
  



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسازید را تانعصبی شبکه

 عصبی با پایتون هایشبکهو ساخت  ،ریاضیات ای بر مفاهیم،مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 رشید طریق: نویسنده

 تبریزی صابری غالمرضا: مترجم

 ۱۳۹۹ بهار

 

 

 

 

WaterEng.ir



2 

 

 سخنی با خوانندگان عزیزم

های متمادی به ترجمه ام. ساعتمن برای اینکه کتاب حاضر به دست شما برسد، وقت و هزینه صرف کرده ،دوستان

شوم اگر پس ام. خوشحال میان برای انتشار الکترونیک آن شدههای فراور دشواریام و گرفتاو تصحیح متن پرداخته

ای که از رهبه میزان به دلگرم شوم. اگر خواستید چنین کنید،از مطالعه کتاب، قدرشناسی شما را ببینم و به ادامه مسیر 

 ام این است:منظور اختصاص دادهارتی که به این کشوید. شماره اید در ادامه این کار فرهنگی شریک کتاب برده

 

3938 3899 7210 5041 

 الحسنه رسالتقرضبانک 

 نام غالمرضا صابری تبریزیبه 

 

 دوست سپاسگزارم.پیشاپیش از همراهان فهیم و فرهنگ

 با احترام و آرزوی احترام
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 مترجم ةمقدم

دسیییتر   دنبال کتابی سیییاده و در ها بود بهمدتنویسیییی، های مختلف برنامهچندین کتاب در حوزه پس از ترجمة

شتممی صرفعالقه ، تا همةگ ضیمندان  شبکهنظر از میزان دانش ریا صول  صبی را یاد شان بتوانند مفاهیم و ا های ع

ده اسیییت. پس از بگیرند و قدمی در این راه بردارند. کتابی که پیش رو دارید تا حد زیادی این آرزو را عملی کر

بال کردند. این داستان استق کتاب رویی از ترجمةآن مکاتبه کردم. ایشان با گشاده با نویسندة کتاب مشتاقانهیافتن این 

ای از تصییاویر شییر  یه را به زبانی سییاده و با موموعهنویسیینده در ابتدا تمام مفاهیم پا کتاب حاضییر اسییت. ترجمة

 کند. ن است پیاده میکه زبانی مناسب برای مبتدیا پس این مفاهیم را به زبان پایتونس دهد،می

یلی های جدید تحصگیری رشتهو شکل اربرد هوش مصنوعی در صنایع مختلفهای گذشته شاهد افزایش کدر سال

ترین ابزارهای هوش های عصییبی یکی از مهمدر حال حاضییر شییبکه .ایممطالعاتی بوده اسییا  این زمینةو کاری بر

 مصنوعی هستند.

 ،سفانهأمت هند کرد.نیاز پیدا خوا هاآنبه آگاهی از مقدمات  مخاطبان بیشتری ،عصبیهای شبکهز با گسترش استفاده ا

. پردازندنمی های عصبیشبکهمفاهیم  به بررسی مقدمات و ،شوندمی یا ترجمه نوشته بارهدر این هایی کهکتاب بیشتر

بسییییاری از مندان دارد. در نتیوه، عالقه یزیادنویسیییی و برنامه دانش ریاضیییی ،کنند مخاطبها فرض میاین کتاب

  مانند.میانگیز و ارزشمند بازیادگیری این روش هیوان

دلیل دارد:  این هدف دو آن نبوده اسییت. فیزیکیاز ابتدا هدفمان چاپ  ،رنگی اسییت تصییاویر این کتاباز آنوا که 

امید است  هایی؛چنین کتاب شدةبودن قیمت تمام گزاف ،رنگی و دوم هایم تمایل ناشران برای چاپ کتاباول عد

مندان به زودی خوانندگان کمتر برای عالقه سهولت دسترسی به آن و نیز هزینةکه چاپ الکترونیکی کتاب با توجه به

 مشتاق خود را پیدا کند.

ه مترجم کتوضیییحاتی عالوه کتاب تالش بر آن بوده اسییت که تا حد امکان جانب امانت رعایت شییود. به در ترجمة

 م افزوده و مشخص کرده است.ی  در پاورقی با نشان ،الزم دیده است

ستاین  تردید ترجمةبی شکال نی سگزمترجم  .کتاب خالی از ا خوانندگان و انتقادات  ظرهاار خواهد بود که از نسپا

 .مطلع شود محترم

 غالمرضا صابری تبریزی

reza_sabery_89@yahoo.com 

http://www.saberynotes.com  
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 دیباچه

 هوشمند هایماشین یجووجستدر 

شته سال هزاران طی سان ما ،گذ شین تا بتوانیم کندمان چگونه کار میذهن بفهمیم ایمکرده تالش همواره هاان  هاییما

سازیم شمند و متفکر، ب شین .شبیه به خودمان، هو  مانکمک به ساده کارهای در های مکانیکی یا الکترونیکی کهما

 هایسیینگ هاآن وسیییلةبه که هاییقرقره کردیم،می درسییت آتش هاآن جرقة با که هاییچخماق سیینگ ،آیندمی

 اند.نکرده راضی را ما گاههیچ ،کنیممی بکتا و حساب هاآن با که هاییحسابماشین و کردیممی جاجابه را سنگین

 یا هم، به شیییبیه تصیییاویر بندیدسیییته مثل برانگیزتریچالش و ترپیچیده کارهای 1اتوماسییییون دنبال به ما عوض، در 

 یا انسییانی، هوش نیازمند کارهایی چنین انوام آیدمی نظر به. هسییتیم سییالم هایسییلول از بیمار هایسییلول تشییخیص

 (ندارد وجود هاحسابماشین مثل ایساده هایماشین در که)انسان  ذهن رازآلود و ژرف هایقابلیت از یکی حداقل

 .است

 بارهاین در هاییتر  و هافانتزی از پر ما فرهنگ که ،است تمندقدر و جذاب قدرآن یانسان هوش با هاییماشین ایدة

 (.ترمیناتور هایفیلم دیوانة 2هایربات مثال، برای) است

سپارف گری» ،IBM شرکت ساخت بازشطرنج کامپیوتر 3«بلو دیپ» وقتی ستاد 4،«کا  جهان شطرنج قهرمان و بزرگ ا

 ماشینی هوش پتانسیل از شدیم، خوشحال تاریخی رویداد این از که اندازه همان به ماداد،  شکست 1977 سال در را

 روی تقلب به آن ساخت برای برخی که است زیاد قدرآن هوشمند هایماشین ساخت به ما عالقة .افتادیم وحشت به

شین. اندآورده  که ایحرفه بازشطرنج یک جز چیزی شد، ساخته 1770سال در که معروف 5مکانیکی بازشطرنج ما

 .نبود ،بود شده پنهان جعبه یک در

                                                           
1.  Automation 

2.  Robot 

3.  Deep Blue 

4.  Gary Kasparov 

5.  Mechanical Turk 
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 طبیعت از الهام با جدید طالیی عصر

ین صنعت به اوج ا به دستیابی برای طلبیجاه و بینیخوش ،مصنوعی هوشتحقیق دربارة  نترشدجدّی با ،50 دهةدر 

 توانسییتندمی کامپیوترها بودند؛ یافته دسییت حوزه این در کوچکی هایپیروزی به متخصییصییان دوره، آن در .رسییید

 که بودند شیییده انعق برخی در نتیوه،. کنند ی ریاضیییی را اتباتهاتئوری برخی و دهند انوام ایسیییاده هایبازی

 از پس اما .گذاشیییت خواهند وجود عرصیییة به پا آن از پس اندکی یا آینده دهة طی ،یانسیییان هوش با کامپیوترهایی

 70دهة در. شد متوقف هاپیشرفت و است دشوارتر شدمی تصور آنچه از انسانی هوش به دستیابی شد مشخص مدتی

 دست از با ها،چالش این. شدند روهروب دشواری بسیار هایچالش با مصنوعی هوش بلندپروازانة آکادمیک تحقیقات

 ،کردندمی کار یک و صییفر با که منطقی تماماً هایماشییین رسیییدمی نظر به. شیید همراه بودجه کاهش و عالقه رفتن

 .ابندی دست ، انسان،خود بیولوژیکی همتای ظریف و مبهم گاه فکریِ فرایند به توانندنمی گاههیچ

 با ایده این. یافت تازه حیاتی ،هوشمند هایماشین برای جووجست و گرفت شکل جدیدی ایدة رکود، مدتی از پس

صنوعی هوش چرا: گرفت شکل سؤال این سازیم؟ )بیولوژیکی( واقعی مغز کارکرد از برداریکپی با را م عبارت به ن
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 کنیم. اسیییتفاده ،سیییازندکه مغزهای واقعی را می 2هانورون از های منطقی()یا دروازه 1منطقی هاییتگِ به جای دیگر،

 ارگانیک هایاسییتدالل از هم سیینتی گرایمطلق هایالگوریتم سییفید و سیییاه و یک و صییفر منطق جایعالوه، بهبه

 استفاده خواهیم کرد.

شمندان سه در ،کبوتر یا زنبور، مغز سادگی از دان  به مغزی. گرفتند الهام ،دهندمی انوام که ایپیچیده کارهای با مقای

 گیریتصییمیم و شییکارچیانو  غذا شییناسییایی باد، با تطبیق پرواز، کنترل مثل کارهایی ندتوامی گرم از کسییری وزن

ضر در اختیار دارند انبوهی و قیمتارزان منابع با کامپیوترها شاید. دده انوام را فرار یا جنگ بارةدر  ،که در حال حا

 با امروزی پیوترهایکام آیا ؛دارد نورون 950.000 زنبور یک مغز .دهند بهبود و کنند تقلید را مغزها این رفتار بتوانند

 بگیرند؟ پیشی زنبورها مغز از توانندمی 4ترابایتی و 3گیگا منابع

 سریع بسیار هایدهپردازن و عظیم سازیذخیره منابع با کامپیوترها این ،لهمسئ حل سنتی رویکردهای با ،در حال حاضر

 را انوام دهند. زنبورها و هاپرنده کوچک نسبتاً مغز کارهای توانندنمی

صبی هایشبکه» شوق و تمایل 5«ع شور و  صنوعی هوش ایواد برای ماحصل   ییولوژیکب مغزهای گرفته ازالهام  م

 امروزه،. نداهشیید تبدیل 6مصیینوعی هوش مطالعاتی فیلد هایروش ترینکاربردی و قدرتمندترین از یکی به و هسییتند

ند دیپ پروژة پانی 7مای ندمی که 8،گوگل کم های توا ثل انگیزیشیییگفت کار  و کامپیوتری هایبازی یرییادگ م

سا  ؛دهد انوام را (چی وی) 9گو بازی جهانی قهرمان شکست صبی هایشبکه برا ست شده ساخته ع  هایشبکه. ا

صبی سیاری در ع ستفاده هم داریم کار و سر هاآن با روزمره صورتبه که هاییتکنولوژی از ب  مثال، برای؛ اندشده ا

 .هانامه پستیکد خواندن و هاماشین پالک خودکار تشخیص

ضر کتاب ست هاشبکه این نساخت روش و عصبی هایشبکه کارکرد چرایی و چگونگی بارةدر حا  کتاب این در. ا

 حل سنتی ایرویکرده با که کاری ؛خوانندمی را نویسدست کراکترهای کهبسازید  ایعصبی هایشبکه آموزیدمی

 .است دشوار بسیار کامپیوترها با لهمسئ

                                                           
1.  Logical Gates 

2.  Neuron 

3.  Gigabyte 

4.  Terabyte 

5.  Neural Networks 

6.  Artificial Intelligence 

7.  Deepmind 

8.  Google 

9.  Go 



11 

 

 
 ةشبک که است یعدد ریتصو هر یباال برچسب. دهد صیتشخ یدرست به را ریتصو در موجود اعداد از کی هر توانسته یدرست به یعصب شبکه .۱ شکل

 است. داده صیتخص شده نوشته کراکتر به یعصب
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  مقدمه

 است؟ کسانی چه برای کتاب این

 عصبی شبکة توانمی چگونه و تندچیس عصبی هایشبکه بگیرد یاد خواهدمی که است کسی هر کتاب این مخاطب

 را بیاموزند انگیزیهیوان ماا ساده، ریاضی هایایده خواهندمی که هم افرادی عالوه،به. کرد استفاده آن از و ساخت

 .دنکن استفاده کتاب این از دنتوانمی است، عصبی هایشبکه اسا  و بنیاد که

 در که ریاضیییاتی جزبه کتاب این خواندن برای. اسییت نشییده نوشییته 2هاکامپیوتردان یا 1،هادانریاضییی برای کتاب این

 ،انوام دهید را تقسییییم و ضیییرب تفریق، جمع، توانیدمی اگر. ندارید نیاز دیگری دانش هیچ به ،ایدآموخته مدرسیییه

صبی هایشبکه توانیدمی سازید را خودتان ع ستفاده آن از که چیزی ترینسخت. ب ست 3گرادیان ایمکرده ا  این اما ،ا

 .است شده داده شر  کتاب در هم مفهوم

 هوش انگیزدیار شییگفت به انگیزهیوان عنوان اولین قدم سییفریبه کتاب این از توانندمی مندانعالقه یا دانشییوویان،

صنوعی ستفاده م صلی هایایده از توانیدمی ،در این کتاب عصبی هایشبکه مبانی یادگیری از پس. کنند ا  برای آن ا

 هایشییبکه بر سییاده و مختصییر ایمقدمه عنوانبه کتاب این از توانندمی مدرسییان .کنید اسییتفاده بسیییاری مسییا ل حل

صبی شوویان تهییج و آوردن شوق سر برای ها،آن سازیپیاده نحوة و ع  هایشبکه ساخت برای آموزاندانشو  دان

 .کنند استفاده کد خط چند تنها نوشتن با عصبی

شت وجود امنوجوانی دوران در کتاب این مکردمی آرزو  رازآلود هایشبکه کارکرد چگونگی درک زمان، آن. دا

 هایکتاب فقط دوران نآ در اما ؛بودم دیده موالت و هافیلم ها،کتاب در را هاآن. بود دشوار برایم عصبی قدرتمند و

 کسییی که بود این امخواسییته تمام. بودند دسییتر  در ،بود شییده نوشییته هادانریاضییی برای که دشییواری آکادمیک

 آوردن اهمفر کتاب این هدف. دهد توضیح برایم ،شود متوجه کنوکاو نوجوان یک که طوری را عصبی هایشبکه

 .است توضیحاتی چنین

 

                                                           
1.  Mathematician 

2.  Computer-Scientist  

3.  Gradient  
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 دهیم؟می انجام کارهایی چه کتاب این در

 هاینورون با را کارمان. دهد تشخیص را نوشتهدست اعداد تواندمی که ساخت خواهیم ایعصبی شبکة کتاب این در

 مسییییر، طول در. برسییییم هاآن توانایی نهایت به تا دهیممی بهبود را هاآن و کنیم،می آغاز سیییاده بسییییار 1پیشیییگوی

 هستند الزم عصبی هایشبکه کارکرد درک برای که ای راریاضی مفاهیم تا ،داشت خواهیم مدتیکوتاه هایتوقف

 .بیاموزیم

ضی مفاهیم با کتاب در  گرادیان با سازیبهینه گرادیان، ها،ماتریس ضرب ساده، خطی بندیطبقه توابع، قبیل از ریا

 هیچ و ایمهداد توضیییح ممکن شییکل ترینسییاده به را موارد این ةهم. شییویدمی آشیینا هندسییی چرخش حتی و نزولی

 ایم.در نظر نداشته شود،می تدریس هامدرسه در که ایساده ریاضیات از فراتر قبلی، دانش با رابطه در فرضی

 تصویر پردازش مثال، یبرا .ببریم کار به مختلفی هایروش به را آن کنیممی سعی عصبی، شبکة اولین ساخت از پس

شین، یادگیری بهبود برایرا  ستفاده بدون ما ضافی هایداده از ا هم  نگاهی ،عالوهبه .یمبرمی به کار یادگیری، برای ا

 که کاری ؛خیر یا دهدمی قرار اختیارمان در مفاهیم از تریعمیق درک ببینیم تا ،اندازیممی عصیییبی شیییبکة مغز به

 .دهندنمی انوام آموزشی هایکتاب از بسیاری

 ساده، زبانی پایتون. گیریممی یاد هم را 2پایتون نویسی، زبان برنامهعصبی شبکة ساخت با زمانهم و مرور به عالوه،به

 خواندن برای نیست نیازی و ایمنکرده هم نویسیبرنامه در قبلی توربة ةدربار فرضی مودداً. است محبوب و کاربردی

 .باشید بلد نویسیبرنامه ،کتاب

 

 دهیم؟می انجام چگونه را کارها این

صلی هدف شریح ،کتاب این ا صلی مفاهیم ت صبی هایشبکه ا ست همه برای ع  همواره کتاب طول در رو، این از. ا

شریح و توضیح ایمکرده سعی  جایی به کوچک هایقدم با سپس. کنیم آغاز ممکن نقطة ترینابتدایی از را مفاهیم ت

سیممی ستر  در و ساده برای .بفهمیم عصبی هایشبکه بارةدر جذاب اینکته بتوانیم که ر شتن نگه د  از ،مطالب دا

ضافی مطالب بیان سترده تحقیقات آن با رابطه در توانیدمی ،کرد جلب را نظرتان اینکته اگر. ایمکرده پرهیز ا  تریگ

                                                           
ما، در هوش مصییینوعی ا ؛ما آنچه در آینده اتفاق می افتد را پیشیییگویی می کنیم .کاربردهای روزمره یک جنبه زمانی دارد( در Predictکلمه پیشیییگویی ). 1

 م. ـ محتوای آن  شود. برای مثال، پیشگویی نوع یک سند بر اساکه مقدار مشخصی ندارد، گفته می ویی به تخصیص مقدار به هر متغیریپیشگ

2.  Python 
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سی به ،کتاب این در .دهید انوام صبی هایشبکه برای ممکن هایسازیبهینه تمامی برر  از را ما زیرا ؛پردازیمنمی ع

 .دکننمی دور ،(است ممکن شکل ترینساده به اولیه و اصلی مفاهیم بیان که) ماناصلی هدف

 :ایمکرده تقسیم بخش سه به را کتاب

 این در. پردازیممی ،روندمی کار به عصبی سادة هایشبکه در که ریاضی مفاهیم بررسی به ،ش اولبخ در 

 .نمانید دور اولیه مفاهیم درک از تا ،پردازیمنمی عصبی هایشبکه سازیپیاده به تعمداً قسمت

 ما. کنید سییازیپیاده را خودتان عصییبی شییبکة بتوانید تا گیریدمی یاد پایتون کافی اندازة به ،دوم بخش در 

 .کنیممی تست را آن کارایی و داده آموزش نویساعداد دست تشخیص برای را شبکه این

 سی به ،سوم بخش در صبی هایشبکه ترعمیق برر سی به بخش این. پردازیممی ساده ع  که هاییایده برر

 عصییبی ر فکر شییبکةدخواهیم دید  عالوهبه. پردازدمی ،داد بهبود را عصییبی شییبکة کارایی هاآن با توانمی

 ما به چگونه و فتهگر یاد چیزهایی چه عصییبی شییبکة بفهمیم توانیممی با این کار گذرد.چه می دیدهآموزش

 .دهدمی پاسخ
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 کنند؟می کار چگونه عصبی هایشبکه :اول بخش

 «بگیر الهام تاطراف کوچک چیزهای همة از»
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 شما برای سخت من، برای راحت

ساً کامپیوترها سا سیار سرعت با توانندمی هاآن. هستند حسابماشین ا  ویژگی این. دهند انوام 1حسابی اعمال باالیی ب

 محاسییبة فروش، محاسییبة برای اعداد جمع ؛اسییت مطلوب بسیییار ،کنندمی هاحسییابماشییین که کارهایی انوام برای

 باموسیییقی  گوش دادن یا زیونی،یتلو هایبرنامه تماشییای حتی ،غیره و موجود هایداده نمودار رسییم مالیات، درصیید

 2یمرِفِ یک بازسییازی اما کنید، تعوب شییاید. اسییت ممکن حسییابی دسییتورات ایموموعه تکرار با تنها ،هم کامپیوتر

 شودمی انوام حسابی اعمال با کامپیوترتان روی ،اندشده دریافت اینترنت از که هایییک و صفر ازمتشکل  وید ویی

 .نیستند ،یداهخواند مدرسه در که اعداد جمع از ترپیچیده خیلی که

ست ممکن( تانیه هر در عدد هامیلیون حتی یا هزاران،، )اعداد سریع جمع شد، جذاب ا صنوعی هوش اما با ست م . نی

 نیاز زیادی وشه به آن انوام اما باشیید، سییخت هاانسییان برای ، ممکن اسییتکوتاه زمانی در عدد زیادی تعداد جمع

 داخل کترونیکیال مدارهای که کاری کنید. دنبال را ایسیییاده بسییییار دسیییتورات هموموع بتوانید باید فقط ؛ندارد

 تشییخیص توانیدیم ینیدبب و کنید نگاه زیر تصییاویر به. کنیم عوض را بحث دهید اجازه حال. دهندمی انوام کامپیوتر

 :است تصویر هر در چیزی چه دهید

 
 کار این ما درواقع،. دهیم تشخیص را آن و کنیم نگاه درخت یک یا گربه، انسان، یک صورت تصویر به توانیممی ما

 توانیممی ما. شییویمنمی اشییتباه دچار هم تشییخیص در عموماً عالوه،به. دهیممی انوام باالیی دقت با و سییرعت به را

سبتاً اطالعات صاویر در که زیادی ن صویر رد چیزی چه بفهمیم موفقیت با و کرده پردازش را دارند وجود ت ست ت  .ا

 .ستا سخت بسیار کامپیوترها برای کار این واقعدر ،نیست ساده کامپیوترها برای کار این انوام

                                                           
1.  Arithmetic 

2.  Frame 
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 کامپیوتر انسان لهئمس

 ساده سخت عدد هزاران سریع ضرب

 سخت ساده گروهی تصویر یک در خاص یک فرد صورت کردن پیدا

 

 چقدر اینکه از ظرنصرف ،هاماشین که چیزی ؛است انسانی هوشمستلزم داشتن  تصویر محتویات تشخیص ما نظر به

ستند آن فاقد ،ندقدرتمند و پیچیده سان چون ؛ه ستند ان سا لی چنین حل رد کامپیوترها خواهیممی ما با این حال، .نی  م

 پردازد.به حل این دست مسا ل می مصنوعی هوش. شوندنمی خسته وند اسریع چون ؛کنند عمل بهتر

 هدف ،بنابراین. کرد نخواهد تغییری هم آینده در ویژگی این اند وشییده سییاخته الکترونیکی مدارهای از کامپیوترها

 در) دشوارتر مسا ل این حل در سعی که است جدیدی 1«هایالگوریتم» یا ها،دستورالعمل کردن پیدا مصنوعی هوش

سه سا ل با مقای شند؛ کامل هاالگوریتم این اگر حتی ،کنندمی( کامپیوتر علوم کالسیک م  خوب کافی اندازة به اما نبا

 .دهند انوام را انسانی هوش کارهای بتوانند تا باشند

 کلیدی نکات

 عدد هامیلیون ضرب مثال، برای ؛است دشوار هاانسان برای و ساده کامپیوترها برای کارها برخی انوام. 

 پیدا مثال، یبرا ؛اسییت سییاده هاانسییان برای و سییخت کامپیوترها برای کارها برخی انوام دیگر، سییوی از 

 .گروهی تصویریک  در خاص یک فرد صورت کردن

 

 

 

 

 

 

                                                           
1.  Algorithm 
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 ساده پیشگوی ماشین یک

سازیم قدم به قدم را خود 1پیشگوی ماشین و کرده شروع ممکن حالت ترینساده از بیایید  تصور را ایساده ماشین. ب

 به وقتی. بگیرید نظر در را خودتان مثال، برای ؛دهدمی پاسیییخ و کندمی فکر کمی کرده، دریافت سیییؤالی که کنید

 اشیاء و کرده پردازش را تصویر مغزتان ادامه در. شودمی دریافت چشمانتان طریق از ورودی ،کنیدمی نگاه تصویری

 :است شده داده نشان زیر شکل در فرآیند این. کندمی شناسایی را آن در موجود

 
ساساً کامپیوتر گفتیم که طورهمان. کنندنمی فکر کامپیوترها  است بهتر نتیوه، رد. است پیشرفته حسابماشین یک ا

 را افتدمی قاتفا عمل در آنچه تا کنیم اسیییتفاده بهتری کلمات از ،فوق شیییکل مختلف هایقسیییمت نامگذاری برای

 :کنند بیان تردقیق

 
 ایموعهمو و داده انوام هاورودی روی را محاسیییباتی کند. سیییپسمی دریافت ورودی ایموموعه کامپیوتر، هر

 جمع به ضیییرب تبدیل با احتماالً شیییده، پردازش «x 4 3» ورودی زیر شیییکل در مثال، برای ؛کندمی تولید خروجی

 :شودمی داده نمایش ،است( 12 عددیعنی ) ضربحاصل که خروجی و اعداد از ایموموعه

                                                           
1.  Predicting Machine 
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ست ممکن شکالی «!نبود جالب زیاد مثال این اما» ،بگویید تانخود با ا شنا و ساده هایمثال با داریم سعی ؛ندارد ا  آ

صبی هایشبکه با کار برای آینده در که ایاولیه مفاهیم ستفاده می ع ضیح را کنیما ست بهتر حال. دهیم تو  یک به ا

 :زیر شکل مثل ،کندمی تبدیل 1مایل به را کیلومتر که بگیرید نظر در را ماشینی. بپردازیم ترپیچیده مثال

 
 ؛اسیییت 2خطی کیلومتر و مایل بین رابطة دانیممی فقط ؛دانیمنمی را مایل به کیلومتر تبدیل فرمول کنید فرض حال

 عویبی جای دنیا ،نبود چنین اگر. شیییودمی برابر دو هم کیلومتر به مسیییافت کنیم، برابر دو را هامایل تعداد اگر یعنی

. دهدمی ما به کیلومتر به مایل تبدیلرازآلود  فرمول دربارة هایی سییرنخ ،مایل و کیلومتر بین خطی رابطة این! شییدمی

 :باشد زیر شکل به باید فرمول این

 x c کیلومتر = مایل

ست تابت مقدار یک ،c فوق فرمول در ست مثال چند ،داریم که هاییسرنخ تنها. دانیمنمی را c مقدار هنوز ما. ا  که ا

 هستند واقعی دنیای مشاهدات معادل ها،مثال این ؛ها به درستی انوام شده استدانیم تبدیل کیلومتر به مایل در آنمی

                                                           
 م.ـ کیلومتر است  1.6( تقریبا برابر با Mileهر مایل ). 1

2.  Linear 
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ست برای که ستند واقعی دنیای حقایق از هایینمونه هاآن؛ روندمی کار به علمی هاینظریه صحت ت ها را در مثال ،ه

 ایم:جدول زیر آورده

 مایل کیلومتر شماره

1 0 0 

2 100 62.137 

 

ستفاده کنیم c جای به 1«تصادفی» عدد از یک دهید اجازه دهیم؟ انوام باید کاری چه c مقدار آوردن دست به برای  ا

 .دهیممی قرار 0.5 با برابر را c مقدار. کنیم بررسی را نتیوه و

 

 که طورهمان هم c مقدار. اسیت 100 با برابر کیلومتر مقداردر شیکل فوق  کیلومتر = مایل؛ c x ،گفتیم که طورهمان

 c مقدار ما اینکه و جدول هایمثال به توجه با. اسییت مایل 50 فرمول در اعداد این جاگذاری نتیوة. اسییت 0.5 گفتیم

صادفی صورتبه را سبتاً نتیوة ،کردیم انتخاب ت ست صحیح کامالً جوابمان که دانیممی اما ،گرفتیم خوبی ن  چون ؛نی

 مقدار ازواحد  12.137 ما محاسییبات نتیوة. اسییتمایل  62.137 با برابر صییحیح پاسییخ ،جدول 2 شییمارة مثال طبق

ست کمتر صحیح سخی میان تفاوت به. ا سبه که پا سخ و کردیم محا ست در که صحیحی پا  ،دارد وجود هامثال لی

 :گویندمی 2«خطا» اصطالحاً

شدهمقدار محاسبه – مقدار صحیح = خطا  

= 62.137 – 50 = 12.137 

                                                           
1.  Random 

2.  Error 
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. دانیممی مه را خطا مقدار عالوه،به. اسییت اشییتباه کردیم محاسییبه که پاسییخی دانیممی ؟کاری انوام دهیم چه حال

. کنیم اسیتفاده c مقدار بارةدر حدسیمان بهبود برای آن از توانیممی ،شیویم نااُمید خطا مقدار مشیاهدة با اینکه جایبه

 رابطه ونچ ؛اسییت صییحیح مقدار از کمتر واحد 12.137 حسییاب کردیم که مقداری. کنید نگاه خطا مقدار به دوباره

یل و کیلومتر بین طة یک ما یل c x اسیییت، خطی راب ما  مقدار افزایش عثبا c مقدار افزایش دانیممی ،کیلومتر = 

 .افتدیم اتفاقی چه ببینیم و دهیم تغییر 0.6 به 0.5 از را c مقدار در نتیوه، بیایید. شد خواهد خروجی

مایل  60 اب برابر نتیوه کیلومتر = مایل، c x، دهید قرار فرمول در را مقدار این اگر. دهیممی تغییر 0.6 به را c مقدار

شاهده که طورهمان. بود خواهد ست مشخص وضو به. میدآور دست به تریدقیق جواب باراین کنیدمی م  در که ا

  .گرفت نادیده ار خطا این توانمی حتی ،است کمتر بسیار ،2.137 ،خطا مقدار حاضر حال در. هستیم پیشرفت حال
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 نتیوه در ؛دهیم زایشاف را خروجی مقدار خواستیممی ما. است c مقدار تغییر برای خطا از استفاده ،این مثال مهم نکتة

 .دادیم افزایش کمی را c مقدار

 فکر و نشییدید قانع اگر. دهیم بهبود را آن مقدار روش همین با بیایید ،c مقدار محاسییبة برای جبر از اسییتفاده جایبه

 ایساده ریاضی رمولف ،مهم مسا ل از بسیاری در که باشید داشته یاد به ؛است ساده دقیق جواب کردن پیدا کنیدمی

شخص برای  هایشبکه مثل) تریپیچیده هایروش به همین برای ؛ندارد وجود خروجی و ورودی بین رابطة کردن م

 .داریم نیاز (عصبی

 در نتیوه بیایید. اسیییت تراز پاسیییخ صیییحیح کوچک هم هنوز 60 مقدار. کنیم تکرار مودداً را روال این دهید اجازه

 .دهیم تغییر 0.7 به 0.6 از را c مقدار



23 

 

 
 

 بیشتر آوردیم دست به که پاسخی در نتیوه، .کردیم «رویزیاده» c مقدار افزایش در کنیدمی مشاهده که طورهمان

 منفی عالمت. اسییت 7.863- مثال فوق برابر با درمقدار خطا  بود. 2.137 ما قبلی خطای مقدار. شیید صییحیح مقدار از

 خطا برابر است با: باشید داشته یاد به. است صحیح پاسخ از بیشتر ،زدیم تخمین که مقداری یعنی

 مقدار صحیح = خطا -مقدار حساب شده 

 این و بپذیریم را c = 0.6 از حاصییل خطای مقدار توانیممی. اسییت c = 0.7 از بهتر بسیییار c = 0.6 فهمیدیم اینوا تا

ما ،دهیم خاتمه را تمرین ید ا یای  افزایش احدو از کسیییری ،واحد یک جایبه را c مقدار چرا. برویم جلوتر کمی ب

 افزایش دهیم. 0.61به  0.6را از  cتوانیم مقدار برای مثال می ندهیم؟
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 با که اسییت 61برابر با  c = 0.61با  ما خروجی مقدار. یافت توجهی قابل بهبود نتیوة کنیدمی مشییاهده که طورهمان

 .دارد فاصله احدو 1.137 تنها ،62.137، صحیح مقدار

 صیییحیح پاسیییخ به خروجی مقدار اگر عبارت دیگر،به .کنیم 1را تعدیل c مقدار باید تغییرات فهمیدیم آخر مثال در

 پاسیییخ از قبلی، نمونة مثل روش، این با. کند تغییر زیاد نباید c مقدار ،(یافت کاهش خطا مقدار یعنی) شییید نزدیک

 درست شهودی نظر از که کنیم استفاده خطا مقدار از کسری از c مقدار تغییر برای است بهتر. کنیمعبور نمی صحیح

 .(دارد بیشتری اصال  به نیاز کوچک خطای با مقایسه در بزرگ خطای) رسدمی نظر به

 ماشین به ما .هستند عصبی هایشبکه در یادگیری اصلی فرایند دادیم، انوام وااین تا که کارهایی اما ،نکنید باور شاید

سخ ارا ه در که دادیم یاد ست بهتر .شود بهتر و بهتر صحیح پا  انوام وااین تا که را کارهایی و کنیم ای توقفلحظه ا

 در. نکردیم حل قدم یک در ،یماهآموخت مدرسییه در که ایعلمی و ریاضییی به روش را لهمسییئ ما. کنیم مرور یماهداد

«  2تکرار» را پاسیییخ دادن بهبود مرور بهگاهی  .دادیم بهبود را آن مرور به و کردیم شیییروع اولیه پاسیییخ یک با عوض

 .نامندمی

 

                                                           
1. Moderate 

2.  Iterative 
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 کلیدی نکات

 به را نآ ،روی ورودی محاسییبات ایموموعه با انوام و دارند ورودی یک کامپیوتری هایسیییسییتم همة 

 .نیستند مستثنی قاعده این از هم عصبی هایشبکه. کنندمی تبدیل خروجی

 دارد تنظیم قابل پارامتر ایوموعهم که مدلی از توانیممی ،کندمی کار چگونه چیزی دانیمنمی دقیقاً وقتی 

 از توانسییتیممی کنیم، تبدیل مایل به را کیلومتر چگونه دانسییتیمنمی اگر. کنیم اسییتفاده آن تخمین برای

 .کنیم استفاده مدل عنوانبه تنظیم قابل )شیب( گرادیان یک با خطی تابع یک

 سیار هایراه از یکی سا  مدل پارامترهای تغییر هاییمدل چنین بهبود خوب ب  هایپاسخ وتتفا میزان برا

 .است موجود صحیح هایمثال با آن
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 ندارند چندانی تفاوت بینیپیش و ۱بندیدسته

مقدار خروجی را  ورودی، دریافت با این ماشییین. گوییممی 2«پیشگگگو» ،کردیم بررسییی قبل مثال در که ماشییینی به

 مقایسییة از که دادیم بهبود خطایی براسییا ، داخلی پارامتر یک مقدار تغییر با را پیشییگویی این .کندگویی میپیشیی

 باغ یک حشرات عرض و طول که زیر نمودار به حال .است صحیح دانستیممی که آیدبه دست می مثالی و خروجی

 :کنید نگاه دهدمی نشان را

 

 یهاشییدوزککف ؛ ودراز و الغر ابریشییمِ هایکرم هسییتند: مشییاهده قابل وضییو به حشییره گروه دو فوق تصییویر در

 .پهن و کوتوله

 خطی تابع یک مثال، آن قلب در ؟دارید خاطربه را کرد،می تبدیل مایل به را کیلومتر که ،قبل مثال پیشییگوی ماشییین

 در c تنظیم قابل پارامتر. اسییت صییاف خط یک خطی توابع نمودار دانید،می که طورهمان. داشییت وجود تنظیم قابل

                                                           
1.  Classification 

کنیم، اما در افتد را پیشگویی میما آنچه در آینده اتفاق می .دارد( در کاربردهای روزمره یک جنبة زمانی Predictکلمة پیشگویی ) ؛Predictorمعادل فارسی . 2

 م.ـ  شود. برای مثال، پیشگویی نوع یک سند بر اسا  محتوای آنهوش مصنوعی پیشگویی به تخصیص مقدار به هر متغیری که مقدار مشخصی ندارد، گفته می
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 بکشیم فوق شکل در صاف خط یک اگر اما ،کردمی مشخص را صاف خط این شیب مایل، به کیلومتر تبدیل مثال

 ؟شودچه می

 

سم خط برای تبدیل کیلومتر به مایلنمی توانیم  ستفاده کنیم. مانند مثال قبل از ر سم با بتوانیم شاید ،اما ا  خط یک ر

 جدا هاکفشییدوزک از را ابریشییم هایکرم شییده رسییم خط اگر فوق، شییکل در. کنیم جدا هم از را حشییرات انواع

توجه داشته . کنیم استفاده هاآن اندازة براسا  حشرات بندی()طبقه 1«بندیدسته» برای آن از توانستیممی کرد،می

 قرار هاکفشدوزک سمت ابریشم هایکرم از نیمی چون در شکل فوق ؛دهدنمی انوام را کار این ،موجود خط باشید

 . دارند

 .افتدمی اتفاقی چه ببینیم و کنیم رسم دیگر خط یک ،موجود خط شیب تغییر با بیایید

                                                           
1.  Classify 
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شرات حتی این خط !شد بدتر هم قبلی خط از ،خط این  سم یگرید خط بیایید. کندنمی جدا یکدیگر از هم را ح  ر

 :کنیم
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ست بهتر خیلی خط این شم هایکرم حال! ا ستیبه ابری شدوزک از در  برای خط این از توانیممی. نداهشد جدا هاکف

 .کنیم استفاده حشرات «بندی دسته»

 بندیدسته یکل ةاید خواهیممی که حاضر حال در ؛ندارند وجود ،باشیم ندیده که دیگری حشرات انواع کنید فرض

شریح کنیم را کردن ست منطقی فرض این ،ت صور. ا ست یک کنید ت شره رباتی د  عرض و طول و داردبرمی را ایح

 یا ابریشم، هایکرم ستةد در درستی به را حشره موجود در شکل باال خط با تواندمی دست این. گیردمی اندازه را آن

 .دهد قرار هاکفشدوزک

 کرم ها یکگیریطبق اندازه موجود در شییکل، ناشییناختة حشییرة کنیدطور که مشییاهده میهمان شییکل زیر را ببینید.

