیشفرض1این پارامتر  0.0اسیییت ،اما ما از مقدار  0.01اسیییتفاده میکنیم؛ چون بازة اعداد
موجود در آرایه (ورودی شبکه عصبی) را تغییر دادیم تا شامل صفر نباشد.
رکورد ش شم (المان هفتم) موموعه دادههای آموز شی کوچکتر  MNISTکراکتر د ستنویس  1ا ست .شکل زیر
کراکتر اصلی و دو حالتی که کد ایواد میکند را نشان میدهد:

میتوانید تغییرات را بهو ضو م شاهده کنید .ن سخهای از ت صویر که  +10چرخیده ا ست ،مثالی از د ستخط ک سی
ا ست که عدد یک را با ا ستایل خا صی ،به صورت خمیده و به سمت عقب مینوی سد ،اما جالبتر از چرخش مثبت

1. Default Value
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چرخش  -10درجه اسیت .همانطور که مشیاهده میکنید این نسیخه صیافتر از نسیخة اصیلی و نمایندة بهتری برای
نشان دادن عدد یک بهشمار میرود.
بیایید یک دفترچه یاددا شت جدید پایتون که حاوی کد ا صلی شبکة ع صبی ا ست ایواد کنیم .اینبار میخواهیم از
مثالهای آموزشی که با ده درجه چرخاندن در هر دو جهت مثالهای اصلی ایواد شده است ،استفاده کنیم .میتوانید
این کد را از آدر

زیر در گیت هاب دانلود کنید:

https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master
/part3_neural_network_mnist_data_with_rotations.ipynb



اجرای اولیه با نرخ یادگیری  0.1و یکبار آموزش ما را به دقت  0.9669میر ساند .این یک بهبود خوب در مقای سه
با کارایی  0.954بدون مثال هایی که آن ها را چرخانده بودیم ،بهشیییمار میرود .این کارایی جزء کارایی های بهتر
لیست وبسایت الکان است.
بیایید چند حالت را با هم بررسیییی کنیم .ابتدا تعداد دفعات آموزش را تغییر میدهیم تا ببینیم میتوانیم کارایی فعلی
شبکة ع صبی را باز هم بهبود دهیم .در ادامه نرخ یادگیری را به  0.01کاهش میدهیم؛ زیرا در حال حا ضر دادههای
آموزشیییی بیشیییتری داریم و میتوانیم قدمهای محتاطانهتر و کوچکتری برداریم .البته این کار باعث افزایش زمان
آموزش خواهد شد.
توجه کنید ،انتظار نداریم به دقت  100%برسیییم؛ زیرا محتمالً معماری شییبکة عصییبی و حوم دادههای آموزشیییمان
محدودیتی در میزان دقتی که میتوانیم به آن دسیییت پیدا کنیم ،ایواد میکنند .در نتیوه هیچ گاه به دقتی باالتر از
 98%یا عددی مشابه آن نخواهیم رسید .منظورمان از «معماری شبکة عصبی» تعداد گرههای هر الیه ،تابع تحریک و
موارد مشابه است.
نمودار زیر کارایی شبکة ع صبی را با چرخشهای مختلف دادههای آموز شی ن شان میدهد .کارایی شبکة ع صبی
بدون مثالهای آموزشی که حاوی چرخش تصاویر هستند هم برای مقایسه در تصویر موجود است:
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همانطور که مشییاهده میکنید ،با پنجبار آموزش به بهترین کارایی ممکن  ،0.9745یا  97.5%میرسیییم .این مقدار
در مقایسه با رکورد قبلیمان بهبود یافته است.
توجه داشیییته باشیییید ،با زوایای چرخش بزرگ کارایی کاهش مییابد .این امر منطقی اسیییت؛ زیرا زوایای چرخش
بزرگ ت صاویری ایواد میکنند که نمایانگر اعداد نی ستند .ت صویر کراکتر ” “3را ت صور کنید که  90درجه چرخیده
ا ست .این ت صویر دیگر نمایانگر عدد سه نی ست .در نتیوه با ا ضافه کردن ت صاویری که زاویة چرخش آنها بیش از
حد زیاد است ،کیفیت آموزش را با اضافه کردن مثالهای اشتباه کم میکنیم .ده درجه چرخش به نظر زاویة مناسبی
برای به حداکثر رساندن ارزش دادههای آموزشی اضافی میآید.
کارایی برای  10بار آموزش به مقدار  0.9787یا تقریباً  98%میرسد! این نتیوه واقعاً شگفتآور است و در میان این
نوع شبکههای عصبی ساده بین بهترین کاراییهای ممکن قرار میگیرد .توجه داشته باشید ما هیچ ترفند خاصی روی
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شبکة ع صبی یا دادهها پیاده نکردیم .کاری که ب سیاری افراد انوام میدهند .ما شبکة ع صبی را ساده نگه دا شتیم .با
این حال ،به نتیوهای بسیار شگفتانگیز و خارقالعاده رسیدیم که میتوانیم به آن افتخار کنیم.
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پیوست گ مقدمهای کوتاه بر حسابان
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ت صور کنید در ما شینی ن ش ستهاید که با سرعت  30مایل1در ساعت حرکت میکند .حال ت صور کنید پایتان را روی
پدال گاز فشار میدهید .اگر پایتان را از روی پدال برندارید سرعتتان به  ،50 ،40 ،35و  60مایل در ساعت میرسد.
2

بهعبارت دیگر سرعت ماشین «تغییر میکند».