 .است درتمندق و کاربردی ،ساده بسیار کردن، بندیدستهروش  این. دارد قرار حا ل خط باالی زیرا ؛است ابریشم
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 را خط این شیب توانمی هچگون اما ،کرد استفاده هاداده بندیدسته برای خطی تابع از توانمی چگونه میدید اینوا تا

 دهیم؟ بهبود کندنمی مشخص درستی به را حشره نوع دو بین مرز که خطی توانیممی چگونه کرد؟ محاسبه درستی به

 این بررسی به ادامه در. است مربوط عصبی هایشبکه یادگیری چگونگی اسا  و شالوده به سؤال این پاسخ مودداً

 .پردازیممی موضوع

 

 ساده کنندةبندیدسته یک ساخت

ته خواهیممی ما ندیدسییی ندةب یت) 1«دهیم آموزش» طوری را مانخطی کن  از یکی در را حشیییرات که( کنیم ترب

 خط شیییب بهبود معادل دادن، آموزش این دیدیم قبل قسییمت در. دهد قرار ابریشییم کرم یا کفشییدوزک هایدسییته

 دهیم؟ انوام را کار این باید چگونه اما ،هستند حشرات عرض و طول دهندةنشان که است نقاطی بین حا ل

                                                           
1.  Train 
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ضی، تئوری یک ایواد جایبه  را مربوطه ضیاتریا با این روش. دهیم انوام را کار این عمل در کنیم سعی بیایید ریا

 سییاده برای) لمثا دو زیر جدول. داریم مثال چند به نیاز کنندهبندیدسییته آموزش برای. کرد خواهیم درک بهتر هم

 .دهدمی نشان را (تمرین داشتنهنگ

 )پهنا( عرض طول حشره مثال

 3.0 1.0 کفشدوزک 1

 1.0 3.0 کرم ابریشم 2

 

. است کفشدوزک دانیممی و داریم 1.0 طول و 3.0 عرض با ایحشره کنید،می مشاهده فوق جدول در که طورهمان

شره از دیگری مثال ،عالوهبه شم کرم یک دانیممی و داریم 1.0 عرض و 3.0 طول به ایح ست ابری  توجه کنید که. ا

 ؛کنندمی کمک ما به کنندهبندیدسته تابع شیب بهبود در که هستند هامثال این. هستند درست فوق هایمثال دانیممی

 1«آموزشی هایداده» اصطالحاً را شوندمی استفاده کنندهبندیدسته یا ،کنندهبینیپیش آموزش برای که هاییمثال

 .نامندمی

 عموماً. کندمی سییزاییهب کمک هاآن بهتر فهم در هاداده نمودار کشیییدن. کنیم رسییم را فوق هایمثال نمودار بیایید

 .کندنمی هاداده درک به چندانی کمک اعداد از جدولی بررسی

                                                           
1.  Training Data 



32 

 

 
 یک با خطی یتابع ،مایل به کیلومتر تبدیل مثال در .کنیم شیییروع را کارمان تصیییادفی حا ل خط یک با دهید اجازه

 صییاف خط یک لحا  خط زیرا کنیم؛ اسییتفاده روش همان از توانیممی هم مثال این در. یمداشییت تنظیم قابل پارامتر

 :است

y = Ax 

 که خطی زیرا ؛ایمکرده استفاده( عرض) Width و ،)طول( Length جایبه y و x هاینام از عمداًت ما ،فوق فرمول در

س خواهیممی ست کنندهبینیپیش یک ،کنیم مر  طول به را عرض طخ این ،مایل به کیلومتر تبدیل مثال و برخالف نی

 .کنندهبندیدسته یک است، حا ل خط یک این عوض، در. کندنمی تبدیل

شید کرده توجه شاید ،عالوهبه ست، y = Ax + B ،خط کامل معادلة شدةسادهفرم  y = Ax که با  تعمدی مه این. ا

ست ستفاده. داریم هنگ ساده امکان حد تا را هامثال خواهیممی زیرا ؛ا  از خط یعنی B برای صفر یرغ مقدار یک از ا

 .کندنمی اضافه ما سناریوی به مفیدی اطالعات هیچ امر اینکند؛ نمی عبور مختصات مبدأ

 بیشتر خط شیب ،باشد تربزرگ A مقدار چقدر هر. کندمی مشخص را خط شیب A پارامتر دیدیم قبالً که طورهمان

 = y با برابر ما لحا  خط معادلة ،حالت این در. دهیم قرار 0.25 با برابر را A مقدار شیییروع برای دهید اجازه. اسیییت

0.25x کنیم رسم آموزشی هایداده به همراه را خط این نمودار بیایید حال. بود خواهد: 
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 جدا هم را حشییره نوع دو خط این. نیسییت خوبی کنندةبندیدسییته y = 0.25x خط کنیدمی مشییاهده که طورهمان

شره اگر» بگوییم توانیمنمی دیگر، عبارتبه. کندنمی شد خط باالی ح شم کرم ،با ست ابری شدوزک زیرا ؛«ا  هم کف

 باالتر کمی را خط باید ،بگوییم شهودی صورتبه توانیممی فوق شکل مشاهدة با نتیوه، در. دارد قرار خط این باالی

سه نباید البته. ببریم سو ست با را خط و شوید و ستورال توانیممی آیا ببینیم خواهیممی. بکشید باال نمودار در د  عملید

ین دستورالعملی چن به هاکامپیوتردان .کنیممی پیدا خطی چنین رسم برایباشد،  استفاده قابل هم مشابه شرایط در که

 .گویندمی 1«الگوریتم» اصطالحاً ،تواند آن را اجرا کندمودد دارد و کامپیوتر می که قابلیت استفادة

 و 3.0 با رابرب عرض ،است کفشدوزک یک به مربوط که مثال این در. کنیم بررسی هم با را اول آموزشی مثال بیایید

ست 1.0 با برابر طول ست مثال این با را y = Ax تابع اگر. ا  زیر عبارت به ،دهیم ارقر 3.0 با برابر را x مقدار و کنیم ت

 :رسیممی

y = (0.25) * 3.0 = 0.75 

                                                           
1.  Algorithm 
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 را 0.75 طول 3.0 ضییخامت با ایحشییره برای ،اسییت 0.25 تصییادفی مقدار با برابر آن در A پارامتر مقدار که تابعی

 1.0 با برابر باید طول آموزشییی هایمثال طبق زیرا ؛اسییت کوچک بسیییار مقدار این که دانیممی اما ،دهدمی پیشیینهاد

 .باشد

 به کیلومتر تبدیل مثال ندمان ،دارد «خطا» نتیوه تابع در محاسییبةیعنی  ،دارد تفاوت واقعی مقدار با تابع مقدار بنابراین

 فکر کمی y ماهیت ةدربار بیایید ه،ادام از قبل اما، کنیم استفاده A پارامتر مقدار بهبود برای خطا این از توانیممی مایل

 ,3.0) = (x, y) ،دارد قرار آن در کفشییدوزک که اینقطه همان از دقیقاً خط باشیید، 1.0 با برابر y مقدار اگر. کنیم

 ممکن است بپرسید .کند عبور قطهن آن باالی از خط خواهیممی ما. خواهیمنمی را این ما اما ،کرد خواهد عبور ،(1.0

 باید ما رنظ مورد خط دیگر، عبارتبه ؛خط روی نه باشیییند، خط زیر هاکفشیییدوزک همة خواهیممی چون چرا؟

 .کند بینیپیش را آن طول ،حشره یک عرض براسا  اینکه نه ؛کند جدا ابریشم هایکرم از را هاکفشدوزک

 کنید توجه. سییتا بیشییتر 1.0 از کمی عدد این. کنیم انتخاب را y = 1.1 مقدار x = 3.0 برای دهید اجازه نتیوه، در

ستیممی ستفادههم  1.3 حتی یا ،1.2 از توان سب ام کار برای 100 یا ،10 مثل تریبزرگ اعداد اما ،کنیم ا ستند منا  ؛نی

 به حا ل خط ت،الح این در. بگیرد قرار ابریشییم هایکرم و هاکفشییدوزک باالی ما حا ل خط شییوندمی باعث چون

 .خورد نخواهد دردی هیچ

 :با است برابر خطا مقدار و است y = 1.1 ما نظر مورد مقدار گفتیم، که طورهمان

 مقدار مورد نظر = خطا -مقدار محاسبه شده 

= 1.1 – 0.75 = 0.35 

 بهتر درک در کار این. کنیم بررسی بصری صورتبه را خطا و مورد نظر مقدار ،محاسبه شده مقدار دهید اجازه حال

 :ندکمی کمک ما به مفاهیم این
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 چگونه ببینیم دبای ،کردیم مشییاهده را شییده محاسییبه مقدار و نظر مورد مقدار خطا، بین رابطة هم تصییویر در که حال

 . است مهمی لسؤا این کنیم؟ استفاده A پارامتر بهبود برای راهنما عنوانبه (E) خطا مقدار از یمتوانمی

 یمکرد سابح که مقداری در (E) موجود خطای از خواهیممی. کنیم فکر دوباره و برگردیم عقب به قدم یک بیایید

(y)، پارامتر بهبود رایب A ارامترپ و خطا بین رابطة ببینیم باید کار این انوام برای. کنیم اسییتفاده A عبارتبه. چیسییت 

سته E به چگونه A دیگر،  دیگری بر یکی یرتغی چگونه بفهمیم توانیممی کنیم، پیدا را سؤال این پاسخ اگر است؟ واب

 :کنیممی شروع کنندهبندیدسته خطی تابع از ،سؤال این به پاسخ برای. گذاردمی اتر

y = Ax 

 از استفاده با را پاسخ این نادرستی یا درستی. است نادرست که شودمی y از مقداری به منور ،A اولیه حد  دانیممی

 را کمی A مقدار باید ،t مقدار رسیییدن به برای. بنامیم t را صییحیح پاسییخ بیایید. دانیممی ها()مثال آموزشییی هایداده

 بیایید ؛کنندمی اسییتفاده( 1لتادِ) Δ نماد از متغیر یک مقدار در «تغییر کمی» دادن نشییان برای هادانریاضییی. دهیم تغییر

 :کنیم استفاده نماد این از هم ما

t = (A + ΔA)x 

 :کنید مشاهده ار ،(A + ΔA) جدید شیب توانیدمی شکل این در. کشدمی تصویر به را جدیدمان معادلة زیر شکل

                                                           
1.  Delta 
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سا  که مقداری و نظر مورد مقدار بین تفاوت با است برابر (E) خطا گفتیم که طورهمان سبه A از سمانحد برا  محا

 :نویسیمب را فرمول این بیشتر وضو  برای بیایید ؛t – y با است برابر E دیگر عبارتبه. ایمکرده

t – y = (A + ΔA)x – Ax 

 :داشت خواهیم ،کنید ساده و کرده باز را فوق عبارت اگر

E = t - y = Ax + (ΔA)x - Ax 

E = (ΔA)x 
 فکر است ممکن هک است ساده قدرآن رابطه این. دارد ΔA با ایساده بسیار رابطة (E) خطا! انگیزیشگفت نتیوة چه

ست ممکن .کندمی دهسیا بسییار را ما کار رابطه این حال هر به. اسیت صیحیح کامالً واقعدر اما ،اسیت اشیتباه کنید  ا

. بنویسیییم ادهسیی زبان به را هدفمان بیایید در نتیوه ،شییویم دور مانهدف از شییود باعث ریاضیییات و جبر از اسییتفاده

 حا ل که رسییدبحدی  به مانخط شیییب تا کند تغییر باید چقدر A مقدار ببینیم ،(E) خطا مقدار براسییا خواهیم می

 به ΔA که یمده تغییر طوری را قبل معادلة باید ،هدف این به یافتن دسییت برای. باشیید حشییرات گروه دو بین خوبی

 :باشد داشته قرار آن طرف یک در تنهایی

ΔA = E/x 
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مان این بارت ه قدار از توانیممیحال . خواسیییتیممی که اسییییت جادویی ع طا م  خط یبشییی بهبود برای( E) خ

 . کنیم استفاده ΔA اندازة به (A) هکنندبندیدسته

 این اگر. است x = 3.0 و ،0.35 ما خطای. دهیم بهبود فرمول این با را یماهآورد دست به که ایاولیه شیب بیایید حال

 فعلی ارمقد باید یعنی ؛رسییییممی 0.1167 = 0.35/3.0 ، به نتیوةکنیم جاگذاری ΔA = E/x فرمول در را مقادیر

 ست با:ابرابر  A یعنی مقدار جدید بهبودیافتة ؛تغییر دهیم 0.1167 ةانداز به را است 0.25 که A پارامتر

(A + ΔA) = 0.25 + 0.1167 = 0.3667 

 که طورهمان .دخواهیم رسیییی 1.1 نظر مورد مقدار به ،دهید قرار y ةمحاسیییب فرمول در ،A جای به را مقدار این اگر

 پارامتر در اتتغییر میزان خطا مقدار براسا  که کردیم پیدا فرمولی. یابیم دست هدفمان به توانستیم کنیدمی مشاهده

A کندمی حساب را . 

 ...دهیم ادامه بیایید

         و x = 1.0 ،دوم مثال در. رویممی جدول دوم آموزشیییی مثال سیییراغ ،برآمدیم اول آموزشیییی مثال پس از که حال

y =3.0 مقدار وقتی ببینیم بیایید .اسیییت x = 1.0 از حاضیییر حال در که مانخطی تابع در را A=0.3667 سیییتفادها 

. سییییدر خواهیم y = 0.3667 * 1.0 = 0.3667 به ،حالت این در. افتدمی اتفاقی چه ،کنیممی جاگذاری کند،می

شاهده که طورهمان شی مثال مقدار با مقدار این ،کنیدمی م صلة ،y = 3.0 آموز  ،گفتیم که طورهمان. رددا زیادی فا

 در. باشییید نقاط پایین ای باال باید خط این عوض، در ؛روی نقاط نمودار بیفتد کنیممی رسیییم که خطی خواهیمنمی

 باالی ابریشییم کرم به مربوط آموزشییی مثال حال. دهیممی رارق 2.9 با برابر 3.0جای به را نظرمان مورد مقدار نتیوه،

 :با است برابر E خطا، مقدار ؛خط روی نه گرفت، خواهد قرار حا ل خط

E = 2.9 – 0.3667 = 2.5333 

 تنها چون ؛ندارد وجود مشییکلی البته ،اسییت قبلی خطای از بیشییتر فوق خطای مقدار ،کنیدمی مشییاهده که طورهمان

 به موجود خط 1سییوگیری موجب امر این. بود آموزشییی مثال یک براسییا  یادگیری ،دادیم انوام اینوا تا که کاری

 .شد خواهد مثال آن سمت

 خواهیم مقادیر اگذاریج با ،E/x با است برابر ΔAدانیم می .کنیم روزرسانیبه قبل دفعة مثل را Aمقدار  مودداً بیایید

 عبارتبه. A = 0.3667 + 2.5333 = 2.9 با است برابر A جدید مقدار یعنی ،ΔA = 2.5333/1.0 = 2.5333 داشت

 . است ما نظر مورد مقدار که گرداندبازمی را 2.9 مقدار تابع x = 1.0 ازای به دیگر،

                                                           
1.  Bias 
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 دادیم انوام اینوا ات که کارهایی نمودار و کنیم توقف اندکی هم باز بیایید پس. دادیم انوام زیادی کارهای اینوا تا

 از یادگیری زا پس که نهایی خط و آمد دست به اول آموزشی مثال با که خطی اولیه، خط زیر نمودار. کنیم رسم را

 :دهدمی نشان را آوردیم دست به دوم آموزشی مثال

 

 بین ناحیة نهایی خط. دهیم هبودب را خط شیییب خواسییتیممی که گونهآن نتوانسییتیم ،کنیدمی مشییاهده که طورهمان

شدوزک شم هایکرم و هاکف شخص خوبی به را ابری سبات نتیوة امر این البته ؛کندنمی م ست خودمان محا  هر بار. ا

 . دهد نشان را y مطلوب مقدار که شودمی روزرسانیبه طوری خط شیب

 همین به را خط ،آموزشیییی هایداده از یک هر ازای به و دهیم ادامه را روند این اگر کواسیییت؟ روش این مشیییکل

. دارد طابقت بررسی شده مثال آموزشی آخرین با که سازدمی خطی ماننهایی روزرسانیبه ،کنیم رسانیروزبه روش

 .رودمی بین از قبلی آموزشی هایمثال همة یادگیری تأتیر در هر بار آموزش دیگر، عبارتبه

شین یادگیری» مهم مفاهیم از یکی ،مشکل این حل راه! سادگی به کرد؟ رفع را مشکل این توانمی چطور اما  1«ما

 ترکوچک کمی را هاروزرسییانیبه اندازة یعنی ،کنیممی 2«تعدیل» را هاروزرسییانیبه ما مشییکل این رفع برای. اسییت

 اعمال را ΔA تغییرات از کسیییری کنیم، جایگزین آن جدید مقدار با را A فعلی مقدار ناگهان اینکه جایبه. کنیممی

                                                           
1.  Machine Learning 

2.  Moderate 
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 حرکت ،کندمی هدایت را ما آموزشی مثال که جهتی در احتیاط با و آهستگی به روش این با ؛را آن همة نه ،کنیممی

 کلی ایدة قبل، مثال در. داریممی نگه هم را ایمآموخته قبلی هایمثال از که ایتوربه از مقداری عالوهبه کنیم.می

 قرار اصیلی خطای از کسیری با برابر را c پارامتر مقدار مایل، به کیلومتر موقع تبدیل؛ دیدیم را هاروزرسیانیبه تعدیل

شی هایمثال صحت به وقتی :دارد هم دیگری قدرتمند اتر تعدیل این. دادیم  خطا هامثال این و ندارید اطمینان آموز

 اجازه حال. دهد کاهش را اشییتباه هایمثال اتر تواندمی تعدیل ،(اسییت رایج بسیییار واقعی دنیای در که) دارند 1 (نویز)

 :کنیم روزبه کنندهتعدیلفاکتور  کردن اضافه با را ΔA ةمحاسب فرمول دهید

ΔA = L (E/x) 

 Learning Rate اول حرف که، L از دلیل همین به. گویندمی هم 2«یادگیری نرخ» ،کنندهتعدیل فاکتور به عموماً

. دهیم قرار 0.5 با برابر را L مقدار شییروع برای دهید اجازه. کردیم اسییتفاده کنندهتعدیل فاکتور نمایش برای ،اسییت

 .کندمی تغییر ،شدمی روزرسانیبه قبلی هایمثال در که حالتی نصف اندازة به ΔA هربار یعنی مقدار این

مقدار  مانآموزشییی المث اولین. کنیممی تکرار A = 0.25 اولیه مقدار و جدیدمان فرمول با را قبلی هایقدم همة حال

y = 0.25 * 3.0 = 0.75 این در. شیییودمی 0.35 خطای به منور 1.1 نظر مورد مقداردهد. را در اختیارمان قرار می 

 است برابر A شدة روزرسانیبه مقدار نهایت درخواهد بود.   ΔA = L (E / x) = 0.5 * 0.35 / 3.0 = 0.0583حالت

 .0.3083 = 0.0583 + 0.25 با

 خواهد y = 0.3083 * 3.0 = 0.9250 با برابر y مقدار ،کنید استفاده x = 3.0 آموزشی مثال و A جدید مقدار از اگر

ش یاد به اگر اما .(است 1.1 از کمتر y چون) است آموزشی مثالِ زیرِ خط این حاضر حال در. شد  این که باشید تهدا

 شده برداشته رستید جهت در قدم این. نیست بدی نتیوة ،داریمبرمی ادامه در که است زیادی هایقدم از قدم اولین

 .شد دور اولیه خط از و

 y = 0.3083 *1.0با برابر y مقدار ،باشد A = 0.3083 و x = 1.0 اگر. کنیم بررسی را دوم آموزشی مثال بیایید حال

 2.5917 = 0.3083 – 2.9 با برابر خطا در نتیوه، اسییت. 2.9 با برابر در این مثال نظر مورد مقداراسییت.  0.3083 =

 :با است برابر ΔA قداراست. م

ΔA = L (E/x) = 0.5 * 2.5917 / 1.0 = 1.2958 

                                                           
1.  Noise 

2.  Learning Rate 
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 . است 1.6042 = 1.2958 + 0.3083 با برابر A جدید مقدارحال 

 خط به منور شییده تعدیل هایروزرسییانیبه آیا ببینیم تا ،کنیم رسییم مودداً را نهایی و یافته بهبود اولیه، خطوط بیایید

 :خیر یا شوندمی ابریشم هایکرم و هاکفشدوزک بین بهتری حا ل

 

  «یادگیری نرخ» با ساده نسبتاً هایروزرسانیبه. است عالی بسیار آمده دست به نتیوة ،کنیدمی مشاهده که طورهمان

 1.6042 با ابربر A مقدار آن در که y = Ax معادلة با ،خوب حا ل خط یک به سرعت به را ما کننده()فاکتور تعدیل

 .رسانندمی ستا

. این وردیمآ دست به مثال براسا  بندیدسته یادگیری برای خودکار روشی ما. به آنچه به دست آوردیم فکر کنید

 .است کارآمد بسیار آن سادگی به توجه با روش
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 کلیدی نکات

 پارامتر و خطی ةکنندبندیدسته یک خروجی خطای بین رابطة فهم برای ریاضی ةمفاهیم ساد از توانیممی 

 خطای تا یمده تغییرشییییب را  باید چقدر گویدمی ما به رابطه این. کنیم اسیییتفاده آن تنظیم قابل شییییب

 .برود بین از خروجی

 آخرین با فقط که شودمی روزرسانیبه ایگونهبه مدل که است این تغییرات این اعمال مشکالت از یکی 

 یکی. شوندمی تهگرف نادیده قبلی آموزشی هایمثال ةهم حالت، این در. باشد داشته تطابق آموزشی مثال

 رخن از اسیییتفاده. اسیییت یادگیری نرخ یک با هاروزرسیییانیبه تعدیل ،مشیییکل این رفع خوب هایراه از

 .شود غالب یادگیری فرایند بر تنهایی به نتواند مثال یک ،شودمی باعث یادگیری

 کردن محدود در هاروزرسانیبه تعدیل. هستند خطا یا نویز، دارای عموماً واقعی دنیای آموزشی هایمثال 

 .کندمی کمک هم اشتباه هایمثال این اتر
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 نیست کافی کنندهبندیدسته یک از استفاده گاهی

 ،(دهندمی قرار ماناختیار در پاسخی ،محاسبه از پس وکنند می دریافت ورودی یککه )ها کنندهبندیدسته و شگوپی

 محدودیت ادامه در. ندمفید نیست کنیم حل عصبی هایشبکه با خواهیممی که مسا لی همةبرای  ند،مؤتر بسیاربا اینکه 

 سیییبرر سییراغ راسییتیک اینکه جایبه چرا اما ،دهیممی توضیییح ایسییاده مثال با را خطی هایکنندهبندیدسییته

 به عصبی هایشبکه بهتر درک در محدودیت این فهم چون کنیم؟ بررسی را مثال این باید برویم، عصبی هایشبکه

 .دارد بررسی ارزش نتیوه در ،کرد خواهد کمک شما

 آشنا بولین توابع با اگر. برویم 1«بولین» منطقی توابع سراغ و کرده خداحافظی باغ حشرات از خواهیممی مثال این در

 بولی توابع او افتخار به 4«یا» و 3«و» مثل ایسییاده توابع. بود فیلسییوف و دانریاضییی 2بول جورج. نباشییید نگران ،نیسییتید

 . شوندمی نامیده

 توانیمی وقتی قطف» بگوییم اگر. اسیییت گفتار و نوشیییتار در« یا»، و «و»مثل کاربرد کلمات  بولی منطقی توابع رفتار

  «و»بولی تابع. ایمدهکر استفاده «و» بولی تابع از «باشی گرسنه هنوز و باشی خورده را سبزیواتت که بخوری را دِِسرت

ست صحیح وقتی فقط شند صحیح آن شرط دو هر که ا شد غلط شروط از یکی اگر. با . ودب خواهد غلط نتیوه ،با

 . «بخورم را دِسِرم توانمنمی باشم، نخورده را سبزیواتم هنوز اما باشم، گرسنه من اگر» بنابراین

شابه، طوربه شد، هفته آخر اگر» بگوییم که صورتی در م شته ساالنه مرخصی یا با شی دا  بازی پارک در توانیمی ،با

 باشند درست آن طشرو از حداقل یکی که است درست وقتی «یا» بولی تابع. ایمکرده استفاده «یا» بولی تابع از «کنی

 ،باشم داشته االنهس مرخصی اما نباشد، هفته آخر اگر» نتیوه، در( .باشند درست شروط همة نیست نیازی «و» تابع مثل)

 . «کنم بازی پارک در توانممی

 اتمحاسیییب انوام از پس و کرده دریافت ورودی یک که تعریف کردیم ماشیییینی های قبل یک تابع رادر قسیییمت

و یک پاسیییخ در اختیارمان  کنندمی دریافت ورودی دو بولی منطقی توابع اکثر. دهدمی قرار اختیارمان در پاسیییخی

 دهند:قرار می

                                                           
1.  Boolean Logical Functions 

2.  George Boole 

3.  And 

4.  Or 
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ست» عموما کامپیوترها شان صفر با را «غلط» و یک عدد با را «در  با را «یا» و «و» منطقی توابع زیر جدول. دهندمی ن

 :دهدمی نشان B و A ورودی هایترکیب ةهم ازایبه ،مختصر گذارینشانه این

 

 منطقی« یا» منطقی« و» Bورودی  Aورودی 

0 0 0 0 
0 1 0 1 
1 0 0 1 
1 1 1 1 

 

ضو به توانیدمی ،فوق جدول در شاهده و ست وقتی فقط ،«و» منطقی تابع که کنید م ست در  آن رودیو دو هر که ا

(A  وB) آن هایورودی از یکی حداقل که اسییت درسییت وقتی فقط هم «یا» منطقی تابع عالوه،به. باشییند درسییت 

 .باشند درست

یادی بولیمنطقی  توابع یت ز ند کامپیوتر علوم در اهم های درواقع،. دار ی الکترونیکی کامپیوتر های ازه اول  مدار

 انوام دارهاییم با هم حسابی اعمال همة. دادمی انوام را منطقی اعمال این که بودند شده ساخته کوچکی الکتریکی

 .بودند شده ساخته بولی سادة توابع از خودشان که شدندمی

صور سته یک با خواهیدمی کنید ت شخیص خطی سادة کنندةبندید شی هایداده آیا ،دهید ت  بولی توابع نتیوة آموز

ند طة خواهندمی که دانشیییمندانی برای این کار یا خیر؟ هسیییت  از ایموموعه بین 2همبسیییتگی یا 1،معلولی-عِلّی راب

 35 از بیشییتر هوا دمای «و» باردمی باران وقتی آیا مثال، برای. اسییت مفید و کاربردی بسیییار ،کنند پیدا را مشییاهدات

 است؟ بیشتر ماالریا ،است درجه 35 از بیشتر هوا دمای «یا» باردمی باران وقتی آیا است؟ بیشتر ماالریا ،است درجه

                                                           
1.  Causal Links 

2.  Correlation 
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 نشیییان نمودار. کنید نگاه دهدمی نشیییان مختصیییات قالب در را «و» منطقی تابع B و A هایورودی که زیر نمودار به

 رنگ با غلط هایخروجی (سبز رنگ) .بود خواهد درست خروجی ،باشد درست ورودی دو هر مقدار وقتی دهدمی

 .اندشده داده نشان قرمز

 

 

 تابع یک خط این. کندمی جدا سبز از را قرمز نواحی کهکنید  مشاهده تصویر در را هم صافی خط توانیدمی عالوهبه

ست خطی سته یک .ا سم تواندمی خطی کنندةبندید شی با) بگیرد یاد را این خط ر شابه رو  این در البته .(قبل مثال م

 که سییتا این قسییمت این در مهم نکتة. بپردازیم خط این رسییم چگونگی به مربوط جز یات به نداریم قصیید قسییمت

 . بگیرد یاد را «و» بولی تابع تواندمی y = ax + b فرمول با خطی کنندةبندیدسته یک

 :کنید توجه شده رسم آن در مشابهی طوربه «یا» بولی تابع که زیر شکل به حال
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 ةهم در .هسیییتند غلط B و A ورودی دو هر که اسیییت حالتی مطابق . این نقطهاسیییت قرمز (0 ,0) نقطة فقط باراین

 در دارنمو این زیبایی. بود خواهد صییحیح خروجی ،نتیوه در اسییت. صییحیح هاورودی از یکی حداقل دیگر حاالت

 .بگیرند یاد هم را منطقی «یا» تابع توانندمی خطی هایکنندهبندیدسته دهدمی نشان وضو به که است این

 درستآن  هایورودی از یکی که حالتی در فقط که دارد وجود هم («XOR) 1یا انحصاری» نام به دیگری بولی تابع

 دو هر یا اسیییت، غلط ورودی دو هر مقدار وقتی دیگر، عبارتبه. کندتولید می درسیییت خروجی( دو هر نه) باشییید

ست مقدار ورودی شان خالصه صورت به را موارد این زیر جدول. بود خواهد غلط XOR تابع خروجی ،دارند در  ن

 :دهدمی

 (XORمنطقی )« یا انحصاری» Bورودی  Aورودی 

0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

                                                           
1.  Exclusive Or 
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 :کنید نگاه آن هایخروجی و XOR تابع نمودار به حال

 
 

 جدا حا ل خط یک با فقط را سبز و مزقر نواحی توانیمنمی رسدمی نظر به کنید،می مشاهده نمودار در که طورهمان

 با را XOR بولی تابع تواندنمی خطی کنندةبندیدسیییته یک دیگر، عبارتبه. اسیییت غیرممکن کار این درواقع. کنیم

 .بگیرد یاد هستند تابع این خروجی که آموزشی هایداده

سته هایمحدودیت ترینمهم از یکی ست این خطی هایکنندهبندید سئلة اگر که ا  جدا قابل صاف خط یک با ما م

 که بسیییاری مسییا ل حل برای عصییبی هایشییبکه از خواهیممی ما اما .کرد اسییتفاده هاآن از تواننمی ،نباشیید شییدن

 .کنیم پیدا مشکل این رایب حلی راه باید نتیوه در. کنیم استفاده ،کرد بندیدسته حا ل خط یک با را هاآن تواننمی

 تلفمخ نواحی کردن جدا برای صییاف خط دو از که زیر نمودار درواقع. اسییت سییاده مشییکل این حل خوشییبختانه

 هایایده از یکی این. کنیممی استفاده باهم خطی کنندةبندیدسته چند از ما ؛دهدمی نشان را حل راه ،کندمی استفاده

امکان جدا  خطی کنندةبندیدسییته زیادی تعداد با کنید تصییور توانیدمی. اسییت عصییبی هایشییبکه در بنیادی و مهم

 وجود دارد. هم دارند عویبی هایشکل که نواحی کردن
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 بیعتط به بیایید کنند،می اسیییتفاده خطی کنندةبندیدسیییته زیادی تعداد از که عصیییبی هایشیییبکه سیییاخت از پیش

 .کنیم بررسی را است شده گرفته الهام هاآن از عصبی هایشبکه ایدة که حیواناتی مغز و بازگردیم

 :کلیدی نکات

 برای خطی ةکنندبندیدسیته یک از تواننمی نیسیتند، خطی فرایند یک حاصیل آموزشیی هایداده وقتی 

 فقط تواننمی را ستنده «انحصاری یا» تابع حاصل که هاییداده مثال، برای. کرد استفاده هاآن کردن جدا

 .کرد جدا خطی کنندةبندیدسته یک با

 ه کنیداستفاد خطی کنندةبندیدسته چند از توانیدمی. است ساده مشکل این حل حال، این با. 
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 طبیعت محاسباتی ماشین نورون،

 مثل کوچکی حیوانات مغز حتی چون اسیییت؛ کرده متحیر را دانشیییمندان حیوانات مغز ،گفتیم قبل هایقسیییمت در

 سییاخته ترونیکیالک قطعات زیادی تعداد از که اسییت قدرتمندی دیویتالی کامپیوترهای از توانمندتر بسیییار کبوترها

 نسبت بیشتری بسیار سرعت با را دستورات توانندمی و اشتهد زیادی بسیار سازیذخیره فضای اند. این کامپیوترهاشده

 . کنند اجرا بیولوژیکی طبیعیِ مغزهای به

ست برتری همه این با اما شتر ا سبت به مغز، چرا توانایی مغز بی  هایتفاوت سمت بهرا  هاتوجه الؤس این ؟کامپیوتر ن

 ردازشپ تغییر بدون و ،(هم سییر پشییت) سییری صییورت به را هاداده ،سیینتی کامپیوترهای. کرد معطوف سییاختاری

سبات دربارة ابهامی هیچعالوه به. کنندمی سدمی نظر به ،ابلدر مق. ندارد وجود ،دهندانوام می کامپیوترها ی کهمحا  ر

 عالوه،به. کند زشپردا موازی صییورت به را اطالعات تواندمی دارد، کمتری پردازش سییرعت اینکه با حیوانات مغز

 . رودمی شماربه مغز محاسبات هایویژگی از یکی ابهام

 :کنیم بررسی هم با را ۱«نورون» یعنیبیولوژیکی، مغزهای لماناِ ترینایپایه بیایید

 

 

  2هادندریت از) ،دیگر سییر به سییر یک از را الکتریکی سیییگنال یک هاآن همة ،دارند مختلفی انواع هانورون اینکه با

 نورون به نورون یک از هاسیییگنال این سییپس ؛کنندمی منتقل (4آکسییون پایانة به نهایت در و 3هاآکسییون به «دارینه»

                                                           
1.  Neuron 

2.  Dendrites 

3.  Axon 

4.  Terminal 
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 حسی هاینورون هایسیگنال. کندمی حس را غیره و گرما صدا، نور، ،مکانیزم این با شما بدن. شودمی منقل دیگر

 . رسدمی شده، ساخته نورون از عمدتاً خود که ،مغزتان به عصبی سیستم طریق از

 در اسپانیایی 1اعصاب علوم متخصص یک توسط تصویر این. دهدمی نشان را کبوتر یک مغز هاینورون زیر تصویر

 :کنید مشاهده تصویر این در را (هاپایانه و هادندریت) کلیدی هایقسمت توانیدمی. است شده کشیده 1899 سال

 

 
 

سان توانمند مغز داریم؟ نیاز نورون چند به جذاب و پیچیده کارهای انوام برایاما  ! دارد نورون میلیارد صد حدوداً ان

 پیدا غذا بگریزند، خطر از بخورند، غذا کنند، پرواز توانندمی ها. این مگسددار نورون هزار صییید تقریباً 2میوه مگس

 کامپیوترهای منابع و هاتوانایی محدودة در نورون هزار صییید. دهند انوام دیگر پیچیده کارهای بسییییاری و کنند

 اندک بسیار امروزی کامپیوترهای منابع با مقایسه در . این عدددارند نورون 302 فقط ایلوله هایکرم. است امروزی

ست  هاآن انوام پس از سختی به هم بزرگ سنتی کامپیوترهای که دهند انوام کارهایی توانندمی هاکرم همین اما ،ا

 .آیندبرمی

                                                           
1.  Neuroscientist 

2.  Fruit Fly 
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 رایانشی هایلماناِ زا و هستند ندترکُ کامپیوترها با مقایسه در اینکه با بیولوژیکی مغزهای چرا کواست؟ کار راز پس

 مغز خودآگاه بخش مثال برای مغزها، دقیق و کامل کارکرد چگونگی هستند؟ توامند قدراین ،اندشده ساخته کمتری

ست معما یک هم هنوز شر اما ،ا ست هانورون دربارة دانش ب سیده ا سئلةمد هفکه ب به حدی ر ها نورون روش حل م

 های کامپیوترها دارد.چگونه است و چه تفاوتی با روش

یایید پس  عنوانبه را یکیالکتر سییییگنال یک نورون هر گفتیم که طورهمان. کنندمی کار چگونه هانورون ببینیم ب

شینم به زیادی شباهت ،ویژگی این. کندمی تولید خروجی عنوانبه الکتریکی سیگنال یک و دریافت ورودی  هایا

 آن روی کاری کنند،می دریافت ورودی یک هم هاآن. دارد کردیم بررسی که ایکنندهبندیدسته و کنندهبینیپیش

 .کنندمی تولید خروجی یک و دهندمی انوام

 خوبیایدة  ؟سییازی کردمدل قبل هایمثال مانند خطی توابع با را هاآن توانمی آیا ،هانونور کارکرد نحوة به توجه با

 عبارتبه. نیسیییت هاآن هایورودی خطی تابع بیولوژیکی هاینورون خروجی. ندارد وجود امکانی چنین اما اسیییت،

 :مثل فرمولی با خروجی دیگر،

 یک تابت دیگر + ورودی x تابت = خروجی

 . شودنمی ساخته

خاصییی نرسیییده،  حد به ورودی مقدار تا وقتی هاآن .کنندنمی عمل بالفاصییله هانورون ،دهندمی نشییان مشییاهدات

ستانه» به باید ورودی که کنید فکر توانیدمی. کنندخروجی تولید نمی صی 1«آ سد خا  مثل ،شود تولید خروجی تا بر

 این علت (.کند سییرریز آب تا شییود پر باید لیوان ،ریزدنمی بیرون لیوان از بالفاصییله آب) ریزیدمی لیوان در که آبی

 قوی هایسیگنال فقط دهند، عبور را نویز ضعیف هایسیگنال نباید هانورون .است فهم قابل هم شهودی منظور از امر

 .شود تولید خروجی تا برسد خاصی آستانة به باید ورودی که دهدمی نشانشکل زیر . شوندمی داده عبور

                                                           
1.  Threshold 
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 اصییطالحاً ،کندمی تولید خروجی سیییگنال ،ورودی سیییگنال دریافت پس از خاصییی آسییتانة به توجه با که تابعی به

 یک. شییوند اسییتفاده منظوربدین توانندمی که هسییتند بسیییاری توابع ریاضییی، نظرنقطه از. گویندمی 1«تحریک تابع»

 .دهد انوام را کار این تواندمی ساده 2«ایپله تابع»

 

                                                           
1.  Activation Function 

2.  Step Function 
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 ورودی وقتی اما .است صفر تابع خروجی ،کوچک هایورودی برای ؛کنیدمی مشاهده تصویر فوق در که طورهمان 

ستانة به سید، نظر مورد آ صفر میخروجی تابع بزرگ ر صنوعی، نورون چنین. شودتر از   نورون یک مثل تواندمی م

فعال  ،کننداسیییتفاده می طبیعی هاینورون رفتار این توصییییف برایدانشیییمندان  که ایکلمه. کند عمل بیولوژیکی

  1«.شودفعال می نورون ،رسدمی نظر مورد آستانة به ورودی وقتی» :گویندمی هاآن. است شدن

 2«یدئسگگیگمو تابع» اصییطالحاً ،اسییت انگلیسییی S حرف به شییبیه که زیر تابع به. دهیم بهبود را ایپله تابع توانیممی

 تابع برخالف) کندمی میل آسییتانه مقدار به مرور به و اسییت تردسییتیک ایپله تابع در مقایسییه با تابع این. گویندمی

صنوعی نورون شودمی باعث ویژگی این .(دارد یکی و صفر خشک، حالتی که ایپله  عمل ترطبیعی و ترواقعی ما م

 .کند

 

 محققان. کنیممی اسیتفاده خود عصیبی هایشیبکه سیاخت برای ید سییگمو دسیتیک و شیکل S تابع از ادامه در ما

 را ما نیازهای و است رایج بسیار و ساده ید سیگمو تابع اما ،کنندمی استفاده هم دیگری مشابه توابع از مصنوعی هوش

 .گویندمی هم 3«لُجستیک تابع» ،ید سیگمو تابع به گاهی. کند می مرتفع

                                                           
1.  Fire 

2.  Sigmoid Function 

3.  Logistic Function 
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ضی عبارت سدمی نظر به که هم قدرآن سیگمو ید تابع ریا سناک ،ر ست تر ضی تابت یک e حرف. نی ست ریا  که ا

 کاربرد فیزیک و ریاضییی جمله از بسیییاری علومدر  e عدد. اسییت …2.71828 با برابر اعشییار رقم پنچ تا آن مقدار

 تا e عدد اعشییاری بخش زیرا کردیم؛ اسییتفاده ...عالمت از عدد انتهای در ما ،کنیدمی مشییاهده که طورهمان. دارد

 کتاب این در. گویندمی غیرجبری یا 1متعالی اعداد اصییطالحاً ،دارند ویژگی چنین که اعدادی به. دارد ادامه نهایتبی

سیگمو ید .ستا 2.71828 با برابر e مقدار کنید فرض توانیدمی شده x ورودی در عبارت تابع   eعدد  سپس و منفی 

 شیود)حسیاب می عبارت کل معکو  نهایت در. شیودمی اضیافه نتیوه به 1در ادامه عدد  .(x-eرسید )می –xبه توان 
1

1+𝑒−𝑥). ورودی با سیییگمو ید ترسییناک ظاهر به تابع که کارهایی پاراگراف این در کردیم سییعی x تا دهدمی انوام 

 .نیست ترسناک هم قدرهاآن تابع اینطور که دیدیم همان .دهیم شر  ،دهد قرار ما اختیار در را y خروجی

 یک با برابر صییفر توان به عددی هر )بود خواهد 1 با برابر x-e ،اسییت صییفر با برابر x مقدار وقتی باشییید، داشییته توجه

1 با برابر y مقدار این حالت در .(اسیییت

1+1
1 یا 

2
قطع  y = 1/2را در  yدر نتیوه تابع سییییگمو ید محور . بود خواهد 

 کند.می

 تولید برای توانسییتیممی که دیگر شییکل S توابع بسیییاری به سیییگمو ید تابع ترجیح ایبر دیگری مهم بسیییار علت

ستفاده هاآن از نورون خروجی سبات :دارد وجود ،کنیم ا سیار تابع این با محا شابه توابع از ترساده ب ست )در ادامه  م ا

  .خواهیم دید چرا(

 توجه آن به باید که اینکته اولین. بسیازیم مصینوعی نورون یک توانیممی چگونه ببینیم و برگردیم هانورون به بیایید

ندمی واقعی هاینورون که اسیییت این کنیم  ورودی یک دریافت به فقط و کنند دریافت زیادی هایورودی توان

چند ورودی  تابعی که ایدة بنابراین. دیدیم را ورودی یک از بیشیییتر دریافت نبولی ماشیییین مثال در ؛نیسیییتند محدود

 ترکیب کردن جمع با را هاآن کرد؟ باید چه ورودی همه این با اما ،نیسیییت غیرطبیعی یا جدید ،کنددریافت می

 هاورودی کردن جمع .بود خواهد کند،می کنترل را خروجی که ،سیگمو ید تابع ورودی ،جمع این حاصل. کنیممی

                                                           
1.  Transcendental Number 
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 عنوانبه آن ارسییال و هاورودی ترکیب ،زیر شییکل. های واقعی الهام گرفته شییده اسییتاز چگونگی کارکرد نورون

 :کشدمی تصویر به را سیگمو ید تابع ورودی

 
 

( x) هاورودی معج اگر اما .کندنمی تولید خروجی سیگمو ید تابع ،نباشد بزرگ کافی اندازة به ترکیبی سیگنال اگر 

شد بزرگ کافی اندازة به مقدار  و بزرگ هاورودی از یکیمقدار  فقط اگر. کندمی فعال را نورون سیگمو ید تابع ،با

 توجه .باشیید بزرگ کافی اندازة به نورون کردن فعال برای هاآن جمع حاصییل اسییت ممکن د،باشیی کوچک ینسییایر

شته شید دا صل به منور توانندمی هاورودی اندازة از مختلفی هایحالت با ستانة از هک دشو جمعی حا شتر نورون آ  بی

 درک توانیدمی شیییود نورون کردن فعال به منور تواندمی هاورودی جمع که مختلفی هایروش بررسیییی با. اسیییت

 .کنید پیدا دهندمی انوام هانورون این که مبهمی محاسبات به نسبت شهودی

 اگر. دنکن تولید تریقوی سیگنال تا شودمی ترکیب و آوریجمع هادندریت توسط نورون هر الکتریکی هایسیگنال

 آکسییون پایانة به واآن از و آکسییون به را آن نورون رود، فراتر آسییتانه مقدار از و باشیید قوی کافی اندازة به سیییگنال

 را اندشییده لوصیی هم به روش این با که نورون چندین زیر نمودار. برسیید بعدی نورون دندریت به تا کندمی ارسییال

 :دهدمی نشان
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. تصییل اسییتمقبلی  هاینورون بهطبیعی  نورون هر ورودی که اسییت این ،داشییت توجه آن به باید که نکاتی از یکی

 هایروش از کیی .(قبلی فعالش کند ورودی اگر البته) دهدمی سیییگنال خود مابعد هاینورون به نورون هر عالوه،به

 همة به نورون هر هاآن در که اسیییت هانورون از هاییالیه از اسیییتفاده ،مصییینوعی هاینورون در رفتار این تقلید

 :دهدمی نشان را اتصال این زیر شکل. است وصل خود و بعد قبل هاینورون
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 که طورهمان عالوه،به. دارد وجود 1«گره» یا مصیینوعی، نورون سییه الیه هر در. دارد وجود الیه سییه فوق تصییویر در

بعضییی از ارتباطات توجه کنید  )اسییت شییده وصییل خوداز  بعد و قبل الیة هایگره همة به ،گره هر کنیدمشییاهده می

  .اند(رنگ شدهبرای شلوغ نشدن تصویر کم

سمت کدام اما شی هایمثال وقتی دهد؟می انوام را یادگیری فرایند جذاب معماری این ق سال هانورون به را آموز  ار

 در که ،کنندهبندیدسیییته خط شییییب مثل تغییری قابل پارامتر آیا کند؟می تغییر هاآن در پارامتری چه ،کنیممی

سمت ضح دارد؟ وجود ،دیدیم قبل هایق ستحکام) 2وزن دهیم تغییر توانیممی که چیزی ترینوا  بین ارتباط دوام(، یا 3ا

 کار این اما ،دهیم تغییر هم را سیییگمو ید تابع آسییتانة یا هاورودی جمع توانیممی گره هر درعالوه، به. اسییت هاگره

ست هاگره بین ارتباطات وزن تغییر از ترپیچیده ست بهتر دهد،می جواب ترساده روش اگر .ا ستفاده آن از ا . کنیم ا

صل هایگره مودداً زیر نمودار شان را مت ست شده گرفته نظر در ارتباط هر برای «وزن» یک باراین اما ،دهدمی ن . ا

 .کنیممی تقویت را سیگنال ،باشد زیاد ارتباط وزن اگر و کنیممی تضعیف را سیگنال ،باشد کمارتباط  وزن اگر

 

 

                                                           
1.  Node 

2.  Weight 

3.  Strength 
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 ةگر و هاالیه از ییک در 2 گره بین وزن یعنی 2,3wعبارت  ؟چه معنایی دارند 1,2w، برای مثال وزن نماد زیر اعداد اما

 تقویت، برای که است آن مابعد الیة در 2 گره و هاالیه از یکی در 1 گرة بین وزن 1,2w، بنابراین .آن مابعد الیة در 3

ضعیف یا ستفاده بین این دو گره سیگنال ت با  را 2,3w و 1,2w وزن دو زیر شکل در ایده، این نمایش برای. شودمی ا

 .ایمساخته متمایزرنگ قرمز 

 

 
 

ست ممکن شید چالش به را طراحی این ا سید و بک صل خود بعد و قبل ةالی هایگره همة به باید گره هر چرا» :بپر  و

 دوسییت که ایخالقانه شرو هر با توانیدمی شییما برای این کار وجود ندارد. اجباری ،بگوییم باید پاسییخ در «باشیید؟

 روش این سازیپیاده چون کنیم؛می وصل هم به را هاگره همة ما کتاب این در اما .کنید وصل هم به را هاگره دارید

 .شوندمی یفتضع عصبی شبکة یادگیری فرایند توسط اضافی ارتباطات. کندنمی ایواد خاصی مشکل و است ترساده

 با را خود خروجی گیردمی یاد عصییبی شییبکة که مرور به یعنی .«اسییت؟ معنا چه به جمله این» :بپرسییید اسییت ممکن

 صفر. شوندمی ترنزدیک و نزدیک صفر به هاوزن از بعضی دهد، بهبود شبکه داخل هایگره بین ارتباطات وزن تغییر

 ارتباطی هایسیگنال چون ؛ندارد شبکه بر تأتیری ارتباط آن یعنی ،ارتباط وزن عنوانبه صفر به نزدیک عدد یک یا
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 ضییرب صییفر در سیییگنال یعنی صییفر وزن دیگر عبارتبه. شییوندمی گرفته نادیده ،شییوندمی ارسییال آن طریق از که

 .است قطع عمالً ارتباط بنابراین. است صفر با برابر صفر در ضرب عددی هر و شودمی

 

 کلیدی نکات

 سه در بیولوژیکی مغزهای ضای امروزی مدرن کامپیوترهای با مقای  نظر از و دارند کمتری سازیذخیره ف

 پیدا ردن،ک پرواز مثل ایپیچیده کارهای توانندمی حال این با. هسییتند کندتر اطالعات پردازش سییرعت

 .دهند انوام را شکارچیان از فرار و زبان یادگیری ،غذا کردن

 هستند ترمقاوم بسیار هم ناقص هایسیگنال و آسیب به نسبت بیولوژیکی مغزهای. 