در این بخش ،ایدة تغییر ا شیاء(مثل تغییر سرعت ما شین) و چگونگی محا سبة ریا ضی آن را برر سی میکنیم .ممکن
است بپرسید منظورمان از محاسبة ریاضی تغییر چیست؟ منظورمان درک ارتباط چیزهایی است که تغییر میکنند ،تا
بتوانیم دقیقاً حسیییاب کنیم چگونه تغییر در یکی از آنها بر تغییرات دیگری اتر میگذارد .برای مثال ،تغییر سیییرعت
ما شین با گذر زمانی که ساعت ن شان میدهد ،یا میزان ر شد گیاهان با تغییر میزان بارندگی؛ یا میزان تغییر اندازة یک
فنر فلزی با تغییر میزان نیروی وارده بر آن.
ریا ضیدانها به برر سیهای اینچنین ا صطالحاً «ح سابان» میگویند .ما در ا ستفاده از عنوان ح سابان برای این بخش
کمی تردید دا شتیم؛ چون بی شتر مردم فکر میکنند ح سابان مو ضوعی سخت و تر سناک ا ست که باید از آن دوری
کنند .چنین تصوری ناراحت کننده و نتیوة تدریس و کتابهای درسی بد است.
با مطالعة این ضییمیمه خواهید دید که محاسییبة دقیق و ریاضییی چیزهایی که تغییر میکنند در بسیییاری از سییناریوهای
کاربردی آنقدرها هم سخت نی ست ،حتی اگر قبالً در مدر سه ح سابان ،یا ح ساب دیفران سیل و انتگرال خواندهاید،
بررسی این ضمیمه خالی از لطف نخواهد بود؛ زیرا خواهید دید حسابان چگونه در گذشته ابداع شده است .ایدهها و
ابزارآالتی که ریاضییییدان های بزرگ به کار میبردند واقعاً ارزش یادگیری دارد و میتواند در آینده وقتی سیییعی
میکنید مسئلههای مختلفی را حل کنید ،مفید واقع شوند.
اگر از مطالعة یک دعوای تاریخی لذت میبرید ،بد نیسیییت داسیییتان نیوتون3و الیبنیتس4،که هر دو مدعی بودند اول
حسابان را اختراع کردهاند را بخوانید.

 :Mile .1هر مایل تقریبا برابر با  1.6کیلومتر استـ م.
2. Change
3. Isacc Newton
4. Gottfried Leibniz
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یک خط صاف
اجازه دهید با یک سناریوی بسیار ساده شروع کنیم .مودداً ماشینی را تصور کنید .اینبار ماشین با سرعت تابت 30

مایل در ساعت حرکت میکند ،نه سریعتر و نه آه ستهتر؛ جدول زیر سرعت ما شین را در زمانهای مختلف ،ن شان
میدهد .سرعت ماشین هر  30تانیه (نیم دقیقه) یکبار اندازهگیری شده است:
زمان (دقیقه)

سرعت (مایل در ساعت)
30
30
30
30
30
30
30

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

نمودار زیر سرعت ماشین را در زمانهای مختلف به تصویر میکشد:
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همانطور که مشیییاهده میکنید سیییرعت ماشیییین در زمان تغییری نمیکند .به همین دلیل هم نمودار سیییرعت آن در
زمانهای مختلف یک خط صاف افقی است .این خط به سمت باال ( سرعت بیشتر) ،یا پایین ( سرعت کمتر) حرکت
نمیکند و در  30مایل در ساعت باقی میماند.
اگر سرعت را با حرف s1نشان دهیم ،میتوانیم از عبارت ریاضی زیر برای توصیف سرعت این ماشین استفاده کنیم:

حال اگر ک سی از ما بپر سد ،سرعت ما شین ن سبت به زمان چگونه تغییر میکند؛ باید بگوییم سرعت ن سبت به زمان
تغییری نمیکند .بهعبارت دیگر ،نرخ تغییرات صفر است و سرعت به زمان وابسته نیست.
شاید باور نکنید ،اما کمی حسابان یاد گرفتیم!
حسییابان به بررسییی چگونگی تغییر برخی چیزها وقتی چیزهای دیگری تغییر میکنند ،میپردازد .در این مثال ،ما در
حال برر سی «چگونگی تغییر سرعت در زمان» ه ستیم .در ریا ضیات نمادهای خا صی برای ن شان دادن این امر
وجود دارد:

 . 1حرف اول واژه انگلیسی  Speedبه معنی سرعتـ م.
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اما این نمادها چه معنایی دارند؟ میتوانید معنای نمادها را اینگونه تصییور کنید« ،با تغییر زمان سییرعت چگونه تغییر
میکند؟» یا « sچگونه به  tوابسییته اسییت؟» .بنابراین عبارت فوق به زبان مختصییر و مفید ریاضیییدانها یعنی سییرعت با
گذر زمان تغییر نمیکند .بهعبارت دیگر ،گذر زمان بر سرعت تأتیر نمیگذارد ،یا سرعت به زمان وابسته نیست .صفر
موجود در عبارت هم نشاندهندة همین موضوع است.
درواقع میتوانید با م شاهدة عبارت ریا ضی سرعت s = 30 ،هم به این عدم واب ستگی پی ببرید .در این عبارت ،هیچ
اتری از زمان (که با حرف  tآن را نشیان میدهیم) وجود ندارد .بهعبارت دیگر ،هیچ نماد  tدر این عبارت نیسیت .در
نتیوه نیازی به استفاده از حسابان هم برای به دست آوردن  ∂s / ∂t = 0وجود ندارد .میتوانیم با نگاه کردن به عبارت
سرعت هم به راحتی به این موضوع پی ببریم.
به عباراتی مثل  ،∂s / ∂t = 0که نرخ تغییرات را شر میدهند ،اصطالحاً «مشتق»1میگویند.
حال بیایید ببینیم اگر پدال گاز را فشار دهیم ،چه اتفاقی میافتد؛ هیوانانگیز است!
یک خط صاف شیبدار
حال همان ماشییین که با سییرعت  30مایل در سییاعت حرکت میکرد را در نظر بگیرید .پدال گاز را به آرامی فشییار
میدهیم و سرعت ماشین افزایش مییابد .پایمان را روی پدال نگاه میداریم و هر  30تانیه (نیم دقیقه) سرعت ماشین
را یادداشت میکنیم.
پس از  30تانیه سییرعت ماشییین به  35مایل در سییاعت افزایش مییابد .پس از  1دقیقه سییرعت ماشییین به  40مایل در
ساعت میرسد .پس از  90تانیه به سرعت  45مایل در ساعت رسیده و پس از  2دقیقه به  50مایل در ساعت میرسیم.
سرعت ماشین هر دقیقه  10مایل در ساعت افزایش مییابد .این اطالعات در جدول زیر خالصه شدهاند:
زمان (دقیقه)

سرعت (مایل در ساعت)

0.0
0.5
1.0

30
35
40
1. Derivative
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45
50
55
60

1.5
2.0
2.5
3.0

بیایید نمودار این خط را هم رسم کنیم:

همانطور که مشاهده میکنید ،سرعت ماشین با یک «نرخ ثابت»1از  30مایل در ساعت تا  60مایل در ساعت رشد
میکند .میتوانید تابت بودن نرخ افزایش سییرعت را در تصییویر هم مشییاهده کنید .ما میگوییم نرخ افزایش سییرعت
تابت است؛ زیرا در هر  30تانیه مقدار یکسانی به سرعت قبلی افزوده میشود .در نتیوه ،نمودار سرعت در زمان یک
خط صاف است.
اما عبارت ریاضی که برای توصیف سرعت در این مثال استفاده میکنیم چیست؟ همانطور که مشاهده میکنید در
ابتدا (در زمان صفر) سرعت ما شین  30مایل در ساعت ا ست .پس از آن ،هر دقیقه  10مایل در ساعت به سرعت
ما شین افزوده می شود .در نتیوه عبارت ریا ضی که برای سرعت ما شین در این مثال ا ستفاده میکنیم به صورت زیر
است:
1. Constant Rate
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اگر از حروف برای نشان دادن سرعت و زمان استفاده کنیم ،میتوانیم عبارت فوق را به صورت زیر هم بنویسیم:
در عبارت فوق میتوانید مقدار تابت ( 30سیییرعت در زمان صیییفر) را مشیییاهده کنید .بهعالوه مقدار  10 * timeکه
بهازای هر دقیقه  10مایل در ساعت به سرعت میافزاید هم قابل م شاهده ا ست .همانطور که ممکن ا ست خودتان
متوجه شده با شید ،عدد  « 10شیب»1خطی ا ست که ر سم کردیم .احتماالً فرم کلی معادله خط  y = ax + bرا که a

شیب خط است به یاد دارید.
حال ممکن است بپرسید در این مثال عبارت چگونگی تغییر سرعت در زمان ،چطور نوشته می شود؟ باید بگوییم در
این مثال ،در هر دقیقه سرعت  10مایل در ساعت تغییر میکند:

عبارت فوق میگوید ،رابطهای بین سرعت و زمان وجود دارد؛ چون  ∂s / ∂tصفر نیست.
تا اینوا بخشیییی از مقدمات حسیییابان را با هم خواندیم .این مقدمات اصیییالً سیییخت نبودند .حال بیایید پدال گاز را
محکمتر فشار دهیم.
یک منحنی
تصور کنید ماشین را از حالت پارک شده بیرون آورده و پدال گاز را محکم فشار میدهیم .بهعالوه به محکم ف شار
دادن پدال هم ادامه دادهایم .مسییلماً در این حالت سییرعت اولیه صییفر اسییت؛ چون ماشییین در ابتدا پارک شییده بود و
حرکت نمیکرد.
فرض کنید پدال گاز را آنقدر محکم فشیییار دادهایم که سیییرعت ماشیییین با یک نرخ تابت افزایش پیدا نمیکند.
بهعبارت دیگر ،سرعت در هر دقیقه  10مایل در ساعت بیشتر نمیشود ،بلکه نرخ افزایش سرعت ماشین با نگه داشتن
پایمان روی پدال گاز تغییر کرده و بیشییتر میشییود .فرض کنید در این مثال ،سییرعت ماشییین را در هر دقیقه اندازه
گرفتهایم .جدول زیر این سرعت را نشان میدهد:
 . 1معادل فارسی  ،Slopeو  .Gradientنویسنده از هر دو واژه در متن استفاده کرده استـ م.

221

زمان (دقیقه)

سرعت (مایل در ساعت)

0
1
2
3
4
5
6
7

0
1
4
9
16
25
36
49

اگر جدول فوق را با دقت بررسییی کنید ،خواهید دید سییرعت برابر با مربع (توان دوم) زمان برحسییب دقیقه اسییت.
بهعبارت دیگر ،سرعت در دقیقة دوم  ،22 = 4در دقیقة سوم  32 = 9و در دقیقة چهارم  42 = 16ا ست .نو شتن این
رابطه به صورت ریاضی ساده است:

توجه داشته باشید عبارت فوق ،برای نشان دادن سرعت ماشین در زمان ساختگی است ،اما برای یاد گرفتن حسابان
بسیییار مناسییب اسییت .بیایید نمودار این تابع را رسییم کنیم تا حس بهتری دربارة میزان تغییر سییرعت و زمان به دسییت
آوریم:
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همانطور که مشاهده میکنید ،نرخ افزایش سرعت ماشین با گذر زمان بی شتر می شود .در این حالت نمودار سرعت
ماشییین یک خط صییاف نیسییت .احتماالً میتوانید تصییور کنید که سییرعت در زمان کوتاهی به اعداد بزرگی خواهد
رسید .در دقیقة بیستم به سرعت  400مایل در ساعت و در دقیقة صدم به سرعت  10000مایل در ساعت میرسیم!
سؤال جالبی که میتوانیم در این نقطه بپرسیم ،این است که نرخ تغییر سرعت نسبت به زمان چیست؟ بهعبارت دیگر،
با گذر زمان سرعت چقدر تغییر میکند؟
این سؤال معادل «در یک زمان مشخص سرعت چقدر است؟» نیست .ما پاسخ این سؤال را میدانیم؛ زیرا عبارتs=t2

را در اختیار داریم .سؤال ما این ا ست ،در هر نقطه از زمان« ،نرخ تغییر سرعت» چقدر ا ست؟ ا صالً معنای این سؤال
در مثال ما که نمودار تابع منحنی است ،چیست؟
اگر به دو مثال قبلی فکر کنیم ،خواهیم دید که نرخ تغییر برابر با شیب نمودار سرعت برحسب زمان بود .وقتی ماشین
با سییرعت تابت  30مایل در سییاعت حرکت میکرد ،سییرعت تغییری نمیکرد .در نتیوه ،نرخ تغییر سییرعت در زمان
صییفر بود .وقتی سییرعت ماشییین به اندازة مشییخصییی تغییر میکرد ،نرخ تغییرات سییرعت ،در هر دقیقه 10 ،مایل در
سییاعت بود .بهعالوه نرخ تغییر  10مایل در سییاعت ،در هر دقیقه در هر لحظهای از زمان صییادق بود .بهعبارت دیگر،
نرخ تغییر سرعت ماشین در دقیقة دوم مثل دقیقة چهارم ،در هر دقیقه 10 ،مایل در ساعت بود.
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آیا میتوانیم از همین روش تفکر برای نمودار منحنیها هم اسیییتفاده کنیم؟ بله میتوانیم ،اما بیایید دقیقتر بررسیییی
کنیم.
انجام محاسبات حسابان به صورت دستی
بیایید بهطور دقیق برر سی کنیم ،در دقیقة سوم چه اتفاقی میافتد؟ در دقیقة سوم سرعت  9مایل در ساعت ا ست .ما
میدانیم که سرعت پس از دقیقة سوم بی شتر خواهد شد .بیایید سرعت دقیقة ش شم را با دقیقة سوم مقای سه کنیم .در
دقیقة ش شم ،سرعت  36مایل در ساعت ا ست .بهعالوه میدانیم که سرعت پس از دقیقة ش شم بی شتر از  36مایل در
ساعت خواهد بود .در ضمن ،این را هم میدانیم که یک لحظه پس از دقیقة ششم افزایش سرعت بیشتر از یک لحظه
پس از دقیقة سییوم اسییت .بهعبارت دیگر ،بین اتفاقاتی که در دقایق سییوم و شییشییم میافتد ،یک تفاوت واقعی وجود
دارد .بیایید این موارد را به صورت زیر رسم کنیم:

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید ،شیب تابع در دقیقة ششم بیشتر از دقیقة سوم است .این شیبها همان نرخ
تغییراتی هستند که ما میخواهیم .این نکتة مهمی است ،پس بیایید آن را تکرار کنیم .نرخ تغییرات یک منحنی در هر
نقطهای برابر با شیب منحنی در آن نقطه است.
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اما چگونه شیب یک منحنی را اندازه میگیریم؟ اندازهگیری شیب خطوط صاف ساده ا ست ،اما منحنیها چطور؟
میتوانیم سعی کنیم شیب منحنی را با رسم یک خط صاف که به آن اصطالحا «خط تانژانت»1میگویند ،تخمین
بزنیم2.خط تانژانت ،منحنی را در یک نقطه لمس میکند .شیب خط تانژانت در آن نقطه برابر با شیب منحنی در آن
نقطه است (یا حداقل سعی می شود چنین باشد) .درواقع پیش از ابداع سایر روشها ،از این روش برای محاسبة شیب
منحنیها استفاده میشده است.
بیایید این روش سییاده و نهچندان دقیق را با هم بررسییی کنیم .نمودار زیر منحنی سییرعت را با یک خط تانژانت که
منحنی را در دقیقة ششم لمس میکند ،نشان میدهد:

1. Tangent Line
2. Estimate
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احتماالً از ریاضیییات مدرسییه به یاد دارید که برای به دسییت آوردن شیییب ،باید ارتفاع1شیییب را بر طول2آن تقسیییم
کنید .در نمودار فوق این ارتفاع (سیییرعت) با  Δsو طول شییییب (زمان) با  Δtمشیییخص شیییده اسیییت .به نماد  Δدِلتا
میگویند و به معنای «یک تغییر کوچک» است .در نتیوه  Δtیعنی یک تغییر کوچک در .t
شیب برابر با  Δs / Δtاست .میتوانیم از هر مثلثی برای محاسباتمان استفاده کنیم و با خطکش ارتفاع و طول شیب را
اندازهگیری کنیم .با اندازهگیریهای ما  Δsمثلث  9.6و  Δtآن  0.8است .با این اعداد ،شیب برابر است با:

نتیوهای که میخواسییتیم را به دسییت آوردیم .نرخ تغییر سییرعت در دقیقة شییشییم ،در هر دقیقه 12 ،مایل در سییاعت
اسییت .همانطور که مشییاهده میکنید ،اسییتفاده از یک خطکش و رسییم خط تانژانت به صییورت دسییتی خیلی دقیق
نیست .بنابراین بیایید از یک روش بهتر استفاده کنیم.
حسابان بدون دخالت دست
نمودار زیر که خط جدیدی در آن رسم شده است را مشاهده کنید .این خط جدید تانژانت نیست؛ زیرا منحنی را در
بیش از یک نقطه قطع میکند ،اما به نظر میرسد دقیقة سوم بهگونهای نقطة وسط آن است.

1. Height
2. Extent
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درواقع این خط با دقیقة سوم ارتباط دارد .ما دو عدد که یکی از آنها بی شتر و دیگری کمتر از نقطة مورد نظرمانt ،

 = 3اسیییت را انتخاب کردهایم .در این مثال ،یکی از نقاطمان دو دقیقه بیشیییتر و دیگری دو دقیقه کمتر از  3اسیییت.
بهعبارت دیگر ،دو نقطة دیگر  t = 1و  t = 5هسییتند .اگر بخواهیم این موارد را با نمادهای ریاضیییمان نشییان دهیم،
میگوییم مقدار  Δxبرابر با  2دقیقه است و ما نقاط  x – Δxو  x + Δxرا انتخاب کردهایم .به یاد داشته باشید نماد Δ

بهمعنای «یک تغییر کوچک» است .بنابراین  Δxیعنی یک تغییر کوچک در متغیر .x
اما چرا این کار را کردیم؟ کمی صبر کنید؛ علت این کار را به زودی خواهید فهمید.
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اگر در زمانهای  x – Δxو  x + Δxبه سرعت نگاه کنیم و خطی بین این دو نقطه ر سم کنیم؛ آن خط تقریباً شیبی
برابر با شیب خط تانژانت در نقطة  xخواهد دا شت .مودداً خط صاف موجود در نمودار باال را برر سی کنید .م سلماً
شیب این خط دقیقاً برابر با شیب خط تانژانت در نقطة  xنخواهد بود ،اما این مشکل را هم رفع خواهیم کرد.
بیایید شیییب این خط را محاسییبه کنیم .برای این کار از همان رویکرد قبلیمان اسییتفاده میکنیم و ارتفاع شیییب را بر
طول آن تقسیم میکنیم .ارتفاع و طول شیب در شکل زیر عالمتگذاری شدهاند:

ارتفاع ،از تفاوت سرعت در دو نقطة  x – Δxو  ،x + Δxیعنی دقایق  1و  5به د ست میآید .ما میدانیم سرعت در
این نقاط برابر با  12 = 1و  52 = 25مایل در ساعت است .در نتیوه تفاوت سرعت در این نقاط  24است .طول شیب
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از تفاضییل  x – Δxو  x + Δxبه دسییت میآید .بهعبارت دیگر تفاوت بین 1و  5برابر با  4اسییت .در نتیوه خواهیم
داشت:

شییب خط که تخمینی از شییب خط تانژانت در دقیقة سیوم t = 3 ،اسیت ،برابر با  6مایل در سیاعت در دقیقه اسیت.
بیایید توقف کنیم و کمی به کارهایی که کردیم فکر کنیم .ابتدا سیییعی کردیم شییییب یک منحنی را با رسیییم خط
تانژانت به صیورت دسیتی حسیاب کنیم .این رویکرد هیچگاه نتیوة دقیقی نخواهد داشیت و نمیتوانیم آن را بارها و
بارها انوام دهیم؛ چون انسییان با انوام کارهای تکراری ،خسییته و کسییل میشییود و احتمال اشییتباه کردنش افزایش
مییابد.
در رویکرد دوم نیازی نیست خط تانژانت را با دست بکشیم ،در عوض دستورالعملی را دنبال میکنیم تا خط متفاوتی
که به نظر میرسیید شیییب آن تقریباً با شیییب خط تانژانت برابر اسییت را رسییم کنیم .این رویکرد دوم را میتوان با
کامپیوتر به صورت خودکار انوام داد .بهطوری که این خط بارها به سرعت رسم شود و نیازی به تالش انسان نباشد.
این روش خوب است ،اما هنوز ایراداتی دارد!
رویکرد دوم فقط یک تخمین اسیییت ،اما چگونه میتوانیم آن را بهبود دهیم تا فقط یک تخمین نباشییید؟ در نهایت
هدفمان این است که بتوانیم به صورت دقیق و ریاضیوار بفهمیم چیزهای مختلف (شیب) چگونه تغییر میکنند.
جادو اینوا اتفاق میافتد! در ادامه یکی از ابزارهای مهمی که ریاضیدانها توسعه دادهاند را خواهیم دید.
اگر طول شیییب را کمتر کنیم ،چه اتفاقی میافتد؟ بهعبارت دیگر اگر  Δxرا کوچکتر کنیم ،چه میشییود؟ نمودار
زیر چندین خط که با کمتر کردن مقدار  Δxمیتوان رسم کرد را نشان میدهد:
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ما برای  Δx = 1 ،Δx = 0.5 ،Δx = 0.1و  Δx = 2خطوطی رسم کردیم .میتوانید مشاهده کنید که خطوط به نقطة
مورد نظر ما در دقیقة سوم نزدیک و نزدیکتر میشوند .میتوانید تصور کنید که با کم و کمتر کردن  ،Δxخط ما به
تانژانت واقعی در نقطة  3نزدیک و نزدیکتر میشود.
با بینهایت کوچکتر شدن  ،Δxخطوط ما هم بینهایت به تانژانت واقعی نزدیکتر میشوند ،این بسیار جالب است!
ایدة تخمین یک راه حل و بهبود آن با کم و کمتر کردن فاصلة آن با راه حل اصلی بسیار قدرمتند است .این ایده به
ریاضیدانها امکان میدهد مسا لی را حل کنند که حل آنها به صورت مستقیم بسیار دشوار است.
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حسابان بدون رسم نمودار
همانطور که گفتیم ح سابان دربارة فهم چگونگی تغییر چیزهای مختلف به صورت ریا ضیوار و دقیق ا ست .شاید
بتوانیم با به کاربردن ایدة  Δxبینهایت کوچک در عبارات ریاضیییی تعریفکنندة چیزهای مختلف ،مثل نمودار
سرعت ماشین ،چگونگی تغییر آنها را درک کنیم.
همانطور که گفتیم سییرعت تابع زمان اسییت و ما آن را با عبارت (سییاختگی) ریاضییی  s = t2تعریف کردیم .حال
میخواهیم بدانیم سرعت بهعنوان تابعی از زمان چگونه تغییر میکند.
همان طور که دیدیم نرخ تغییرات سرعت نسبت به زمان ،∂s / ∂t ،از تقسیم ارتفاع بر طول خطوطی که رسم کردیم
به دسییت میآید .اما وقتی  Δxبینهایت کوچک میشییود ،چه اتفاقی برای ارتفاع میافتد؟ در این حالت ارتفاع مثل
قبل برابر با  (t + Δx)2 - (t - Δx)2است .این عبارت همان  s = t2است که مقدار  tدر آن کمی باالتر و کمی پایینتر
از نقطة مورد نظر است .مقدار «کمی» همان  Δxاست.
طول تغییرات چقدر ا ست؟ همانطور که قبالً دیدیم این مقدار برابر با فا صلة میان ) (t + Δxو ) (t - Δxا ست ،یعنی
(t + Δx) - (t - Δx) = 2Δx؛ میتوانیم این موارد را در قالب عبارات ریاضی به صورت زیر بنویسیم:

بیایید این عبارت را باز کرده و ساده کنیم:
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البته در مثال فوق بسیار خوششانس بودیم؛ زیرا توانستیم عبارت جبری را به راحتی ساده کنیم.
در نهایت به هدفمان رسیییدیم! نرخ تغییرات دقیق و ریاضییی در این مثال  ∂s / ∂t = 2tاسییت .این یعنی در هر زمان t

میدانیم که نرخ تغییرات سرعت نسبت به زمان برابر با  ∂s / ∂t = 2tاست.
در زمان  t = 3دقیقه  ∂s / ∂t = 2t = 6ا ست .البته قبالً هم این مورد را با تخمین زدن به د ست آورده بودیم .برای t

 = 6دقیقه  ∂s / ∂t = 2t = 12که با آنچه یافته بودیم در تطابق است.
اما برای  t = 100دقیقه چطور؟  ∂s / ∂t = 2t = 200مایل در ساعت در دقیقه .این یعنی پس از  100دقیقه ،سرعت
ماشین در هر دقیقه با نرخ  200مایل در ساعت افزایش مییابد.
بیایید کمی دربارة کاری که انوام دادیم فکر کنیم .ما یک عبارت ریاضی داریم که به ما امکان میدهد نرخ تغییرات
سرعت ما شین در هر زمانی را به دقت به د ست آوریم و در را ستای بحثهای قبلیمان ،میتوانیم ببینیم که تغییرات
در سرعت واقعاً با زمان در ارتباط هستند.
البته همانطور که گفتیم خوششیییانس بودیم که توانسیییتیم عبارت جبری را به راحتی سیییاده کنیم .حال بیایید مثال
دیگری را بررسی کنیم که سرعت ماشین در آن عبارت پیچیدهتری دارد.

حال ارتفاع چقدر اسیییت؟ ارتفاع برابر با تفاوت بین سیییرعت ،s،در نقطة  t+Δxو نقطة  t-Δxاسیییت .بهعبارت دیگر،
ارتفاع برابر با ) (t + Δx)2 + 2(t + Δx) - (t - Δx)2 - 2(t - Δxاست .طول چطور؟ طول فاصله بین ) (t + Δxو (t -

) Δxاست که معادل  2Δxاست.