 هایشییبکه بخشالهام اند،شییده سییاخته هم به متصییل هاینورون ایموموعه از که بیولوژیکی مغزهای 

 .هستند عصبی
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 عصبی شبکة در هاسیگنال کردن دنبال

صویر سیار بود، وصل و قبل بعد ةالی هاینورون همة به نورون هر آن در که قبل الیه سه ت سبة اما .ستا جالب ب  محا

دشییوار  در. آیدمی دشییوار و کنندهخسییته نظر به خروجی تا میانی هایالیه به ورودی از هاسیییگنال ارسییال چگونگی

باید آن را یاد بگیریم  ،کنندمی کار چگونه عصبی هایشبکه بفهمیم برای اینکه اما .نیست شکی محاسبات این بودن

 سعی ادامه در .ها نداشته باشیم(دستی آن ةاین کارها را برایمان انوام دهد و نیازی به محاسب کامپیوتر بعداً اگر حتی)

 در و دارد الیه دو و ننورو دو فقط که ساده مثال یک با را عصبی هایشبکه از جنبه اینچگونگی کارکرد  کنیممی

 :دهیم شر  ،است شده داده نشان زیر شکل

 

 
 

 :دهدمی نشان مانعصبی ةشبک همراه به را هاورودی این زیر شکل. هستند 0.5 و 1.0 ما هایورودی کنید فرض
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 به آن را ،به حاصیییل جمع تحریک تابع یک اعمال با و جمع کرده را خود هایورودی ،گره هر گفتیم که طورهمان

𝑦 ،سییییگمو ید تحریک تابع از ما. کندمی تبدیل خروجی =
1

1+𝑒−𝑥 ، قبل قسیییمت در را تابع این. کنیممی اسیییتفاده 

 . است نورون خروجی y و هاورودی جمع x در این تابع .کردیم بررسی

ست ممکن سید ا ستند؟ کوا هاوزن بپر سیار سؤال ه ست خوبی ب ستف شروع برای هاییورزن چه با باید ؛ا  کنیم؟ ادها

 :کنیم شروع تصادفی وزن چند با بیایید

 w1,1 = 0.9 

 w1,2 = 0.2 

 w2,1 = 0.3 

 w2,2 = 0.8 
 

 تصادفی بشی یک از شروع برای هم کنندهبندیدسته مثال در درواقع،. نیست بدی ایدة تصادفی هایوزن با شروع

ستفاده  وزن بارةدر ایده همان. یافتبهبود می ،گرفتمی یاد آن از کنندهبندیدسته که مثالی هر با . این شیبکردیم ا

 چون داریم؛ وزن چهار فقط کوچک عصبی شبکة این در .است صادق هم عصبی هایشبکه هایگره بین ارتباطات

 :کنید مشاهده را هاوزن توانیدمی زیر شکل در. کنیممی وصل هم به را گره دو فقط
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 هایسیییگنال دریافت جزبه کاری هیچ الیهاین  .اسییت ورودی الیة ها،گره اول الیة! کنیم شییروع را محاسییبات بیایید

وام ورودی هدنمی ان بارتبه. د مال هاورودی به را تحریک تابع ورودی الیة ،دیگر ع ندنمی اع یل این امر. ک  دل

 است ودیور ةالی ،عصبی شبکة اول ةالی خالصه طوربه پس. گرددبازمی تاریخی تصمیمات به ندارد و فقط خاصی

 .دهدنمی انوام هاورودی روی خاصی عملیات هیچ و

سبات هیچ و بود ساده اول الیة صی محا سباتی باید دوم الیة در اما، شدنمی انوام آن در خا  ازای به. دهیم انوام محا

𝑦 ،سییییگمو ید تابع. کنیم ترکیب را قبل الیة یهاورودی باید ،الیه این در موجود هایگره از یک هر =
1

1+𝑒−𝑥، را 

 وزن در که است گره هایورودی جمع حاصل با برابر ،تابع ایندر  x متغیر مقدار گفتیم که طورهمان دارید؟ خاطربه

 به نیاز اما ،دیدیم قبلی هایقسمت در که است شکلی شبیه زیر شکل. شوند تعدیل تا اندشده ضرب الیه هر ارتباط

 :است آمده آن در هم ارتباطات وزن با ورودی هایسیگنال تعدیل
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 برابر ورودی هایرهگ مقدار. وصل هستند گره این به ورودی الیة گره دو هر. کنیم شروع دوم الیة اول گرة با بیایید

 ترکیبی ورودی نتیوه، در. است 0.3 دوم ورودی گرة ارتباط وزن. است 0.9 اول گرة ارتباط وزن. است 0.5 و 1.0 با

 :با است برابر شده تعدیل

x = ( اول خروجی گرة ) + (وزن ارتباط *  دوم خروجی گرة  (وزن ارتباط * 

x = (1.0 * 0.9) + (0.5 * 0.3) 

x = 0.9 + 0.15 

x = 1.05 

. خواهیمنمی را این اما ، 0.5 + 1.0-کردیممی جمع هم با را هاورودی باید فقط کردیم،نمی تعدیل را سیییگنال گرا

صبی هایشبکه در ستند هاوزن این ،ع سته طوربه و دهندمی انوام را یادگیری که ه  شبکه تا شوندمی هداد بهبود پیو

 .دده قرار ما اختیار در بهتری نتایج

 تحریک تابع اعمال با این گره خروجی. اسیییت دوم الیة اول گرة شیییدة تعدیل و ترکیب ورودی x = 1.05 مقدار

𝑦 ،سیگمو ید =
1

1+𝑒−𝑥
 استفاده حسابماشین از توانیداین خروجی می محاسبة برای. آیدبه دست می x = 1.05به  ،

 است. y = 0.7408دیگر،  عبارتبه. است y = 1/(1 + 0.3499) = 1/1.3499 = 0.7408 با برابر پاسخ. کنید

ة یگر )گرد گرة برای را محاسییبات بیایید. داریم را عصییبی شییبکة خروجی گرة دو از یکی مقدار حال! خوب بسیییار

 :با است برابر شده تعدیل و ترکیب ورودی. دهیم انوام هم دوم( دوم الیة

x = ( اول خروجی گرة ) + (وزن ارتباط *  دوم خروجی گرة  (وزن ارتباط * 

x = (1.0 * 0.2) + (0.5 * 0.8) 

x = 0.2 + 0.4 

x = 0.6 
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 برابر خروجی. کنیم حسییاب را گره خروجی ،سیییگمو ید تحریک تابع اعمال با توانیممی ،داریم را x مقدار که حال

 که هاییخروجی زیر تصییویراسییت.  y = 0.6457 ،دیگر عبارتبه. y = 1/(1 + 0.5488) = 1/(1.5488) با اسییت

 :دهدمی نشان را کردیم حساب

 

 
 

 رد!به انوام کارهای زیادی نیاز دا سیییاده عصیییبی شیییبکة یک هایخروجی به دسیییت آوردن ،طور که دیدیمهمان

 به و خستگی بدون توانندمی کامپیوترها خوشبختانه،. دهیم انوام دستی را تربزرگ هایشبکه محاسبات خواهیمنمی

 . دهند انوام محاسباتی اعمال زیادی تعداد سرعت

 زیادی تعداد و الیه ود از بیش با ،عصییبی هایشییبکه برای را محاسییباتی چنین که ایبرنامه نوشییتنحتی  حال، این با

 .است و خطاپذیر کنندهخسته ایبرنامه چنین کد نوشتن. است دشوار نیز دهد انوام( گره 100 مثال برای) ،گره

 برای ختصریم و فشرده بسیار روش ریاضیات. کنیم استفاده ریاضیات از مشکل این حل برای توانیممی خوشبختانه

شتن سبات نو صبی هایشبکه محا  مفید هاسانان ما برای تنهانه روش این. دهدمی قرار اختیارمان در )حتی بزرگ( ع

 شییودیم باعث زیرا اسییت؛ سییودمند بسیییار هم کامپیوترها برای بلکه کند،می سییاده را محاسییبات خواندن و اسییت

 .باشد داشته نیاز کمتری زمان به هاآن اجرای و شوند ترکوتاه دستورات

 پرداخت. خواهیم هاآن بررسی به ادامه در که کندمی استفاده 1«هاماتریس» از فشرده روش این

                                                           
1.  Matrix 
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 هاکاربرد ضرب ماتریس

سیار هاماتریس سبة هاساعت خاطرة نام ماتریس. ندابدنام ب سته محا ساطاقت کننده،خ کند می زندهرا  ایفایدهبی و فر

 کرده بودیم. صرف مدرسه در که

سمت در سبات قبل، ق ستی محا شت گره دو که در هر الیهدادیم  انوامرا  ایدوالیه عصبی شبکة د  دشواری ارک. دا

 نوشتن .دهید انوام الیه هر در گره صد و الیه پنج با ایشبکه برای را محاسبات همان خواهیدمی کنید فرض اما بود،

 وزن در را هگر هر به ورودی هایسیگنال باید !، چه رسد به انوام محاسباتاست سختی کار هم الزم محاسبات همة

 تکتک رایب باید کار این. کنید اعمال آن بر را سیییگمو ید تحریک تابع سییپس. کنید جمع را نتیوه و ضییرب هاآن

 .شود انوام الیه هر هایگره

 اول،. آیندمی نماکمک به مشیییکل دو حل در هاماتریس بگوییم باید ؟ها چیسیییتدر این میان کاربرد ماتریس اما

 بسیییار هاانسییان ما رایب امر این. بنویسیییم مفید و مختصییر فرمی به را الزم محاسییبات همة دهدمی امکان ما به ماتریس

. نداریم تدوسیی بودنمان خطا مسییتعد و کنندهکسییل علت به را طوالنی و تکراری کارهای انوام ما چون اسییت؛ مفید

فراهم  را هانآ با کردن کار امکانات نویسییییبرنامه هایزبان از بسییییاری که اسیییت این در هاماتریس دوم ویژگی

 .داد انوام سرعت با و راحتی به را محاسبات توانمی امکانات این با. اندآورده

 عالوه،به دهیم. ارا ه فهم قابل و مختصر شکلی به را نظرمان مورد کارهای دهندمی امکان ما به هاماتریس موموع در

 در که دردناکی ةتورب وجود با چرا دانیممی حال. دهند انوام ما برای سیییرعت به را کارها آن توانندمی کامپیوترها

 .کنیم شروع بیایید ؛کنیم استفاده هاآن از باید ،داشتیم هاماتریس با مدرسه

 دیگری پیچیدة نکتة هیچ !سادگی همین به ؛اعداد از شکل مستطیلی جدولی است؛ جدول یک درواقع «ماتریس» هر

 کار با ،باشییید کرده اسییتفاده (2اکسییل مثل) 1گسییترده صییفحة افزارهاینرم از اگر. ندارد وجود هاماتریس با رابطه در

 از جدولی با گسترده صفحة افزارنرم یک محیط زیر تصویر. ندارید مشکلی جداول در اعداد از ایموموعه با کردن

 :دهدمی نشان را اعداد

                                                           
1.  Spreadsheet 

2.  Excel 
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 نشییان را «سییهر د دو» ماتریس یک که زیر مثال به .نیسییت اعداد از جدولی جز چیزی ماتریس ،گفتیم که طورهمان

 :)دو سطر و سه ستون( کنید توجه ،دهدمی

 
 سپس و شودمی هنوشت سطرها تعداد ابتدا قراردادی صورت به( هاستون و سطرها تعداد) هاماتریس ابعاد نمایش برای

. دارد سییتون هسیی و سییطر دو که ماتریسییی یعنی ،اسییت x 3 2 ماتریس یک گوییممی وقتی بنابراین ؛هاسییتون تعداد

 .کنندمی استفاده هاماتریس کردن مشخص برای کروشه از دیگر برخی و پرانتز از افراد بعضی عالوه،به

 اختصیییاص هاآن به نامی که باشیییند هاییکمیت توانندمی هاالمان. باشیییند عدد نباید حتماً ماتریس یک هایالمان

شخصی عددی مقدار هنوز اما ،ایمداده صویر نتیوه، در. ندارند م ست ماتریس یک هم زیر ت  ماتریس این نالما هر. ا

 .ایمنکرده مشخص را آن عددی مقدار هنوز اما دارد، مشخصی مفهوم و معنا که است متغیر یک
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ست ممکن. کنیمرا بررسی می هاماتریس ضرب چگونگی حال شته خاطربه را هاماتریس ضرب مدرسه زمان از ا  دا

شید شید نگران ،ایدفراموش کرده را هاماتریس ضرب فرایند اگر. با سی می ادامه در. نبا صویر. کنیمآن را برر  زیر ت

 :دهدمی نشان را اندشده ضرب هم در که ساده ماتریس دو از مثالی

 

 المان نتیوه در. کنیمنمی ضییرب هم در را متناظر هایالمان ماتریس، دو ضییرب برای کنیدمی مشییاهده که طورهمان

 ض،عو در. نیسییت 8*4 هم راسییتی سییمت و پایین المان و 5*1 با برابر ضییرب دو ماتریسحاصییل چپ سییمت و باال

 گرفته ادی را ضییرب قوانین باال تصییویر دیدن با اسییت ممکن. شییوندمی ضییرب هم در متفاوتی قوانین طبق هاماتریس

سبة روش که زیر تصویر به صورت،این غیر در. باشید  را وقف دو ماتریس ضربحاصل چپ سمت و باال المان محا

 :کنید نگاه ،دهدمی نشان

 
 اول سییتون و اول ماتریس اول سییطر روی عملیاتی حاصییل چپ، سییمت باالیی المان کنیدمی مشییاهده که طورهمان 

 سمت و باال المان ةمحاسب برای نتیوه در. است هاآن هایالمان جمع و ضرب شامل عملیات این. است دوم ماتریس
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صل چپ  1 شویممی مواجه آن با که عددی اولین. کنیممی شروع اول ماتریس اول سطر از ماتریس، دو ضربحا

. اسیییت 5 شیییویممی مواجه آن با آنوا که عددی اولین. کنیمیم مراجعه دوم ماتریس اول سیییتون به ادامه در. اسیییت

 با اول ماتریس اول سطر در که بعدی عدد. داریممی نگه را است 5 که آن پاسخ و کرده ضرب هم در را 5 و 1اعداد

. کنیممی ضرب هم در هم را عدد دو این. است 7 دوم ماتریس اول ستون در بعدی عدد. است 2 ،شویممی مواجه آن

 دلیل همین به. ایمرسیییده اول سییتون و سییطر انتهای به حال. داریممی نگه خود پیش هم را نتیوه این. اسییت 14 نتیوه

 سمت باالی المان عدد این. است 19 = 5 + 14 جمع، این حاصل. کنیممی جمع هم با را بودیم داشته نگه که نتایوی

  .است ماتریس دو ضربحاصل چپ

شر  دادیم باریک خودتان کنید سعی شی که  ست کنید را رو سبة چگونگی زیر شکل. ت  سمت و پایین المان محا

 :دهدمی نشان را ماتریس دو ضربحاصل راست

 
 این در) کنیم محاسبه خواهیممی که یالمان هایستون و سطرها کردن دنبال با مودداً کنید،می مشاهده که طورهمان

 . است 50 = 32 + 18 با برابر نتیوه. داریم را (4*8) و( 6*3) اعداد( دوم ستون و دوم سطر مثال،

 ابه،مشیی طور به. 43 = 28 + 15 = (7*4) + (5*3) با اسییت برابر چپ سییمت پایینی المان توضیییحات، تکمیل برای

 . 22 = 16 + 6 = (8*2) + (6*1) با است برابر راست سمت باال و المان

 :دهدمی هستند را نشان متغیرها حاوی اعداد جایبه یی کههاماتریس ضرب چگونگی زیر تصویر
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 کلی رویکرد توانیدمی حال. ایمکرده استفاده داد، قرار عددی هر هاآن جایبه توانمی که حروف از فوق تصویر در

 . بررسی کنید دیگر هم از یک زاویة را کنیممی استفاده هاماتریس ضرب برای که

. کنید ضرب هم در را یماتریس دو هر توانیدنمی. باشد برقرار خاصی شرایط باید ماتریس دو ضرب برای کنید توجه

شند سازگار هم با باید هاماتریس ست ممکن. با  اتریسم سطرهای که موقعی را هاماتریس ضرب شرایط خودتان ا

 تعداد با اول ماتریس هایسییتون تعداد اگر. باشییید کرده کشییف ،کردیدمی دنبال را دوم ماتریس هایسییتون و اول

شد برابر دوم ماتریس سطرهای  پذیرامکان ضرب صورتاین غیر در. کنید ضرب هم در را ماتریس دو توانیدمی ،با

 انوام را کار این کنید سعی. کنید ضرب 5x5 ماتریس یک در را 2x2 ماتریس یک توانیدنمی قانون این طبق. نیست

 هایسیییتون تعداد ماتریس دو ضیییرب برای طور خالصیییه،به .فهمید خواهید را ضیییرب بودن غیرممکن دلیل ؛دهید

 .باشد برابر دوم ماتریس سطرهای تعداد با باید اول ماتریس

 توانمی درواقع،. گویندمی 2«اینقطه ضگگرب» یا 1،«داخلی ضگگرب» هاماتریس ضییرب روش این به ،منابع بعضییی

 ضیییرب به فقط ما در این کتاب اما 3،خارجی ضیییرب مثال برای کرد؛ ضیییرب دیگری هم هایروش به را هاماتریس

 . داریم نیاز داخلی

ل را بررسی اپاسخ این سؤ ادامه در چیست؟ آن کاربرد بپرسید است ممکن ،گرفتیم یاد را هاماتریس ضرب که حال

 کنیم.می

 ،کنیم جایگزین رندمعنا دا عصبی هایشبکه در که کلماتی با را حروف هادر فرمول ضرب ماتریس اگر ببینیم بیایید

توان دو ماتریس زیر را میکنید طور که مشییاهده میهمان اسییت. 2x1یک ماتریس  دوم، ماتریس. افتدمی اتفاقی چه

 به روشی که گفتیم در هم ضرب کرد:

                                                           
1.  Inner Product 

2.  Dot Product 

3.  Cross Product 
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های رودیو حاوی دوم ماتریس. اسییت الیه دو هایگره بین ارتباطات وزن حاوی اول ماتریس! اسییت انگیزشییگفت

 که اسییت ایشییدهترکیب و تعدیل سیییگنال ،آیدمی دسییت به ماتریس دو این ضییرب با که پاسییخی. اسییت اول الیة

 نام input_1 رودیو گرة اول الیة. شییویدمی امر این متوجه کنید نگاه دقت با اگر. اسییت دوم الیة هایگره ورودی

جمع  شودیم تعدیل 2,1w وزن با که _2input با و شده تعدیل 1,1w وزن با ضرب ماتریس فراینداین گره طی  .دارد

 :دهدمی شانن را فرایند این زیر شکل. هستند سیگمو ید تحریک تابع اعمال از قبل x مقادیر هااین. شوندمی
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شاهده که طورهمان سیار هاماتریس ضرب کنیدمی م ست مفید ب سباتی ةهم توانیممی زیرا ؛ا ست به برای که محا  د

 نمایش هاماتریس با ضرب را شودمی ارسال دوم الیة به ورودی عنوانبه که ،x شده، تعدیل ترکیبی سیگنال آوردن

 شکل است:بدینها و به صورت مختصر مفید نمایش این محاسبات در قالب ضرب ماتریس. دهیم

X = W.I 

ست ایشدهتعدیل ترکیب و هایسیگنال ماتریس X و هاورودی ماتریس I ها،وزن ماتریس W فوق عبارت در  که ا

 اسیییتفاده( لدوب) 1«ضگگخیم» حروف از هاماتریس نمایش برای عموماً. شیییوندمی ارسیییال دوم الیة به عنوان ورودیبه

 .نه یک عدد تکی ،از اعداد است یماتریس نی آن متغیر نمایانگریع ،استفاده از حروف ضخیم .کنندمی

                                                           
1.  Bold 
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 فقط باشیییم، داشییته بیشییتری هایگره تعداد اگر. باشیییم نگران الیه هر هایگره تعداد دربارة نیسییت نیازی دیگر حال

 هر در. بنویسیییم بهمحاسیی این دادن نشییان برای تریطوالنی عبارت ما نیسییت نیازی اما ،شییوندمی تربزرگ هاماتریس

 .داشته باشند المان 200 یا المان 2 توانندمی هایمانماتریس و W.I نویسیممی ما صورت

 X دشوار محاسبات همة تواندمی ،باشد داشته را هاماتریس با کار امکان کامپیوتری نویسیبرنامه زبان یک اگر حال

= W.I قدرتمندی ابزار هاماتریس ضییرب یادگیری برای تالش کمی دیدید که طورهمان. دهد انوام شییما برای را 

  .داد قرار اختیارمان در عصبی هایشبکه سازیپیاده برای

 تابع اعمال ،کاری که باید انوام دهیم تنها. ندارد هاماتریس ضرب به نیازی قسمت این شود؟می چه تحریک تابع اما

𝑦سیگمو ید،  تحریک =
1

1+𝑒−𝑥، ماتریس هایالمان از یک هر به X زیر عبارت با دوم الیة خروجی نتیوه در. است 

 :آیدمی دست به

O = sigmoid(X) 

  .است عصبی شبکة دوم الیة هایخروجی همة شامل ماتریس این. است ماتریس یک دهندةنشان O ضخیم حرف

 شیییبکة گرا مثال، برای ؛اسیییت مربوط آن مابعد الیة و الیه یک بین محاسیییبات به X = W.I عبارتتوجه کنید که 

 دوم الیة هایگره بین هایوزن و دوم الیة هایخروجی با مودداً را هاماتریس ضرب باید داشت، الیه سه مانعصبی

 سوم به دست آیند. ی الیةهاورودی تا دادیممی انوام سوم و

ستفاده چگونگی بعد قسمت در  الیه هر رد گره سه و الیه سه با ،تربزرگ عصبی شبکة یک با هاماتریس ضرب از ا

 را خواهیم دید.
 

 کلیدی نکات

 س الزم عصبی هایشبکه در هاسیگنال مقدار آوردن دست به برای که طویلی و عریض محاسبات  را تا

 .داد نمایش «هاماتریس ضرب» با توانمی

 سبات این نمایش سبات این بتوانیم کندمی کمک ما به هاماتریس ضرب قالبدر  محا  نظرصرف ،را محا

 .دهیم نمایش «مفید و مختصر» صورت به عصبی، شبکة اندازة از

 هاآن روی محاسبات انوام و هاماتریس از استفاده امکانات نویسیبرنامه هایزبان از برخی تر،مهم همه از 

یار در را ی در را محاسیییبات مؤتر و سیییریع انوام امکان ویژگی این. دهندمی قرار ما اخت  قرار ارماناخت

 .دهدمی
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 هاماتریس ضرب با الیه سه مثال یک

سبات انوام برای ماتریس توان ازدیدیم چگونه می اینوا تا صبی ةشبک محا ستفاده کرد ع های کاریریزه اما هنوز ،ا

 ؛از دو الیه ضروری است بررسی مثالی با بیش .ایمهم ندیده الیه دو از بیش با مثالی عالوه،ایم. بهآن را بررسی نکرده

 . یمرفتار کن آخر الیة هایورودی عنوانبه میانی الیة هایخروجی با چگونه آموزدچنین مثالی به ما می

صبی شبکة یک زیر نمودار شان را الیه هر در گره سه و الیه سه با ع ش نگاه ساده برای. دهدمی ن  همة ،نمودار تندا

 اند:در آن رسم نشده هاوزن

 

 
 

سمت صبی هایشبکه در رایج هایواژه برخی در این ق  دانیممی که طورهمان اول، الیه. گرفت خواهیم یاد هم را ع

یة» یة دانیممی عالوه،به. اسییییت 1«ورودی ال ی» آخر ال یه به. اسییییت 2«خروجی ةال یانی ال یة» ،م هان ال هم  3«پن

 وجود نامگذاری این برای رازآلودی و تاریکدلیل  متأسیییفانه اما رسییید،می نظر به رازآلود کمی نام این. گویندمی

 الیة آن به ،شوندنمی داده نمایش عصبی شبکة خروجی قالب در و واضح طوربه میانی الیة هایخروجی چون ؛ندارد

 .ندارد دیگری دلیل نامگذاری این اما ،نیست موجهی دلیل این بگویید شاید. گویندمی پنهان

                                                           
1.  Input Layer 

2.  Output Layer 

3.  Hidden Layer 
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 وجود ورودی سه بینیدمی که طورهمان. کنیم بررسیتر دقیق شده، داده نشان نمودار در که را عصبی شبکة این بیایید

 :با است برابر ،I ورودی ماتریس نتیوه، در ؛0.8، و 0.1، 0.9 دارد

 

 انوام هاورودی نمایش جزبه کاری ورودی الیة گفتیم که طورهمان. دهدمی نشیییان را ورودی الیة فوق ماتریس

 .دهدنمی

 از یک هر به که ایشییدهتعدیل و ترکیب هایسیییگنال باید الیه این برای. اسییت( پنهان الیةیا ) میانی الیة بعدی الیة

 ورودی الیة هایگره همة به میانی الیة هایگره از یک هر باشید داشته یاد به. کنیم حساب را شوندمی ارسال هاگره

 حاسیییباتم انوام برای. ندکمی دریافت را هاورودی همة از کسیییری میانی الیة گرة هر نتیوه، در. هسیییتند وصیییل

 .کنیم استفاده هاماتریس از خواهیممی

 این در. آیندبه دسیییت می X = W.I فرمول با میانی الیة شیییدة تعدیل و ترکیب هایورودی دیدیم، که طورهمان

ست هاوزن ماتریس W و ورودی هایسیگنال ماتریس I فرمول س به چگونه W اما ،داریم را I مقدار. ا  آید؟می تد

 :ایمآورده در قالب ماتریس را هاوزن همة ادامه در (را هاآن همة نه اما) ،دهدمی نشان را هاوزن از بعضی شکل فوق

 
 با برابر شکل مثل( پنهان الیة) میانی الیة گرة اولین و ورودی الیة گرة اولین بین وزن ،کنیدمی مشاهده که طورهمان

0.9=  1,1w که( پنهان الیة) میانی یةال دوم گرة و ورودی الیة دوم گرة بین ارتباط وزن توانیدمی مشابه طوربه. است 

ست 2,2w  =0.8 با برابر شاهده هم را ا شان شکل در هم وزن این) کنید م ست شده داده ن صویر .(ا  بین ارتباط فوق ت

 . است 3,1w  =0.4   با برابر ماتریس در وزن این دهد.نمی نشان را و وزن آن میانی الیة اول ةگر و سوم ورودی گرة
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شته W زیر را «پنهان ورودی به الیة الیة» معنای به «hidden_input» عبارتچرا  اما حاوی  input_hiddenW زیرا ایم؟نو

ست و میانی ورودی هایالیه هایگره بین هایوزن  ماتریس به خروجی و میانی هایالیه بین هایوزن نمایش برای. ا

 مودداً. دهدمی نشیییان هم را ماتریس این زیر تصیییویر. دهیممی نشیییان hidden_outputW با را آن که داریم نیاز دیگری

 .است 3,3w  =0.9 با بربرا خروجی الیة سوم گرة و میانی ةالی سوم گرة بین ارتباط وزن ،مثال برای که ببینید توانیدمی

 

 نامی باید. نیمک حسییاب را میانی الیة به شییده تعدیل و ترکیب ورودی دهید اجازه داریم، را هاوزن ماتریس که حال

 hiddenX را آن بیایید. نیمک ارجاع آن به ابهام بدون بتوانیم آینده در تا کنیم انتخاب میانی الیة به ورودی این برای هم

 :بنامیم

Xhidden = Winput_hidden . I 

 هاماتریس از هاسیییتفاد در هدفمان چون ؛داد نخواهیم انوام جز یات همه با را هاماتریس ضیییرب ادامه در کنید توجه

 :است آمده ادامه در ضرب این پاسخ. بود کامپیوتر با هاآن محاسبات انوام

 

 توانمی چگونه گیریدمی یاد هم شما ،کتاب دوم بخش در .کردیم استفاده کامپیوتر از ضربحاصل محاسبة برای ما

 چون ؛پردازیمنمی امر این بررسیییی به حاضیییر حال در. ادد انوام پایتون نویسییییبرنامه زبان با را محاسیییباتی چنین

 . بدهیم دست از فعلی موضوع روی را تمرکزمان خواهیمنمی
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، 1.16با  رابرب ورودی این. داریم اختیار در را میانی الیة شیییدة تعدیل و ترکیب ورودی حاضیییر حال در نتیوه، در

 :کنیم رسم را میانی الیة شدة تعدیل و ترکیب هایورودی این بیایید حال. است 0.62، و 0.42

 
 هایشیییبکه هایگره که دارید یاد به. دهیم انوام هم دیگر کار یک باید ،آوردیم دسیییت به را هاورودی که حال

 را کار این یاییدب ،خروجی هر گره به دست آید تا کردندمی اعمال هاورودی روی را سیگمو ید تحریک تابع عصبی

 :دهیم انوام هم

Ohidden = sigmoid (Xhidden) 

 :دشو ایواد میانی الیة خروجی ماتریس تا شودمی اعمال hiddenX هایالمان تکتک به سیگمو ید تابع
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      با برابر سییییگمو ید تابعفرمول . کنیم حسیییاب خودمان را hiddenO اول المان از صیییحت پاسیییخ، اطمینان برای بیایید

𝑦 =
1

1+ 𝑒−𝑥، .1.16اگر  اسییتx =  ،1.16  =0.3135 باشیید-e 1/)1  +0.3135 = (0.761 ،نتیوه در. بود خواهدy =  

 . بود خواهد

سی مقادیر  شد ،hiddenOبا برر ستند یک و صفر بین سیگمو ید تابع هایخروجی همة که متوجه خواهید  واقع، در .ه

 .خص استمش هم تابع این نمودار در ویژگی این. کندنمی تولید [1 ,0] بازة از خارج مقداری سیگمو ید تابع

 را میانی ةالی هایخروجی نستیمتوا این نقطه تا. یماهداد انوام کارهایی چه اینوا تا ببینیم و کنیم توقف ایلحظه بیایید

 سیییتد به آن شیییدة تعدیل و ترکیب هایورودی به سییییگمو ید تابع اعمال با الیه این هایخروجی. کنیم حسیییاب

 :اندشده رسم هاخروجی این زیر تصویر در. آیندمی
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 خروجی وردیمآ دست به که اعدادی زیرا ؛بود محاسباتمان پایان نقطة این داشت؛ الیه دو فقط مانعصبی شبکة اگر

 .مدهی انوام هم دیگر الیة یک برای را محاسبات باید عصبی این مثال شبکة در اما ،هستند دوم الیة

 دوم برای الیة که وشیر همان از باید دهیم؟ انوام سوم الیة برای را محاسبات توانیممی چگونه بپرسید است ممکن

 ارتباطات این. داریم ارتباط و ورودی سیگنال ایموموعه دوم الیة مثل هم سوم الیة در. کنید استفاده ،دادیم توضیح

های تعدیل ورودی به را تحریک تابع باید نهایت در. کنیممی تعدیل را هاورودی هاآن با که دارند وزن ایموموعه

شده سپارید خاطربه بنابراین. کنیم اعمال و ترکیب   همة برای سباتمحا انوام روش ،هاالیه تعداد از نظرصرفکه  ب

سان هاالیه ست یک سپسبا وزن ورودی هایسیگنال :ا  به را  یدسیگمو تابع نهایت در ؛شوندمی ترکیب ها تعدیل و 

 .آید دست به الیه خروجی تا کنیممی اعمال هاآن

 الیه این هایورودی. کنیم حسیییاب قبل مثل را ،W.I=  X نهایی، الیة به شیییده تعدیل و ترکیب ورودی بیایید حال

 ارتباطات هایوزن از باید هم هاوزن برای. حساب کردیم قبل قسمت در که هستند ،hiddenO میانی، الیة هایخروجی

 :نتیوه در .(دوم و اول هایالیه بین هایوزن نه) .کنیم استفاده hidden_outputW سوم، الیة و میانی الیة

Xoutput = Whidden_output · Ohidden 

 :شوندالیه سوم هستند، حاصل می که ورودی ترکیب و تعدیل شدة زیر نتایج ،مربوطه محاسبات انوام با
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 نشان را ایانیپ الیة ورودی تا ،مختلف هایالیه در محاسبات شروع زمان از مانپیشرفت زیر شدة روزرسانیبه شکل

 :دهدمی

 

 



79 

 

 :است ساده بسیار کار این ،است تحریک تابع اعمال دهیم انوام باید که کاری تنها حال،

 

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

 

 
 

 هایسیگنال وفقیتم با ما .است 0.778، و 0.708، 0.726 با برابر مثالمان سه الیة عصبی شبکة نهایی خروجی بنابراین

  .کردیم دنبال خروجی یةال تا آن به ورود دوبَ از را عصبی این شبکة
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ستفاده بعدی قدم دهیم؟ انوام باید کاری چه حال سة و عصبی شبکة خروجی از ا  برای آموزشی هایمثال با آن مقای

سبة ست خطا محا ساب خطای از باید. ا صبی شبکة بهبود برای شدهح ستفاده ع  در تریدقیق هایخروجی تا کنیم ا

 آهسییتگی به و کی به یک را هاایده بنابراین. اسییت کار بخش ترینسییخت قسییمت این احتماالً. دهد قرار اختیارمان

 .کرد خواهیم تشریح
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 گره یک از بیش از هاوزن یادگیری

سته یک یقبل هایمثال از یکی در ، خطا زا بهبود برای .دادیم بهبود آن خطی تابع شیب تغییر با را خطی کنندةبندید

 اسییتفاده (سییتا صییحیح دانسییتیممی که پاسییخی و کردمی تولید مانخطی نندةکبندیدسییته که مقداری بین تفاوت)

 خط شیب تغییر اندازة و خطا بین رابطة آوردن دست به چون بود؛ ساده بسیار روش این دیدیم که طورهمان. کردیم

سته یک فقط ،مثال آن در .بود ساده شتیم( عصبی ةشبک هایگره معادل) خطی کنندةبندید  توانیممی گونهچ اما ،دا

 شکل در کنیم؟ روزرسانیبه دارند نقش خطا و خروجی تعیین در گره یک از بیش که شرایطی در را هاگره بین وزن

 :ببینید را مشکل این توانیدمی زیر

 
 

 گرة به یمقدار گره دو اگر. بود ترسیییاده بسییییار چیزهمه ،فرسیییتادمی خروجی گرة به مقداری گره یک فقط وقتی

  کنیم؟ استفاده خروجی خطای از توانیممی چگونه ،کنند ارسال خروجی

 ؛ایمنگرفته یدرسییت تصییمیم ،کنیم اسییتفاده یکی از ارتباطات وزن روزرسییانیبه برای خطا مقدار کل از بخواهیم اگر

ست تباطار چند همکاری نتیوة خطا مقدار این. ریمگیمی نادیده را آن وزن و دیگر ارتباط کار این چون با  احتمال. ا

 .است کم بسیار ،باشد خطا مسئول هات گرارتباط از یکی فقط اینکه

سیم ایده برای حل این مشکل، یک ساوی تق شارکت هایگره همة بین خطا م ست. ا خروجی در کنندهم  در ین ایدها

 :شده داده نشان زیر شکل
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 نادیده را وزن که قبل روش برخالف) است خروجی گرة و هاگره بین ارتباطات وزن براسا  خطا تقسیم دیگر ایدة

ساوی صورت به را خطا و گرفتمی سیم هاگره همة بین م  خطا مقدار از تریبخش بزرگ روش این در .(کردمی تق

 شکل. اندداشته شده تولید خطای در بیشتری نقش هاگره آن چون چرا؟ ،رسدمی دارند بیشتری وزن که هاییگره به

 :دهدمی نشان را حل راه این زیر

 
شاهده که طورهمان صویر در ،کنیدمی م سالا خروجی گرة به که سیگنالی تولید در گره دو فوق ت  نقش ،شودمی ر

 برای باید یخروج خطای ¾ ،کنیم تقسیییم هاوزن نسییبت به را خطا اگر. اسییت 1.0 و 3.0 با برابر هاگره وزن. دارند

 کار به اردد کمتری وزن که ایگره برای باید خطا ¼ و شییود اسییتفاده دارد بیشییتری وزن که اول گرة روزرسییانیبه

 .رودب

 وصل خروجی ةگر به گره صد اگر. کنیم استفاده هم بیشتر است هاگره که تعداد برای حالتی ایده همین از توانیممی

  .کنیممی تقسیم هاآن بین خروجی گرة با هاگره آن ارتباط وزن 1«نسبت» به را خطا باشند،

                                                           
1.  Proportion 
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 :کنیممی استفاده روش دو به ارتباطات وزن از ما کنیدمی مشاهده که طورهمان

 در. کنیمیم اسییتفاده عصییبی شییبکة خروجی الیة به ورودی الیة از ،هاسیییگنال انتشییار برای هاوزن از اول 

  .کردیم بررسی را روش این قبل هایمثال

 این به. کنیممی استفاده عصبی ةشبک به خروجی الیة از خطاها عقب به رو انتشار برای هاوزن از ما در ادامه 

 .گویندمی( انتشار پسیا ) 1«معکوس انتشار» اصطالحاً روش

 گرة روجیخ حالت، این در. کنیممی اسییتفاده دوم گرة همین روش برای از ،ه باشییدداشییت گره دو خروجی الیة اگر

شت را خود به مخصوص خطای دوم شابه طوربه که خواهد دا سیم آن ارتباطات بین م سی هب ادامه در. شدمی تق  برر

 .پرداخت خواهیم موضوع این

  

                                                           
1.  Backpropogation 
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 خروجی گرة یک از بیش از معکوس انتشار

 :دهدمی نشان را خروجی گرة دو و ورودی گرة دو با ساده عصبی شبکة یک زیر شکل

 

 

 بسیار سناریویی چنین ،ایدنداده آموزش را عصبی شبکة وقتی ؛داشته باشد خطا مقدار یک تواندمی خروجی گره هر

 عصییبی شییبکة هاینوز بهبود برای خطاها این دوی هر از اسییت الزم ،کنیدمی مشییاهده که طورهمان. اسییت محتمل

ستفاده سیم قبل، یعنی رویکرد از توانیممی. شود ا س به ارتباطات بین خروجی گرة خطای تق ستفاده هاآن وزن بتن  ا

 . کنیم

 خروجی گرة هر برای را فرایند این باید فقط ؛کندنمی عوض را چیزی ،داریم خروجی گرة یک از بیش که امر این

 خروجی هایگره سایر ارتباطات از ،خروجی گرة یک ارتباطات چون است؟ ساده قدراین کار این چرا. کنیم تکرار

 .(ندارد وجود ارتباطات این بین وابستگی) هستند مستقل

 داشییته توجه. ایمکرده نامگذاری 1e را اول خروجی گرة خطای که دید خواهید ،کنید بررسییی مودداً را شییکل اگر

 شبکة خروجی و ،دهدمی قرار اختیارمان در آموزشی مثال که (،1t) نظر مورد خروجی بین تفاوت خطا این که باشید

 نام دارد. 2e هم دوم خروجی گرة خطای .1o – 1= t 1eدیگر،  عبارتبه. است ،1o عصبی،

 و 2,1w هایزنو نسبت به هم 2e مشابه، طوربه. است شده تقسیم 1,2w و ،1,1w ارتباطات، وزن نسبت به 1e ،نمودار در

2,2w شودمی تقسیم ارتباطات بین . 
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سیم را خطاها بیایید سیم و کرده تق شته وجود هاآن مقدار دربارة شکی تا بنوی شد ندا  دو هر بهبود برای 1e خطای. با

 رودمی کار به 1,1w وزن بهبود برای که 1e خطای از کسییری توانیدمی زیر فرمول با. رودمی کار به 1,2w و 1,1w وزن

 :ضرب شود( 1e)حاصل فرمول زیر باید در  کنید حساب را

 

 :آیدمی دست به زیر رابطة از هم رودمی کار به 1,2w بهبود برای که 1e خطای از کسری ،مشابه طوربه

 
 این ةهم پشییت. کنندمی کار چطور ببینیم بیایید نتیوه، در. برسییند نظر به کنندهگیج کمی کسییرها این اسییت ممکن

شترب وزن که ارتباطی به 1e از تریبزرگ بخش تخصیص ،ساده ایدة این. دارد وجود ساده ایدة یک نمادها  ی داردی

 . است کمتر وزن با ارتباطی به آن تری ازکوچک بخش تخصیص و

 روزرسییانیبه برای که 1e از کسییری ،باشیید 1,1w ،3=  2,1w  =6 اگر مثال، برای باشیید، 1,2wبرابر دو 1,1w مقدار اگر

1,1w 1 خطای 1/3، نتیوه این طبق ؛6/)6  +3 = (6/9  =2/3 با است برابر شودمی استفادهe  وزن روزرسانیبه برایهم 

 . آورید دست هب هم 3/)3+6 = (3/9  =1/3با فرمول  توانیدمی را 1/3ر مقدا. شد خواهد استفاده 1,2w ترکوچک

 .کنیم حساب هم را مورد ینا اطمینان برای توانیممی. (½)هم برابر خواهند شد  کسرها ،باشد برابر هاوزن مقدار اگر

 .ستا 4/)4  +4 = (4/8  =1/2 با برابر فوق فرمول نتیوة حالت این در ؛است 1,2w = 4 و ،1,1w = 4 کنید فرض

 دانسییتیممیهای قبل از قسییمت. کنیم بررسییی را کردیم اینوا تا که کارهایی و کنیم توقف کمی بیایید ادامه، از پیش

ستفاده ،ها، وزن ارتباطات بین گرهعصبی شبکة یداخل پارامترهای از بعضی بهبود برای خطا از باید  آموختیم کنیم. ا

 تعدیل را عصیییبی شیییبکة خروجی گرة ورودیِ هایسییییگنال که ارتباطاتی وزن برای را کار این توانیممی چگونه

هم  دارد گره چند وجیخر الیة که حالتی برای را کار این توانیممی چگونه دیدیم ،عالوهبه. هیمد انوام ،کنندمی

 .دهیم انوام

 هایالیه ارتباطات وزن توانمی چگونه کرد؟ باید چه ،باشیییم داشییته الیه دو از بیش اگر که اینواسییت بعدی سییؤال

 کرد؟ روزرسانیبه را میانی الیة ماقبل
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 های بیشترالیه به خطاها معکوس انتشار

 :دهدمی نشان را خروجی و( پنهان الیة) میانی ورودی، الیه سه با ساده عصبی شبکة یک زیر شکل

 

 روجیخ الیة خطاهای از که دید خواهیم ،کنیمحرکت  عقب به( است شکل راست سمت که) خروجی الیة از اگر

 مثال این در ما. شیییودیم اسیییتفاده( پنهان یا میانی، الیة) آن ماقبل الیة و خروجی الیة میان ارتباطات وزن بهبود برای

 با هم را میانی الیة و خروجی الیة بین ارتباطات وزن و ایمکرده اسییتفاده outpute از خروجی خطاهای نامگذاری برای

 . کردیم اسبهمح ارتباط هر وزن اندازة نسبت به هاآن تقسیم با را خطاها ،قبل قسمت در. ایمکرده مشخص how نام

 خطاهای ما. دهیم نواما باید دیگری کارهای چه اضیییافی الیة برای ببینیم توانیممی امر، این کشییییدن تصیییویر به با

 ihw پنهانی، الیة و ورودی الیة ارتباطات بین وزن نسبت به خروجی الیة خطاهای مثل را ،hiddene میانی، الیة هایگره

 :دهدمی نشان را امر این زیر شکل. کنیممی تقسیم
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شتری هایالیه اگر شته بی  قبل هایالیه سمت هب حرکت و آخر الیة از شروع با الیه هر برای را روش همین ،باشیم دا

 انتشگگار» روش این به که اسیییت دلیل همین به. اسیییت منطقی شیییهودی نظر از خطا اطالعات جریان. کنیممی تکرار

 .گویندمی «معکوس

 الیة خطای کو مع انتشییار برای ،outpute کنیم، اسییتفاده خروجی الیة خطای از انتشییار معکو  فرایندی ابتدا در اگر

 خطا یک از بیشتر میانی الیة هایگره چون است؛ خوبی بسیار سؤال ؟کنیم استفاده خطایی چه ازباید  ،hiddeneمیانی، 

سبة برای که دانیممی. دارند سا ) گره هر خروجی محا شدههاورودی ،(ورودی هایسیگنال برا  هم با را ی تعدیل 

یب ید تابع و کردیممی ترک مال هاآن به را سییییگمو  با این روشکردیممی اع ند از .   خروجی یک ورودی چ

 کرد؟ باید چه خطاها با اما ،ساختیممی

های که همان پاسیییخ مطلوبمقادیر  .ندارد وجود مطلوبی برای هر گره مقدار ،پایانی الیة برخالف میانی، الیة در

ستند، داده موجود در صحیح شی ه شبکة مختصهای آموز ستند. الیة خروجی  صبی ه  را باال نمودار بیایید دوباره ع

از  انتشیییار معکو  فرایندطی  دانیممی. دارد خروجی هایالیه هایگره با ارتباط دو میانی الیة اول گرة. کنیم نگاه

 خروجی الیة به میانی الیة ارتباط هر برای یعنی ؛یابدهر یک از این دو ارتباط تخصییییص میخروجی خطایی به  الیة

از خروجی به دسیییت  مطلوبکه با کم کردن مقدار  داریم خطا یک گره هر برای خروجی الیة در) داریم خطایی
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 حال .)به تعداد ارتباطات خروجی گره( دارد وجود خطا مقدار چند گره هر برای میانی یةال در در نتیوه، آید(.می

 :کنید مشاهده را زیر شکل کنیم. پیدا خطامقدار  یک آوردن دست به و خطاها این ترکیب برای راهی باید

 

 برای اما ،ببینید را شیییویممی مواجه آن با میانی ةالی خطاهای برای که مشیییکلی وضیییو به توانیدمی باال تصیییویر در

 نیاز خطا مقدار کی به میانی الیة هایگرههر یک از  برای ما. کنیم بررسیییی را مشیییکل دیگر باریک بیایید اطمینان

 طورهمان اما .گوییممی iddenhe خطا مقدار این به. کنیم روزرسانیبه را ماقبل الیة ارتباطات وزن آن با بتوانیم تا داریم

 بین تفاضییل با برابر خطا بگوییم توانیمنمی. نداریم اختیار در خطا این برای مشییخصییی مقدار ،کنیدمی مشییاهده که

 اختیارمان رد مطلوب مقدار خروجی الیة برای فقط آموزشی هایمثال چون است؛ گره هر خروجی و مطلوب مقدار

 .دهندمی قرار

 گرة اولین یخطا نابراین،ب. کنیم ترکیب هم با را میانی الیة ارتباطات هر گرة خطاهای مشکل این حل برای توانیممی

 فوق، شیییکل رد. اسیییت( خروجی ةالی) بعد الیة هایگره و گره این بین ارتباطات خطاهای جمع با برابر میانی الیة

 2,1w به ،2output,e دوم، خروجی ةگر از خطای کسییری و 1,1w ارتباط به مربوط ،1output,e خروجی، خطای از کسییری

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

 

 

 

شاهده که طورهمان. کنیم دنبال هم با را خطاها از یکی بیایید سبت به خروجی الیة دوم گرة 0.5 خطای ،کنیدمی م  ن

به نسبت  شده تقسیم خطای و است 4.0 و 1.0 ارتباطات این وزن است. شده تقسیم بین آنها قبل الیة ارتباطات وزن

 جمع حاصیییل میانی الیة دوم گرة ترکیبی خطای کنید مشیییاهده توانیدمی عالوه،به. اسیییت 0.4و  0.1 با برابر وزن

 0.4و  0.48 با بربرا خطاها این ،مثال این در. اسییت بعد ةالی هایگره با گره این ارتباطات بین شییده تقسیییم خطاهای

 :دهدمی نشان مه میانی ماقبل الیة محاسبة برای را روش همین زیر شکل. است 0.88 با برابر هاآن جمع و ستنده
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 کلیدی نکات

 با یادگیری این. شییودمی انوام هاگره بین ارتباطات وزن بهبود طریق از عصییبی هایشییبکه در یادگیری 

 قرار ارماناختی در آموزشییی هایمثال طریق از که صییحیحی پاسییخ بین تفاوت ؛شییودمی هدایت «خطا»

 .عصبی شبکة خروجی و )مقدار مطلوب( گیردمی

 قدار تفریق با خروجی هایگره خطای ثال طریق از که مطلوب م یا در آموزشیییی هایم ماناخت  قرار ر

 .شودمی محاسبه خروجی الیة هایگره توسط شده تولید مقدار از گیرد،می

 یه هایگره) داخلی هایگره خطای یانی هایال یة هایگره برخالف ،(ورودی و م  بدیهی خروجی ال

ست سبة هایراه از یکی. نی  و الیه این هایگره بین ارتباطات خطاهای کردن جمع هاگره این خطای محا

 .است بعدی الیة
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 ماتریس ضرب با خطاها معکوس انتشار

سبات کردن ساده برای ماتریس ضرب از توانیممی آیا ستفاده محا شار معکو  خطاها ا ستیممی وقتی کنیم؟ انت  خوا

ستفاده هاماتریس ضرب از ،دهیم انوام را خروجی مقادیر محاسبات سیار کمک کردیم. این ابزار ا  انوام در زیادی ب

 انوام ماتریس ضییرب با را خطاها معکو  انتشییار توانمی آیا ببینیم اینکه برای. کرد ما به مقادیر خروجی محاسییبات

 . گویندمی فرایند 1«کردن رداریبُ» اصطالحا کار این به. بنویسیمبه صورت نمادین  را آن مراحل بیایید ،خیر یا داد

 ،نتیوه رد. دارد خروجی فقط دو گره الیة مثال، این در .اسییت عصییبی شییبکة خروجی الیة خطاهای ما شییروع نقطة

 .دهیممی نشان 2e و 1e آن را با خطاهای

 

 را آن بیایید این،بنابر. برسیید نظر به سییخت کار این اسییت ممکن. کنیم ایواد را میانی الیة خطاهای ماتریس باید حال

 دید خواهید کنید، اهنگ فوق شکل به مودداً اگر. است میانی الیة اول گرة به مربوط اول قدم. دهیم انوام قدم به قدم

باط دو که یة با ارت واد در خروجی ال یة اول گره خطای ای یانی ال ند نقش م های. دار بااین دو ارت خطا            باط برابر 

)1,2+ w 1,1(w/1,1* w 1e و )2,2+ w 2,1(w/2,1* w 2e خواهید مودداً کنید. مشاهده را میانی الیة دوم گرة حال. است 

2e                          و w 1,2(w/1,2* w 1e +1,1(: دارند نقش گره این خطای تولید در خروجی با الیة ارتباط دو دید

 )1,2+ w 2,2w (/2,2w*  .آیندمی دست به خطاها محاسبة عبارات چگونه دیدیم قبل هایقسمت در . 

 :کنیممی استفاده زیر ماتریس از میانی الیة خطای محاسبة برای بنابراین،

                                                           
1.  Vectorize 
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 هاوزن حاوی ،اول ماتریس. شدمی خوب خیلی ،کنیم بازنویسی تریساده صورت به را فوق عبارت توانستیممی گرا

ست خطاها حاوی دوم ماتریس و سفانه. ا سی تریساده شکل به راحتی به را فوق ضرب توانیمنمی متأ . کنیم بازنوی

سی راحتی به تواننمی را اول ماتریس کسرهای ستیممی اگر. کرد بازنوی  از ترکیبی قالب در را تربزرگ ماتریس توان

 . بود خوب هم بنویسیم ترساده هایماتریس

شکل این حل برای اما ست بیایید ؟توان کردمی چه م  نکته ترینمهم. کنید نگاه را باال عبارت مودداً! شویم کار به د

ست j,iwارتباطات، وزن در ne خروجی خطاهای ضرب ،فوق عبارت در شتر ارتباطی وزن چقدر هر. ا شد، بی  بخش با

 اگر. اسییت 1کنندهنرمال فاکتور نوعی کسییرها این مخرج. بردمی میانی الیة به خود با را خروجی خطای از تریبزرگ

ستفاده می خطاهایی مقیا که برای تغییر رود از دست میفاکتوری  فقط نگیریم، نظر در را مخرج این کسرها شود ا

 به w 1,1(w/1,1* w 1e +1,2(با در نظر نگرفتن مخرج کسیییرها عبارت  دیگر، عبارتبه. برگردند قبل الیة به باید که

سی ضرب ،دهیم انوام را کار این اگر. شودمی تبدیل w 1e *1,1 ترساده عبارت ست به که ماتری  ترساده آیدمی د

 :شودمی

 

                                                           
1.  Normalizing Factor 
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ست هاییوزن ماتریس شبیه به هاوزن ماتریسدر عبارت فوق  سمت در که ا سبة برای) قبل ق  ،ساختیم( خروجی محا

 ماتریس 1«ترانهاده» محاسیییبة اصیییطالحاً کار این به. اسیییت شیییده عوض ماتریس این یهاالمان از بعضیییی جای اما

 . شودمی استفاده Tw از ماتریس یک ترانهادة دادن نشان برای. گویندمی

 ترانهادة محاسییبة در ببینید دقیقاً توانیدمی هاآن بررسییی با. دهندمی نشییان را ترانهاده محاسییبة چگونگی زیر هایمثال

ستون تعداد اگر حتی .افتدمی اتفاقی چه ماتریس یک شد متفاوت ماتریس های یکسطرها و   ترانهادة توانمی هم با

 :کرد محاسبه راحتی به را آن

 
 :دهیم انوام را اخطاه معکو  انتشار هاماتریس ضرب با توانستیم :آوردیم دست به را خواستیممی آنچه حال 

 
 نظر به است؟ درستی کار خطاها معکو  انتشار برای( سازینرمال فاکتور) کسرها مخرج حذف آیا اما وب،خ بسیار

 2.کندمی کار ،وجود دارند کسرها حالتی که مخرج خوبی به روش این رسدمی

شتر اگر ضوع این به بی  منتقل قبل هایالیه به یکوچک خیلی یا بزرگ، خیلی خطاهای اگر دید خواهیم کنیم، فکر مو

 خطاهایی که است این مهم ةنکت. کندمی اصال  را خودش یادگیری فرایند بعدی تکرارهای در عصبی ةشبک ؛شوند

                                                           
1.  Transpose 

توانید به این آدر  مراجعه کنید: می ،های انتشار معکو  خطاهابرای بررسی سایر روش. 2

Revisted.Html-Backpropagation-Error/2016/07http://makeyourownneuralnetwork.blogspot.co.uk/  

http://makeyourownneuralnetwork.blogspot.co.uk/2016/07/Error-Backpropagation-Revisted.Html
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ست معیاری بهترین ارتباطات وزن زیرا ؛بگذارند احترام ارتباطات وزن به ،شوندمی بازگردانده قبلی هایالیه به که  ا

 .کنیم شناسایی آن با را خطاکار گرة توانیممی که

 

 

 

 کلیدی نکات

 داد نمایش هاماتریس ضرب با توانمی را خطاها معکو  انتشار. 

 به ،عصییبی ةشییبک اندازة از نظرصییرف را، معکو  انتشییار فرایند دهدمی امکان ما به هاماتریس ضییرب 

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

 ،آورندمی فراهم را هاکار با ماتریس امکان که نویسییییبرنامه هایزبان در که اسیییت این در معکو 

 .دهیم انوام راحتی به را محاسبات این توانیممی

 ستیم ،کردیم اینوا تا که کارهایی با سبة توان شار و خروجی محا  هاماتریس بضر با را خطاها معکو  انت

 .دهیم انوام

 

 حاوی قسییمت این. اسییت کتاب نظری بخش قسییمت آخرین بعدی قسییمت چون کنید؛ اسییتراحت کمی توانیدمی

 بخوانید. و دقیق آماده و آرام ذهن یک باید آن را با اما ،است جذابی بسیار مطالب
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 کنیم؟می روزرسانیبه را هاوزن چگونه

 در. ایمنداده پاسخ «کنیم؟می روزرسانیبه را عصبی شبکة یک ارتباطات وزن چگونه» یعنی ،ماناصلی سؤال به هنوز

سمت س الزم نیازهایپیش همة قبل هایق سخ به این  سی را الؤبرای پا سی آن وقت حال .کردیم برر ست دهر  به که ا

 .است مانده باقی راز این از برداریپرده برای دیگر کلیدی ةاید یک فقط ،دهیم پاسخ سؤال این

شار با را خطاها اینوا تا سال ماقبل هایالیه به خروجی الیة از معکو  انت  بهبود برای خطا از ام چون چرا؟ ،کردیم ار

 مثال رد هم کتاب ابتدای در. کنیممی اسیییتفاده ،شیییودمی عصیییبی شیییبکة خروجی بهبود به منور که ارتباطات وزن

 بیا عصیییبی شیییبکیة هیایگره دییدیم کیه طورهمیان ،امیا .دادیم انویام را کیار همین خطی کننیدةبنیدیدسیییتیه

سته  تحریک ابعت و جمع هم با را ورودی شدة تعدیل هایسیگنال هاگره این. هستند متفاوت خطی هایکنندهبندید

ید ندمی اعمال جمع حاصیییل به را سییییگمو  ما،  .کن باطات وزن توانیممی چگونها ته هایگره این ارت  را ترپیشیییرف

  کنیم؟ استفاده هاوزن آوردن دست به برای جبر از توانیمنمی چرا کنیم؟ روزرسانیبه

های وزن. دارد سختی تریاضیا چون کنیم؛ استفاده ارتباطات وزن محاسبة برای جبر از مستقیم صورت به توانیمنمی

 ...،تابع دیگر و ، از یکتابعی از یک تابع ،دارند وجود ابع ترکیبیتتعداد زیادی  و شییوندزیادی تعدیل و ترکیب می

 در را الیه هر در نورون سه و الیه سه با کوچک عصبی شبکة یک. روندمی کار به خروجی سیگنال محاسبة برای که

س .(قبل مثال)بگیرید نظر سخ دهید: ؤسعی کنید به این   و ورودی الیة اول رةگ میان ارتباط وزن توانمی چگونهال پا

یانی الیه دوم گرة یانی ةالی سیییوم گرة خروجی که کرد روزرسیییانیبه طوری را م بد؟ افزایش 0.5 پا  اگر تیح یا

شید، شانسخوش ست با  گرةیک  هبودب برای که یدیگر هایوزن تغییر در نتیوة کنیدمی ایواد که تغییری ممکن ا

 و ساده کار هم قدرآن هاوزن روزرسانیبه ،کنیدمی مشاهده که طورهمان. برود بین از ،شودمی انوام دیگر خروجی

 .نیست ایافتاده پا پیش

 ،عبارت این. کنید مشیییاهده را زیر وحشیییتناک عبارت اسیییت، پیچیده چقدر هاوزن روزرسیییانیبه ببینید اینکه برای

 و هاورودی از تابعی قالب در را الیه هر در گره سه با الیه، سه عصبی شبکة یک آخر های الیةگره ی ازیک خروجی

 j میانی الیة گرة و i ورودی گرة ارتباطات میان هایوزن .است ix با برابر i گرة ورودی. دهدمی نشان ارتباطات وزن

 گرة ارتباطات میان وزن عالوه،است. به jx بابرابر  j میانی الیة گرة خروجی ،مشابه طوربه. است شده داده نشان i,jw با

∑ نماد. است شده داده نشان j,kw با k خروجی گرة و j میانی الیة (… )𝑎
𝑏 همة برای داخل پرانتز عبارت جمع معنای به 

 .است b و a بین مقادیر
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 بهتر است از این عبارت بگذریم!

 تصادفی اعداد از ،ایمدهنکر پیدا درستی هایوزن که موقعی تا توانیممی باشیم، باهوش خیلی کنیم سعی اینکه جایبه

  کنیم؟ استفاده

 اصطالحاً رویکرد این به. کنیدمی نرم پنوه و دست سختی مسئلة با اگر خصوصبه نیست، بدی ایدة همیشه ایده این

 2عبور ةکلم کردن پیدا برای فراگیر جویوجسیییت هایروش از افراد بعضیییی. گویندمی 1«فراگیر جویوجسگگت»

 طوالنی خیلی و باشییید انگلیسیییی کلمة یک نظر مورد عبور کلمة که حالتی در روش این. کنندمی اسیییتفاده دیگران

 حال. دهند انوام زیادی کار نباید امروزی سیییریع خانگی کامپیوترهای حالت این در زیرا دهد؛جواب می ،نباشییید

. 0.999 و ،0.203- ، 0.501 مثال، برای ؛دارد وجود 1 و 1- بازة در مختلف حالت 1000 وزن هر برای کنید، فرض

 یک اگر. کنیم بررسی را حالت 18000 باید بنابراین دارد. وزن 18، الیه هر در گره سه با الیه، سه عصبی شبکة یک

صبی شبکة شته الیه هر در گره 500 با واقعی ع شیم دا ست هابرای وزن را مختلف حالتمیلیون  500 باید ؛با . کنیم ت

 وقت سال شانزده باید ،آموزشی مثال یک فقط هایوزن روزرسانیبه برای ،کنیم تست را یک حالت تانیه هر در اگر

 !کنیم صبر سال 16000 باید ،باشیم داشته آموزشی مثال هزار اگر. کنیم صرف

 تعداد ها،الیه تعداد افزایش با واقع، در. نیسییت عملی همیشییه فراگیر جویوجسییت ،کنیدمی مشییاهده که طورهمان

 . کندمی افت سرعت به روش این عصبی ی شبکةهاوزن برایهای ممکن حالت یا ها،گره

                                                           
1.  Brute Force 

2.  Password 
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ضی هاسال معما این شغول را هادانریا شکل ا 70-1960 دهة در سرانوام کرد. خود م  چه اینکه دربارة. شد حلین م

 به منور شیییافاکت این که اینواسیییت مهم ةنکت اما ،دارد وجود متفاوتی نظرات کرد حل را معما این باراولین کسیییی

 .دهند انوام جالبی بسیار کارهای توانندمی که شد مدرن عصبی هایشبکه در انفواری

 این حل برای که هاییابزار همة اما نکنید، باور اسییت ممکن کنیم؟ حل را سییختی ئلةمسیی چنین توانیممی چگونه اما

  .کنیم وعشر بیایید پس. کردیم بررسی را هاآن همة قبل هایقسمت در. ایدآموخته را است نیاز لهئمس

 .بپذیریم باز آغوش با را 1«بدبینی» باید ابتدا

سبة برای که فرمولی صبی شبکة خروجی محا سیار ،دیدیم ع  هم را هازنو ترکیب به عالوه، دیدیم که .بود پیچیده ب

 بودن بدبین برای هم یدیگر متعدد دالیل هااین بر عالوه. کنیم تسییت یک به یک جوی فراگیروبا جسییت توانیمنمی

ست ممکن. دارند وجود شی هایمثالتعداد  ا صبی شبکة آموزش برای ،آموز شند کافی ع س ممکن. نبا  هایمثال تا

شی شته خطا آموز شند دا  شبکة خود. شودمی نقض هاآن از یادگیری امکان و صحت بر مبنی ما فرض ،نتیوه در .با

 .باشد نداشته لهمسئ صحیح حل راه کردن مدل برای الیه و گره کافی اندازة به است ممکن هم عصبی

یانهواقع رویکردی باید ما یعنی هااین همة  در این صیییورت. بگیریم نظر در را هامحدودیت این و کرده اتخاذ گرا

 در بولیققابل  پاسییخ ،های غلط نداردچون فرض اما ،نیسییت کامل ریاضییی نظر از که روشییی پیدا کنیم اسییت ممکن

 .گذاردمی اختیارمان

 و هاتپه و بلندی و پسیییتی از پر زمینی بیایید مثالی را با هم بررسیییی کنیم. ،کنید درک بهتر را نمنظورما اینکه برای

 پایین باید و هستید تپه ةلب دانیدمی. ببینید چیزی توانیدنمی و است تاریک هوا. توسم کنید را خطرناک هایگذرگاه

 از احتماالً دهید؟ انوام باید کاری چه. دارید قوه چراغ یک. ندارید اختیار در هم منطقه کل از دقیقی نقشیییة. بروید

سی برای قوه چراغ ستفاده اطرافتان ناحیة برر صله قوه چراغ با توانیدنمی. کنیدمی ا  ببینید توانیدمی. ببینید را ادیزی فا

سمت کدام شیبی نظر به ق  به قدم و ستگیآه به صورت این به. داریدبرمی قدم جهت آن در آرامی به و آیدمی سرا

 .قبل از ریزیبرنامه و دقیق نقشة یک داشتن بدون. کنیدمی حرکت تپه پایین سمت به قدم

                                                           
1.  Pessimism 
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شتید، قدم یک اینکه از پس. گویندمی 1«کاهشی گرادیان» اصطالحاً رویکرد این ریاضی نسخة به  اطرافتان به بردا

 را کار این. داریدبرمی قدم جهت آن در سپس. کندمی ترنزدیک هدفتان به را شما جهت کدام ببینید تا کنیدمی نگاه

سید تپه پایین در نظرتان مورد نقطة به تا کنیدمی تکرار قدرآن  جهتی در شما. دارد ارجاع زمین شیب به گرادیان. بر

 .دارد را )شیب( سرازیری بیشترین که داریدبرمی قدم

 دهدیم امکان ما به کاهشییی گرادیان روش. اسییت ریاضییی تابع یک نشیییب و فراز از پر زمین آن کنید فرض حال

ست به را تابع این مقدار کمترین شد سخت قدرآن تابعی اگر. آوریم د  هایروش با را نآ مقدار حداقل نتوانیم که با

ستفاده کاهشی گرادیان از توانیممی آوریم، دست به جبری شته توجه. کنیم ا شید، دا  پاسخ روش این است ممکن با

سخ قدم به قدم و مرور به زیرا ندهد؛ قرار اختیارمان در دقیقی سخیپ چنین ،اما .دهدمی بهبود را پا ست این از بهتر ا  ا

سخی هیچ که شته پا شیم ندا شه حال، هر به. با سخ توانیممی همی  اینتیوه به تا دهیم بهبود ترکوچک هایقدم با را پا

 .دارد را نظرمان مورد دقت که برسیم

 عصبی شبکه طایخ دشوارمان و پیچیده تابع اگر چیست؟ عصبی هایشبکه با کاهشی گرادیان جذابِ روش رابطة اما

هبود ب عصیییبی ةشیییبک خروجی ،دیگر عبارتبه .سیییتخطا کردن کمینه عنیبه م ،آن مقدار حداقل پیداکردن باشییید،

 !خواهیممی که است چیزی همان این ؛یابدمی

                                                           
1.  Gradient Descent 
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سیار مثال یک با را آن کاهشی، گرادیان ایده درست فهم برای بیایید  ساده تابع یک یرز نمودار. کنیم بررسی ساده ب

ی مقدار باید ما ،باشیید خطا دهندةاننشیی (yمقدار )تابع این خروجی اگر. دهدمی نشییان را  y = (x- 1(2  +1 معادلة با

 تابع یک و یسیییتن سیییاده تابع این کنید وانمود ایلحظه برای. دارد را y مقدار ترینکوچک که کنیم پیدا x برای

 .است دشوار و پیچیده

 

 را ایمکرده تخابان که شروعی ةنقط فوق نمودار. کنیم انتخاب شروع نقطة یک باید کاهشی گرادیان از استفاده برای

 طرف کدام ببینیم تا کنیممی نگاه را ایمایسیییتاده که اینقطه اطراف تپه، از آمدن پایین مثال مشیییابه. دهدمی نشیییان

 شیب جهت در خواهیممی. است منفی فوق تابع شیب .است شده گذاریعالمت نمودار روی ،شیب. است سرازیری

 این. دهیممی افزایش کمی را x مقدار حال ؛هاx افقی محور جهت در و راسیییت به چپ از یعنی کنیم، حرکت منفی

ست کوچکی قدم معادل افزایش شتیم تپه از آمدن پایین برای که ا  کنیدمی شاهدهم هم شکل در که طورهمان. بردا

قل جهت در و دادیم بهبود را مانموقعیت ید فرض. کردیم حرکت ممکن مقدار حدا  وعشیییر دیگری نقطة از کن

 :زیر شکل مثل کردیم،می
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 کم x قدارم از اندکی دیگر، عبارتبه. کنیممی حرکت چپ سییمت به بنابراین اسییت. مثبت پایمان زیر شیییب باراین

شاهده توانیدمی مودداً. کنیممی  بهبود تابع ممکن مقدار حداقل به شدن ترنزدیک با را مانموقعیت کار این با کنید م

 ،شود نزدیک ممکن مقدار اقلحد به کافی اندازة به آمده دست به مقدار که زمانی تا را بهبودها این توانیممی. دادیم

 .دهیم ادامه

 نهایتبی تاموبور نشیییویم  و نکنیم عبور مقدار حداقل از تا دهیم تغییر مرور به را داریمبرمی که هاییقدم اندازة باید

 این در. بردارید متری دو هایقدم توانیدمی فقط اما هسییتید، مقصیید متری نیم فاصییلة در کنید تصییور. جا شییویمجابه

 تعدیل را هاقدم اندازة اگر. کندمی عبور آن از مقصد راستای در قدمی هر زیرا شد؛ خواهید رد مقصد از دا ماً حالت

 مقصییید به وقتی اینکه فرض با البته. برداریم تریکوچک هایقدم ،شیییدیم نزدیک مقصییید به وقتی توانیممی کنیم،

 اصطالحاً که توابع برخی در البته. است صادق پیوسته توابع اکثر در فرض این .شود کمتر شیب شویممی ترنزدیک

 نشییانرا  تابع شیییب شییدن کمتر با هاقدم اندازة تعدیل زیر تصییویر. این فرض صییادق نیسییت ،دارند 1«گیاپیوسگگتن»

 :است حداقل مقدار به شدن نزدیک برای خوبی نشانة که دهدمی

                                                           
1.  Discontinuity 
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 کم را x قدارم باید ،باشیید مثبت شیییب اگر دادیم؟ تغییر شیییب جهت خالف در را x مقدار که شییدید متوجه احتماالً

شد منفی شیب اگر و کنیم شاهده وضو به را امر این توانیدمی نمودارها در. دهیم افزایش را x مقدار باید ،با . کنید م

 .است ساده بسیار x مقدار محاسبة در اشتباه و اینکته چنین کردن فراموش حال این با

 وانمود چون ؛نیاوردیم دسیییت به جبر با را تابع مقدار حداقل کردیم، حل را فوق مسیییئلة کاهشیییی گرادیان با وقتی

 ریاضیات با دقیق صورت به را شیب وانیمنت واقعاً اگر حتی .است دشوار و پیچیده بسیار  y = (x- 1(2  +1 تابع کردیم

 جهت در توانیمیم هم این حالتدر  کنیدمی مشیییاهده که طورهمان بزنیم. تخمین را آن یمتوانمی ؛کنیم حسیییاب

 .برداریم قدم لهمسئ حل برای یدرست

شی گرادیان واقعی ارزش  فقط y مقدار قتیو دیگر، عبارتبه. داریم متغیر چند از تابعیشود که نمایان می وقتی کاه

 ابع خروجیت باشید تهداش یاد به. است وابسته هم f و ،a، b، c، d، e مثل دیگری متغیرهای به بلکه ؛نیست وابسته x به

 !وزن صدها عموماً ؛هستند وابسته وزن پارامتر زیادی تعداد به عصبی هایشبکه خطای و

 توابعی چنین .دارد متغیر دو که ترپیچیده تابع یک برای باراین اما دهد،می نشان را کاهشی گرادیان مودداً زیر شکل

 .است تابع خروجی مقدار ،ارتفاع حالت این در. داد نشان عدیبُ سه صورت به توانمی را
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 مشخص مسیر در حرکت جایبه کاهشی گرادیان است ممکنآیا  :بپرسید عدیبُ سه نمودار دیدن این با است ممکن

 کاهشی گرادیان است ممکن آیا کلی، طوربه کند؟ حرکت دارد قرار نمودار راست سمت که ایدره سمت به ،شده

 درة ال اول باید ببینیمؤبرای پاسخ به این س .دارند زیادی هایدره پیچیده توابع چون کند؟ گیر اشتباهی درة در گاهی

شتباه ست یک درة شودنمی ختم ممکن نقطة ترینارتفاعکم به که ایدره چه؟ یعنی ا شتباه ا س. ا ؤال اول در جواب 

ست ممکن باید بگوییم بله؛ شی گرادیان ا شتباهی درة در گاهی کاه  درة در کردن گیر از جلوگیری برای. کند گیر ا

 کار هربار .دهیممی آموزش چندبار را عصییبی هایشییبکه ما اسییت، تابع 1«محلی مقدار حداقل» معادل که اشییتباه

شه شویم مطمئن تا کنیممی آغاز متفاوتی نقطة از را خود شتباه درة یک در همی  متفاوت شروع نقاط. کنیمنمی گیر ا

 معادل متفاوت آغازین پارامترهای این عصییبی هایشییبکه در. کنیممی اسییتفاده متفاوتی آغازین پارامترهای از یعنی

 نشان را کاهشی گرادیان متفاوت اجرای سه زیر هایشکل. است هاگره بین ارتباطات برای متفاوتی هایوزن انتخاب

 :است افتاده گیر اشتباه درةیک  در هاآن از یکی که دهدمی

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

 

 کلیدی نکات

 «وقتی ،روش این. است تابع یک مقدار حداقل آوردن دست به برای خوبی بسیار روش «کاهشی گرادیان 

ست دشوار و پیچیده قدرآن تابع  ،آوریم دست به را نآ مقدار حداقل جبری هایروش با توانیمنمی که ا

 .کندمی کار خوب بسیار

 شته زیادی پارامترهای تابع وقتی عالوهبه شد دا . وجود تعداد زیادی کندمی کار خوبی به روش این هم با

 .کنیم استفاده هاآن از نتوانیم یا بخورند، شکست دیگر هایروش شودمی باعث پارامتر عموماً

 سبت روش این ست 1«مقاوم» هاداده در نقص به ن شده توصیف دقیق صورت به تابع اگر یعنی ،ا شد، ن  یا با

 .شودنمی زیاد خیلی پاسخ در خطا برداریم، اشتباه قدم یک مقدار حداقل کردن پیدا فرایند در گاهی

 

 (دهندمی قرار تأتیرتحت را خروجی که ارتباطات وزن) پارامتر زیادی تعداد با پیچیده تابعی عصییبی شییبکة خروجی

 خطای تابع اگر ه،بل کنیم؟ اسییتفاده ی درسییتهاوزن آوردن دسییت به برای کاهشییی گرادیان از توانیممی آیا. اسییت

 .توانیممی ،کنیم انتخاب درستی

صبی شبکة خروجی ست خطا تابع یک ع  زیرا کنیم؛ تبدیل خطا تابع یک به را آن راحتی به توانیممی دانیممی اما ،نی

 محاسبة موقع البته. آیدعصبی به دست می شبکة واقعی خروجی و )مقدار مطلوب( آموزشی مقدار بین تفاوت از خطا

 شیییبکةیک  هگر سیییه خروجی مقدار و مطلوب مقدار که زیر جدول به. دهید قرار مدنظر را اینکته باید تفاوت این

 .کنید نگاه دهدمی نشان را خطا تابع برای کاندیدا چند و عصبی

 

                                                           
1.  Resilient 
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 مقدار مطلوب خروجی شبکه عصبی
 خطا

 قدار مطلوب(م - )خروجی

 خطا

 |قدار مطلوبم -خروجی |

 خطا
 قدار مطلوب(م -)خروجی 2

0.4 0.5 0.1 0.1 0.01 

0.8 0.7 -0.1 0.1 0.01 

1.0 1.0 0 0 0 

 0.02 0.2 0 جمع

 

 این .تاس مقدار مطلوب( یییی، )خروجی عصبی شبکة خروجی و مطلوب مقدار تفاضل خطا تابع برای اول کاندیدای

 این کنیم؛ حساب هاگره همة برای را مقادیر خطای محاسبه شده با این روش جمع اگر اما ،رسدمی منطقی نظر به تابع

 جمع حاصل اگر حتی ،کنندمی خنثی را یکدیگر خطا منفی و مثبت مقادیر چون چرا؟! بود خواهد صفر با برابر جمع

 .نباشد خطا برای کاندید مناسبی تابع این شودمی باعث ویژگی این نشود هم صفر

 مطلق قدر. کنیم حل عصبی شبکة خروجی و مطلوب مقدار تفاضل 1«مطلق قدر» محاسبة با را مشکل این توانیممی

کنیم. در نتیوه این اسییتفاده می ||برای نشییان دادن قدر مطلق از عالمت  اسییت. پاسییخ عالمت گرفتن نادیده معنایبه

 خنثی را یکدیگر منفی و مثبت مقادیر دیگر مطلق قدر با. شودمی نوشته |مقدار مطلوب یخروجی | صورت به کاندیدا

 این .نیسییت پیوسییته تابع مقدار حداقل نزدیکی در آن شیییب زیرا ؛نیسییت کاندیدای خوبی هم تابع این ،اما .کنندنمی

شی گرادیان شودمی باعث ویژگی  تابع ینا (V) شکل وی درة در راحتی به توانیمنمی زیرا ؛نکند کار خوبی به کاه

 .شوندنمی ترکوتاه هم ما هایقدم نتیوه در شود.نمی کمتر آن مقدار حداقل نزدیکی در این تابع شیب. کنیم حرکت

 .است زیاد مقدار حداقل روی از پریدن احتمال یعنی این

سبة سوم کاندیدای ضل( دوم توان) مربع محا صبی شبکة خروجی و مطلوب مقدار بین تفا قدار م ییییی)خروجی 2، ع

 :ملهج از دارد، وجود قبلی کاندید خطای ابعوت به گزینه این ترجیح برای متفاوتی دالیل .است ،مطلوب(

 است ساده کاهشی گرادیان برای تابع این شیب محاسبة مربوط به جبری اعمال. 

 سته خطا تابعِ این ست پیو  دیگری مقدار به رمقدا یک از تابع ،عالوهبه .ندارد وجود گیجاافتاد تابع این در)ا

 .کند کار تابع این با خوبی به کاهشی گرادیان شودمی باعث ویژگی این .(پردنمی

                                                           
1.  Absolute Value 
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 داقلح روی از پرش احتمال دیگر، عبارتبه. شیییودمی کمتر آن مقدار حداقل نزدیکی در تابع این شییییب 

 .شودمی کم شده تعدیل هایقدم از استفاده صورت در تابع مقدار

 بعضی. بسازید خطا توابع از یمتفاوت و توجه جالب پیچیده، انواع توانیدمی بله، دارد؟ وجود هم چهارمی گزینة آیا اما

ستند، کاربردی هاآن از ضی نی سا ل برای بع صی م ضی و کنندمی کار خوب خا ستفاده قابل جاهمه دیگر بع  اما ،نداا

 .باشند نداشته استفاده ارزش شودمی باعث شانپیچیدگی

 محاسبه هاوزن به نسبت را خطا تابع شیب باید کاهشی، گرادیان از استفاده برای حال. رسیممی کارمان آخر مرحلة به

سابان» به کار این برای. کنیم سیل 1«ح ساب دیفران ست ممکن. داریم نیاز و انتگرال( )ح سابان ا شید. بلد ح  غیر در با

 روش یک ،حسییابان. کنید مراجعه اسییت، حسییابان بر ایمقدمهحاوی  که «کتاب ضمیمة» به توانیدمی صییورتاین

 کش طول تغییر میزان مثال، برای. است دیگر کمیتی تغییر براسا  کمیت یک تغییر میزان محاسبة برای ریاضی دقیق

شیدن(آن را می وقتی شیم)تغییر نیروی وارده برای ک صبی هایشبکه در .ک سابان از ع سی برای ح ستگی برر  تابع واب

 ارتباطات وزن تغییرات به نسیییبت چقدر خطا» دیگر، عبارتبه. کنیممی اسیییتفاده هاگره بین ارتباطات وزن به خطا

 «است؟ حسا 

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

                                                           
1.  Calculus 
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 که تابعی باراین ،اما .ندارد قبل حالت با تفاوتی دهیم انوام باید که کاری رو این از. است قبلی شکل شبیه شکل این

 وزن دهیم بهبود خواهیممی که پارامتری. اسیییت عصیییبی شیییبکه خطای کنیم پیدا را آن مقدار حداقل خواهیممی

 عصییبی هایشییبکه دانیممی اما ایم،داده نشییان را وزن یک فقط سییاده مثال این در. اسییت عصییبی شییبکة ارتباطات

 سییه 1رویه یک خطا تابع باراین دهد.می نشییان را ارتباط دو وزن شییکل زیر. باشییند داشییته وزن زیادی تعداد توانندمی

ست بعدی شاهده که طورهمان. کندمی تغییر ارتباط دو وزن تغییر با که ا  به شبیه حال که خطا داریم سعی کنیدمی م

 .برسانیم حداقل به را است دره یک با نشیب و پرفراز دشتی

                                                           
1.  Surface 
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 پیدا برای کاهشی گرادیان از استفاده ایدة اما است، ترسخت پارامتر دو از بیش با تابعی عنوانبه خطا تابع نمودار رسم

 .کندنمی تفاوتی مقدار حداقل کردن

 :بنویسیم ریاضی صورت به را دهیم انوام خواهیممی که کاری بیایید

 

ضی فوق  خطا تابع شیب همان مقدار این. کندمی تغییر،  jkw ها،وزن تغییر با چگونه (E) خطا مقدار یعنی ،عبارت ریا

 . کنیم پیدا کاهشی گرادیان با را آن مقدار حداقل خواهیممی که است

یایید عبارت، این کردن باز از پیش . کنیم تمرکز و خروجی میانی هایالیهبین  ارتباطات وزن روی ایلحظه برای ب

 خواهیم میانی و ورودی الیه میان ارتباطات وزن بررسیییی به آینده در. اندشیییده مشیییخص زیر شیییکل در هاوزن این

 .پرداخت
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سته طوربه ادامه در سبات انوام موقع را نماد هر معنای شویم مطمئن تا کنیممی ارجاع شکل این به پیو سابان محا  ح

شوار دید خواهیم ادامه در که مراحلی. ایمنکرده فراموش ستند د  از ،ایمداده توضیح را هاآن نیازهایپیش تمامی و نی

 .نباشید نگران رو این

ضل مربع جمعاز  که خطا تابع بیایید ابتدا صبی ةشبک خروجی و مقدار مطلوب بین تفا  خروجی هایگره همة برای ع

 خروجی داریم(: گرة n)کنیم باز را آیدبه دست می

 

 .چیست ،E خطا، تابع دانیممی دقیقاً حال

وابسته  گره آن ارتباطات به فقط شود،می داده نشان no با که ،n گره خروجی اینکه به توجه با را عبارت این توانیممی

یعنی وزن ارتباطات  jkw)دارد بسیییتگی jkw هایوزن به فقط ko خروجی ،k گرة هر برای یعنی .کنیم سیییاده ،اسیییت

 . (k ورودی گرة

ست k مخالف b آن در که jbw هایوزن به k گرة خروجی عبارت دیگر،به سته ،ا ست واب ها چون ارتباطی بین آن ؛نی

شیییود، وابسیییته نشیییان داده می jkwکه با  k های ورودی گرةفقط به وزن ،k ،ko این یعنی خروجی گرة وجود ندارد.

 است.

 پاک ،ko ،مرتبط اسیییت آن به jkw هایوزن که موردی جزبه را فوق جمع هایno همة توانیممی ،با توجه به این نکته

 .روداز میان می ∑در نتیوه، عالمت  .کنیم حذف را یک مورد جزبه جمع، هایجمله کل توانیممی کار این با. کنیم
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ست ممکن صل خطا تابع بودن نیازی از اول که نکته این به ا شد خروجی هایگره همةخطای  جمع حا توجه کرده  ،با

 آن هاینوز نتیوه در و گره همان ارتباطات به فقط ،گره یک خروجی که اسییت این هم موضییوع این دلیل. باشییید

سته ارتباطات سیاری در نکته این. است واب  . در این کتبشودنمی ذکر واضح صورت به عصبی هایشبکه بکت از ب

 :شودمی ارا ه خوانندگان به توضیح بدون خطا تابع فقط

 
سابان با کمی باید حال شته یاد به. بزنیم کله و سر ح شید، دا سبة با اگر با شتق محا شنا 1م ستید آ  ةضمیم به توانیدمی نی

 .کنید مراجعه کتاب

 kt دیگر، عبارت به. کندنمی تغییر jkw تغییر با این مقدار اسییت. تابت ،k ، مقدار مطلوب گرةkt در عبارت فوق مقدار

 تغییر هازنو به نسییبت آموزشییی هایمثال اگر ،متوجه خواهید شیید کنید فکر موضییوع این به اگر. نیسییت jkw تابع

 ارتباطات وزناز  چون)اسییت وابسییته kjw به دانیممی که ko فقط با توجه به این نکته! افتاداتفاق عویبی می کردندمی

 . ماندمی باقی (شوداستفاده می ko خروجی محاسبة برای ورودی یک گره

 برای. کنیماسییتفاده می 2و تسییهیل آن از قاعده زنویری ترکوچک هایقدم به مشییتق محاسییبة فرایند تقسیییم برای ما

 :کنید مراجعه کتاب ةضمیم به توانیدمی زنویری قاعدة آشنایی با

 
شتق جداگانه ،ترساده هایبخش از یک هر از توانیممی حال شتق باید زیرا ؛ستا ساده اول بخش. بگیریم م  مربع م

 :رسیممی زیر نتیوة به اول قسمت مشتق محاسبة با. کنیم حساب را تابع یک

 
 این خروجی ،باشید داشته خاطربه اگر .است k ةگر خروجی ko عبارت .زیاد نه اما ،دارد نیاز تأمل کمی به دوم بخش

ست یسیگمو ید تابع  را آن اییدبی نتیوه، در. شودمی اعمال ورودی هایسیگنال شدة و ترکیب تعدیل جمع به که ا

 :بنویسیم واضح طوربه

                                                           
1.  Differentiation 

2.  Chain Rule 
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 چگونه اما .دهیممی نشان ko با که نهایی ةالی خروجی نه؛ است میانی الیة یعنی قبلی الیة خروجی jo ،فوق عبارت در

 مشتق کتاب برای محاسبة ضمیمة در ارا ه شده هایایده یک راه استفاده از بگیریم؟ مشتق سیگمو ید تابع از توانیممی

 استفاده اندآورده دست به هاآن که ایشدهشناخته پاسخ از توانیممی. اندداده انوام را کار این قبالً دیگران ،اما .است

سر هایدانریاضی که کاری مثل کنیم، س .دهندمی انوام روز هر جهان سرا یگمو ید از رابطة زیر به دست مشتق تابع 

 آید:می

 
 و سییاده عبارت یک سیییگمو ید تابع مشییتق اما ،رسیییمترسییناکی می عبارات به گیریممی مشییتق وقتی از بعضییی توابع

 آن گیسییاد همین هم عصییبی هایشییبکه در تحریک تابع عنوانبه سیییگمو ید محبوبیت دالیل از یکی. اسییت کوتاه

 :کنیم جاگذاری اصلی عبارت در را کردیم حساب که مشتقی بیایید حال. است

 
 تابع باید از عبارت داخل زیرا اسییت؛ زنویری قاعده نتیوة هم قسییمت آن چیسییت؟ فرمول فوق انتهایی قسییمت اما

 . است jo آن پاسخ و است ساده بسیار هم کار این. بگیریم مشتق jkw به نسبت هم سیگمو ید

شتن از پیش سخ نو  شیب جهت به فقط چون ؛شویم خالص عبارت جلوی 2 عدد شرّ از کنیم سعی بیایید نهایی، پا

 کنیم.در نتیوه این فاکتور را حذف می. دهیم انوام توانیم این کار رانیاز داریم می آن از رفتن پایین برای خطا تابع

 تغییر آن در را jkw مقدار توانیممی ؛دهدمی شییر  را خطا تابع شیییب عبارت این. ایمآورده را نهایی پاسییخ ادامه در

 :دهیم
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 !دادیم انوام را خواستیممی که کاری

ست جادویی عبارت همان این ست بهتر .عصبی هایشبکه آموزش کلید ؛گشتیممی دنبالش که ا  این دیگر باریک ا

ستفاده کردهبرای نوشتن عبارت از رنگ کنیم. بررسی را عبارت  آن مختلف هایقسمت بررسی تا ایمهای مختلفی ا

 با این قسمت کامالً کند.را حساب می عصبی شبکة خروجی و مقدار مطلوب بین تفاوت ،اول قسمت. شود ترساده

 قسمت. بنامیم ki را آن سادگی برای یمتوانمی است. نهایی الیة گرة ورودی سیگمو ید تابع داخل جمع. آشنا هستیم

 بسیییار مفید صییورت جزء به جزء به عبارات این بررسییی. اسییت ،دارد قرار میانی الیة در که j قبلی گرة خروجی آخر

 . شناسیداهمیت دارند را می هاوزن بهبود نهایت در و شیب محاسبة برای که هاییلفهمؤ کار این با زیرا است؛

ست به که اینتیوه ست آورشگفت آوردیم د سیدن. کنیم افتخار خودمان به بابت این از باید و ا  برای نقطه این به ر

 آوردیم دسیییت به اینوا تا که عبارتی. دهیم انوام باید دیگر کوچک کار یک هنوز اما، اسیییت سیییخت افراد بیشیییتر

 هایالیه بین هایوزن برای مشیییابهی عبارت باید حال. اسیییت پایانی و میانی هایالیه بین هایوزن بهبود به مربوط

و انوام کارهای مشیییابهی  جبر از اسیییتفاده عبارت این آوردن دسیییت به برای راه یک. کنیم پیدا هم میانی و ورودی

 جدید عبارت یک ساخت و فوق فرمول از استفاده ،دیگر راه. است که برای به دست آوردن فرمول فوق انوام دادیم

 :باراین نتیوه در ،کنیممی استفاده راه این از ما. است نظرمان مورد هایوزن برای

 شبکة ،اول قسمت  که از میانی الیة هایگره شدةترکیب خطای باید با یییی مقدار مطلوب(عصبی  )خروجی 

 .نامیممی je را قسمت این .آیند جایگزین شودبه دست می معکو  انتشار

 ارجاع قبل هایالیه باید به آن داخل جمع عبارت ،اما .کندنمی تغییری سییییگمو ید تابع به مربوط قسیییمت 

 میانی و ورودی ةالی هایگره بین ارتباطات وزن با که اسییت هاییورودی همة جمع با برابر این عبارت کند.