بیایید این عبارت را باز کرده و ساده کنیم.
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این نتیوة بسیییار خوبی اسییت! اینبار هم توانسییتیم به راحتی عبارت جبری را سییاده کنیم .بیایید مثال نهچندان پیچیدة
دیگری را هم بررسی کنیم .اینبار سرعت ماشین مکعب(1توان سوم) زمان است:

بیایید این عبارت را باز کرده و ساده کنیم.

1. Qube
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ق ضیه جالبتر شد! نتیوهای داریم که حاوی یک  Δxا ست؛ در حالی که در عبارتهای قبلی همة Δxها با یکدیگر
ساده میشدند.
به یاد بیاورید ،شیییب فقط وقتی به مقدار صییحیح خود میرسیید که  Δxبینهایت کوچک شییود .این قسییمت جذاب
ماجرا اسییت! در عبارت  ∂s / ∂t = 3t2 + Δx2با کوچک و کوچکتر شییدن  Δxچه اتفاقی برای آن میافتد؟ باید
بگوییم  Δxناپدید می شود! اگر برایتان عویب است ،مقدار بسیار کوچکی برای  Δxدر نظر بگیرید .اگر مقدار بسیار
کوچکی را در نظر بگیرید ،میتوانید به یک مقدار کوچکتر هم فکر کنید و حتی یک مقدار کوچکتر از آن و...
میتوانید تا ابد به این فرایند ادامه دهید و بینهایت به صفر نزدیک شوید .در نتیوه بیایید مقدار صفر را برای  Δxدر
نظر بگیریم و این ماجرا را خاتمه دهیم .با این کار به پاسخ دقیق ریاضی که دنبال آن هستیم ،خواهیم رسید:

این نتیوة بسیار شگفتانگیزی است .اینبار ما از یک ابزار قدرتمند ریاضی برای به دست آوردن این نتیوه استفاده
کردیم .استفاده از این ابزار اصالً سخت نبود.
الگوها
با اینکه محا سبة م شتق توابع با دلتاهایی مثل  Δxو برر سی اتر کوچک و کوچکتر شدن آنها جالب و هیوانانگیز
ا ست ،عموماً میتوانیم بدون این کار و با روش سادهتری م شتق توابع را به د ست آوریم .ببینید آیا میتوانید الگویی
در مشتقهایی که تا اینوا حساب کردیم ،ببینید:
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همانطور که میبینید مشیییتق تابعی از  tاسیییت همان تابع قبلی اسیییت که هر یک از توانهای  tدر آن یک واحد کم
شدهاند .در نتیوه t4 ،به  t3و  t7به  t6تبدیل می شود .این روش ب سیار ساده ا ست! بهعالوه اگر به یاد دا شته با شیدt ،

همان  t1است .میدانیم که مشتق  t1برابر با  t0 = 1خواهد بود.
اگر از یک عدد تابت م شتق بگیرید ،آن عدد صفر می شود .بهعالوه متغیرهایی که ن شاندهندة مقادیر تابت ه ستند،
مثل  c ،b ،aو غیره هم با مشیتق گرفتن از میان میروند .ممکن اسیت بپرسیید ،چرا؟ چون مقادیر/متغیرهای تابت نرخ
تغییری ندارند .به همین دلیل هم به آنها «ثابت» میگویند.
اما اگر به تصییویر باال توجه کرده باشییید ،متوجه شییدهاید که مشییتق  t2برابر با  2tاسییت نه t؛ بهعالوه مشییتق  t3هم 3t2

است نه t2؛ خوب باید بگوییم به جز کاهش توان ،قدم دیگری هم در محاسبة مشتق وجود دارد .پیش از کاهش توان
متغیر ،باید آن را بهعنوان ضریب آن ا ستفاده کرده ،سپس یکی از توان کم کنیم .در نتیوه عدد 5در  2t5باید قبل از
کاهش در ضریب فعلی ضرب شود.5*2t4 = 10t4 :
خالصة قانون توان1که برای محاسبة مشتق توابع استفاده میشود را در ادامه آوردهایم:

بیایید استفاده از این قانون را کمی تمرین کنیم:
1. Power Rule
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قانون توان به ما امکان میدهد مشیییتق بسییییاری از توابع را به راحتی محاسیییبه کنیم .برای بیشیییتر کارهایی که انوام
میدهیم ،همة آنچه از حسابان نیاز داریم ،همین قانون است .توجه داشته باشید این قانون فقط با «چند جملهایها»

1

کار میکند .بهعبارت دیگر ،از این قانون فقط میتوان با عباراتی مثل  y = ax3 + bx2 + cx + dاسییتفاده کرد .این
قانون دربارة عباراتی مثل ) sin(xیا ) cos(xصیییادق نیسیییت .این امر مشیییکلی برای ما ایواد نمیکند؛ زیرا برای
کاربردهای بسیار زیادی قانون توان نیازمان را رفع میکند.
با این حال ،در شیییبکههای عصیییبی به یک ابزار ریاضیییی دیگر هم نیاز داریم که در قسیییمت بعدی به بررسیییی آن
میپردازیم.
توابعی از توابع
تابع زیر را در نظر بگیرید:

که مقدار  yآن از رابطه زیر به دست میآید:

میتوانیم این تابع را به صورت  f = (x3 + x)2هم بنویسیم.
1. Polynomials
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تابع  fن سبت به  yچگونه تغییر میکند؟ بهعبارت دیگر ∂f / ∂y ،چقدر ا ست؟ محا سبة پا سخ این سؤال ساده ا ست؛
زیرا میتوانیم از قانون توان استفاده کنیم ،در نتیوه  ∂f / ∂y = 2yخواهد بود.
اما تابع  fن سبت به  xچگونه تغییر میکند؟ برای پا سخ به این سؤال میتوانیم عبارت  f = (x3 + x)2را باز کرده و از
قانون توان استفاده کنیم .توجه داشته باشید اگر این عبارت را باز نکنیم ،نمیتوانیم قانون توان را مستقیماً به آن اعمال
کنیم و بنویسیم مشتق  (x3 + x)2برابر با ) 2(x3 + xاست.
اگر مسا ل مشابه زیادی را با راه حل طوالنی و سختی که از دلتاها استفاده میکرد ،مثل حالتهای قبل حل کنیم ،به
موموعه الگوهای جدیدی خواهیم رسید .بیایید مستقیماً سراغ الگوهای حاصل برویم .این الگوها عبارتند از:

به قاعدة فوق اصطالحاً «قاعدة زنجیری»1میگویند.
همانطور که مشاهده میکنید ،این قانون به ما امکان میدهد مشتقها را الیه به الیه حساب کنیم .در نتیوه پیچیدگی
محا سبة م شتق برای کل عبارت کمتر می شود .برای به د ست آوردن  ∂f / ∂xاگر ابتدا  ∂f / ∂yو سپس  ∂y / ∂xرا
محاسییبه کنیم ،راحتتر به پاسییخ میرسیییم .قاعدة زنویری به ما امکان میدهد یک مسییئله را به مسیا ل کوچکتر و
سادهتر بشکنیم.
بیایید مسئلهای که مطر کردیم را مودداً بررسی کرده و از قاعدة زنویری برای حل آن استفاده کنیم:

حال به صورت جداگانه مشتق بخشهای کوچکتر را حساب میکنیم .م شتق ق سمت اول  ( ∂f / ∂y ) = 2yاست.
مشییتق قسییمت دوم هم  ( ∂y / ∂x ) = 3x2+ 1اسییت .با ترکیب این دو قسییمت طبق قاعدة زنویری به پاسییخ زیر
میرسیم:
1. Chain Rule
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میدانیم که  y = x3 + xاست ،در نتیوه میتوانیم عبارتی داشته باشیم که فقط حاوی  xاست:

زیباست!
ممکن است این پاسخ را به چالش بکشید و بپرسید چرا  fرا براسا

 xننوشتیم و از قانون توان برای به دست آوردن

مشتق چندجملهای حاصل استفاده نکردیم؟ میتوانستیم از این روش هم استفاده کنیم ،اما نمیتوانستیم با این روش،
قاعدة زنویری را شر دهیم .روشی که به ما امکان میدهد مسا ل بسیار سختتری را حل کنیم.
بیایید یک مثال دیگر را هم بررسییی کنیم .این مثال به ما نشییان میدهد چگونه میتوانیم با متغیرهایی که مسییتقل از
سایر متغیرها هستند ،برخورد کنیم .اگر تابعی مثل تابع زیر داشته باشیم:

که متغیرهای  y ،xو  zدر آن از هم م ستقل ه ستند .ممکن ا ست بپر سید معنای م ستقل چی ست؟ منظور ما از م ستقل
بودن  y ،xو  zاین است که این متغیرها میتوانند صرفنظر از مقدار سایر متغیرها ،هر مقداری داشته باشند .بهعبارت
دیگر ،آنها تحتتأتیر تغییرات سایر متغیرها قرار نمیگیرند .در مثال قبل که  y = x3 + xبود این نکته صادق نبود و
مقدار  yبه مقدار  xوابسته بود.
مقدار  ∂f / ∂xچیست؟ بیایید هر یک از قسمتهای عبارت طوالنیتر را بررسی کنیم .قسمت اول  2xyاست .مشتق
این ق سمت  2yا ست .چرا این عبارت اینقدر ساده ا ست؟ این عبارت ساده ا ست؛ زیرا  yبه  xواب سته نی ست .وقتی
میگوییم  ،∂f / ∂xمیخواهیم بدانیم مقدار  fوقتی  xتغییر میکند ،چه تغییری خواهد کرد؟ اگر  yبه  xوابسته نباشد،
میتوانیم مثل یک مقدار تابت با آن رفتار کنیم؛ زیرا  yمیتواند عددی مثل  3 ،2یا  10باشد.
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بیایید ادامه دهیم .قسمت بعدی  3x2zاست .میتوانیم از قانون توان استفاده کنیم که نتیوة  6xzرا به ما میدهد؛ چون
متغیرهای  xو  zاز هم مسییتقل هسییتند ،میتوانیم  zرا یک مقدار تابت ،مثل  4 ،2یا  100در نظر بگیریم .تغییر  zبر x

اتری ندارد.
قسمت نهایی ،یعنی  4zاصالً هیچ متغیر  xندارد .بنابراین به کل از میان میرود؛ زیرا ما آن را یک مقدار تابت در نظر
میگیریم .پاسخ نهایی برابر است با:

نکتة مهم در این مثال آخر به دسیییت آوردن اعتماد به نفس الزم برای نادیده گرفتن متغیرهایی اسیییت که میدانید از
هم مستقل هستند .با این کار میتوانیم محاسبات حسابان عبارات پیچیده را تا حد زیادی سادهتر کنیم و این نکته در
بررسی شبکههای عصبی بسیار مفید خواهد بود.
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