 .نامیممی ji را عبارت این ما .اندشده تعدیل

 اول ةالی هایگره خروجی با برابر هم آخر قسمت، io، هستند ورودی هایسیگنال معادل که بود خواهد. 
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 ساخت برای لهئسم تقارن از گیریبهره برای ایساده راهکار ،این روش ساده برای اجتناب از حوم زیادی محاسبات

ست جدید عبارت یک سیار روش این اما ،ساده راهکاری گوییممی ما. ا ست قدرتمند ب سیاری .ا ضی زا ب  و هادانریا

 توانید به راحتی از این روش استفاده کنید.شما هم می .کنندمی استفاده آن از بزرگ دانشمندان

 خطا بعتا شییب. اسیت زیر صیورت به ،کردیم تالش آن آوردن دسیت به برای که نهایی پاسیخ دوم بخش نتیوه، در

 :میانی و ورودی هایالیه بین هایوزن برای

 

 بررسی از پس ،هاوزن روزرسانیبه برای از این عبارات در ادامه .داریم اختیار در را شیب جادویی عبارات همة حال

 .خواهیم کرد استفاده ،آموزشی مثال هر

 تغییر )شیب( ادیانگر مخالف جهت در هاوزن دیدیم، قبلی نمودارهای در وضو به که طورهمان باشید، داشته یاد به

 تعدیل کرد، تنظیم اصخ مسیییئلة یک برای را آن توانمی که یادگیری فاکتور با را تغییرات این ما عالوهبه. کنندمی

 تأتیر از جلوگیری برای روشی عنوانبه ،خطی کنندةبندیدسته توسعة در مثال استفاده از فاکتور یادگیری را. کنیممی

 :بنویسیم ریاضی قالب در را موارد این بیایید حال. دیدیم ،یادگیری فرایند بر آموزشی مثال یک حد از بیش

 

 ،آوردیم دسییت به که خطایی شیییب در جهت عکس که اسییت مانقدیمی وزنهمان  ،jkw ،شییده روزرسییانیبه وزن

خواهیم اگر شییب مثبت اسیت وزن را دهیم، چون میرا در جهت عکس شییب خطا تغییر می وزن .اسیت یافته بهبود

 را تغییرات میزان که اسیییت فاکتوری α ،1آلفا عالمت را افزایش دهیم. وزنکاهش دهیم؛ و اگر شییییب منفی اسیییت 

 .گویندمی «یادگیری نرخ» عموماً فاکتور این به .کندمی تعدیل

 کاربرد هم میانی و ورودی هایالیه هایوزن برای ،خروجی و میانی هایالیه میان هایوزن بر عالوه عبارت، این

 .آوردیم دست به عبارت دو آن برای قبل قسمت در که است خطا شیب آن تفاوت. دارد

                                                           
1.  Alpha 
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 باید چه دهیم انوام ماتریس ضییرب قالب در را محاسییبات این بخواهیم اگر ،ببینیم باید قسییمت این پایان از پیش اما

 :باشند باید چه تغییرات ماتریس هایالمان از یک هر نویسیممی قبل مثل کار کردن ترساده برای. کرد

 
 در تغییری و اسیییت تابت مقدار یک یادگیری نرخ ؛نباشیییید نگران .ایمرا ننوشیییته ،αدر عبارت فوق نرخ یادگیری، 

 )سییمت چپ عالمت مسییاوی(هاوزن تغییرات ماتریس. کندنمی ایواد هایمانماتریس ضییرب سییازماندهی چگونگی

 تنظیم را ،کندمی وصییل بعدی الیة در k گرة به را الیه یک در j گرة که ،jkw ارتباط وزن که اسییت مقادیری حاوی

شاهده که طورهمان. کندمی سمت ،کنیدمی م ست و (k )گرةبعد الیة مقادیر از عبارت اول ق  الیة مقادیر از آن دوم ق

، آن آخر قسمت دهید تشخیص تا کنید نگاه فوق عبارت به کمی باشد نیاز است ممکن. کندمی استفاده (j )گرة قبل

 .است ،jo ،قبل الیة هایخروجی ترانهادة دارد، سطر یک که افقی ماتریس

 ها به صورت زیر است:ها در قالب ماتریسروزرسانی وزنفرمول به

 

 معادل چون ؛ندارند وجود عبارت این در هاسییییگمو ید. نیسیییت ایپیچیده عبارت وجههیچ به فوق، فرمول واقع در

 .هستند ،ko ها،گره خروجی
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 کلیدی نکات

 است شبکه داخلی ارتباطات وزن تابع عصبی هایشبکه خطای. 

 شودانوام می ی ارتباطات آنهاوزن تغییر با ،گفتهی پیشخطا کاهش یعنی ،عصبی شبکة بهبود. 

 ست هایوزن انتخاب ستقیم صورت به در سیار م شوار ب ست د  مرور به جایگزین رویکردهای از یکی. ا

شتن با هاوزن دادن بهبود ست خطا تابع مقدار حداقل سمت به کوچک هایقدم بردا  جهت در قدم هر. ا

 .گویندمی «کاهشی گرادیان» روش این به. شودمی برداشته فعلی موقعیت از شیب بیشترین

 نیست هم سختی خیلی کار و است ممکن حسابان با خطا شیب محاسبة. 
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 هاوزن روزرسانیبه ی ازمثال

 شییبکة. کنیم بررسییی هم با را عددی مثال چند اسییت بهتر ،کندمی کار چگونه هاوزن روزرسییانیبه ببینیم اینکه برای

 اضیییافه نمودار به هم را 2j=o و 1j=o میانی، ةالی دوم و اول هایگره خروجی بار،این. ایمدیده قبالً را زیر عصیییبی

. اندنیامده دست به ورودی هایسیگنال کردن دنبال با و اندساختگی هاخروجی این باشید داشته توجه البته. ایمکرده

 .است هاوزن روزرسانیبه روش کارکرد چگونگی بررسی اعداد این ارا ة از هدفمان

 

 
 

 روزرسییانیبه را اسییت 2.0 آن مقدار حاضییر حال در و قرار دارد خروجی و میانی الیة بین که 1,1w وزن خواهیممی

 . کنیم

 :بنویسیم دوباره را خطاتابع  شیب فرمول بیایید

 

 :دهیم انوام قدم به قدم را کار این بیایید

 خطا محاسبة اول قدم( ،ko - kt) 1  =0.8 مقدار این )نمودار فوق( دانیممی که طورهمان. استe است. 

 سیگمو ید توابع داخل جمع ∑ 𝑤𝑗𝑘𝑜𝑗𝑗 است 2.3 = (0.5 * 3.0) + (0.4 * 2.0) با برابر. 
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 2.3( سیگمو ید تابع مقدار نتیوه در-e+  1(/1،  0.909   با برابر میانی عبارت نهایتاً. بود خواهد 0.909برابر با

 .است 0.083 = (0.909 – 1) *

 آخر قسمت jo ست ست؛  = 1j مثال این در. ا jo در نتیوه، . آوریم دست به را 1,1w وزن خواهیممی چون ا

 .است 0.4 =

 اگر. رسییاندمی 0.0265- ما را به مقدار ،عبارت ابتدای منفی عالمت گرفتن نظر در با مقادیر فوق، همة ضییرب نتیوة

 جدید مقدار بنابراین. بود خواهد 0.00265+ = (0.0265- * 0.1)– تغییراتمان میزان ؛باشییید 0.1 مانیادگیری نرخ

1,1w هزاران یا صییدها، طی ماا ،اسییت کوچکی بسیییار تغییر این .اسییت 2.0  +0.00265  =2.00265 مقدار با برابر 

 هایمثال با که کند تولید هاییخروجی تواندمی دیدهآموزش عصییبی شییبکة که رسییندمی مقادیری به هاوزن ،تکرار

 .دارند تطابق آموزشی
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 هاداده سازیآماده

 طراحی حتی و تصیییادفی آغازین هایوزن آموزشیییی، هایداده سیییازیآماده چگونگی بررسیییی به قسیییمت این در

شته کردن کار برای خوبی شانس یادگیری فرایند که طوریبه هاخروجی ! خواندید تدرس ،بله. پردازیممی ،باشد دا

سیاری، دالیل به ستن به کار برای هاتالش همة ب صبی هایشبکه ب سندنمی خوبی نتیوة به ع  به دالیل این از برخی. ر

 به را یک ره دهید اجازه. شودمی مربوط مناسب خروجی مایشِ  یک طراحی و آغازین هایوزن آموزشی، هایداده

 .کنیم بررسی جداگانه صورت

 هاورودی

 تابع باشییند، بزرگ هاورودی اگر کنیدمی مشییاهده که طورهمان. کنید نگاه زیر سیییگمو ید تحریک تابع نمودار به

 .شد خواهد مسطح بسیار تحریک

 

. کنیممی اسییتفاده جدید هایوزن یادگیری برای شیییب از ما زیرا ؛اسییت سییازمشییکل تخت خیلی تحریک تابع یک

 یعنیکم  شیییب .اسییت وابسییته تحریک تابع شیییب به عبارت این .کنید نگاه هاوزن تغییر به مربوط عبارتبه  مودداً
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شباع» اصییطالحاً حالت این به. اسییت محدود مانیادگیری توانایی  باید دیگر، عبارتبه. گویندمی عصییبی شییبکة 1«ا

  .داریم هنگ کوچک را هاورودی کنیم سعی

نباید  براینبنا اسییت. ،joهای ورودی، ها وابسییتگی آن به سیییگنالروزرسییانی وزنعبارت به نکتة جالب دیگر دربارة

سیار مقادیر. کنیم کوچک هم خیلی ها راورودی شکل توانندمی همبه دلیل دیگری  کوچک ورودی ب  .شوند سازم

 . دهندمی ازدست را خود دقت بزرگ بسیار یا کوچک بسیار اعداد با کار موقع کامپیوترها

 از جلوگیری برای بعضی. است 1.0تا  0.0 بازة به ورودی اعداد بازة تغییر مشکالت این حل برای خوب راهکار یک

صفر مشکلورودی)صفر هایورودی ستندهای   روزرسانیبه عبارت کردن صفر با را یادگیری توانایی چون ؛ساز ه

 کنند.ها اضافه میرا به ورودی 0.01مقدار کوچکی مثل  ،(برندمی بین از وزن

 

 هاخروجی

 استفاده تحریکی تابع از اگر. گویندعصبی می شبکةة عصبی، خروجی انتهایی شبک الیة در تولید شده هایسیگنال به

ندنمی که کنیم ید 1.0 از تربزرگ مقداری توا  هم یادگیری برای 1.0از  تربزرگ مقادیر مطلوب انتخاب کند، تول

 یکبه  خروجی این تابع فقط رسیید.نمی هم 1.0 به حتی سیییگمو ید تابع خروجی باشییید داشییته یاد به. اسییت معنابی

 .گویندمی 1.0 به 2«جانبیمُ» کردن میل اصطالحاً ویژگی این به هاریاضیدان. شودمی نزدیک

 تابع از دهاسیییتفا موقع 0 از ترکوچک و 1.0 از تربزرگ خروجی مقادیر ببینید وضیییو به توانیدمی زیر نمودار در

 .نیست ممکن سیگمو ید تحریک

                                                           
1.  Saturation 

2.  Asymptotically 
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 هایوزن مروربه عصیییبی شیییبکة یادگیری فرایند ،بگیریم نظر در ممنوعه هایمحدوده این در را مطلوب مقادیر اگر

 تولید از تحریک تابع عمالً اما ،کند تولید تریبزرگ هایخروجی بتواند تا کندمی تربزرگ و بزرگ را شیییده تولید

از آن  باید نتیوه در ،شودمی عصبی شبکة اشباع باعث کاراین  طور که گفتیمهمان. است عاجز های بزرگخروجی

  اجتناب کنیم.

 باشییند؛ داشییته تطابق ،تولیدکند تواندمی تحریک تابع که مقادیری با تا دهیم تغییر را مطلوب مقادیر باید بازة بنابراین

 .کند تولید را مقادیر برخی تواندنمی گاههیچ تحریک تابع زیرا

ستفاده ست رایجبرای مقادیر مطلوب  1.0 تا 0.0 بازة از ا ستفادههم  0.99 ات 0.01 ةباز از برخی ،اما .ا  زیرا ؛کنندمی ا

 .دارند همراه به را بزرگ بسیار هایوزن تولید خطر این مقادیر و ندارد 1.0 و 0.0 تابع تحریک امکان تولید

 

 تصادفی آغازین یهاوزن

شابه آنچه ست صادق ها هم، در مورد وزنگفتیم خروجی و ورودی دربارة نکاتی م  آغازین هایوزن تولید از باید. ا

 به منور امر این. شییوندمی تحریک تابع به بزرگ هایسیییگنال ارسییال باعث هاییچنین وزن کنیم. جلوگیری بزرگ

 . شودمی بهتر هایوزن یادگیری توانایی کاهش و اشباع
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صادفی و یکنواخت صورت به را اولیه هایوزن توانیممی سیار بازه این. نیمک انتخاب 1.0+ تا 1.0- بازة از ت  از بهتر ب

 . است 1000+ تا 1000- مثل ایبازه

 !شاید کنیم؟ استفاده بهتری روش از توانیممی آیا

 اشکال برای تصادفی اولیة هایوزن مقداردهی برای قانونی تا اندداده انوام هاییبررسی هاکامپیوتردان و هادانریاضی

 این آوردن دست هب چگونگی جز یات به ما. آورند دست به خاص تحریک توابع با عصبی هایشبکه از خصوصیبه

 در که فرسیییتیممی گره یک به زیادی هایسییییگنال ما اگر که اسیییت این انونق این اصیییلی ایدة. پردازیمنمی نقانو

زیادی در نباید تغییر  هاوزن ؛عویبی ندارند توزیع و هستند رفتارخوش هاسیگنال این و است چنین عصبی هایشبکه

 انوام ورودی هاییگنالس مقیا  تغییر برای که تالشی هاوزن خواهیمنمی دیگر، عبارتبه. ها ایواد کننداین ورودی

 . ببرند بین از را ایمداده

 از 1تصییادفیگیری نمونه باباید  آغازین هایوزن که اسییت این ،نداهآورد دسییت به هادانریاضییی این که توربی قانون

شة 2ضربی معکو  معادل تقریباً که ایبازه ست گره هر ارتباطات تعداد دوم ری ست به ،ا  گره هر اگر بنابراین. دآین د

− بازة از باید آغازین هایوزن ،باشیید داشییته ارتباط سییه
1

√3
+ تا 

1

√3
 100 گره هر اگر. شییوند انتخاب 0.577± یا ،

− بازة از باید هاوزن باشد، داشته ورودی ارتباط
1

√100
+ تا 

1

√100
 .شوند انتخاب 0.1± یا ،

 کنند سوگیری دچار را تحریک تابع توانندمی بزرگ خیلی اولیه وزن چند. است قابل فهم شهودی نظر از روش این

شباع را تحریک تابع توانندمی هم بزرگخیلی  اولیة هایوزن و  گره یک ارتباطات دادتع هرچقدر عالوه،به .کنند ا

 تعداد افزایش با را هاوزن بازة که توربی قانون نتیوه، در. شییوندمی جمع هم با بیشییتری هایسیییگنال باشیید، بیشییتر

 .است منطقی ،کندمی کم ارتباطات

شنایی 3احتمال توزیع یک از گیرینمونه ایدة با قبل از اگر  توزیع یک از گیرینمونه معادل توربی قانون این دارید، آ

ست معیاری انحراف و صفر میانگین با 4نرمال شة ضربی معکو  که ا ست گره هر ورودی ارتباطات تعداد دوم ری  .ا

 درسیییت اسیییت ممکن که دارد فرضییییاتی ما ربیتو قانون چون ؛نباشیییید فرایند این دادن انوام دقیق نگران زیاد ،اما

 برای خاصییی توزیع دیگری و ،()tanh، جایگزین تحریک تابع از اسییتفاده فرضیییات این از یکی مثال، برای .نباشییند

                                                           
1.  Random Sampling 

2.  Reciprocal 

3.  Probability Distribution 

4.  Normal Distribution 
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 نشییان نرمال توزیع یک با را پیشییرفته و سییاده رویکرد دو هر خالصییه طوربه زیر شییکل. اسییت ورودی هایسیییگنال

 :دهدمی

 

 

. استفاده نکنید صفر، خصوصبه تابت، مقدار یک از اولیه هایوزن برای همة هرگز کنید؛می استفاده که روشی هر از

. شودمی یکی هم هاآن همة خروجی و دنکنمی دریافت ییکسان سیگنال عصبی شبکة هایگره مةه در این حالت،

 برای) شییود تقسیییم مسییاوی صییورت به باید هم خطا دهیم، ادامه را کار خطاها معکو  انتشییار با بخواهیم اگر حال

 مسییاوی مقدار با هاییوزن مودداً امر این .(کنیممی تقسیییم ارتباطات وزن نسییبت به را هاآن خطاها؛ معکو  انتشییار

شته نامساوی هایوزن شده تربیت عصبی شبکة باشد نیاز اگر حال. کندتولید می  هالهئمس اکثر در تقریباً که)باشد دا

ست چنین صبی شبکة ،(ا سید نخواهد حالت آن به وقتهیچ شما ع ستفاده. ر  این از حتی صفر آغازین هایوزن از ا

 هایسیگنال به که هاوزن روزرسانیبه تابع دیگر، عبارتبه. بردمی بین از را ورودی هایسیگنال چون ؛است بدتر هم

 .رودمی بین از کل به هاوزن روزرسانیبه توانایی نتیوه در. شودمی صفر است، وابسته ورودی

 ی آغازینهاوزن تنظیم ورودی، هایداده سازیآماده بهبود برای توانیدمی که دارند وجود هم دیگریبسیار  کارهای

خواهیم نیاز ما را برای کارهایی که می ،هایی که مطر  کردیمایده. دهید انوام مطلوب هایخروجی سیییازماندهی و

 دهیم.قسمت خاتمه میاین جا به کنند. در نتیوه، همیندر این کتاب انوام دهیم رفع می
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 کلیدی نکات

 تطابق در دسیت داریم که ایلهئمسی و عصیبی شیبکة طراحی با آغازین هایوزن و خروجی ورودی، اگر 

 .کنندنمی کار خوبی به عصبی هایشبکه باشند، نداشته

 ةنتیو گاهاً که یبزرگ هایسیییگنال آن در که) ،«اشییباع» عصییبی هایشییبکه در رایج مشییکالت از یکی 

( دارند قرار تحریک تابع شیییبکم نقاط در که شییوندمی هاییسیییگنال به منور ،هسییتند بزرگ هایوزن

 .دهدمی کاهش را بهتر هایوزن یادگیری توانایی ویژگی این. است

 یادگیری توانایی مشییکل این. اسییت «صییفر» ی با مقدارهایوزن یا ها،سیییگنال مشییکالت از دیگر یکی 

 .بردمی بین از کل به را بهتر هایوزن

 تریپیچیده قوانین از بعضییی افراد. دباشیی «صییفر مخالف و کوچک تصییادفی،» باید داخلی ارتباطات وزن 

 ترکوچک هاوزن ،باشییند زیاد ارتباطات تعداد اگر مثال برای. کنندمی اسییتفاده هاوزن این انتخاب برای

 .شوندمی

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

 .است 1.0 تا 1.0

 «تواندنمی سییییگمو ید تابع. دارد را آن تولید توانایی تحریک تابع که باشیییند ایبازه در باید «هاخروجی 

 مطلوب مقادیر مقداردهی. کند تولید رایک  یا مسییاوی با تربزرگ و صییفر مسییاوی تر یاکوچک مقادیر

 منور اشییباع به این امر شیید. خواهد تربزرگ و بزرگ هایوزن تولید باعث خروجی، مواز بازة از خارج

 .است 0.99 تا 0.01 مناسب بازه یک. شودمی
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 پایتون با عصبی هایشبکه سازیپیاده گ دوم بخش

 «.دهید توسعه مرور به و کنید آغاز کوچک ؛بسازید را آن خودتان باید بفهمید، را چیزی واقعاً  اینکه برای»
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سمت این در صبی شبکة ق ستفاده کامپیوتر یک از کار این برای. ساخت خواهیم را انمع  طورهمان چون کنیم؛می ا

سمت از احتماالً که سبه هزاران باید ،دارید خاطربه قبل هایق سبات توانندمی کامپیوترها. دهیم انوام محا  زیادی محا

 .دهند انوام دقت دادن دست از و کسلی خستگی، بدون سرعت، به را

 فهم .کنیمیم اسیییتفاده فهمدکه کامپیوتر می دسیییتوراتی از ،دهد انوام کاری چه بگوییم کامپیوتر به اینکه برای

 کافی دقت هازبان این زیرا ؛است سخت کامپیوترها برای اسپانیایی و فرانسوی انگلیسی، فارسی، مثل انسانی هایزبان

 خودشان زبان فهم در عبارات نبودن دقیق و ابهام علت به هم هاانسان خود درواقع. هستند ابهام از سرشار و ندارند را

 !نیست کامپیوترها به چندانی امید نتیوه در ؛دارند مشکل

 

  پایتون

سی برنامه زبان یک از ما ستفاده 1پایتون نام به کامپیوترینوی سیبرنامه شروع برای پایتون. کنیممی ا سبی نوی  زبان منا

ست سان آن رفتنگ یاد .ا ست آ شته با پایتون دیگران که ییکدها یدنفهم و خواندن. ا ست ساده هم اندنو عالوه به. ا

 و سیییسییتم مدیریت تدریس، علمی، تحقیقات مثل گوناگونی کارهای انوام برای و اسییت محبوبی بسیییار زبان پایتون

 بسیییاری هایو دانشییگاه ار مد در پایتون امروزه. رودمی کار به هم مصیینوعی هوش و هاداده تحلیل زیرسییاخت،

 .شودمی تدریس

 ةشییبک سییاختن ما هدف کتاب این در اما ،از جمله پایتون، چیزهای زیادی برای یادگیری دارد نویسیییهر زبان برنامه

 2.برسیم هدفمان به بتوانیم که گیریممی یاد پایتون ایاندازه به نتیوه در. است مانعصبی

 

IPython  

صب خطاپذیر مراحل اینکه جای به سبات انوام برای که هاییافزونه همة و پایتون اندازیراه و ن ضی محا سم و ریا  ر

 این راه حل آماده. کنیم اسیییتفاده آماده حل راه یک از اسیییت بهتر خودمان انوام دهیم؛ را الزم اسیییت نمودارها

IPython3 دارد نام . 

                                                           
1.  Python 

مراجعه کنید. برای « غالمرضا صابری تبریزی» ة، ترجم«آلن داونی»اتر « 3 برنامه نویسی با پایتون»توانید به کتاب می ،پایتون یاد بگیرید ةخواهید بیشتر درباراگر می. 2

 م.ی مراجعه کنید  /1992http://kianpub.com/bookاطالعات بیشتر درباره این اتر به آدر  

3.  Interactive Python 

http://kianpub.com/book/1992
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IPython استفاده هاآن از بعضی از ما که است نمودار رسم و محاسباتی افزونة چند و پایتون نویسیبرنامه زبان شامل 

ستفاده از IPython عالوهبه. کنیممی شت دفترچه امکان ا شت دفترچهشبیه  که) 1تعاملی هاییاددا  کاغذی هاییاددا

 نگران نیسییت نیازی دیگر IPython با. دارد هم را (روندمی شییماربه آلایده کاریراه ها،ایده تسییت برای و هسییتند

( نکنند کار درسیییت اگر خصیییوصبه) ،کنند دور هدفمان از را ما توانندمی که 2مفسیییرها و هاکتابخانه کد، هایفایل

 .باشیم

 از ما. دهدمی قرار شما اختیار در IPython دریافت برای انتخاب ایموموعه http://www.ipython.orgسایت وب

سته ستر  در https://www.anaconda.com/products/individualآدر  در که Anaconda ب ست د ستفاده ،ا  ا

 کنیم.می

 در آینده و اسیییت افزایش حال در سیییرعت به 3 پایتون کاربران تعدادکنیم. اسیییتفاده می 3ما از پایتون در این کتاب 

 جدید هاینسییخه سییمت به اسییت بهتر اما اسییت، محبوب بسیییار 2.7 پایتون. بود خواهد پایتون از نسییخه این دسییت

ستفاده 3 پایتون از جدید هایپروژه در خصوصبه توانیم،می که جایی هر و کنیم حرکت شتر. کنیم ا  کامپیوترهای بی

 که کامپیوترهایی روزهام. کنید دانلود را ابزارها بیتی 64 نسییخة کنید سییعی بنابراین. دارند بیتی 64 «مغزهای» یامروز

سخة به اندکرده عمر سال ده از بیش ستورات. دارند نیاز بیتی 32 ن صب برای را سایتوب د . کنید دنبال IPython ن

 .باشید داشته نآ نصب موقع خاصی مشکل نباید و شده طراحی بودن ساده برای زیرا است؛ ساده بسیار ابزار این نصب

 

 پایتون با مالیم شروعی

 .دارید دسترسی آن به و ایدکرده نصب را IPython کنیممی فرض بعد به اینوا از

  هایادداشت دفترچه

شت دفترچه یک ،«New Notebook» روی کلیک و IPython آغاز از پس   یدخواه زیر شکل به جدید خالی یاددا

 :دید

                                                           
1.  Interactive Notebooks 

2.  Interpreters 

http://www.ipython.org/
https://www.anaconda.com/products/individual
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 را کار آن سییپس ؛بخواهید هاآن از کاری شییما مانندمی منتظر یعنی هسییتند، 1تعاملی IPython هاییادداشییت دفترچه

 هایربات مثل هایادداشیییت دفترچه. مانندمی بعدی درخواسیییت منتظر مودداً نتیوه نمایش از پس و دهندمی انوام

 .شوندنمی خسته وقت هیچ و دارند ریاضی استعداد که هستند خدمتگذاری

 این اگر حتی)کنید تقسیم تریکوچک هایقسمت به را آن که است منطقی دهید، انوام ایپیچیده کار بخواهید اگر

 بیاید پیش مشییکلی اگر عالوهبه ،کندمی شییما به افکارتان سییازماندهی در بندیتقسیییم این .(نباشیید پیچیده خیلی کار

 در. گویندمی 2سلول اصطالحاً هاقسمت این به IPython در. کندنمی کار درستی به قسمت کدام فهمیدمی ترراحت

 در کلیدصییفحه 3نمایمکان بینیدمی ،کنید دقت اگر. دارد وجود خالی سییلول یک ،باال IPython یادداشییت دفترچه

 .است شما سمت از درخواستی منتظر سیستم یعنی ،است زن چشمک حالت به سلول این

 مثال، برای. کند ضرب هم در ار عدد دو بخواهیم آن از توانیممی .دهد انوام برایمان کاری بگوییم کامپیوتر به بیایید

 دکمة شییبیه که سییلول اجرای کلید روی و کرده تایپ خالی سییلول در را «3 * 2» باید کار این برای ؛3 در ضییرب 2

. نکنید یپتا سییلول در را»«  گیومه هایعالمت که باشییید داشییته توجه. کنیم کلیک ،اسییت صییوتی هایفایل پخش

 :دهد نشان ماش به آمده هم زیر شکل در که را نتیوه و داده انوام را خواستید که کاری سرعت به باید کامپیوتر

 

                                                           
1.  Interactive 

2.  Cell 

3.  Cursor 
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 با را دسییتورمان اولین. شییودمی داده نمایش اسییت، 6 عدد با برابر که صییحیح پاسییخ ،کنیدمی مشییاهده که طورهمان

 نکته این به اسییت ممکن! مانکامپیوتری برنامة اولین. کردیم دریافت هم را پاسییخعالوه به دادیم، کامپیوتر به پایتون

 این با. دهدیم نشان «Out [1]» با را آن پاسخ و «In [1]» برچسب با را ما درخواست IPython که باشید کرده توجه

 و ما هایدرخواست ترتیب هابرچسب جلوی اعداد. کندمی موزا هاآن هایپاسخ از را هادرخواست IPython روش

 استفاده هایتانرخواستد از بعضی مودد اجرای برای اعداد این از توانیدمی. کندمی مشخص را IPython هایپاسخ

 .کنید

 ساده پایتون

 شده مشخص «[ ] In» برچسب با که بعد خالی سلول در. است ایساده نویسیبرنامه زبان پایتون ،گفتیم طور کههمان

 نویسیییبرنامه زبان یک نوشییته شییده با دسییتورات به عموماً. کنید کلیک اجرا کلید روی و کرده تایپ را زیر عبارت

شاره دادن حرکت کنیدمی فکر اگر. گویندمی 1«کُد» ستسخت  هاکد اجرای مةدک روی کلیک برای ماو  گرا  ،ا

 .کنید استفاده CTRL+Enter 2میانبر از توانیدمی

print(“Hello World!”) 

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

 
 و آن راتدسیییتو قبلی، سیییلول ،«!Hello World» عبارتِ چاپِ دسیییتور اجرای کنیدمی مشیییاهده که طورهمان

 . است یدمف بسیار ،سازیدمی مرور به را قسمتی چند حلی راه یککه  وقتی ویژگی این. نکرد حذف را اشخروجی

                                                           
1.  Code 

2.  Shortcut 
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 سلول یک در را کد این. دهدمی انوام کاری چه کندمی معرفی را کلیدی ایایده که زیر کد ببینیم دهید اجازه حال

 جمع المتع به شبیه که ایدکمه روی ،ندارد وجود کد این تایپ برای جدیدی سلول اگر. کنید اجرا و تایپ جدید

 :کنید کلیک است «Insert Cell Below» برچسب با

x = 10 

print(x) 

print(x+5) 

 

y = x+7 

print(y) 

 

print(z) 

 

 مقدار یعنی بارتع این ،پایتون در. است 10برابر با  x گویدمی که است ریاضی دستور یک شبیه «x = 10» اول خط

x نام به موازی ایجعبه در 10 مقدار دیگر، عبارتبه ؛بده قرار 10 برابر را x نشان زیر شکل در امر این. گیردمی قرار 

 :است شده داده

 

 است 10 که x مقدار دستور این. را در مثال قبل هم دیدیم «print(x)» دستور. کندنمی تغییر تانوی اطالع تا 10 مقدار

 مند استعالقه پایتون زیرا کند؟نمی چاپ را x انگلیسی حرف دستور این چرا بپرسید است ممکن. کندمی چاپ را

ندمی پایتون اینوا کند. 1ارزیابی تواندمی که را چیزی هر  را مقدار این نتیوه در. ارزیابی کند 10 بهرا  x مقدار توا

 در. است 10 با برابر x مقدار دانیممی. شودمی x + 5 عبارت ارزیابی به منور «print(x+5)» بعدی خط. کندمی چاپ

 دسییتور این خروجی عنوانبه را 15 مقدار پایتون. اسییت 15 با برابر که شییودمی ارزیابی 5 + 10 به عبارت این نتیوه

 .کندمی چاپ

                                                           
1.  Evaluate 
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 ،کندمی ارزیابی بتواند که را چیزی هر پایتون اینکه گرفتن نظر در با ،«y = x + 7» بعدی قسیییمت مقدار محاسیییبة

شوار ست د ستور پایتون به ما عبارت این در. نی سب دارای که جدید جعبة یک به را مقداری ایمداده د ست y برچ  ا

 نتیوه، در. اسییت 17 یا ،7 + 10 با برابر که x + 7 عبارت ارزیابی از حاصییل مقدار مقداری؟ چه اما ،دهد تخصیییص

 .کندمی چاپ را مقدار این بعدی خط و یابدمی تخصیص y به 17 مقدار

 کاری چه ،ایمنداده تخصییییص z به مقداری y و x مثل هنوز توجه به اینکه با اسیییت «print(z)» حاوی که خطی اما

 کمک ما به ممکن حد تا کندمی سعی که دبانهمؤ خطای پیغام یک دستور این اجرای نتیوةدر  پایتون دهد؟می انوام

 سعی که دارند ییخطا هایپیغام نویسیبرنامه هایزبان اکثر بگوییم باید. دهدمی نمایش ،کنیم رفع را اشتباهمان کند

 .نیستند مفید همیشه هاپیغام این اما ،باشند مفید شده

 Name z is not» پایتون، دبانهمؤ خطای پیغام شامل دهد. این شکلمی نشان را فوق کد تکه اجرای نتیوة زیر شکل

defined» هست هم. 
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 هایزبان در. گویندمی 1«متغیر» اصیییطالحاً دارندمی نگه را 17 و 10از قبیل  مقادیری که y و x مثل هاییجعبه به

سیبرنامه ستورات از ایموموعه تعمیم برای متغیرها از نوی ستفاده د ضیدان .شودمی ا  y و x مثل عباراتی از هم هاریا

 .کنندمی استفاده ترعمومی دستورات ساخت برای

 

 کارها اتوماسیون

 از عالوهبه .دهندنمی کار بودن تکراری به اهمیتی هاآن ؛هستند آلایده بسیار تکراری کارهای انوام برای کامپیوترها

 !هستند ترسریع بسیار هم دارند دست در حسابماشین که هاییانسان

 مثل خروجی داریم انتظار. کند چاپ را هدَ تا صفر اعداد( دو توان) مربع ،بگوییم کامپیوتر به توانیممی آیا ببینیم بیایید

 ،«print » دسییتور ایموموعه اب و دهیم انوام خودمان را محاسییباتی چنین توانیممی. ببینیمرا  ...و 25 ،16 ،9 ،4 ،1 ،0

ستفاده از  اما ،کندمی کار خوبی به روش این. کنیم چاپ را خروجیو...  «print(0)» ،«print(1)» ،«print(4)»مثل  با ا

 برای کلی دسییتور موموعه ایمنتوانسییته عالوهبه. دهیم انوام کامپیوتر با را محاسییبات ایمنتوانسییته واقعدر این روش،

 در. کنیم سییتفادها جدید ایدة چند از باید کار این انوام برای. بنویسیییم هم اعداد از متناهی موموعة یک مربع چاپ

 .پردازیممی هاایده این بررسی به ادامه

 :کنید اجرا و تایپ بعدی خالی سلول در را زیر کد

list( range(10) ) 

ستور اجرای با ستی باال د ست به ،هنُ تا صفر از عدد، ده از لی ست این. آورد خواهید د سیا ورداد ست؛ خوبی رب  چون ا

 ما .(وام ندادیم)خودمان کاری در این زمینه اندهد انوام را اعداد لیسیییت ایواد کارهای کامپیوتر کردیم تا کاری

 !خدمتگذار کامپیوتر و هستیم ارباب

 

ست ممکن شید کرده تعوب ا ست که با ست، هنُ تا صفر از لی سیاری در ؛ده تا یک از نه ا  کامپیوتر با تبطمر امور از ب

ست در ابتدا  ؛یک از نه ،شوندمی شروع صفر از شمارش اعداد کننده کمی گیج برای مبتدیاناین ویژگی ممکن ا

 باشد.

                                                           
1.  Variable 
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در عبارت  ار بردیم کار به «!Hello World» عبارت چاپ برای که ،«print» دستور که باشید کرده توجه است ممکن

 در زیرا ؛است اختیاری کنیممی استفاده تعاملی حالت در پایتون از وقتی «print» کلیدی کلمة از استفاده. ننوشتیم باال

 .ببینیم را نویسیم می که دستوراتی نتایج خواهیممی داندمی پایتون حالت این

. اسیییت کد در 1«حلقه» نام به سیییاختاری از اسیییتفاده کامپیوترها در تکراری کارهای انوام هایراه ترینرایج از یکی

 آن از نمونه یک اسییت بهتر حلقه تعریف جایبه. اندازدمی انتها بدون و گرد چیزی یاد به را ما درسییتی به حلقه کلمة

 :کنید اجرا و تایپ خالی سلول یک در را زیر کد. ببینیم عمل در را

for n in range(10): 

 print(n) 

 pass 

print(“done”) 

 

 «range (10)» عبارت حاوی اول خط. پرداخت خواهیم هاآن به ادامه در که دارد وجود کد این در جدید نکتة سییه

ست شدیم که ا شنا  ستی قبل، مثل عبارت این. با مفهوم آن آ سمت. کندمی ایواد 9 تا 0 بازة در اعداد از لی  for n» ق

in »انوام یسیییتل در موجود اعداد از یک هر برای کاری ،فوق مثال درایواد شیییده  حلقة کند.حلقه را ایواد می 

. کردیم رسییییبر قبل قسیییمت در را متغیرها .کندمی ذخیره n متغیر در را موجود در لیسیییت فعلی عدد هْحلق. دهدمی

شمارش انوام می حلقه که کاری ساب معادل ،دهدبرای   به و ومد گردش در n = 1 حلقه، اول گردش در n = 0 انت

 آخرین گردش حلقه است.در  n = 9 تا ترتیب همین

 از قبل 2تورفتگی به .شیییوند چاپ لیسیییت اعداد همة داریم انتظار. کندرا چاپ می n مقدار «print (n)» بعدی خط

«print (n)» یک از بخشی دستورات کدام دهدمی نشان زیرا ؛است مهم بسیار پایتون در کدها تورفتگی. کنید توجه 

ستور ستند دیگر د ستور مثال این در. ه ست ایحلقه از بخشی «print» د  شود.می ایواد «…for n in» عبارت با که ا

ست. این دستور کار خاصی انوام نمی «pass» دستور  در ،کنیدمی مشاهده که طورهمان دهد.آخرین دستور حلقه ا

ستور  از پس خط ست «pass»د شته ا  فقط «done» عبارت داریم انتظار یعنی این ؛تورفتگی به حالت عادی خود بازگ

 :دهدمی نشان را خروجی زیر شکل ؛بارده نه شود، چاپ باریک

                                                           
1.  Loop 

2.  Indent 
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 چاپ با را خروجی توانیممی واقعدر. دهیم نمایش «n * n» چاپ با را اعداد مربع توانیممی که ایدمتوجه شده احتماالً

ستور در الزمتغییرات  زیر کد. کنیم ترفهم قابل «The square of 3 is 9» مثل عباراتی  تکرار حلقه در که «print» د

ها در هر گردش مقدار آن قول نیست. در نتیوهنام متغیرها بین عالمت نقل باشید داشته توجه. دهدمی نشان را شودمی

 کند(:ها تغییر می)در هر گردش مقدار آن شودارزیابی می حلقه مودداً

for n in range(10): 

  print("The square of", n, "is", n*n) 

  pass 

print("done") 

 

 :است زیر صورت به کد این خروجی
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سیار کارهای اینوا تا ستور چند با توانیممی حال. دادیم انوام جالبی ب صر د  زیادی کارهای وترکامپی کنیم کاری مخت

 حتی یا «range(50)» با را حلقه هایگردش تعداد راحتی به نیاز صورت در توانیممی. دهد انوام برایمان سرعت به را

«range (1000)» کنید تست را تغییرات این توانیدمی. دهیم افزایش. 

 

 ۱توضیحات

 :کنید بررسی را زیر سادة کد قطعة پایتون، ترپیچیده دستورات بررسی از پیش

# the following prints out the cube of 2 

print(2**3) 

 توانیممی ما. گیردمی نادیده را شوندمی آغاز عالمت این با که خطوطی پایتون. شودمی شروع # عالمت با اول خط

 .کنیم اسییتفاده ،دکنمی ترقابل فهم یا حتی خودمان ینسییایر برای را کد که توضیییحاتی نوشییتن برای خطوط این از

 که آمده پیش رهابا. شد نخواهید پشیمان پیچیده کدهای خصوصبه کدهایتان، در توضیحات نوشتن از باشید مطمئن

 «دهد؟می انوام کاری چه قسمت این» :ایمپرسیده خودمان کدهای خواندن موقع ما

 

  2توابع

 با که کردیم فرض هاییماشییین را ریاضییی توابع .کردیمبررسییی  به تفصیییل را ریاضییی توابع ،کتاب اول قسییمت در

 استفاده توابع این ازبارها  توانستیممی ،عالوه به. کنندمی تولید اینتیوه محاسبات انوام و ورودی مقدار یک دریافت

 استفادة قابلیت با دستور ایموموعه ایواد برای ساده امکانی پایتون، جمله از ،نویسیبرنامه هایزبان از بسیاری. کنیم

 تریکوتاه کدهای و کنید اسییتفاده بارها و بارها کدهاتکه این از توانیدمیریاضییی.  توابع مثل ،اندآورده فراهم 3مودد

 .است آن کدهای همة بازنویسی از ترآسان تابع یک مودد فراخوانی چون تر؟کوتاه چرا اما ،بنویسید

 خالی سییلول کی در را زیر کد قطعة. اسییت آن با بازی و سییاده تابع یک بررسییی «توابع» ایدة درک برای راه بهترین

 :کنید اجرا و تایپ

# 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 

3.  Reuse 
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  a = (x + y) / 2.0 

  print("average is", a) 

  return a 

 

 عنوانبه توانیممی ما اما ،گیردمی نادیده را شییوندمی آغاز # با که اول خط دو پایتون. این کد را بررسییی کنیم بیایید

 خواهیممی گویدمی پایتون به «def avg (x, y)» بعدی قسییمت. کنیم اسییتفاده هاآن از توضیییحات قالب در خواننده

 بخش. رودبرای تعریف توابع جدید به کار می «def» کلیدی ةکلم درواقع. کنیم تعریف avg نام به جدید تابع یک

«avg» تتوانسیییمی نام این. ایمکرده انتخاب ،خواهیم تعریف شیییودجدیدی که می تابع برای ما که اسیییت نامی 

«banana» یا «pluto» باشییند مرتبط دهدمی انوام تابع که کاری به که کنیم اسییتفاده هایینام از اسییت بهتر اما ،باشیید. 

 کندمی دریافت ورودی دو تابع این گویدمی پایتون به قسیمت این. اسیت آمده پرانتز در «(x, y)» عبارت ،نام از پس

 تابع هایورودی کنید مشخص باید نویسیبرنامه هایزبان از بعضی در. شودمی ارجاع هاآن به y و x با تابع داخل که

 استفاده مثل کنید، استفاده اشتباه صورت به متغیری از بخواهید اگر و نیست گونهاین پایتون اما ،ای دارندداده نوع چه

 .دهدمی نمایش خطا پیغام عدد، یک جای به کلمه یک از

 این. دهدمی انوام کاری چه تابع این بگوییم باید یک تابع جدید تعریف کنیم، خواهیممی گفتیم پایتون به که حال

شته تورفتگی فوق کد مثل باید تابع تعریف از بخش شد دا سیبرنامه هایزبان از بعضی در. با  از تورفتگی جای به نوی

 اسییتفاده هسییتند مربوط برنامه بخش کدام به دسییتورات کدام اینکه کردن مشییخص برای}{  آکوالد زیادی تعداد

 اسییت بهتر روش کدام اینکه دربارة. اسییت بهتر تورفتگی از اسییتفاده نداهکرد احسییا  پایتون طراحان اما ،کنندمی

  .دارد وجود متعددی نظرات

. یماهخواند قبالً که است شده استفاده مفاهیمی از فقط آن تعریف در و است ساده «avg (x, y)» تابع تعریف فهمیدن

سال تابع به فراخوانی موقع که ورودی اعداد تابع این سبة تابع این هدف. کندمی چاپ را شوندمی ار  دو میانگین محا

 هاآن میانگین محاسییبة به کمکی شییوندمی ارسییال تابع به که مقادیری چاپ. شییودمی ارسییال آن به که اسییت عددی

            بعدی قسیییمت. افتدمی تابع در اتفاقی چه شیییود مشیییخص تا کنیممی چاپ را اعداد این ما با این حال. کندنمی

«(x + y) / 2» نام به متغیری به را نتیوه و کندمی محاسیییبه را a هم را متغیر این مقدار مودداً ما. دهدمی تخصییییص 

 گویدمی پایتون به و اسییت تابع آخرین دسییتور ،«return a» دسییتور. افتدمی اتفاقی چه کد در ببینیم تا کنیممی چاپ

 .دیدیم هم با را هاآن شکل که هاییماشین مثل ،گرداندکنندة آن بازبه فراخوانی را تابع خروجی
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صی اتفاق هیچ ،کنید اجرا را کد وقتی این  و کردیم تعریف ار تابع فقط ما زیرا ؛شودنمی تولید عددی و افتدنمی خا

 را آن و شودمی آن وجود همتوج پایتون که است این ،افتدمی تابع تعریف با که اتفاقی. ایمنکرده استفاده آن از هنوز

 .کنیم استفاده آن از تا داردمی نگه آماده

 با را کردیم تعریف که تابعی کار این کنید.را تایپ « avg )2 ,4(»عبارت  بعدی سیییلول در 1«تابع فراخوانی» برای

 دو مان،انتظار طبق باید تابع ،موقع اجرا .گویندمی تابع فراخوانی اصطالحاً کار این به ،کنداجرا می 4 و 2 هایورودی

 بر عالوه .(printاطالعات چاپ کند)با دسیییتور  شیییدة محاسیییبه میانگین دربارة خط یک و هاورودی دربارة خط

 در تابع فراخوانی زیرا ؛شیییود را هم خواهیم دیدبازگردانده می returnمقداری که با دسیییتور  ،شیییده چاپ خروجی

 آن فراخوانی نتیوة همراه به را تابع تعریف زیر شکل. کندمی چاپ را شده بازگردانده مقدار پایتون در تعاملی حالت

شان «avg (200, 301)» و «avg (2, 4)» هایورودی با ست هم خودتان هایورودی با را تابع کنید سعی. دهدمی ن  ت

 :کنید

 

 در! نویسییییبرنامه و ریاضییییات هایالمان قدرتمندترین و ترینمهم از یکی کردیم. تعریف تابع یک در این قسیییمت

ستفاده توابع از ،نویسیممی را مانعصبی شبکه کد وقتی ادامه در  ابعوت اربردهایک از یکی مثال، برای. کرد خواهیم ا

 .نیمک فراخوانی را آن بارها و بارها باید که است ید سیگو تحریک تابع سازیپیاده های عصبیشبکه

                                                           
1.  Calling A Function 



136 

 

 

  هاآرایه

سیار کاربردهای که هستند مقادیر از هاییجدول 1هاآرایه ی از یک آرایه مشخص سلول به ارجاع برای. دارند زیادی ب

 نظر در را( اکسل مثل) گسترده صفحة افزارهاینرم اگر. کنید استفاده ستون و سطر شمارة از توانیدها، میمثل جدول

 .C5 یا ،B1 مثال برای. شوندمی مشخص ستون و سطر شمارة با هاسلول هم افزارهانرم این در دید خواهید ،بگیرید

مقادیر موجود در  C3 + D7 مثال، برای. کرد اسیییتفاده هم محاسیییبات در هاسیییلول این مقادیر از توانمی عالوههب

 کند.را با هم جمع می D7و  C3های سلول

 

 

 خروجی هایسیگنال و هاوزن ورودی، هایسیگنال ماتریس نمایش برای هاآرایه از عصبی، هایشبکه سازیپیاده در

 هم خطاها و معک انتشییار و عصییبی شییبکة داخلی هایسیییگنال نمایش برای هاآن از عالوهبه. کرد خواهیم اسییتفاده

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

import numpy 

                                                           
1.  Arrays 
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 بیشییتری امکانات خارجی هایقدرت با کمک ،گویدمی پایتون به import دسییتور دهد؟می انوام کاری چه کد این

 ةآماد بالفاصییله که هسییتند پایتون خود از بخشییی خارجی هایقدرت این گاهی. بدهد قرار نویسییانبرنامه اختیار در

 فعال را هاقدرت این دارید، نیاز هاآن به وقتی فقط ترتیب این به. دارند نگه جور و جمع را پایتون تا نیسییتند اسییتفاده

شی خارجی هایقدرت این عموماً اما ،کنیدمی ستة از بخ صلی ه ستند پایتون ا  امکاناتی عنوانبه را هاآن دیگران و نی

 در که ابزارآالت از ایموموعه از اسیییتفاده درخواسیییت ما فوق کد قطعة در. اندداده قرار عموم دسیییتر  در مفید

 و هاآرایه مثل مفیدی امکانات شییامل و محبوب بسیییار numpy ماژول. ایمکرده را دارند قرار numpy نام به 1ماژولی

 . است هاآن با محاسبات انوام امکان

 :کنید تایپ را زیر کد بعدی سلول در

a = numpy.zeros( [3,2] ) 

print(a) 

 همة مقدار که 3x2 ایآرایه تا کردیم فعال را آن import دستور با کهکند استفاده می numpy ماژول از کدتکه این

. کنیممی چاپ را a سپس. ابدیمی تخصیص a نام به متغیری به آرایه این. کندایواد  است صفر با برابر آن هایسلول

شاهده که طورهمان ستند صفر مقدار دارای آن هایالمان همة که آرایه این کنیدمی م  و سطر سه با جدولی یهشب ،ه

 .است ستون دو

 

 آرایه هایالمان به توانیدمی چگونه دهدمی نشیییان زیر کد قطعة. دهیم تغییر را آرایه این محتویات دهید اجازه حال

 :است گستردههصفح افزارهاینرم هایسلول به ارجاع مشابه دقیقاً کار این. دهید تغییر را هاآن مقادیر و کنید ارجاع

a[0,0] = 1 

a[0,1] = 2 

a[1,0] = 9 

a[2,1] = 12 

print(a) 

                                                           
1.  Module 
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 قبلی مقدار شودمی باعث کار این. دهدمی قرار 1 با برابر را دارد قرار صفر ستون و صفر سطر در که یالمان اول، خط

سی سانیبه هم خطوط سایر. شود بازنوی شابهی هایروزر شان را م . کندمی چاپ را a مقدار هم آخر خط. دهدمی ن

 :دهدمی نشان را کد این اجرای نتیوة زیر تصویر

 

 مقدار به آرایه کل کردن چاپ بدون توانیممی چگونه دهیم، تغییر را آرایه هایسلول مقدار چگونه دانیممی که حال

سی خاص سلول یک ستر شته د شیم؟ دا  ،a[1, 2] مثل عباراتی از باید منظوربدین ؛دادیم انوام را کار این واقعدر با

 زیر کد. داد تغییر را آن یا ،داشت دسترسی خاص سلول یک محتوای به توانمی روش این با. کنیم استفاده a[2, 1]یا

 :دهدمی نشان را روش این از استفاده

print(a[0,1]) 

v = a[1,0] 

print(v) 

 چاپ را دارد قرار a[0, 1]سییلول  در که 2.0 مقدار اول print دسییتور کنیدمی مشییاهده تصییویر زیر در که طورهمان

 شده چاپ مقدار. شودمی چاپ متغیر این یابد. در ادامهمی تخصیص v متغیر به a[1, 0] سلول مقدار سپس. کندمی

 :است 9.0 انتظارمان طبق
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 آرایه چپ سمت و باال قسمت ؛یک نه شود،می شروع صفر از ی آرایههاستون و سطرها گذاریشماره کنید توجه

 برای گاهی امر این. [2 ,3] نه ،اسیت [1 ,2] با برابر راسیت سیمت و پایین قسیمت یعنی این. [1 ,1] نه ،اسیت [0 ,0]

 ؛یک نه ،شودمی شروع صفر از چیزهمه کامپیوتر دنیای در کنیممی فراموش گاهی زیرا است؛ کنندهگیج هم ما خود

 در سعی گویدمی این پیغام خطا .شد خواهیم مواجه خطا پیغام یک با ،کنیم پیدا دسترسی a[3, 2]به کنیم سعی اگر

سی ستر شتباه هم با را هاستون و سطرها ةشمار اگر. داریم آرایه در ناموجود ایخانه به د  خطای پیغام با هم بگیرید ا

شابهی سی ،ندارد وجود که a[0, 2] به کنیم سعی بیایید. شد خواهید روهروب م ستر شته د شیم دا  پیغام چه ببینیم تا با

 :شودمی داده نمایش خطایی

 

 محاسبة برای که دستوراتی هاآن با توانیممی زیرا مفید هستند؛ عصبی هایشبکه سازیپیاده در ها،ماتریس یا هاآرایه

 اول بخش در را مورد این. بنویسیم مفید و مختصر صورت به را داریم نیاز عصبی شبکة خطای و ورودی هایسیگنال

 .دیدیم کتاب

 

 هاآرایه رسم

ست یا بزرگ، هایجدول مثل درست صی هم بزرگ هایآرایه به کردن نگاه ،اعداد طوالنی هایلی  در اطالعات خا

. کندمی کمک ما به محتویاتشییان به دسییت آوردن یک دید کلی دربارة در هاآن رسییم اما ،دهدنمی قرار اختیارتان

سم برای سا بر که فرض کنیم بعدی دو و تخت ایرویه را هاآن توانیممی عدی،بُ دو عددی هایآرایه ر  هر مقدار ا

ستگی دارد که  .اندشده آمیزیرنگ سلول آرایه  .تبدیل کنید رنگ بهرا  آرایه هایسلول مقادیر هچگونبه خودتان ب

 جزبه را چیزهمه توانیدمی یا کنید، تبدیل رنگ به یک پالت مشیییخص طبق را مقادیر از یک هر توانیدمی برای مثال،

 . شوند، سفید کنیدو سیاه می هستند مشخص آستانة یک از تربزرگ که مقادیری

 .کنیم رسم را کردیم ایواد که 3x2 کوچک آرایة بیایید
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ستور» با را کار این. دهیم افزایش گرافیکی نمودارهای رسییم برای را پایتون هایتوانایی باید رسییم آرایه، از پیش  د

import» استفاده . کنیم استفاده اندنوشته گرافیکی اشکال رسم برای دیگران که کدهایی از بتوانیم تا دهیممی انوام

 با. قرض بگیرید خودتان ةکتابخان به کردناضافه برای تان رادوست آشپزی کتاب مثل این است که importاز دستور 

 چگونگی زیر کد. کنید آماده جدیدی غذاهای دهدمی امکان شیییما به که دارید کتابی تانکتابخانه در کار این

 :دهدمی نشان را نمودار رسم امکانات کردن اضافه برای import دستور از استفاده

import matplotlib.pyplot 

 باید :دیگر نکتة یک. بگیریم قرض خواهیممی که اسیت جدیدی «آشیپزی کتاب» نام« matplotlib.pyplot»عبارت 

شت دفترچه داخل را گرافیکی نمودارهای بگوییم IPython به شد یاددا  جدا پنوره یک در را هاآن نکند سعی و بک

 :کنیم استفاده زیر دستور از باید منظوربدین. دهد نشان

%matplotlib inline 

 :کنید اجرا و تایپ را زیر کد. کنیم رسم را آرایه توانیممی حال

matplotlib.pyplot.imshow(a, interpolation="nearest") 

. کنیم رسم خواهیممی که است ایآرایه این دستور اول پارامتر رود.به کار می نمودار برای رسم ()imshow دستور

 را هارنگ تریکنواخت نمودار یک ایواد برای گویدمی پایتون به ،”interpolation=”nearest، یعنی آخر قسیییمت

 نشیییان را دسیییتور این اجرای نتیوة زیر شیییکل. دهدمی انوام فرضپیش صیییورت به پایتون که کاری ؛نکند ترکیب

 :دهدمی
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ی یک نمودارمان اولین! اسیییت انگیزهیوان  که طورهمان. دهدمی نمایش رنگ ایموموعه قالب در را 3x2 ةآرا

 دستور از ما ادامه در. شوندمی داده نمایش یک رنگ به دارند یکسانی مقدار که آرایه از هاییسلول کنیدمی مشاهده

imshow() ردک خواهیم استفاده ،کنیممی ارسال مانعصبی شبکة به که مقادیر از ایآرایه رسم برای. 

 به نگاهی حتماً کنیممی پیشییینهاد. دارد 1هاداده سیییازیمصیییور برای قدرتمندی بسییییار ابزارآالت IPython موموعة

است.  هاداده رسم برای زیادی تنظیمات دارای ()imshow دستور. کنید امتحان را هاآن و بیندازید بسته این امکانات

 .دهدمی قرار اختیارمان در را هاداده آمیزیرنگ چگونگی کنترل امکان که رنگ پالت برای مثال،

 

  اشیاء

 زیرا ؛هسییتند توابع شییبیه اشیییاء. پردازیممی 2«شگگیء» نام به پایتون مفاهیم از دیگر یکی بررسییی به قسییمت این در

 بسیییار کارهای تواننددر مقایسییه با توابع، اشیییاء می البته. به کار ببریم بارها و کنیم تعریف ها راآن باریک توانیممی

 انتزاعی یک مفهوم دربارة صییحبت جای به عمل، در هاآن از اسییتفاده اشیییاء فهم راه ترینسییاده. هندد انوام بیشییتری

 :ببینید را زیر کد. است

# class for a dog object 

class Dog: 

 

  # dogs can bark() 

  def bark(self): 

    print("woof!") 

    pass 

   

  pass 

تابعی به نام  ،فوق کد در کنیدمی مشییاهده که طورهمان. کنیم شییروع هسییتیم آشیینا آن با که قسییمتی از اجازه دهید

bark() رتعبا آن فراخوانی صییورت در که شییویدمی متوجه بخوانید را تابع کد اگر. اسییت شییده تعریف «woof!» 

 و ،Dog نام ،class کلیدی کلمة. بیندازید نگاهی تابع این اطراف به حال. است ساده مورد این فهم. شد خواهد چاپ

 هم اشیاء. است تابع ریفتع شبیه اشیاء تعریف کنیدمی مشاهده که طورهمان. است تابع تعریف به شبیه که ساختاری

 کلمة از تابع فتعری برای که اسییت این در شیییء و تابع تعریف تفاوت (Dog)در این مثال  .دارند نام مثل توابع یک

«def» کلمة شیء تعریف برای اما ،کردیم استفاده «class» بریممی کار به را. 

                                                           
1.  Data Visualization 

2.  Object 
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 این که ایسییاده ربسیییا کد قطعه به اسییت بهتر اشیییاء، با هاآن تفاوت و «هاکالس» ماهیت ترعمیق بررسییی از پیش

 :بپردازیم دهدمی شر  را هاایده

sizzles = Dog() 

sizzles.bark() 

 توسیییط متغیر این ،رسیییدمی نظر به. کندمی ایواد sizzles نام به متغیری اول خط کنیدمی مشیییاهده که طورهمان

 را Dog کال  1هاینمونه که اسییت خاصییی تابع Dog)(واقع در. شییده اسییت ایواد تابع فراخوانی به شییبیه مکانیزمی

 به شیئی Dog کال  تعریف از ما. کنیم ایواد شیء هاکال  تعریف با توانیممی چگونه دانیممی حال. کندمی ایواد

 است. Dog از نوع شیء این ؛ساختیم sizzles نام

شنا مورد این با تقریباً. کندمی فراخوانی را sizzles شیء ()bark تابع بعدی خط ستید آ  فراخوانی نحوة قبالً چون ؛ه

 ()bark واقعدر. است sizzles شیء از بخشی عنوانبه ()bark تابع فراخوانی ناآشناست که چیزی. گرفتیم یاد را توابع

 دیدیم این تابع که طورهمان. کنند فراخوانی را آن توانندمی Dog کال  از شییده ایواد اشیییاء همة که اسییت تابعی

 .است Dog کال  تعریف از جز ی

ضیح ساده زبان به را موارد این دهید اجازه  شیء یک sizzles. کردیم ایواد را Dog نوع یک ،sizzles ما. دهیم تو

 .است کال  یک از ایینمونه هر شیء. است شده ایواد Dog کال  شکل به که است

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

 

                                                           
1.  Instance 
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 «self»با  .باشییید کرده دقت bark(self) به صییورت ()bark تابع تعریف در «self» کلمة از اسییتفاده به اسییت ممکن

 .دهد تخصیص صحیحی شیء به را آن تابع ایوادتواند پس از می پایتون

 :کنید مشاهده را زیر کد تکه

sizzles = Dog() 

mutley = Dog() 

 

sizzles.bark() 

mutley.bark() 

 :افتدمی اتفاقی چه ببینید و کنید اجرا را آن

 

 اشیاء این دوی هر که است این توجه قابل نکتة. کردیم ایواد mutley و sizzles هاینام به شیء دو در تکه کد فوق

 هاویژگی چه باید اشییاء کنیممی مشیخص ابتدا. اسیت کاربردی بسییار امکان این. سیاختیم Dog کال  تعریف با را

شته شند دا شیاء و هاکال » بین تفاوت. کنیممی ایواد هاآن از هایینمونه سپس کنند؛ رفتار چگونه و با  همین در «ا

ست ست تعریف یک کال . ا س هر ؛تعریف آن از واقعی اینمونه شیء و ا ستور یکمثل  یکال  در کیک پخت د

شپزی کتاب ست. آ ست کیکی شیء هر ا ستور آن طبق که ا صویر ؛شده پخته د شیاء ساخت چگونگی زیر ت  از ا

 :دهدمی نشان را هاکال 



144 

 

 

 

 بیندازیم؟ سردرد به کال  تعریف برای را خودمان باید چرا چیست؟ اشیاء برای کال  کاربرد»: بپرسید است ممکن

  «!نبود اضافی کد همه این به نیازی کردیممی چاپ را «!woof» عبارت خودمان اگر

سخ در سازید هم به شبیه شیء زیادی تعداد بخواهید اگر گفت باید پا  تعریف دارند، یکسانی رفتار و هاویژگی که ب

 اصلی مزیت اما ،بردمی بین از را جداگانه صورت به اشیاء تکتک ساخت دردسر هاآن همة برای یکسان یک قالب

شیاء ست این در ا سانبرنامه ما. اندشده تعریف هاآن داخل مرتب صورت به( متغیرها) هاداده و توابع همة که ا  از نوی

 همة حالت این در ازیر ؛کنیم درک بهتر را ترپیچیده مسییا ل کندمی کمک ما به ویژگی این. بریممی بهره مزیت این

 هادکمه. کنندمی پار  هاسییگ. نیسییتند پراکنده و در دسییتر  بوده شیییء یک قالب در مرتبط توابع و هاویژگی

ست شده تمام کاغذ که دهندمی خطا یا کنند،می چاپ چاپگرها. کنندمی پخش صدا بلندگوها. شوندمی کلیک . ا

سیاری در واقعدر ستم از ب شیاء قالب در بلندگوها و چاپگرها ها،دکمه کامپیوتری، هایسی  و شوند،می داده یشنما ا

 .کنید فراخوانی را اشیاء این توابع دتوانیمی شما

 ما. ایمکرده اسییتفاده متدها از قبالً ما. گویندمیهم  1«دتُمِ» شیییء فراخوانی کنید توانید با یکی که میتوابع به گاهی

 هسییتند، Dogهای کال  که نمونه mutley و sizzles شیییء دو هر و کردیم اضییافه Dog کال  به را ()barkتابع 

 !کردیم فراخوانی را شیء دو هر ()bark متد فوق مثال در. دارند ()bark نام به متدی

                                                           
1.  Method 
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 عالوهبه. کنندمی ایواد خروجی یک و داده انوام محاسییباتی کرده، دریافت ورودی مقدار چند عصییبی هایشییبکه

 یعنی ؛هستند عصبی هایشبکه توابع خروجی مقدار ایواد و آموزش اعمال. دهیم آموزش را هاآن توانیممی دانیممی

صبی شبکة شیء توابع صبی هایشبکه که دارید خاطربه احتماالً. ع  به. ارتباطات وزن ؛دارند هم مرتبطی هایداده ع

 .سازیممی شیء یک قالب در را مانعصبی شبکة ما دلیل همین

 کالسییمان به متغیرها این تغییر و مشییاهده برای متدهایی و متغیر چند توانیممی چگونه ببینیم بیایید بحث، تکمیل برای

 وجود جدید نکتة چند تعریف این در. کنید نگاه اسییت آمده ادامه در که Dog کال  جدید تعریف به. کنیم اضییافه

 :کرد خواهیم بررسی را هاآن ترتیب به ادامه در که دارد

# 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 

در قسمت قبل  را ()bark تابع. است Dog کال  به جدید تابع سه شدن اضافه ،کندمی جلب توجه که موردی اولین

 اضیییافه ()setTemperatureو  ()init__()،status__ هاینام به جدیدی توابع قسیییمت این در. تعریف کرده بودیم

ضافه. ایمکرده ست ایساده کار جدید توابع کردن ا  جدید توابع این تعریف در اما ،دانیممی را آن روش انوام که ا
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ست آمده هم متغیر نام  شده تعریف setTemperature(self, temp) صورت به ()setTemperature تابع واقعدر. ا

ست ست شده تعریف init__(self, petname, temp)__ صورت به درواقع هم ()__init__ تابع. ا  هاینام این اما ،ا

ها را مقداردهی آن فراخوانی موقع انتظار دارد تابع که هستند متغیرهایی هااین دارند؟ کاربردی چه پرانتز داخل جدید

در  دارید؟ خاطربه را کردیم تعریف قبل قسمت در که avg(x, y) تابع. گویندمی 1«پارامتر» اصطالحاً هاآن به ؛کنیم

تابع  ترتیب همین به. کنیم ارسیییال آن به دو عدد را فراخوانی موقع ،دارد انتظار تابع این که گفتیم ()avg تعریف

__init__() دارد انتظار هم،petname و temp تابع عالوهبه. شییوند ارسییال آن به فراخوانی موقع setTemperature 

 .دارد نیاز temp متغیر به هم

 شروع ،دارد هم غریبی و عویب اسم که  ()__init__تابع با. بیندازیم جدید توابع این سازیپیاده به نگاهی بیایید حال

 شیییئی باراولین برای وقتی پایتون اسییت. خصییوصیییبه نام نام، این واقعدر اسییت؟ گونهاین تابع این نام چرا. کنیم می

ستفاده شروع از پیش ،شیء سازیآماده برای امکان این. کندمی فراخوانی را تابع این شودمی ایواد سیار آن از ا  ب

 و self.name هاینام به متغیر دو فقط ما دهیم؟می انوام کاری چه جادویی آغازین تابع این در ما اما ،اسیییت مفید

self.temperature پارامترهای مقادیر با برابر متغیرها این مقدار. کنیممی ایواد petname و temp تابع به که اسیییت 

 «self.name» دیگر عبارتبه. هستند 2شیء همین از بخشی شده تعریف متغیرهای یعنی «self» قسمت. شوندمی ارسال

 ما. اسییتمسییتقل  ،پایتون عمومی متغیرهای یا ،Dog اشیییاءسییایر  از و ددار اختصییاص شیییء این به nameمتغیر  یعنی

شتباه کال  این از دیگری شیء با را Dog شیء این خواهیمنمی  پیچیده و سخت نظرتان به موارد این اگر. بگیریم ا

 .هستند ساده بسیار مفاهیم این دید خواهید ،کردیم اجرا واقعی مثال یک وقتی نباشید؛ نگران آیدمی

عدی تابع  قدارم و self.name یعنی ،Dog شییییء نام فقط و گیردنمی پارامتری هیچ تابع این. اسییییت ()status ب

self.temperature کندمی چاپ را. 

 قییدارم تییابع این کییه کنییید مشییییاهییده توانیییدمی. گیردمی پییارامتر یییک ()setTemperature تییابع نهییایییت در

self.temperature پارامتر با برابر را temp یعنی این. دهدمی قرار شیییود،می ارسیییال آن به تابع فراخوانی موقع که 

 را کار این خواسییتید که بارچند هر توانیدمی. دهید تغییر راحتی به آن ایواد از پس را شیییء حرارت درجه توانیدمی

 .دهید انوام

                                                           
1.  Parameter 

 م.ـ است « خود»در زبان انگلیسی به معنای  Selfکلمه .  2
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 از یکی این باید بگوییم ؟اسیییت self برابر با ،()bark جمله از توابع، این همة پارامتر اول چرا ممکن اسیییت بپرسیییید

. اسییت یافته تکامل گونهاین پایتون حال هر به باشیید. آزاردهنده یا عویب، اسییت ممکن و اسییت پایتون یهاویژگی

 آن هب «self» با که شییییئی به کنید تعریف خواهیدمی که تابعی کند مشیییخص پایتون برای که اسیییت این self هدف

 داخل را تابع زیرا ؛است واضح دارد تعلق شیء کدام به تابع اینکه کنید فکر است ممکن. دارد تعلق ،شودمی ارجاع

 حتی میان بسییییاری هایبحث موضیییوع نکته این اما ،باشییید عویب برایتان اسیییت ممکن. کنیممی تعریف کال 

 !است بوده ایحرفه نویسانبرنامه

 آن به جدید توابع این که Dog کال  زیر کد. کنیم بررسی را هاآن مثالی با موارد این شدن روشن برای دهید اجازه

 را است 37 آن temperature مقدار و «Lassie» آن name مقدار که lassie نام به جدید شیء یک و اندشده اضافه

 :دهدمی نشان

 

شاهده میهمان این  temperature و name مقادیر Dog کال  lassie شیء ()status تابع فراخوانی ،کنیدطور که م

 را مقدار این بیایید حال اسییت. نکرده تغییر lassie شیییء ایواد زمان از temperature مقدار. کندمی چاپ راشیییء 

 :کنیم بررسی را نتیوه و دهیم تغییر

lassie.setTemperature(40) 



148 

 

lassie.status() 

 :دهدمی نشان را نتیوه زیر تصویر

 
 را آن temperature متغیر مقدار lassie شیییء setTemperature(40) تابع فراخوانی کنیدمی مشییاهده که طورهمان

 .دهدمی تغییر

 .کنیم شروع را مانعصبی شبکة ساخت که دانیممی پایتون قدرآن حال

 

 پایتون با عصبی هایشبکه

 هایقدم فرسیی این طی ما. کنیم می آغاز را گرفتیم یاد تازه که پایتون با عصییبی شییبکة سییاخت برای سییفرمان حال

 . سازیممی قدم به قدم را مانپایتون برنامة و داریمبرمی کوچکی

 حتی ،اسیییت هابرنامه کد سیییاخت برای ایخردمندانه یرویکرد مرور توسیییعه دادن،به و کردن شیییروع کوچک

 .نیستند پیچیده خیلی که هاییبرنامه

 بیایید. کنیم آغاز عصییبی شییبکة کال  1اسییکلت سییاخت با را خود کار اسییت طبیعی آموختیم، که مواردی از پس

 !کنیم شروع

 

 عصبی شبکة کالس اسکلت

 تابع هسیی حداقل باید کال  این دانیممی. کنیم بررسییی هم با را عصییبی شییبکة کال یک  کلی مایشییِ  دهید اجازه

 :باشد داشته

                                                           
1.  Skeleton 
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 خروجی و میانی ورودی، هایالیه هایگره تعداد کردن مشخص برای: آغازین تابع 

 یادگیری برای مثال ایموموعه دریافت از پس هاگره بین ارتباطات وزن تغییر برای: آموزش تابع 

 ورودی ارسال از پس خروجی هایگره از پاسخ دریافت برای: 1بازجست تابع 

 ،باشیم داشته نیاز بیشتری توابع به است ممکن عالوهبه. اندنشده تعریف کامل صورت به توابع این حاضر حال در البته

 :ایمه آوردهعصبی را در ادام اسکلت اولیة کال  شبکة. کنیم شروع توابع این با توانیممی فعالً اما

# 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 

 آن با را عصبی هایشبکه کارکرد جز یات توانیممی که است ارچوبیچ فوق کد واقعدر! نیست بد اصالً شروع برای

 .دهیم شر 

 

 عصبی شبکة اولیة سازیآماده

 و میانی ورودی، هایالیه هایگره تعداد باید که دانیممی. کنیم شیییروع عصیییبی شیییبکة 2اولیه سیییازیآماده با بیایید

 را مقادیر این اینکه جایبه. کندمی مشخص را عصبی شبکة اندازة و شکل ،هاگره تعداد. کنیم مشخص را خروجی

 روش این با. شییوند مشییخص عصییبی شییبکة شیییء ایواد موقع هاآن خواهیممی ،بنویسیییم کد در تابت صییورت به

 . کنیم ایواد مختلف هایاندازه با عصبی هایشبکه راحتی به توانیممی

 کنندمی سییعی هادانریاضییی و هاکامپیوتردان ای،حرفه هاینویسبرنامه. دارد وجود انتخاب این پشییت مهمی نکتة

سند ممکن حالت ترینعام به را خود کدهای سیار عادت این. بنوی ست؛ خوبی ب  و تر،عمیق کندمی کمک ما به زیرا ا

                                                           
1.  Query 

2.  Initialization 
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سا ل حل به ترکاربردی ستفاده روش این از هم ما اگر. کنیم فکر م  سناریوهای در را هایمانحل راه توانیممی کنیم، ا

صبی، هایشبکه کدهای سازیپیاده در در نتیوه،. ببریم کار به مختلفی سیم کدهایی کنیممی سعی ع شتر که بنوی  بی

 رفع برای کدهایمان از بتوانیم تا رسیییانیممی حداقل به را هافرض عالوهبه گذارند.می باز انتخاب برای را هاگزینه

ستفاده مختلفی نیازهای  خیلی هایشبکه و کوچک عصبی هایشبکه ساخت برای کال یک  از خواهیممی. کنیم ا

 . کندمی مشخص را شبکه اندازة که دهیم انوام پارامتری با را کار این خواهیممی ؛کنیم استفاده بزرگ

 . کرد مشخص عصبی ةشبک ایواد موقع توانمی که است مفیدی بسیار پارامتر هم این. نکنید فراموش را یادگیری نرخ

 :است شکلی چه ()__init__تابع ببینیم بیایید ،حال

  # 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 

 هر در گره سه با کوچک عصبی شبکة یک دهید اجازه حالمان اضافه کنیم. عصبی بیایید این تابع را به کال  شبکة

 :کنیم ایواد 0.5 یادگیری نرخ و الیه

# 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) 

 

شاهده که طورهمان صبی شبکة ایواد از پس ،کنیدمی م شت خواهیم اختیار در شیء یک ،ع  فعالً شیء این اما ،دا

 شییروع کوچک را خود کد اینکه ؛اشییکالی ندارد. ایمنکرده سییازیپیاده آن برای تابعی هنوز زیرا ؛نیسییت کاربردی
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 دفترچه زیر تصییویر. اسییت خوبی بسیییار روش ،کنید رفع و پیدا را آن ایرادات و دهید توسییعه را آن مروربه و کنید

 :دهدمی نشان آن از ئیشی ایواد کد و عصبی شبکة تعریف همراه به را IPython یادداشت

 

 خروجی و میانی ورودی، هایالیه در گره چند گفتیم عصیییبی شیییبکة شییییء به ما دهیم؟ انوام کاری چه باید حال

 .است نشده انوام هاگره این با رابطه در کاری هیچ هنوز اما ،خواهیممی

 

 عصبی شبکة قلب - هاوزن

صبی کةشب ارتباطات و هاگره سازیپیاده بعدی قدم ست ع سمت ترینمهم. ا صبی شبکة ق  آن «ارتباطات وزن» ع

سبة برای ارتباطات وزن از. است شار معکو  خطاها به الیة ،بعد ی به الیةارسال سیگنال محا  خروجی بهبود و قبل انت

 با ارتباطات را وزن توانمی که میدید قبل هایقسییمت در عالوهبه. کنیممی اسییتفاده ها()با تغییر آن عصییبی شییبکة

 :کنیم ایواد را زیر موارد توانیممی نتیوه در ؛داد نمایش مفید و مختصر صورت به ماتریس

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

input_nodes) 
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 خروجی، و میانی ةالی میان ارتباطات وزن برای یدیگر ماتریس hidden_outputW، ابعاد با (output_nodes x 

hidden_nodes) 

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

hidden_nodes آوردید یاد به را مانقبلی قاعدة. 

سمت در صادفی کوچک اعداد باید هاالیه ارتباطات وزن اولیة مقادیر ،گفتیم کتاب اول ق شند ت  زیر numpy تابع. با

 :)پارامترهای تابع( است rows x columns آرایه ابعاد. کندمی تولید یک و صفر بین تصادفی اعداد از ایآرایه

numpy.random.rand(rows, columns) 

سانبرنامه همة ست موتورهای از خوب نوی ستندات کردن پیدا برای جووج  توابع جدیدی یا پایتون، کاربردی توابع م

 جویوجست برای خوبی بسیار ةگزین Google جویوجست موتور. کنندمی استفاده ،اندخبر بودهبی هاآن از قبالً که

 آدر  در ()numpy.random.rand تییابع مسیییتنییدات مثییال، برای. اسییییت نویسییییبرنییامییه بییه مربوط مطییالییب

reference/generated/numpy.random.rand.html/1.10.1-https://docs.scipy.org/doc/numpy میییوجیییود 

 .است

 این از اسییتفادهکدمان  ابتدای در ،import دسییتور قرار دادن با باید کنیم اسییتفاده numpy امکانات از بخواهیم اگر

نه ید فراخوانی را ()numpy.random.rand تابع. کنیم اعالم پایتون به را کتابخا . کندمی کار شیییوید مطمئن تا کن

 مقادیر از یک هر که کنید مشاهده توانیدمی. دهدمی نشان را 3x3 آرایه یک برای آن کارکرد چگونگی زیر تصویر

 :است یک تا صفر بازة در تصادفی عدد یک آرایه این

 

 بازة توانیممی. است نشده گرفته نظر در فوق مثال در ویژگی این. باشند هم منفی توانندمی هاوزن ،باشید داشته توجه

 در تا کنیممی کم فوق مقادیر از یک هر از 0.5 ما سیییادگی برای. دهیم تغییر 1.0 تا 1.0- به را تصیییادفی اعداد تولید

 کندمی کار خوبی به تکنیک این کنیدمی مشاهده زیر تصویر در که طورهمان. کند تغییر 0.5 تا 0.5- به مانبازه عمل

 :شودمی اضافه مانموموعه به هم صفر زیر تصادفی اعداد و

https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.random.rand.html
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 هایشیییبکه ذاتی اجزای از یکی ،هاوزن این. کنیم ایواد مانپایتون ةبرنام در را هاوزن ةاولی ماتریس تا ایمآماده حال

ستند عصبی ستند همراه آن با عصبی ةشبک عمر طول کل در و ه  اولیة سازیآماده از بخشی باید هاوزن نتیوه در. ه

شند عصبی هایشبکه شته دسترسی هاآن به بازجست و آموزش به مربوط توابع و با شند دا  همراه به زیر کد قطعة. با

 ابعاد کردن مشخص برای. کندمی ایواد را ی مختلفهاالیه بین ارتباطات وزن به مربوط ماتریس دو آن، توضیحات

 :ایمکرده استفاده self.onodes و self.inodes، self.hnodes از ماتریس

# 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) 

 .کردیم سازیپیاده را هاگره بین ارتباطات وزن یعنی عصبی شبکة قلب اینوا تا ،خوب بسیار

 

 ترپیشرفته هایوزن: اختیاری

. دهیممی شر  را هاوزن به اولیه مقداردهی برای محبوب اما ساده، یبهبود هادام است. در اختیاری قسمت این مطالعة

 متوجه (باشییید خوانده را هاوزن به اولیه مقداردهی و هاداده سییازیآماده )دربارةکتاب اول بخش انتهای مباحث اگر

 از را هاوزن هاآن. کنندتصییادفی اسییتفاده می های اولیةتر برای ایواد وزنبعضییی افراد از یک روش پیچیده ایدشییده

ستگی گره یک به ورودی ارتباطات تعداد به که معیاری انحراف و صفر میانگین با رمالنُ احتمالی توزیع یک  ،دارد ب

(1

تعداد ارتباطات ورودی به گره√
 کردن پیدا برای. اسیییت سیییاده numpy کتابخانه کمک با کار این. کنندمی گیرینمونه (

ندات هایی به مربوط مسیییت کار یدمی چنین  فاده گوگل جویوجسیییت موتور از توان ید اسیییت ندات. کن  تابع مسیییت

)(numpy.random.normal آدر  در تییییوانیییییییییدمییییی را -https://docs.scipy.org/doc/numpy

reference/generated/numpy.random.normal.html/1.10.1 یک از کندمی کمک ما به تابع این. کنید مشاهده 

ند تابع این پارامترهای. کنیم گیرینمونه نرمال توزیع ندازة و معیار انحراف میانگین، از عبارت یه یک ا  numpy آرا

https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.random.normal.html
https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.random.normal.html
https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.random.normal.html
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سی تصادفی عدد یک جایبه )اگر ستفاده کنید ،بخواهید تصادفی اعداد از ماتری  روزشدةبه کد .(باید از یک آرایه ا

 :است زیر صورت به هاوزن به اولیه مقداردهی برای ما
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)) 

 عالوهبه. ایمداده قرار صیییفر با برابر را نرمال توزیع میانگین به مربوط پارامتر مقدار کنیدمی مشیییاهده که طورهمان

 معیار انحراف دیگر عبارتبه. اسیییت pow(self.inodes, -0.5) با برابر هم معیار انحراف محاسیییبة به مربوط عبارت

عاد به مربوط هم پارامتر آخرین. اسیییت  0.5-نمای به ورودی ارتباطات تعداد با برابر یه اب  که اسیییت numpy آرا

 .خواهیممی

 

 شبکه بازجست

صبی شبکة آموزش کد به نوبت ها،وزن اولیة مقداردهی به مربوط موارد سازیپیاده از پس سدمی ع  باید کد این. ر

 ،عوض در .اندازیممی تعویق به را تابع این سازیپیاده فعالً. شود نوشته ،است خالی حاضر حال در که ()trainتابع در

 برای الزم نفس به اعتماد تا دهدمی کوتاهی فرصت ما به کار این. کنیممی سازیپیاده را ()queryنام به ترساده تابعی

 .کنیم کار بیشتر عصبی شبکه وزن هایماتریس و پایتون با کمی و آوریم دست به را ()trainتابع سازیپیاده

 به اما ،رسدمی ساده نظر به. گرداندبازمی ما به را آن خروجی و کرده دریافت را عصبی شبکة ورودی ()query تابع

شته یاد شید، دا  از تا کنیم ارسال عصبی شبکة به ورودی الیة هایگره از را ورودی هایسیگنال باید کار این برای با

 که طورهمان عالوهبه. شیییود تولید ما نظر مورد مقدار تا برسیییند خروجی الیة به نهایت در و کرده عبور میانی الیة

 و هاوزن ضیییربحاصیییل و کنیممی اسیییتفاده ارتباطات وزن از الیه هر ورودی هایسییییگنال تعدیل برای ما دانیدمی

 .آید دست به الیه هر خروجی تا کنیممی ارسال سیگمو ید تابع به با هم جمع کرده و را هاورودی

شته زیادی هایگره اگر شیم، دا ست ساده کارها این انوام با سیم پایتونی کد باید. نی  هاگره از یک هر برای که بنوی

 بیشییتر هاگره چقدر هر. دهد انوام را سیییگمو ید تابع اعمال و هاسیییگنال جمع ها،ورودی تعدیل به مربوط کارهای

 کارها این به نیازی خوشییبختانه! شییود تبدیل کابو  یک به تواندمی کار این. باشیید ترطوالنی باید هم ما کد ،باشییند

 صورت به و هاماتریس قالب در را دستورات این توانیممی چگونه گرفتیم یاد کتاب قبلی هایقسمت در چون ؛نیست
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 را میانی و ورودی یهاالیه بین ارتباطات هایوزن ماتریس توانمی چگونه دهدمی نشان زیر عبارت. بنویسیم خالصه

 :آید دست به میانی الیة هایگره ورودی تا کرد ترکیب هاورودی ماتریس با

Xhidden = Winput_hidden · I 

 امکان که پایتون مثل نویسیبرنامه هایزبان نیست. آن ننوشت سادگی در فقط عبارت این مزیت گفتیم که طورهمان

سبات توانندمی ،دارند را هاماتریس با کار  دیدین با. دهند انوام ما برای باالیی سرعت با را عبارت این به مربوط محا

سبة برای numpy کتابخانه dot تابع از زیر کد قطعه. شد خواهید متعوب عبارت این پایتون کد گیساد  فرمول محا

 :کندمی استفاده میانی الیة ورودی آوردن دست به و فوق

hidden_inputs = numpy.dot(self.wih, inputs) 

 

 ترکیب و تعدیل کارهای همة پایتون سییاده کد تکه این. اسییت سییاده بسیییار کد این ،کنیدمی مشییاهده که طورهمان

ست به برای ،ارتباطات وزن با هاورودی  .دهدمی انوام را میانی الیة هایگره ورودی هایسیگنال ماتریس آوردن د

 به نیازی هم کنیم اسیییتفاده میانی یا ورودی، الیة برای متفاوتی هایگره تعداد از بعد دفعة بگیریم تصیییمیم اگر حتی

 کتاب اول قسییمت در که اسییت زیبایی و قدرت این دلیل به. کندمی کار درسییتی به کد و نیسییت کد این بازنویسییی

ست به برای. بگیریم یاد را هاماتریس ضرب کردیم سعی  سیگمو ید تابع باید میانی الیة هایگره خروجی آوردن د

 :کنیم اعمال الیه این هایگره هایورودی از یک هر به را

Ohidden = sigmoid( Xhidden ) 

شد، ساده باید کار این شد شده تعریف پایتون کتابخانه یک در قبالً سیگمو ید تابع اگر خصوصبه با  باید خوب،. با

نام  ها اسییت.آن جزء سیییگمو ید تابع که دارد خاص تابع ایموموعه پایتون scipy کتابخانه. اسییت طورهمین بگوییم

 import دستور با numpy مثل را scipy کتابخانه از استفاده توانیدمی. است ()expit برابر با scipyتابع سیگمو ید در 

 :کنید اعالم پایتون به

# scipy.special for the sigmoid function expit() 

import scipy.special 

 ،کنیم اسیییتفاده دیگری تابع از کالً یا دهیم، تغییر کمی و بیازماییم را تحریک تابع بخواهیم اسیییت ممکن که آنوا از

 تعریف از پس. کنیم تعریف عصیییبی شیییبکة شییییء دراولیه  مقداردهی موقع باریک فقط را آن که اسیییت منطقی

ثل بارها، توانیممی  فقط دهیم، تغییر را تحریک تابع بخواهیم اگر با این روش. کنیم ارجاع آن به ،()query تابع م
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 تحریکی تابع زیر کد قطعه. ایمکرده اسیییتفاده هاآن از کهداریم ن نقاطی به تغییر همة نیازی و کندمی تغییر نقطه یک

 :کندمی تعریف اولیه مقداردهی قسمت در کنیم استفاده عصبی شبکة در خواهیممی که را

# activation function is the sigmoid function 

self.activation_function = lambda x: scipy.special.expit(x) 

ست؟ کد این اما ست؟ چه به lambda عبارت. ایمندیده را آن نمونة قبالً چی ست ممکن معنا  اما ،بیاید نظر به سخت ا

 راه از باراین منتها. سیییاختیم که اسیییت دیگری توابع همة مثل تابع یک کل کار این تکه کد ایواد. طور نیسیییتاین

ستفاده تابع این ساخت برای تریکوتاه  ساخت برای lambda جادویی عبارت از اینوا ،def تعاریف جایبه. کردیم ا

 را ،اسیییت سییییگمو ید تابع که scipy.special.expit(x) و دریافت را x مقدار تابع این. کردیم اسیییتفاده تابع سیییریع

صطالح این توابع ندارند. نام شوندمی ایواد lambda با که توابعی. گرداندبازمی شناس» اًا ستند 1«نا  ما مثال این در. ه

 این نام با بتوانیم خواهیممی وقت هر تا یماهداد تخصییییص self.activation_function نام به متغیری به را تابع این

نی را تییابع متغیر ین بخواهیید کسیییی هر ،دیگر عبییارتبییه. کنیم فراخوا نی را تییابع ا  از بییاییید ،کنیید فراخوا

self.activation_function() کند استفاده. 

ست بهتر حال ستیممی که کاری به ا ستیممی. برگردیم دهیم انوام خوا  و ترکیب هایسیگنال به را تحریک تابع خوا

 :است زیر صورت به و ساده بسیار مربوطه کد. کنیم اعمال میانی الیة ورودی شدة تعدیل

# calculate the signals emerging from hidden layer 

hidden_outputs = self.activation_function(hidden_inputs) 

 را محاسییبات کار این با. کندمی ذخیره hidden_outputs نام به ماتریسییی در را میانی الیة هایگره خروجی کد این

 میانی الیة با انیچند تفاوت خروجی ةالی به مربوط فرایند شود؟می چه خروجی الیة اما ،داشت خواهیم میانی الیة تا

سبات این به مربوط کد یعنی ؛ندارد سیار محا ست کدهایی به شبیه ب شتیم اینوا تا که ا شان یرز کد تکه. نو  دهدمی ن

 :کنیممی حساب را خروجی و میانی یهاالیه هایسیگنال چگونه

# 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 اند،شیییده داده نشیییان ضیییخیم فونت با که کد خط چهار فقط دید خواهید ،نگیرید نظر در را توضییییحات اگر

 .خروجی الیة برای خط دو و میانی الیة برای خط دو. دهندمی انوام را خواهیممی که محاسباتی

 

 نوشتیم اینجا تا که کدهایی

 شبیه باید کدها این. کنیم بررسی را نوشتیم اینوا تا که عصبی شبکة کال  کدهای و کنیم توقف کمی دهید اجازه

 :باشند زیر کدهای

# 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 

 

 در import دستور با هم را scipy و numpy از استفاده باید دهند.عصبی را نشان می شبکة کال  فقط کدهای فوق

 :کنیم اعالم پایتون به IPython یادداشت دفترچه سلول اولین

import numpy 

# scipy.special for the sigmoid function expit() 

import scipy.special 

 .پذیردنمیرا  دیگری ورودی هیچ و دارد نیاز input_list پارامتر به فقط ()query تابع که باشید داشته توجه

 باشییید داشییته یاد به. بپردازیم ()train تابع یعنی پازل، شییدة گم قسییمت به باید حال داشییتیم، خوبی پیشییرفت اینوا تا

 انتشار ،دوم فاز دهد.می انوام را آن ()query تابع که است خروجی محاسبة به مربوط ،اول فاز. دارد فاز دو یادگیری

 .یابد بهبود باید چگونه ارتباطات وزن شود مشخص تا خطاهاست معکو 

ست را نوشتیم اینوا تا که کدی بیایید ها،مثال با عصبی شبکة آموزش برای ()trainتابع سازیپیاده و ادامه از پیش  ت

 ورودی ایموموعه با را آن و بسییازیم کوچک عصییبی شییبکة یک دهید اجازه ؛خیر یا کندمی کار آیا ببینیم و کنیم

 اینوا تا که توابعی از خواهیممی فقط ندارد، خاصی معنای کار این مشخصاً. کندمی کار ببینیم و کنیم تست تصادفی

 .کنیم استفاده نوشتیم

 با را ()query تابع ما. دهدمی نشان را خروجی و میانی ورودی، هایالیه از یک هر در گره سه با ایشبکه زیر تصویر

 :ایمکرده فراخوانی (1.5- ,0.5 ,1.0) ورودی
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شاهده که طورهمان صبی شبکة شیء یک ایواد برای ،کنیدمی م شخص را آن یادگیری نرخ باید ع  اینکه با)کنید م

 استفاده ()__init__ اولیه مقداردهی تابع یک از مانعصبی شبکة کال  تعریف در ما .(ایمنکرده استفاده آن از هنوز

 با پایتون کد اجرای ،نکنید مشخص آن را مقدار اگر در نتیوه، .پارامتر نرخ یادگیری این تابع اجباری است ؛ایمکرده

 . دهدمی نمایش شما به خطا پیغام یک پایتون و شده مواجه شکست

. شییودمی مشییخص براکت با پایتون در که اسییت لیسییت یک ()queryتابع  ورودی بینیدمی که طورهمان عالوه، به

 متوجه آن دیدن با باشیید؛ نداشییته مشییخصییی معنای خروجی این اگر حتی ،اسییت لیسییت یک هم این تابع خروجی

 .شوندمی اجرا خطا بدون نقطه این تا کدهایمان شویممی

 

 عصبی شبکة آموزش

 :دارد اصلی بخش دو فرایند این. کنیم بررسی را عصبی شبکة آموزش پرچالش نسبتاً فرایند بیایید حال

 این قسییمت مشییابه کاری اسییت که . اسییت آموزشییی مثال یک خروجی آوردن دسییت به آن اول بخش

 دهد.انوام می ()queryتابع

 فرایند هدایت برای هاآن تفاوت از استفاده و مطلوب خروجی عصبی با شبکة خروجی ةمقایس به دوم بخش 

 .شودمی مربوط عصبی شبکة هایوزن روزرسانیبه

 بنویسیم:را  آن بیایید پس ،ایمسازی کردهپیاده را اول قسمت قبالً ما

# 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 

 

شابه دقیقاً کد این ست ()query تابع کد م  خروجی و میانی هایالیه به را ورودی سیگنال شکل همان به دقیقاً زیرا ؛ا

. است شده تعریف تابع پارامترهای لیست در که است target_list پارامتر وجود کد این تفاوت تنها. کنیممی ارسال

 را عصبی شبکة یک توانیدنمی ،باشند مطلوب پاسخ شامل که آموزشی هایمثال بدون زیرا ؛است الزامی پارامتر این

 :دهید آموزش
def train(self, inputs_list, targets_list) 

 ةآرای یک به هم input_list طور مشیییابه،به کند.می تبدیل numpy آرایة یک به را target_list کد این عالوهبه

numpy شود:می تبدیل 

targets = numpy.array(targets_list, ndmin=2).T 

 ترنزدیک مطلوب خروجی و شده محاسبه خروجی بین اختالف براسا  هاوزن بهبود عصبی یعنی شبکة قلب به حال

 .دهیممی انوام شده مدیریت و کوچک هایقدم طی را کار این ادامه در. شدیم

 گیردمی قرار اختیارمان در آموزشی مثال توسط که مطلوب خروجی بین تفاوت ،خطا. کنیم محاسبه را خطا باید ابتدا

شبکة و ست عصبی خروجی   دست به (targets – final_outputs) هاماتریس های متناظرالمان تفریق با مقدار این. ا

 :دهدمی نشان را هاماتریس زیبایی و قدرت مودداً ،سادگی این. است ساده بسیار محاسبه این پایتون کد. آیدمی

# error is the (target - actual) 

output_errors = targets - final_outputs 

 خطا چگونه بیاورید یاد به. رسد را محاسبه کنیممیانی می های الیةتوانیم خطایی که با انتشار معکو  به گرهمیحال 

سیم ارتباطات وزن طبق را سمت .کردیممی ترکیب میانی الیة هایگره از یک هر برای را هاآن سپسو  تق های در ق

 :است زیر صورت به محاسبه این فرمول. را آموختیم ماتریس با خطا محاسبة نحوة قبل

errorshidden = weightsT
hidden_output · errorsoutput 

 :است ساده numpy استفاده از با ،هاماتریس با کار برای پایتون توانایی خاطربه هم محاسبات این انوام کد
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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) 

 هایالیه بین ارتباطات وزن برای. داریم اختیار در را داریم نیاز الیه هر یهاوزن بهبود برای که چیزهایی همة حال

یانی فاده output_errors از ما خروجی، و م طات وزن برای. کنیممی اسیییت با یه بین ارت یانی، و ورودی هایال  از م

hidden_errors خواهیم کرد استفاده ،آوردیم دست به باال کد قطعه در که. 

 :آوردیم دست به هاماتریس با را بعد الیة k گرة و j گرة بین ارتباطات وزن روزرسانیبه عبارت قبل، هایقسمت در

 

به معنی  * باشییید داشییته یاد به. کردیم بررسییی قبالً که اسییت تحریکی تابع sigmoid و اسییت یادگیری نرخ (α) آلفا

 ماتریس ترانهاده باید آخر قسیییمت. اسیییت هاماتریس داخلی ضیییرببه معنی  . و هاماتریس المان به المان ضیییرب

  .کندمی تغییر خروجی هایستون و سطرها جای یعنی این عمل در. باشد قبل الیة هایخروجی

 هایالیه بین هایوزن به مربوط کد ابتدا دهید اجازه. کنیم تبدیل پایتون کد قطعه یک به را فوق عبارت بتوانیم باید

 :بنویسیم را میانی و خروجی

# 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)) 

 

 مختلف هایقسمت بین رابطة کندمی کمک هارنگ از استفاده بودن، طوالنی وجود با کنیدمی مشاهده که طورهمان

ضی فرمول و کد خط این ست self.lrیادگیری نرخ. ببینیم را ریا ست شده ضرب عبارت بقیة در که ا  ضرب یک. ا

 مشخص سبز و قرمز هایرنگ با این ضرب هایالمان شده است. انوام ()numpy.dot با که دارد وجود هم ماتریس

 .کنند متمایز را قبل الیة خروجی ترانهادة و بعدی الیه سیگمو ید تابع و خطا به مربوط هایقسمت تا اندشده

را به متغیر سییمت و نتیوه  یدکن جمع سییمت راسییت آن مقدار با را عالمت سییمت چپ متغیر مقدار یعنی =+ عالمت

ذخیره  xو نتیوه را در  یداضییافه کن xسییه واحد به مقدار فعلی  یعنی x += 3 بنابراین،. یددهچپ عالمت تخصیییص 
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 صییورت این به هم حسییابی اعمال سییایر از توانیدمی. اسییت x = x + 3 نوشییتن برای کوتاه روشییی عبارت این. یدکن

 .یدذخیره کن xو نتیوه را در  تقسیم سه بر را x فعلی مقدار یعنی x /=3 مثال برای. کنید استفاده

 کد و کنیممی تفادهاس شباهت این از ما. است فوق کد مشابه هم میانی و ورودی هایالیه بین هایوزن مربوط به کد

 را کدها این. ایمآورده را هاوزن موموعه دو هر کد ادامه در. کنیممی بازنویسییی قبل الیة یهانام به ،هانام تغییر با را

 :دهید خیصتش راحتی به را هاآن بین هایتفاوت و هاشباهت تا ایمنوشته مختلف هایرنگ با

# 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

 یادگیری و هاماتریس با کار یادگیری محاسییبات، همه آن انوام برای قبل هایقسییمت در که تالشییی همة اینکه باور

 اختصییار این گفت توانمی به نوعی. اسییت سییخت ،شییودمی کوتاه کد تکه این به منور کردیم کاهشییی گرادیان

 که است یچیز کردن ساده برای ما سخت تالش انعکا  سادگی این اما در واقعیت ،است پایتون قدرت دهندةنشان

 .باشد پیچیده و دشوار بسیار توانستمی

 

 عصبی شبکة کامل کد

 وقت هر تا ایمآورده را کد این 1هابگیت لینک ادامه در. رسیییاندیم اتمام به را عصیییبی شیییبکة کال  سیییازیپیاده

 :کنید دانلود را آن بتوانید خواستید

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

/part2_neural_network.ipynb  

 

# neural network class definition 

class neuralNetwork: 

   

   

                                                           
1 Github 

https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master/part2_neural_network.ipynb
https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master/part2_neural_network.ipynb
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  # 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 

 

 ایواد، برای آن از توانیدمی که بگیرید نظر در را نکته این اگر خصوصبه نیستند. زیاد قدرهمآن فوق لیست کدهای

 یادگیری روی ادامه در. کنید اسییتفاده کاری هر تقریباً انوام برای ایالیه سییه عصییبی شییبکة هر بازجسییت و آموزش

 .کنیممی تمرکز نویسدست اعداد تشخیص
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 MNIST نویسدست اعداد دادة پایگاه

 مبهم و سخت کافی اندازة به لهمسئ این است. مصنوعی هوش آزمایش برای آلایده یچالش افراد خطدست شناسایی

  .و تعریف کردنش هم به سادگی ضرب تعداد زیادی عدد نیست است

سته به صاویر محتوای بندید سط ت سئ گاهی کامپیوترها تو سی» لهم شنا صویر باز س این حل. گویندمی 1«ت  چند لهئم

 نقش عصبی هایشبکه مثل هاییروش و شده حاصل زمینه این در خوبی هایپیشرفت اخیراً تنها .انوامید طول به دهه

 .داشتند پیشرفت این در سزاییهب

سان ما گاهی که کنید توجه نکته این به تصویر بازشناسی مسئلة دشواری درک برای  با تصاویر محتوای سر هم هاان

 اختالف هم با ،دهدمی نشییان را حرفی چه نویسدسییت 2کراکتر یک اینکه سییر اسییت ممکن. داریم نظر اختالف هم

شته نظر شیم دا صوصبه. با شته دقت بدون و عوله با کراکتر این اگر خ شد شده نو ست عدد به. با  نگاه زیر نویسد

 ؟9 یا است 4 عدد این. کنید

 
 برای محبوب ایموموعه عنوانبه آن از مصیینوعی هوش محققان که دارد وجود نویسدسییت اعداد از کلکسیییونی

 راحتی به ام یعنی کلکسیییون این بودن شییده شییناخته و محبوب. کنندمی اسییتفاده هایشییانالگوریتم و هاایده تسییت

 عبارتبه. کندمی کار ونهچگ سایرین هایایده با مقایسه در تصویرمان تشخیص ایدة آخرین ،کنیم بررسی توانیممی

 .شوندمی تست یکسانی هایداده موموعة با هاالگوریتم و هاایده دیگر،

                                                           
1.  Image Recognition 

2.  Character 
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ست ارقام داده پایگاه 1،داده موموعة این  احترام مورد محقق سایتوب از را آن توانیدمی دارد. نام MNIST نویسد

 صیییفحه این عالوهبه. کنید دانلود http://yann.lecun.com/exdb/mnist/ آدر  به 2الکان یان عصیییبی هایشیییبکه

. دارد نویسدسییت کراکترهای صییحیح بندیدسییته و یادگیری برای جدید و قدیمی هایایده 3کارایی از هم فهرسییتی

 عمل چگونه هاایحرفه هایایده با مقایسیییه در هایمانایده ببینیم تا کرد خواهیم مراجعه لیسیییت این به آینده در

 !کنندمی

ست ساده MNIST هایسازی دادهذخیره 4قالب با کردن کار ست ایواد تریساده هایقالب دلیل همین به. نی . شده ا

CSV هایفایل اصطالحاً هافایل این به. است csv-in-https://pjreddie.com/projects/mnist/ هایکی از این قالب

 هایفایل مقدار توانیدمی. اندشیییده جدا هم از ویرگول با و هسیییتند متنی مقادیر همة CSV هایفایل در. گویندمی 5

CSV تحلیل هایبرنامه و گسترده صفحة افزارهاینرم اکثر عالوهبه. کنید مشاهده متنی ویراستار یک در راحتی به را 

 سییایتوب. هسییتند جهانی اسییتانداردی CSV هایفایل گفت توانمی. دارند را CSV هایفایل با کار امکان هم داده

 :دهدمی قرار اختیارمان در CSV فایل دو مذکور

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

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

 کار به عصبی هایشبکه آموزش برای که است 8داربرچسب مثال 60000 شامل سایتاین وب« آموزشی موموعة»

سب مثال. رودمی س هممطلوب  خروجی شامل ورودی یعنی داربرچ  ورودی این ازای به خروجی مقدار اینکه)ت ه

  .(باشد باید چه

ستی موعةمو» ست ثالم 10000 شامل «ت سیبرای  این موموعه .ا  کار به هاالگوریتم و هاایده کارکرد چگونگی برر

 شیییبکة یاآ ،کنیم چک توانیممی نتیوه در. دارد را مطلوب مقدار به مربوط هایبرچسیییب هم موموعه این. رودمی

 .خیر یا کندمی تولید را صحیح پاسخ مانعصبی

                                                           
1.  Dataset 

2.  Yann Lecun 

3.  Performance 

4.  Format 

5.  Comma-Separated Values 

6.  Training Set 

7.  Test Set 

8.  Labelled 

http://yann.lecun.com/exdb/mnist/
https://pjreddie.com/projects/mnist-in-csv/
http://www.pjreddie.com/media/files/mnist_train.csv
http://www.pjreddie.com/media/files/mnist_test.csv
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 اسییتفاده تسییت برای هاییداده از ما که اسییت این از اطمینان برای ،جدا تسییتی و وزشیییآم هایموموعه از اسییتفاده

شی هایداده سپردن خاطربه با توانیممی ،صورتاین غیر در. ایمندیده قبالً که کنیممی  و دقیق اینتیوه ارا ة و آموز

 .است یجرا بسیار ماشین یادگیری در تستی هایداده از آموزشی هایداده جداسازی .کنیم تقلب کامل

 نشییان متنی اسییتارویر یک در را MNIST تسییتی ةموموع از بخشییی زیر تصییویر. بیندازیم هافایل این به نگاهی بیایید

 :دهدمی

 

ستار. است درست چیزهمه واقعدر اما! دارد وجود مشکلی رسدمی نظر به ،کنیدمی مشاهده که طورهمان  ،متنی ویرا

شان را متن از طوالنی هایخط  خطوط. اندشده جدا هم از ویرگول با که هستند اعدادی شامل خطوط این. دهدمی ن

سیار ستند طوالنی ب ضی همین برای و ه شبختانه. شوندمی داده نمایش سطر چند در هاآن از بع ستارویر خو  ما متنی ا

شیة در را واقعی خطوط شمارة شاهده که طورهمان. دهدمی نمایش فایل حا  یک خطوط هایداده تمامی ،کنیدمی م

 .است مشخص تصویر در پنج خط از بخشی و چهار تا

 :است ساده متنی خطوط یا 1،رکوردها این محتویات فهم

 سب اول مقدار  نمایش نویسدسییت کراکتر که اسییت عددی برچسییب. اسییت )همان مقدار مطلوب( برچ

 .بگیرد ادی را آن آوردن دست به کندمی سعی عصبی شبکة که است پاسخی این. 9 یا 7 مثال، برای. دهدمی

                                                           
1.  Record 
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 ددیکراکتر ع تصییویر مختلف هایپیکسییل مقدار اند،شییده جدا هم از ویرگول با همگی که دیگر مقادیر 

 از پس مقدار 784 نتیوه، در. ذخیره شیییده اسیییت 28x28 این کراکتر در یک آرایة. هسیییتند نویسدسیییت

 .بشمارید را هاآن توانیدمی دارید دوست اگر. دارند وجود برچسب

 ،رکورد نای کراکترهییای بقیییة .(رکورد این اول مقییدار)دهییدمی نمییایش را 5 عییدد اول رکورد فوق موارد طبق

شان را 5 نویسکراکتر دست تصویر هایپیکسل  چهار، دعد سوم رکورد صفر، عدد دوم رکورد عالوهبه .دهندمی ن

شان را هنُ عدد پنوم رکورد و یک عدد چهارم رکورد  را MNIST ایداده هایفایل از خطی هر توانیدمی. دهندمی ن

 .دهدمی نشان را خط آن تصویر برچسب خط هر اول عدد. کنید انتخاب

 سخت ،دهند نشان را شخص یک نویسدست عدد تصویر توانندعددی می مقدار 784 از لیستی چگونه اینکه تصور

 .کنیم رسم تصویر یک قالب در را مقادیر این بهتر است. است

وام از پیش ید ،کار این ان یای عة ب عة از تریکوچک زیرمومو عةم. کنیم دانلود را MNIST هایداده مومو  ومو

 شدن ندکُ بدون کمک می کند ترکوچک زیرموموعة یک با کار از این رو، .است بزرگ بسیار MNIST هایداده

. دهیم نواما را اسییت الزم کدها توسییعة برای که کارهایی ،بزرگ دادة موموعه یک از اسییتفاده خاطربه ،کدهایمان

یل از پس . کنیم فادهاسیییت MNIST هایکل داده از توانیممی نظر، مورد کد آوردن دسییییت به و الگوریتم تکم

 :هستند MNIST از کوچکتری هایزیرموموعه ایم حاویهایی که در ادامه آوردهآدر 

 تستی موموعة از رکورد ده MNIST : 

https://raw.githubusercontent.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetw

csv.10ork/master/mnist_dataset/mnist_test_  
 آموزشی موموعه از رکورد صد:MNIST  

https://raw.githubusercontent.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetw

.csv100ork/master/mnist_dataset/mnist_train_  
 با را فایل دسییتی صییورت به توانیدمی دهد،می نمایش را هاآن هاداده خودکار دانلود جایبه شییما 1وب مرورگر اگر

خاب نه انت عادل عمل یا ،File منوی از Save As گزی تان در آن م ید ذخیره مرورگر یل. کن  که جایی هر در را فا

 هاییادداشیییت دفترچه کنار در mnist_dataset نام به ایپوشیییه در را هایمانداده فایل ما. کنید ذخیره خواهیدمی

IPython است شده داده نشان زیر شکل در امر این. کنیممی ذخیره خود. 

                                                           
1.  Web Browser 

https://raw.githubusercontent.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/master/mnist_dataset/mnist_test_10.csv
https://raw.githubusercontent.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/master/mnist_dataset/mnist_test_10.csv
https://raw.githubusercontent.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/master/mnist_dataset/mnist_train_100.csv
https://raw.githubusercontent.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/master/mnist_dataset/mnist_train_100.csv
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سم مثلکارهایی  از قبل صبی شبکة آموزش یا هاداده ر  پایتون کدهای در نیمبتوا تا بخوانیم را هاداده باید ،هاآن با ع

ستفاده هاآن از سیار پایتون در هافایل خواندن و کردن باز. کنیم ا ست ساده ب  کار این توانیممی چگونه یمببین بیایید. ا

 :دهیم انوام را
data_file = open("mnist_dataset/mnist_train_100.csv", 'r') 

data_list = data_file.readlines() 

data_file.close() 

 

شاهده که طورهمان  اول خط. کنیم بررسی را یک هر بیایید. نوشتیم فایل خواندن برای کد خط سه فقط ،کنیدمی م

ستفاده فایل کردن باز برای ()open تابع از شاهده که طورهمان. کندمی ا سیر تابع این پارامتر اولین کنیدمی م  نامو  م

ست فایل سیر. ا ست اختیاری ()open تابع دوم پارامتر .شودمی شامل هم را هست آن در فایل که ایپوشه ،فایل م . ا

یدمی پایتون به پارامتر این یل با کاری چه خواهیممی ،گو وام فا یل خواهیمیم یعنی ’r‘ .دهیم ان  برای فقط را فا

 را شییود هاادهد حذف یا تغییر، باعث اسییت ممکن که اتفاقی هرگونه جلوی کار این با ؛نوشییتن نه کنیم، باز خواندن

 مانع خطایی با و شیییده متوقف پایتون ،دهیم تغییر را آن و بنویسییییم فایل این در چیزی کنیم سیییعی اگر. گیریممی

 . شودمی

 به را آن ما که گرداندبازمی فایل به( گراشیییاره یک) 1فایل هَندل یک open)( تابع چیسیییت؟ data_file متغیر ،اما

 انوام فایل با خواهیممی که کارهایی همة کردیم، باز را فایل که حال. ایمداده تخصییییص data_file نام به متغیری

 .شودمی انوام فایل هَندل با دهیم

                                                           
1.  Handle 
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 ةهم خواندن برای ،اسیییت دسیییتر  در data_file با که فایل ندلهَ ()readlines تابع از ما. اسیییت سیییاده بعدی خط

ستفاده data_list متغیر به هاآن تخصیص و فایل خطوط ست لیست یک حاوی متغیر اینحال . کردیم ا  از یک هر. ا

 اندیس تغییر با راحتی به توانیممی حال. اسییت فایل خطوط از یکی معادل که اسییت ایرشییته ،لیسییت این هایآیتم

 رکورد دهمین  data_list[9] و رکورد اولین data_list[0] بنابراین،. شویم جاجابه فایل خطوط بین data_listلیست 

 در و خواندمی را فایل چون کل ؛کنید سییتفادها ()readlines از نباید ،بشیینوید دیگران از اسییت ممکن. اسییت فایل

 با خواهیدمی که کاری هر و بخوانید خط به خط را فایل گفت خواهند شیییما به هاآن. کندمی کپی کامپیوتر حافظة

 در جدا صیورت به خط هر با کردن کار این ایده اشیتباه نیسیت.. بروید بعدی خط سیراغ سیپس ،انوام دهید خط آن

 در این کتاب ما که اییهفایل حال، این با. دارد باالتری کارایی حافظه در آن کپی و فایل ةهم خواندن با مقایسیییه

. شییوندمی ترسییاده کدهایمان ،کنیم اسییتفاده ()readlines از اگر در نتیوه نیسییتند. بزرگ قدرآن کنیممی اسییتفاده

 .است مهم ما برای پایتون یادگیری موقع کدها بودن فهم قابل و گیساد

 خوبی بسیییار عادت هاآن با کار اتمام از پس مشییابه منابع سییایر و هافایل بسییتن. بنددمی را فایل کد باال، خط آخرین

ممکن اسییت  .شییود مشییکالتی بروز باعث اسییت ممکن امر این و مانندمی باز منابع این نکنیم، را کار این اگر. اسییت

ه باحتمال  علت به ،کرده باز را آن دیگر برنامة یک که فایلی در است ممکن هابرنامه از عضیب مشکالتی؟ چه بپرسید

سازگاری آمدن وجود سند ،نا شابه کار این. ننوی ست نفر دو م  نامه کاغذ تکه یک روی زمانهم کنندمی سعی که ا

 از اسییتفاده از پس اگر. کند قفل اتفاقی چنین از جلوگیری برای را فایلی کامپیوترتان اسییت ممکن گاهی. بنویسییند

ستن با که کاری حداقل. شوید شده قفل فایل ایموموعه تولید به منور است ممکن نبندید، را هاآن هافایل  هافایل ب

 فایل مختلف هایقسیییمت نگهداری برای که ایحافظه دهیدمی امکان کامپیوترتان به که اسیییت این ،دهیدمی انوام

 .کند آزاد را داده تخصیص

شت دفترچه یک ست . المانکنید امتحان را باال کد تکه و کرده ایواد خالی و جدید یاددا را چاپ  data_listهای لی

 :دهدمی نشان را کد این اجرای نتیوة زیر تصویرکنید. 
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 توانیدمی عالوه،به. گویدمی ما به را لیسییت اندازة ()len تابع. اسییت 100 لیسییت طول کنیدمی مشییاهده که طورهمان

شاهده هم را data_list[0]اول، رکورد محتویات ست 5 برچسب، یعنی ،اول عدد. کنید م  مقادیر بعدی عدد 784 و ا

 متوجه کنید، نگاه دقت به اگر. سازندمی را 5 نویسکراکتر دست به مربوط تصویر که هستند هاییپیکسل هایرنگ

ست 255 تا 0 بازة در هارنگ این مقادیر که شویدمی ست ممکن. ا  ببینید تا کنید نگاه هم رکوردها بقیة به بخواهید ا

 سیییایر برای هارنگ مقادیر که دید خواهید ،صیییورتاین در ؛خیر یا اسیییت صیییادق هم هاآن برای ویژگی این آیا

 .دارد قرار همین بازه در هم رکوردها

 را کار همان خواهیممی هم اینوا. دیدیم را ()imshow تابع با عددی هایآرایه رسییم چگونگی قبل هایقسییمت در

 باید که هاییقدم. کنیم تبدیل آرایه یک به را اندشییده جدا هم از ویرگول با که اعدادی لیسییت باید اما ،دهیم انوام

 :از عبارتند ،برداریم تبدیل این برای

 شتة  برای. کنید تبدیل جداگانه مقدار ایموموعه به را اندشده جدا هم از ویرگول با که مقادیری طوالنی ر

 .کنید استفاده موزا مقادیر بین حا ل عنوانبه ویرگول از توانیدمی مقادیر این جداکردن

 سب همان که مقدار اولین ست برچ ست بقیة و بگیرید نادیده را ا  با ایآرایه به را مقدار 784 = 28 * 28 لی

 .کنید تبدیل ستون 28 و سطر 28

 کنید رسم را آرایه. 

 و نمودارها رسم برای که پایتون هایکتابخانه باید ابتدا. کنیم بررسی هم با جز یات با را کار این پایتون کد است بهتر

 :کنیم معرفی پایتون به import دستور با را داریم نیاز هاآرایه با کار

import numpy 
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import matplotlib.pyplot 

%matplotlib inline 

شاهده را زیر کد خط سه ستفاده کوا هاداده کدام اینکه فهم ساده کردن برای را متغیرها. کنید م  رنگی ،شوندمی ا

 :ایمکرده
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') 

 مشاهده که طورهمان. شوندمی جدا هم از ویرگول با data_list[0] کردیم، چاپ را آن که اول رکورد ابتدا محتوای

 کراکتر آن باید، ()split تابع به اعالم کراکتر حا ل برای. شودمی انوام ()split تابع توسط جداسازی فرایند ،کنیدمی

 متغیر به جداسیییازی این ةنتیو. اسیییت ویرگول جداکننده کراکتر ما مثال در. کنیم ارسیییال تابع به پارامتر عنوانبه را

all_values مقدار توانیدمی. یابدمی تخصییییص all_values از لیسیییتی حاوی متغیر این دید خواهید. کنید چاپ را 

 .است مقادیر

 تردقیق را خط این بیایید. شیییودانوام می خط این در مختلف کار چند چون رسییید؛می ترپیچیده نظر به بعدی خط

 این مقادیر همة اسییتخراج برای [:1] براکت از اینوا. اسییت all_values لیسییت خط این اصییلی ةهسییت. کنیم بررسییی

 784 و گرفته نادیده را لیسییت ابتدای برچسییب توانیممی روش این با. ایمکرده اسییتفاده آن اول مقدار جز به لیسییت

 به متنی هایرشییته تبدیل برای که اسییت numpy توابع از یکی ()numpy.asfarray تابع. برداریم را باقیمانده مقدار

 یعنی اعداد به متنی هایرشته تبدیل بپرسید است ممکن. رودمی کار به آرایه یک به اعداد آن تبدیل و حقیقی اعداد

 ویرگول با خط هر مقادیر کردن جدا. بود متنی رشتة یک هم آن رکورد هر و متنی فایل یک خواندیم که فایلی چه؟

 متنی رشییتة. باشیید ”567“یا  ”apple” ،“orange123“ تواندمی متن آن. شییودمی متنی لیسییت یک تولید به منور هم

 مقادیر این اگر حتی کنیم، تبدیل عدد به را متنی هایرشیییته باید دلیل همین به. اسیییت متفاوت 567 عدد با ”567“

شته شند اعداد به شبیه ایر سمت. با ست تبدیل برای reshape((28, 28) آخر ق ست 28x28 آرایه یک به اعداد لی . ا

 .شودمی ذخیره image_array در حاصل آرایة

 مقداردهی با باراین. کندمی رسیییم ،دیدیم قبل قسیییمت در که ()imshow تابع با را imag_array متغیر سیییوم خط

cmap=’Greys’ شییوند مشییخص بهتر نویسدسییت کراکترهای تا کردیم اسییتفاده سییفید و سیییاه رنگ پالت یک از .

 :دهدمی نشان را کد این خروجی زیر تصویر
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 اگر. است 5 با برابر هم رکورد این برچسب. دهدمی نشان را 5 عدد ،شده رسم تصویر کنیدمی مشاهده که طورهمان

 :شد خواهد رسم زیر تصویر ، است صفر آن برچسب کهکنیم  انتخاب را بعدی رکورد

 
 .است صفر با برابر نویسدست کراکتر کنیدمی مشاهده که طورهمان

 MNISTآموزشی هایداده سازیآماده

 با را مانعصییبی شییبکة خواهیممی حال. دیدیم هم با را MNIST هایداده رسییم و خواندن چگونگی قبل قسییمت در

 .کنیم فکر هاآن سازیآماده دربارة کمی باید عصبی شبکة به هاداده این ارسال از پیش اما .دهیم آموزش هاداده این

 در و باشند داشته درستی شکل عصبی هایشبکه خروجی مقادیر و ورودی هایداده اگر ،میدید قبل هایقسمت در

 .کندمی کار بهتر عصبی شبکة باشند، تحریک تابع خروجی بازة
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. اسیییت 1.0 تا 0.01 ترکوچک بازة به 255 تا 0 بازة از هاورودی رنگ مقیا  تغییر ،دهیم انوام باید که کاری اولین

 جلوی توانندمی که ورودی در صفر مقادیر مشکالت با تا کردیم انتخاب بازه این پایین حد عنوانبه را 0.01 تعمداً ما

سانیبه شویم مواجه ،بگیرند را هاوزن روزر ستیم موبور. ن ستفاده ورودی مقادیر باالی حد عنوانبه 0.99 از نی  .کنیم ا

 نظرصییرف 1.0 دسییتیابی غیرقابل مقدار از باید شییبکه خروجی در فقط ؛نداریم ورودی مقادیر از 1.0 حذف به نیازی

 .کنیم

 در را هاآن باید سیییپس. دهدمی قرار 1تا  0 دربازة را هاآن 255 بر ،دارند قرار 255-0 بازة در که هاورودی تقسییییم

 0.01 بازة به را هاورودی تا کنیممی جمع هاآن با را 0.01 سپس. بگیرند قرار 0.99تا  0 بازة در تا کنیم ضرب 0.99

 :دهدمی انوام را کارها این زیر پایتون کد. کنیم تبدیل 1.0 تا

scaled_input = (numpy.asfarray(all_values[1:]) / 255.0 * 0.99) + 

0.01 

print(scaled_input) 

 

 :دارند قرار 0.99 تا 0.01 بازة در مقادیر که کندمی تأیید خروجی
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 را هاآن توانیممی ،فتندگر قرار نظر مورد بازة در هاانوام دادیم، این داده را MNIST هایداده تغییر مقیا  که حال

 .کنیم ارسال مانعصبی ةشبک به بازجست و آموزش برای

 عصبی شبکة خروجی های قبل گفتیم،طور که در قسمتهمان. کنیم فکر مانعصبی شبکة هایخروجی به باید حال

 اسییتفاده آن از که سیییگمو ید تحریک تابع. دارد را آن تولید توانایی شییبکه، تحریک تابع که دباشیی ایبازه در باید

نایی ،کنیممی ید توا یا 2.0- مثل اعدادی تول ید خروجی بازة. ندارد را 255،   1.0 و 0.0 بین تابع تحریک سییییگمو 

ست شیدا شته با ست 1.0 و 0.0 مقادیر شامل عمل در این تابع خروجی . توجه دا  این به فقط سیگمو ید تابع چون ؛نی

 تغییر را مطلوبمان مقادیر ،آموزش موقع باید رسییدمی نظر به بنابراین. رسییدنمی هاآن به گاههیچ و 1کندمی میل مقادیر

 . دهیم مقیا 

 ؟صویر استتیک  خروجیآیا  باشد؟ چه باید اصالً خروجی. بپرسیم خودمان از باید که هست هم تریمهم سؤال اما

 عصییبی ةشییبک از آنچه به و گردیمبر عقب به قدم یک اگر باشیییم؟ داشییته خروجی گرة 784 = 28 * 28 باید یعنی

 آن به درسییتی برچسییب و کنیم بندیدسییته را تصییویر خواهیممی رسیییم کهبه این نتیوه می ،کنیم فکر خواهیممی

 با خروجی یةال یک باید عصبی شبکة عبارت دیگر،به. است 9 تا 0 بازة عدد ده از یکی برچسب این. دهیم تخصیص

 الیة رةگ اولین ،باشیید صییفر پاسییخ اگر ؛(هابرچسییب یاها)پاسییخ از یک هر ازای به گره یک. باشیید داشییته گره 10

 بقیة و شودمی فعال خروجی ةالی گرة آخرین باشد 9 پاسخ اگر. مانندمی غیرفعال هاگره بقیة و شودمی فعال خروجی

 .دهدمی نشان نمونه هایخروجی با را ماشِ این زیر تصویر. بمانند باقی غیرفعال باید هاگره

 

                                                           
1.  Approach 
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ست حالتی به مربوط ،اول مثال صبی شبکة که ا ست دیده را 5 عدد کندمی فکر ع شاهده که طورهمان. ا  ،کنیدمی م

 ششم گرة گره، این باشید داشته یاد به. دارد 5 برچسب که است ایگره به مربوط خروجی الیة سیگنال ترینبزرگ

 به نزدیک و کوچک بسیار سیگنالی خروجی هایگره سایر. ایمکرده آغاز صفر از را هابرچسب شمارش زیرا است؛

 باشید داشته یاد به اما ،شود صفر خروجی تولید به منور است ممکن اعداد 1کردن ردگِ خطاهای. کنندمی تولید صفر

 .کندنمی تولید صفر خروجی ،تحریک تابع

 خروجی ترینبزرگ مودداً. است دیده را 0 کراکتر کندمی فکر عصبی شبکة که دهدمی نشان را حالتی بعدی مثال

 .است 0 برچسب به مربوط حالت این در عصبی شبکة شدةتولید

 به مربوط مثال این در شیییده تولید خروجی ترینبزرگ ،کنیدمی مشیییاهده که طورهمان. اسیییت ترجذاب آخر مثال

 سیییگنال ترینبزرگ ما عموماً. اسییت بزرگ نسییبتاً هم 4 برچسییب به مربوط خروجی حال، این با. اسییت 9 برچسییب

 4 مقدار دیدن به عصیییبی شیییبکة چگونه که کنید مشیییاهده مثال این در توانیدمی اما ،گیریممی نظر در را خروجی

                                                           
1.  Rounding Errors 
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 در هااطمینان عدم نوع این. باشیید کرده دشییوار را آن مقدار از اطمینان کراکتر نوشییتن نحوة شییاید. اسییت مشییکوک

 پاسیییخ قالب در آن به توانیممی ،بگیریم نظر در بد را خروجی چنین اینکه جایبه. افتدمی اتفاق عصیییبی هایشیییبکه

 .کنیم فکر رقیب

 اگر دیدیم که طورهمان. سیییازی کنیمعصیییبی پیاده را در قالب خروجی شیییبکة هاایده این باید حال! خوب بسییییار

شد، 5 آموزشی مثال یک برچسب باید  ،5 برچسب معادل المان جزبهعصبی،  شبکة خروجی ةآرایهای المان همة با

 مقیا  باید واقعدر. باشد [0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0] به شبیه تواندمی آرایه این. کوچکی داشته باشند مقادیر نسبتاً

سمت در .دهیم تغییر را آرایه این اعداد صبی شبکة کنیم سعی اگر دیدیم قبل هایق  تولید یک ، یاصفر خروجی ع

 خواهد شدهاشباع ایشبکه و بزرگ هایوزن ایواد به منور ،(است غیرممکن ک سیگمو یدتحری تابع برای کهکند)

ستفاده 0.99 و 0.01 مقادیر از بنابراین. شد صد آرایة نتیوه در. کنیممی ا سب برای مق  ,0.01 ,0.01]شبیه به  5 برچ

 . بود خواهد [ 0.01 ,0.01 ,0.01 ,0.01 ,0.99 ,0.01 ,0.01 ,0.01

 :کنید توجه ،سازدمی را مطلوب ماتریس که زیر پایتون کد قطعة به

#output nodes is 10 (example) 

onodes = 10 

targets = numpy.zeros(onodes) + 0.01 

targets[int(all_values[0])] = 0.99 

 نام به numpy توابع از یکی از دوم خط .دهدمی قرار 10 برابر را خروجی هایگره تعداد توضیییحات از بعد اول خط

numpy.zeros() ستفاده ،شده پر صفر مقادیر با که ایآرایه ایواد برای  شکل و اندازه تابع این پارامترهای. کندمی ا

 خروجی الیة هایگره تعداد با برابر که onodes طول با سییاده ایآرایه ما مثال این در. خواهیممی که اسییت ایآرایه

 اضافه آرایه این مقادیر به را 0.01 مقدار ،کردیم صحبت آن دربارة که صفرهایی مشکل رفع برای. خواهیممی است،

 .کنیممی

. کندمی تبدیل صحیح عدد یک به را است آموزشی مقدار برچسب معادل که MNIST رکورد اول المان بعدی خط

 این از سییپس ؛عدد یک نه شییود،می خوانده فایل از ایرشییته مقدار یک قالب در رکورد این باشییید داشییته یاد به

ست صحیح المان مقداردهی برای برچسب ستفاده 0.99 به targets لی صر ،حل راه این. شودمی ا  تمیز و مفید و مخت

ست  برای []targets  آرایة در ما نظر مورد اندیس که شودمی تبدیل 0 صحیح عدد به ”0“ برچسب این حالتدر  .ا

ست صفر برچسب شابه طوربه. ا  آرایه آخر المان targets[9] و شودمی تبدیل 9 صحیح عدد به هم ”9“ برچسب م

 :دهدمی نشان را کد این خروجی از اینمونه زیر تصویر. است



178 

 

 

سیار صبی شبکة آموزش برای هاورودی سازیآماده کارهای اینوا تا خوب، ب سب و آن بازجست و ع  خروجی ةمحا

 . دادیم انوام را برای آموزش شبکه

شان را نوشتیم اینوا تا که کدهایی زیر لیست. کنیم روزرسانیبه را مانپایتون کد دهید اجازه حال  کد این. دهدمی ن

 خواهیم اعمال کد این در بیشیییتری تغییرات هادام در. اسیییت دسیییتر  در زیر آدر  در هاب گیت طریق از همواره

 :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 

https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master/part2_neural_network_mnist_data.ipynb
https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master/part2_neural_network_mnist_data.ipynb
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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 

 

 اعالم پایتون به import دستور با کد ابتدای در را نمودار رسم هایکتابخانه از استفاده ،کنیدمی مشاهده که طورهمان

ندازة کردن مشیییخص برای هم کدهایی عالوهبه. یماهکرد یانی، ورودی، هایالیه ا ندن و خروجی م  هایداده خوا

شی سخة) MNIST آموز ضافه( هاداده این ترکوتاه ن صبی شبکة ،نهایت در. ایمکرده ا  آموزش رکوردها این با را ع

 .ایمداده

ستفاده ورودی گرة 784 از چرااما  شته یاد به اگر ایم؟کرده ا شید دا صاویر گفتیم ،با ست ت شتهد سل 28x28 نو  پیک

 .هستند

 عصبی ةشبک چون ؛ایمنکرده استفاده 784 از تربزرگ عددی از. نیست علمی هم قدرهاآن میانی گرة 100 از استفاده

ه داد نمایش ورودی خود از مختصیییرتری صیییورت به که کند پیدا ورودی در الگوهایی یا ها،ویژگی بتواند باید

نابراین. شیییوندمی  کند سیییعی کنیم موبور را شیییبکه توانیممی هاورودی تعداد از ترکوچک مقداری انتخاب با ب

سیار میانی الیة هایگره تعداد اگر حال، این با. کند خالصه را کلیدی هایویژگی شد، کم ب  برای شبکه توانایی ما با

برای عصییبی  شییبکة توانایی اسییت ممکن دیگر، عبارتبه. کنیممی محدود را خاص الگوهای یا هاویژگی کردن پیدا

 انتخاب دارد؛ خروجی مقدار 10 و گره 10 خروجی ةالی اینکه به توجه با. بگیریم آن از را MNIST هایداده فهم

 .رسدمی نظر به منطقی میانی الیة گره 100
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صی روش شخ سا ل برای میانی الیة هایگره تعداد انتخاب برای م صی روش عالوه،به .ندارد وجود مختلف م شخ  م

 پیدا برای متفاوت اعداد بررسیییی روش بهترین حاضیییر حال در. ندارد وجود هم میانی هایالیه تعداد انتخاب برای

 .کندمی کار خوبی به شما نظر مورد مسئلة برای که است عددی کردن

 

 عصبی شبکة تست

 خواهیممی دادیم؛ آموزش آموزشیییی، هایداده از رکوردی 100 زیرموموعة یک با را مانعصیییبی شیییبکة که حال

ست ست بوده مؤتر چقدر آموزش فرایند کنیم ت  موموعه یعنیدهیم؛ می انوام دوم هایداده موموعه با را کار این. ا

 هایداده برای که اسیییت کدی مشیییابه کار این به مربوط کد. بخوانیم را تسیییت هایداده باید ابتدا ؛تسیییت هایداده

 :نوشتیم آموزشی

# 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() 

شابه ساختاری هاداده این کنیم. باز قبل مثل را هاداده این باید فایل شی هایداده م  ایحلقه اینکه از پیش. دارند آموز

 اتفاقی چه ،کنیم تسییت دسییتی را رکوردها از یکی اگر ببینیم دهید اجازه کند، تسییت را رکوردها ةهم که بنویسیییم

صویر. افتدمی ستی هایداده اول رکورد زیر ت شان را ت صبی شبکة بازجست برای آن از که دهدمی ن  دیدهآموزش ع

 :ایمکرده استفاده
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شاهده که طورهمان سب ،کنیدمی م ستی هایداده موموعه اول رکورد برچ ست ”7“ ت ستی اگر امیدواریم. ا  با بازج

 .بگیریم یکسانی پاسخ ،کنیم ارسال عصبی شبکة به رکورد این هایداده

 ةشییبک بازجسییت. اسییت هفت با برابر ،نویسدسییت عدد که کندمی تابت تسییتی هایداده رکورد اولین مقادیر رسییم

. دهدمی نشییان را عصییبی شییبکة هایگره از یک هر خروجی لیسییت این. کندمی تولید اعداد از لیسییتی دیدهآموزش

صویر در احتماالً ست تربزرگ ینسایر از خروجی مقادیر از یکی که ایدکرده توجه نکته این به ت  معادل مقدار این. ا

 .شودچون شمارش از صفر آغاز می ؛است آرایه المان هشتمین مقدار اینتوجه داشته باشید . است 7 برچسب

 شبکة به توانستیم !داشت را ارزشش کشیدیم کتاب این در که هاییسختی همة! کرد کار درستی به مانعصبی شبکة

صبی ست بگوید ما به که هیمد آموزش مانع شده ا شته  صویر نو شته یاد به. چه عددی در ت شید دا صبی شبکة با  ،ع

 آموزشی هایداده موموعه از بخشی تصویر این عبارت دیگر،است. به ندیده قبالً را تستی رکورد در موجود تصویر
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 این. دهد تشخیص ،است ندیده قبالً که را نویسدست کراکتر یک درستی به توانست عصبی شبکة نتیوه در. نیست

 !است بزرگی بسیار کار

 هوش را آن بسیییاری که دهدانوام می کاری این شییبکه .سییاختیم عصییبی شییبکة پایتون سییاده کد خط چند با تنها

 که اینواست انگیزترهیوان نکتة. بخواند را افراد نوشتهدست اعداد گیردمی یاد عصبی شبکه این ؛دانندمی مصنوعی

 60000 مانآموزشییی هایداده باشییید داشییته یاد به. کردیم اسییتفاده مانآموزشییی هایداده از کوچکی بخش از ما

 کردیمنمی فکر هم خودمان مان استفاده کردیم.عصبی آن برای آموزش شبکة رکورد 100از  . ما فقطدارند رکورد

 . کند کار درستی به بتواند عصبی شبکة کوچکی آموزشی موموعة چنین با

یایید  باراین البته. دهدمی نشیییان العملیعکس چه موجود هایداده ةبقی با مانعصیییبی شیییبکة ببینیم و دهیم ادامه ب

 موفق چقدر هایمانایده ،کنیم بررسی بتوانیم تا کنیممی تبت هم را عصبی شبکة خروجی نبودن یا بودن آمیزموفقیت

 خروجی با را کارمان خروجی توانیممی عصیییبی ةشیییبک خروجی نبودن یا بودن آمیزموفقیت تبت با عالوهبه. اندبوده

 :ایمکرده بررسی را دهدمی انوام کد این که کارهایی ادامه در. کنید مشاهده را زیر کد. کنیم مقایسه بقیه کار

# 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 

 

 تسییتی وردهایرک از یک هر نتیوة با لیسییت این. کنیممی ایواد scorecard نام به خالی لیسییتی حلقه، آغاز از پیش

 رکورد؛ است قبل مشابه دهیممی انوام حلقه داخل که کارهایی کنید،می مشاهده که طورهمان. شودمی روزرسانیبه

 مقادیر سایر مقیا  ادامه در. داریممی نگه مطلوب پاسخ عنوانبه را اول مقدار سپس. کنیممی جدا ویرگول با را متنی

 ذخیره outputs نام هب متغیری در را عصبی شبکة پاسخ. باشند مناسب عصبی شبکة بازجست برای تا دهیممی تغییر را

 .کنیممی

ست بعدی قدم انگیزهیوان بخش صبی ةشبک نظر از که دانیممی. ا شترین که خروجی گرة ع سخ  دارد را مقدار بی پا

)کراکتر  برچسیییب معادل ،عصیییبی در آرایة خروجی شیییبکة آن موقعیت یعنی گره، آن 1اندیس. اسیییت بازجسیییت

ست صویر(د ست نویس موجود در ت صفر آغاز می .ا شمارش اندیس آرایه از   شود. در نتیوه،همان طور که گفتیم 

ست ”4“ برچسب معادل پنوم المان و ”0“ برچسب معادل اول المان شخص ا سایر برچسب ها هم با همین روش م  .

  شوند.می

 این. گویدمی ما به را آن اندیس و کندمی پیدا را آرایه یک مقدار ترینبزرگ که داردتابعی  numpy خوشیییبختانه

https://docs.scipy.org/doc/numpy- آدر  در را تابع این مسییتندات توانیدمی. دارد نام numpy.argmax)(تابع

reference/generated/numpy.argmax.html/1.10.1 عه طال ید م قدار تابع این اگر. کن ند را صیییفر م  ،بازگردا

 .ترتیب همین بقیه هم به و است صفر بازجست پاسخ کندمی فکر عصبی شبکة که فهمیممی

سمت صبی شبکة خروجی برچسب ،کد آخر ق سه )مقدار مطلوب( صحیح برچسب با را ع  ود این اگر. کندمی مقای

 این نتهایا به 0 مقدار صییورتاین غیر در شییود،می اضییافه scorecard لیسییت انتهای به 1عدد  ،بودند یکسییان مقدار

 .شد خواهد اضافه لیست

 تصویر. ببینیم ار صحیح پاسخ و عصبی شبکة خروجی بتوانیم تا کردیم اضافه مانکد به ()print دستور ایموموعه ما

 :دهدمی نشان را scorecard مقدار و کد این خروجی زیر

                                                           
1.  Index 

https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.argmax.html
https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.argmax.html
https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.10.1/reference/generated/numpy.argmax.html
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 لیسییت طبق. دارد وجود اشییتباه زیادی تعداد و نیسییتند درخشییان خیلی باراین نتایج کنیدمی مشییاهده که طورهمان

scoreboard ست، رکورد 10 از صبی شبکة ت ستی به را مورد شش ع شخیص در ست داده ت  نرخ دیگر عبارتبه. ا

 تکه بیایید. نیست بد هم قدرهاآن مانآموزشی هایمثال تعداد به توجه با نتیوه این .است %60 عصبی شبکة موفقیت

 :کند چاپ اعشاری عدد یک قالب در را مانتست نتیوة که بنویسیم کدی

# calculate the performance score, the fraction of correct 

answers 

scorecard_array = numpy.asarray(scorecard) 

print ("performance = ", scorecard_array.sum() / 

scorecard_array.size) 

 مقدار این. ست آوریمة عصبی را به دتوانیم درصد موفقیت شبکای ساده میکنید با محاسبهطور که مشاهده میهمان

 ببینیم بیایید. است شده تقسیم ی آنهاالمان کل تعداد بر که است scoreboard لیست در 1 مقدار با هاییالمان جمع

 :کندمی تولید مقداری چه کد این

 
 .کندمی چاپ را دقت درصد 60 یا 0.6 مقدار کد این انتظارمان طبق ،کنیدمی مشاهده که طورهمان
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 آموزشی هایداده کل با عصبی شبکة تست و آموزش

 اضیافه ماناصیلی برنامة به را نوشیتیم عصیبی شیبکة کارایی تسیت برای که جدیدی کدهای همة اسیت بهتر ادامه در

 تغییر هم را عصییبی شییبکة تسییتی و آموزشییی هایداده هایفایل نام ،هسییتیم مانبرنامه تغییر حال در که حال. کنیم

 با را هافایل این الًقب. کند اسیییتفاده تسیییتی رکورد 10000 و آموزشیییی کوردر 60000 همة از مانبرنامه تا دهیممی

 .ایمکرده ذخیره mnist_dataset/mnist_test.csv و mnist_dataset/mnist_train.csv هاینام

 :لود کنیدگیت هاب دان سایتوب از را ی پایتونکدها یادداشت دفترچه توانیدمی باشید داشته یاد به

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

/part2_neural_network_mnist_data.ipynb  

 معادل قتید تستی رکورد 10000 با آن تست و آموزشی مثال 60000 با نماالیه سه سادة عصبی شبکة آموزش وةنتی

 :درصد 95 معادل دقتی ،است خوبی بسیاری نتیوة این. دارد 0.9473

 
سة صبی ةشبک %95 به نزدیک دقت مقای  خالی http://yann.lecun.com/exdb/mnist/ آدر  1هایمحک با مانع

 برخی حاصیییل از نتایج از ،ایمدهآور دسیییت به که اینتیوه دید خواهید صیییفحه این به مراجعه با. نیسیییت لطف از

ست بهتر قدیمی هایروش ستاورد. ا شابه ما د ستاورد م ست ایساده عصبی هایشبکه د  فهرست صفحه آن در که ا

 . نیست بد اصالً اینتیوه چنین. %95.3 یعنی شده،

شحال باید شیم خو ستفاده در تالشمان اولین که با صبی هایشبکه از ا ستاورد با که انوامیده اینتیوه به ع  انمحقق د

 همة وامان و آموزشیییی ثالم 60000 بررسیییی اینکه از نباید عالوهبه. اسیییت قیا  قابل عصیییبی هایشیییبکه ایحرفه

 طی ما جدید تاپلپ. شییوید متعوب ،کشییدمی طول کمی مدرن کامپیوترهای روی حتی هاآن به مربوط محاسییبات

 .بکشد لطو کمتر یا بیشتر شما کامپیوتر روی کار این است ممکن. کرد بررسی را آموزشی هایداده دقیقه دو

                                                           
1.  Benchmarks 

https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master/part2_neural_network_mnist_data.ipynb
https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master/part2_neural_network_mnist_data.ipynb
http://yann.lecun.com/exdb/mnist/
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 آموزش نرخ تغییر: بهبود مقداری

صدی 95 موفقیت صبی شبکة اولین با MNIST هایداده موموعه با در  سادة کدهای و ساده هایایده با تنها مان،ع

 وانیمتب شییاید ،اما .اسییت منطقی کامالً ،کنید توقف جاهمین خواهیدمی اگر نتیوه در. خیلی هم خوب اسییت پایتون

 .کنیم اعمال مانعصبی ةشبک روی ایساده بهبودهای

 قبل قسییمت در. اسییت یادگیری نرخ تغییر ،دهیم انوام مانعصییبی شییبکة بهبود راسییتای در توانیممی که کاری اولین

 را آن نتیوة و ،0.6 کنیم، برابر دو را مقدار این بیایید. دادیم قرار 0.3 با برابر را آن مقادیر سیییایر تأتیر بررسیییی بدون

. رسید واهدخ 0.9047 به مانعصبی شبکة دقت نرخ یادگیری این با دید خواهیم کنیم، اجرا را کد اگر. کنیم بررسی

 .است بدتر یقبل نتیوة از مقدار این

 دقت این. کندمی پیدا بهبود 0.9523 به مانعصییبی شییبکة دقت باراین. کنیم بررسییی ار 0.1 یادگیری نرخ بیایید حال

 الیة رهگ 1000 و شده گزارش http://yann.lecun.com/exdb/mnist/ سایت در که است عصبی شبکة دقت مشابه

 !رسیدیم نتیوه همان به کمتری هایگره با ما. دارد میانی

ما فاقی چه ،دهیم قرار 0.01 با برابر را آن و کنیم ترکوچک هم باز را یادگیری نرخ اگر ا تد؟می ات  دقت باراین اف

صبی شبکة سدمی نظر به نتیوه در. کندمی تنزل 0.9241 به و شودمی کمتر ع ستفاده ر  خیلی یادگیری نرخ یک از ا

 بیش کردن کوچک با را کاهشی گرادیان سرعت کار این با زیرا؛ است منطقی نتیوه این. نیست خوب هم کوچک

 .دهیممی کاهش هاقدم حد از

 را هاآزمایش این باید زیرا ؛نیست علمی خیلی مثال این در ما رویکرد البته. کشدمی تصویر به را نتایج این زیر نمودار

 آگاهی حال، این با. برسانیم حداقل به را کاهشی گرادیان بد سفرهای و نتایج بودن تصادفی آتار تا کنیم تکرار بارها

 .نیست لطف از خالی دارد بهینه مقدار یک خود یادگیری نرخ که نکته این از

http://yann.lecun.com/exdb/mnist/
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 حالت بهترین در عصبی شبکة دقت باشد 0.3 تا 0.1 بین یادگیری نرخ اگر ،کنیدمی مشاهده نمودار در که طورهمان

 0.9537 با برابر عصیییبی شیییبکة دقت حالت این در. کنیم امتحان را 0.2 یادگیری نرخ بیایید حال. بود خواهد خود

توانید در اسییتفاده از نمودار برای درک بهتر مسییئله را می ایدة .اسییت 0.3 یا ،0.1 از بهتر کمی نتیوه این. بود خواهد

 .است ترساده بسیار اعداد از لیستی با مقایسه در تصاویر فهم ؛شرایط مشابه هم به کار ببرید

 هایداده موموعه برای رسییدمی نظر به که کنیم اسییتفاده 0.2 یادگیری نرخ از اسییت بهتر فوق هایبررسییی نتیوه در

MNIST است ممکن یادگیری نرخ ترینبهینه ما عصبی شبکة و. 

 فرایند زیرا ؛بود خواهد متفاوت کمی ما نتایج با تاننتایج کنید اجرا را هاکد این خودتان اگر ،توجه داشیییته باشیییید

 در بود؛ خواهد متفاوت ما تصییادفی اولیة هایوزن با شییما تصییادفی اولیة هایوزن. اسییت تصییادفی یادگیری تا حدی

 .کرد خواهد دنبال کاهشی گرادیان با را متفاوتی مسیر شما کد نتیوه
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 متفاوت اجرای چند: بهبود کمی

 را عصبی شبکة آموزش بار هر افراد برخی. است عصبی شبکة آموزش چندبار ،کنیم اعمال توانیممی که بعدی بهبود

 نیازمند کار این انوام برای کامپیوترمان اگر خصیییوصبه دهیم؟ انوام کاری چنین باید چرا اما ،نامندمی 1«وردُ» یک

 حداقل به را کاهشیییی گرادیان خطای داریم سیییعی آموزش فرایند تکرار با باشییید؟ دقیقه 30 تا 20 مثل زیادی زمان

 .برسانیم

شبکة با را خود کار بیایید صبی دوبار آموزش  ستند یادز کنیم اعمال کد در باید که تغییراتی. کنیم شروع ع  . فقطنی

 :دهدمی نشان را الزم تغییرات زیر کد تکه. دهیم قرار حلقه یک در را آموزش فرایند کد باید

# 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 

 در اندک بهبودی ،کنیدطور که مشاهده میهمان. بود واهدخ 0.9579 با برابر آموزشمرتبه  دو با عصبی ةشبک دقت

 .حاصل شد آموزش باریک با مقایسه

 نتایج نمودار یک رسییم با و کنیم تسییت هم را آموزش دفعات تعداد بیایید ،مختلف یادگیری هاینرخ بررسییی مثل

 بیشییتر آموزش که رسییید خواهیم نتیوه این به ،کنیم فکر موضییوع این به شییهودی اگر. کنیم مقایسییه هم با را هاآن

 بد هم حد از بیش آموزش که باشییید شییده نکته این متوجه شییما از برخی اسییت ممکن. دهدمی افزایش را کارایی

                                                           
1.  Epoch 
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 مناسبی خروجی عصبی شبکة ،زشبیش برا نتیوه در. شودمی آموزشی هایداده با 1«زشابر بیش» باعث زیرا ؛است

شده مواجه هاآن با قبالً که هاییداده برای ست ایپدیده زشابر بیش .گرداندبازنمی ن  مختلف هایروش در باید که ا

 :کشدمی تصویر به را پدیده این زیر نمودار. کنید توجه آن به عصبی، هایشبکه فقط نه و ماشین یادگیری

 

شاهده که طورهمان  کارایی آن از پس. افتدیم اتفاق آموزش مرتبه 7تا  5 با عصبی شبکة کارایی بهترین ،کنیدمی م

 آموزش مرتبه 6 با شبکه کارایی افت. باشد زشابربیش خاطربه است ممکن کارایی کاهش این. یابدمی کاهش شبکه

 .باشد کاهشی گرادیان طی اشتباه کمینة مقدار یک در عصبی ةشبک افتادن گیر خاطربه تواندمی

 تعداد ایبر یادگیری نرخ حد از بیش بودن باال ،شییود عصییبی ةشییبک کارایی کاهش باعث تواندمی که دیگری علت

 کاهش 0.1 به 0.2 از را یارگیری نرخ باراین و کنیم تکرار مودداً را آزمون این دهید اجازه. اسییت آموزش هایدور

 . افتدمی اتفاقی چه ببینیم و دهیم

                                                           
1.  Overfitting 
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هفت مرتبه به شبکه برای رسیدن به این مقدار باید  .رسدمی %96.28 یا 0.9628 به کاراییحداکثر مقدار  کار این با

 آموزش دهیم. عصبی

 .دهدمی نشان 0.2 و 0.1 آموزش نرخ با را عصبی ةشبک جدید کارایی زیر نمودار

 

 در. کندمی تولید بهتری نتایج دفعات آموزش، تعداد افزایش با یادگیری نرخ کاهش ،کنیدمی مشیاهده که طورهمان

سیممی 0.9689 مقدار به حالت بهترین ست خطا %3 معادل تقریباً که ر یان  سایتوب در موجود نتایج با خطا این. ا

 .است مقایسه قابل الکان

سامد) تریطوالنی مدت برای بخواهیم اگر شهودی صورتبه  شی ب شتر آموز شی گرادیان از( بی ستفاده کاه  کنیم، ا

سیر به کلی طوربه و برداریم( یادگیری نرخ) تریکوچک هایقدم توانیممی سیم بهتری م  نظر به فوق نمودار طبق. بر

 نکته این به مودداً. دهدمی را ممکن نتیوة بهترین MNIST هایداده و لهمسیییئ این برای آموزش مرتبه 5 رسیییدمی

شته توجه شید دا شی که با سبتاً ،دادیم انوام که آزمای ست غیرعلمی ن  آن باید آزمایش این دادن انوام درست برای. ا

http://yann.lecun.com/exdb/mnist/
http://yann.lecun.com/exdb/mnist/
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شی دفعات تعداد و مختلف یادگیری هاینرخ برای بارها را صادفی آتار تا کنیم تکرار متفاوت آموز  که نتایج بودن ت

 .برسانیم حداقل به را است کاهشی گرادیان ذاتی هایویژگی از

 

 عصبی شبکة شکل تغییر

. است عصبی شبکة شکل تغییر ،کردیممی این کار را زودتر باید شاید و ایمنکرده امتحان هنوز که کارهایی از یکی

 .است 100 با برابر هاگره این تعداد حاضر حال در. دهیم تغییر را عصبی شبکة میانی ةالی هایگره تعداد بیایید حال

 .افتدمی اتفاقی چه دهیم نواما را کار این اگر ،کنیم فکر بیایید دهیم، تغییر را میانی ةالی هایگره تعداد اینکه از پیش

 .دهندنمی انوام هاودیور روی کاری ورودی هایگره که دارید یاد به احتماالً. شودانوام می میانی الیة یادگیری در

ستفاده هاورودی دریافت برای فقط هااین گره سا برای هم خروجی هایگره عالوهبه. شوندمی ا  شبکة خروجی لار

. کنندمی تبدیل صبیع شبکة پاسخ به را ورودی که هستند( پنهان) میانی( هایالیه یا) الیه این. روندمی کار به عصبی

 .دهندمی انوام را ییادگیر میانی الیة از بعد و قبل ارتباطات وزن واقعدر. افتدمی اتفاق )ها(الیه این در یادگیری

سیار مانمیانی الیة هایگره تعداد اگر ضای گره، سه مثال برای بود، کم ب  وجود عصبی شبکة یادگیری برای کافی ف

 حالت این. کند تبدیل صییحیحی خروجی به را هایشورودی ةهم تواندنمی عصییبی شییبکة در این حالت، شییت.ندا

 سرنشین همه این ظرفیت ماشینی چنین. کنید آن سوار را نفر ده خواهیدمی و دارد صندلی پنج که است ماشینی معادل

 تواندنمی عصییبی شییبکة. گویندمی 1«یادگیری ظرفیت» عصییبی هایشییبکه ویژگی این به هاکامپیوتردان. ندارد را

 .دهید افزایش را آن یادگیری ظرفیت عصبی شبکة شکل تغییر با توانیدمی اما ،بگیرد یاد اشیادگیری ظرفیت از بیشتر

 نخواهیم یادگیری ظرفیت کمبود دچار حالت این در افتد؟می اتفاقی چه ،باشیم داشته میانی الیة گره 10000 اگر اما

 رارگیریق مکان برای زیادی هایانتخاب حالت این در زیرا ؛شود ترسخت عصبی شبکة آموزش است ممکن اما ،شد

 .باشد شآموزبار  10000 به نیاز عصبی شبکة چنین آموزش برای است ممکن. دارد وجود گرفته یاد شبکه آنچه

 :افتدمی اتفاقی چه ببینیم و دهیم انوام آزمایش چند بیایید

                                                           
1.  Learning Capacity 
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 تعداد خوبی به میانی کم است، های الیةحالتی که تعداد گره برای عصبی شبکة نتایج ،کنیدمی مشاهده که طورهمان

 میانی الیة ةگر 5 با عصیییبی شیییبکة کارایی با این حال. اسیییت انتظاراتمان با مطابق نتیوه این. نیسیییت زیاد هایگره

شییبکة  خاطر داریدبه احتماالً. اسییت انگیزشییگفت میانی های الیةتعداد کم گره به توجه با نتیوه این. اسییت 0.7001

ستفاده گره 10 از اگر. دارد میانی الیة گره 100 مانعصبی فعلی رسد. این می 0.8998 به عصبی شبکة دقت ،کنیم ا

دهم تعداد ؛ یعنی با یککردیم اسییتفاده که اسییت هاییگرهتعداد  دهمیک تعداد این. اسییت انگیزشییگفت نتیوه هم

 برسیم. %90توانیم به دقت ها میگره

سیاری نتایج کم، یادگیری ظرفیت میانی، الیة گره کمی تعداد با تواندمی عصبی شبکة. دارد تکرار ارزش نکته این  ب

 .است عصبی هایشبکه قدرت بر شاهدی این. دهد ارا ه خوبی

 تعداد افزایش با عالوهبه ؛زیاد خیلی نه اما یابد،می افزایش عصیییبی شیییبکة دقت میانی، الیة هایگره تعداد افزایش با

 گرة هر زیرا، ؛کندمی پیدا توجهی قابل افزایش هم عصیییبی شیییبکة آموزش برای نیاز مورد زمان میانی الیة هایگره

 قابل مقدار به نیاز ارتباطات این. است بعد و قبل الیة هایگره همة با ارتباطات از ایموموعه معادل میانی الیة اضافی
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 عصییبی شییبکة آموزش زمان گرفتن نظر در با را میانی ةالی هایگره تعداد باید ما نتیوه در. دارند محاسییبات توجهی

 شما کامپیوتر است ممکن. است قبول قابل میانی الیة گرة 200 با آموزش زمان ما شخصی کامپیوتر در .دهیم افزایش

 .باشد کندتر یا ترسریع

 با برابر شیییبکه دقت حالت این در. رسیییدمی جدیدی رکورد به هم مانعصیییبی شیییبکة دقت میانی، گرة الیة 200 با

 با مقایسییه در نتیوه این. رسییاند 0.9762 دقت به را ما میانی الیة گرة 500 با طوالنی اجرای یک. بود خواهد 0.9751

 .است خوب واقعاً الکان سایتوب در موجود نتایج

 قابل مقدار به شیییبکه شیییکل تغییر با ،داشیییتیم ابتدا در که %95 دقت که دید خواهید ،کنید نگاه را فوق نمودار اگر

 .کرد پیدا بهبود قبولی

 ابتدای در که ایساده مفاهیم با ما. کنیم بررسی را دادیم انوام اینوا تا که کارهایی و توقف کنیم ایلحظه است بهتر

 دقت و کارایی عصبی شبکة این عالوهبه. ساختیم عصبی شبکة یک پایتون ساده امکانات با و دادیم توضیح کتاب

 . است مقایسه قابل آکادمیک عصبی هایشبکه با که دارد قبولی قابل

 کنید؛ مطالعه را سیییوم قسیییمت خواهیدنمی اگر اما ،داد خواهیم انوام هم بیشیییتری کارهای کتاب سیییوم بخش در

 میانی الیة گرة متفاوتی تعداد از کنید سعی ؛دهید ادامه ،ساختیم که عصبی شبکة روی را خود هایآزمایش توانیدمی

 .شودمی چه ببینید تا کنید استفاده دیگر تحریک تابع یک از حتی یا دهید، تغییر را هامقیا  کنید، استفاده

 

 نهایی کد

 کتاب از را کدها خواهندمی دالیلی به یا ندارند، دسییترسییی هاب گیت به که کسییانی برای را نهایی کدهای ادامه در

 :ایمکرده لیست بخوانند

# 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 

http://yann.lecun.com/exdb/mnist/
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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 
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    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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 ترجالب کارهای گ سوم بخش

 «گیریدنمی یاد نکنید، بازی اگر»
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 این. اسییت هانبودن آ جالب هاکرد. علت بررسییی این ایده خواهیم بررسییی را بیشییتری هایایده کتاب بخش این در

ستند ضروری عصبی هایشبکه مقدمات یادگیری برای هاایده  بررسی بخش این در که مطالبی همة اگر نتیوه در. نی

 .نباشید نگران ،نگرفتید یاد را کنیممی

سی به کتاب بخش این در چون صبی هایشبکه فهم برای هاآن یادگیری که جالبی هایایده برر ست ضروری ع  ،نی

 سییاده زبان به را هاایده کنیممی سییعی حال این با. رفت خواهیم پیش قبل هایقسییمت از ترسییریع کمی پردازیم؛می

 .دهیم توضیح

 

 خودتان خطدست

 نویسدسییت کراکترهای چرا اما .کردیم اسییتفاده MNIST هایموموعه داده نوشییتهدسییت اعداد از کتاب این در

 عالوهبه. کرد خواهیم ایواد تستی داده ایموموعه خودمان خطدست با آزمایش این در ؟نکنیم آزمایشمان را خود

ستفاده کراکترها نوشتن برای مختلفی هایروش از کنیممی سعی  خود از رفتاری چه مانعصبی شبکة ببینیم تا کنیم ا

 حتماً ندارد لزومی. بسازید خواهیدمی که تصویری ایواد یا ویرایش، افزارنرم هر با را تصاویر توانیدمی. دهدمی نشان

 سییییسیییتم در که اسیییت رایگان و 1،باز متن جایگزینی GIMP. کنید اسیییتفاده Photoshop مثل گرانقیمتی افزارنرم از

را با خودکار روی یک تکه  کراکترها توانیدمی حتی ،اسیییت اسیییتفاده قابل 4لینوکس و 3،مکینتاش 2،ویندوز هایعامل

سید شی یک با و کاغذ بنوی  موجود نیازمندی تنها. کنید سکناِ را آن 5سکنراِ با یا بگیرید؛ عکس از آن دوربین یا گو

 قالب در را آن . پس از ایواد تصویر،(باشد داشته یکسانی عرض و طول) باشد مربعی شکل تصویرتان که است این

PNG قالب در تصییویر ذخیرة برای. کنید ذخیره PNG منوی از باید تصییویر ویراسییتار افزارهاینرم بیشییتر در File 

ن ید انتخاب را Export یا ،Save As ةگزی ید انتخاب را PNG مختلف هایقالب لیسیییت در و کن  زیر شیییکل. کن

 :دهدمی نشان را ایمکرده ایواد ما که تصاویری

                                                           
1.  Open Source 

2.  Windows 

3.  Max 

4.  Linux 

5.  Scanner 
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 خطدسیت هم 3 عدد. اسیت شیده نوشیته گچ با ماژیک جای به 4 عدد. اسیت خودمان خطدسیت باال شیکل 5 عدد

 شیییودمی اسیییتفاده هاکتاب یا هاروزنامه در که 1فونتیبا  2 عدد. ایمکرده پاک را آن از هاییبخش عمداً اما ،ماسیییت

 هم آخر عدد. درآوردیم آب در عدد انعکا  به شییبیه ،شییکل این به عمداً را 6 عدد. اسییت شییده تار کمی و نوشییته

 .کند ترسخت را عصبی شبکة کار تا است شده اضافه آن به نویز مقداری اما ،است آن ماقبل عدد مانند

ما ،ایمکرده انتخاب هاآن جذابیت خاطربه را کتاب بخش این مطالب ،گفتیم که طورهمان  این در مهمی نکات ا

سان ذهن توانایی. دارد وجود مطالب سیب از پس حتی کار، ادامة برای ان شمندان یشگفت باعث همواره ،دیدن آ  دان

 گیرندمی یاد هک آنچه عصبی هایشبکه .مغز( از الهام )بادارد وجود هم عصبی هایشبکه در توانایی این. است شده

 با توانندمی و ندامقاوم خرابی به نسییبت عصییبی هایشییبکه یعنی این. کنندمی توزیع ارتباط چندین وزن قالب در را

سیب وجود صاویر اگر عالوهبه. کنند کار خوبی به دیدگیآ شند، ناقص ت سیب یا با شند دیده آ صبی کةشب هم با  ع

ستی به را هاآن قبولی قابل میزان به تواندمی شخیص در سیار ویژگی این. دهد ت ست یقدرتمند ب ست برای. ا  ما آن ت

 .کردیم پاک فوق تصویر در را 3 عدد از هاییبخش

 کار این یبرا. دهیم مقیا  تغییر پیکسیییل 28x28 به را مانPNG تصیییاویر باید MNIST هایداده با تطبیق برای

 . کنید استفاده تصویر ویراستار یک از توانیدمی

                                                           
1.  Font 
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 به. اندآورده را برایمان فراهم PNG جمله از رایج، تصیییویری هایقالب یهاداده خواندن امکان پایتون هایکتابخانه

 :کنید نگاه زیر سادة کد
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 

صویری، هایفایل خواندن در ()scipy.misc.imread تابع . کندمی کمک ما به JPG یا ،PNG هایفایل مثال برای ت

 پارامتر. کنید اعالم پایتون به را scipy.misc کتابخانه از اسیییتفاده import دسیییتور با باید تابع این از اسیییتفاده برای

flatten=True صویر شاری اعداد از ایآرایه به را ت صویر اگر و کندمی تبدیل اع شد رنگی ت  سفید و سیاه را آن ،با

 .کرد خواهد

ستی به 28x28 مربع یک از را آرایه بعدی خط  ورودی عنوانبه را آن توانیممی که کندمی تبدیل اعداد از طوالنی لی

 این علت. ایمنداده انوام قبالً را آرایه از 255 تفریق اما ،ایمداده انوام بارها قبالً را کار این. بدهیم مانعصبی شبکة به

 موموعه در اما ،شییودمی اسییتفاده سییفید رنگ برای 255 از و سیییاه رنگ معنایبه صییفر از عموماً که اسییت این کار

 MNIST تصییاویر با ما تصییاویر تا کنیم برعکس را مقادیر باید نتیوه در. اسییت برعکس امر این MNIST هایداده

 .باشند داشته مطابقت

 نمونة کدهای به زیر لینک با توانیدمی. دهدمی انوام را 1.0 تا 0.01 بازة به مقادیر آشییینای مقیا  تغییر آخر خط

 :باشید داشته دسترسی PNG هایفایل خواندن

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

/part3_load_own_images.ipynb  

سخه باید در ادامه صبی ةشبک از این سازیم مانابتدایی ع  جایبه و داد آموزش MNIST هایداده با را آن بتوان که ب

 هاب گیت از زیر پیوند با جدید برنامه کد. کنیم تسییت خودمان تصییاویر با را آن MNIST تسییتی هایداده با تسییت

 :است دانلود قابل

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

/part3_neural_network_mnist_and_own_data.ipynb  

 :دهندمی نشان خالصه صورت به را خودمان تصاویر با عصبی ةشبک بازجست نتایج زیر تصاویر

https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master/part3_load_own_images.ipynb
https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master/part3_load_own_images.ipynb
https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master/part3_neural_network_mnist_and_own_data.ipynb
https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master/part3_neural_network_mnist_and_own_data.ipynb
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 را ساختیم که تصاویری همة کردیم، اضافه نویز آن به که 6 عدد جزبه عصبی شبکة ،کنیدمی مشاهده که طورهمان 

ستی به سایی در صاویر با را عصبی شبکة. کردیم مخدوشآن را  عمداً که 3 عدد حتی ،کندمی شنا ست خودتان ت  ت

صوصبه کنید، ست کراکترهای خ صبی شبکة که شود تابت شما به تا تان،نویسد ستی به واقعاً ع . کندمی کار در

 به نسبت چقدر عصبی شبکة اینکه و نتایج دیدن از. کنید بررسی هم را مختلفی مخدوش تصاویر کنید سعی عالوهبه

 .شد خواهید زدهشگفت ،است مقاوم تصاویر خرابی

 

 گذرد؟می چه عصبی شبکة فکر در

 فرض. هستند مفید ،کنیم حل را هاآن قوانین از ایموموعه با چگونه دانیمنمی که مسا لی حل برای عصبی هایشبکه

 متوجه تصییوراتتان در احتماالً. بنویسییید شییرط ایموموعه بودید موبور ،تصییاویرداخل  اعداد تشییخیص برای کنید

 .بود نخواهد آمیزموفقیت هم تانتالش احتماالً و نیست ساده شروطی چنین نوشتن که شد خواهید
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 رازآلود سیاه جعبه

صبی شبکة اینکه از بعد سید، قبولی قابل میزان به آن نتایج و دید آموزش ع ساً شما ر سا  رازآلود سیاه جعبه یک ا

 یک فقط صبیع ةشبک ،عمل در ؛آوردمی دست به را جواب چگونه عصبی شبکة دانیدنمی واقعدر. داشت خواهید

 چگونگی و بود نخواهد سازمشکل امر این ،باشید مندعالقه پاسخ دریافت به فقط اگر)گذاردمی شما اختیار در پاسخ

سبة سخ محا ست اهمیتبی شما برای پا ستشبکه معایب از یکی ویژگی این اما ،ا صبی ا  یادگیریرایند ف .(های ع

 .شودنمی منور گرفته یاد را آن کردنحل سیاه جعبه که ایلهمسئ ما از درک یا فهم به عموماً

 گرفته یاد چیزی چه بفهمیم توانیممی آیا ببینیم و بیندازیم مانسییاده عصییبی شییبکة به نگاهی توانیممی آیا ببینیم بیایید

 تصییویر به ار آورده دسییت به آموزش با مانعصییبی شییبکة که دانشییی کنیم سییعی خواهیممی ،دیگر عبارتبه. اسییت

 ما به خاصییی اطالعات هاوزن بررسییی اما ،افتدمی اتفاق هاآن در یادگیری که کنیم نگاه هاوزن به توانیممی. بکشیییم

 شییبکة هب ویژگی این. کند توزیع ارتباطات وزن بین را یادگرفته آنچه کندمی سییعی عصییبی شییبکة چون ؛دهدنمی

 چند یا یک نکرد پاک که اسییت بعید ؛بیولوژیکی مغزهای مثل باشیید، مقاوم آسیییب برابر در دهدمی امکان عصییبی

 .بیندازد کار از کل به را عصبی شبکة کارایی گره

 

  ۱معکوس بازجست

 در. دهدمی پاسخ ما به هم عصبی ةشبک و می پرسیم دیدهآموزش عصبی شبکة یک از رامان سؤال عادی حالت در

 السییؤ این پاسییخ. بود نویسدسییت عددی کراکتر یک تصییویر سییؤال این ،کردیم بررسییی کتاب طول در که مثالی

 .دهدمی نشان را نُه تا صفر بین عددی که است برچسبی

 ارسییال بیعصیی ةشییبک خروجی هایگره به برچسییبی اگر افتد؟می اتفاقی چه دهیم انوام برعکس را کار این اگر اما

 از تصویری و کنیم دنبال ورودی هایگره تا دیدهآموزش عصبی شبکة در معکو  صورت به را آن سیگنال و کنیم

صویر آن ؛بگیریم ورودی هایگره ست یک و معمولی بازجست یک زیر نمودار بود؟ خواهد چه ت  عکوسم بازج

 :دهدمی نشان دادیم توضیح که روشی بارا 

                                                           
1.  Backwards Query 
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 این همة. کنیم رمنتش شبکه در و اعمال تابع سیگمو ید ، ترکیبتعدیل با را هاسیگنال چگونه دانیممی حاضر حال در

 y اگر. شود انوام باید هاآن عکس عمل که اوتتف این با دهیم. انوام هم معکو  هایبازجست برای باید را کارها

= f(x) آن معکو  ،باشییید ما عادی تحریک تابع x = g(y) تحریک تابع معکو  آوردن دسیییت به. بود خواهد 

 :است ساده جبری صورت به سیگمو ید

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) ] 

 

 ()scipy.special.logitعنوان با را تابع این پایتون scipy.special کتابخانة. گویندمی logit اصیییطالحاً تابع این به

 شییویم مطمئن باید اسییت، سیییگمو ید تحریک تابع 1معکو  تابع که logit)(تابع اعمال از پیش. اسییت آورده فراهم

                                                           
1.  Inverse Function 
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 ورودی مقدار یک سییییگمو ید تحریک تابع طور که گفتیم،همان چه؟ یعنی این اما ،هسیییتند معتبر هایمانسییییگنال

. گرداندبازمی خروجی عنوانبه را( شودنمی یک و صفر اعداد شامل خروجی) 1 تا 0 بازة در عددی و کرده دریافت

 عدد یک و کند دریافت را شییوندنمی یک و صییفر شییامل که یک تا صییفر بازة همین در مقادیری باید معکو  تابع

 تغییر ،کنیم اعمال هاآن به را ()logit تابع خواهیممی که مقادیری همة ، بایدمنظوربدین. بازگرداند منفی یا مثبت،

 .ایمکرده انتخاب مقیا  تغییر بازة عنوانبه را 0.99 تا 0.01 بازة ما. دهیم مقیا 

 :باشید داشته دسترسی کدها به زیر لینک با توانیدمی همیشه

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

/part3_neural_network_mnist_backquery.ipynb  

 

 ”0“ برچسب

 عبارتبه ؟افتدمی اتفاقی چه ،ارسیال کنیم عصیبی شیبکة به معکو  بازجسیت یک ”0“ برچسیب با اگر ببینیم بیایید

 کنیم.های خروجی ارسیییال میهسیییتند را به گره 0.01، و سیییایر مقادیر آن 0.99که مقدار اول آن  لیسیییتی دیگر،

 زیر تصویر. کنیممی استفاده [0.01 ,0.01 ,0.01 ,0.01 ,0.01 ,0.01 ,0.01 ,0.01 ,0.01 ,0.99] آرایة از منظوربدین

 :دهدمی نشان برای این بازجست معکو  را عصبی شبکة ورودی هایگره خروجی

 

 !است انگیزشگفت

https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master/part3_neural_network_mnist_backquery.ipynb
https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master/part3_neural_network_mnist_backquery.ipynb
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صویر شان می ما به را گذردمی عصبی شبکة فکر در چیزی که فوق ت صویر چه معنایی دارد اما ،دهدن  چگونه ؟این ت

 کنیم؟ تفسیر را آن توانیممی

صلی نکتة صویر در توانمی که ا شاهده ت ست آن در موجود ردگِ شکل ،کرد م ست منطقی شکل این. ا  از چون ؛ا

صبی شبکة سیدیم ع سخ برای آلایده سؤال ،پر ست ”0“ پا صویر در توانمی عالوهبه ؟چی شن، نواحی ت  و تیره رو

 :دیدرا  خاکستری

 0“ پاسخ کنیم، گذاریعالمت را هاآن خودکار یک با اگر که هستند سؤال از هاییقسمت «تیره» نواحی” 

صویر نواحی موقعیت این. گرفت خواهیم ست؛ منطقی در ت صویر زیرا ا شخص را صفر عدد یک کلی ت  م

 .کنندمی

 شن» نواحی سمت «رو صویر در باید که کندمی مشخص را هاییق شده رنگ خودکار با سؤال ت شند ن  تا ،با

 .هستند منطقی تصویر در هم هاقسمت این مودداً. کند ارسال اشخروجی به را ”0“ برچسب عصبی شبکة

 است تفاوتبی «خاکستری» هایقسمت به نسبت عموماً عصبی شبکة. 

 آنچه. کندمی شناسایی ”0“ برچسب با را عدد یک معیارهایی چه براسا  عصبی شبکة فهمیدیم کلی طوربه اینوا تا

 تریپیچیده مسیییا ل حل برای یا دارند، بیشیییتری هایالیه که عصیییبی هایشیییبکه زیرا ؛افتدمی اتفاق ندرتبه دیدیم

 .بیازمایید را روش این هم خودتان کنیممی پیشنهاد. کرد تفسیر راحتی به تواننمی را اندشده طراحی

 

 عصبی ةشبک مغز از بیشتری هایاسکن

 :دهدمی نشان را هابرچسب سایر معکو  بازجست نتیوة زیر تصاویر
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 .هستند عصبی شبکة یک مغز 1فراصوت هایاسکن شبیه تصاویر این. است انگیزشگفت

 :فوق تصاویر دربارة نکته چند

 قویاً ،باشند خصمش بازجست تصویر در اگر که تیره، هایقسمت توانیدمی. است واضح تقریباً ”7“ برچسب 

 هاآن در عالمتی هیچ نباید که روشن نواحی توانیدمی عالوهبه. کنید مشاهده را هستند ”7“ عدد دهندةنشان

 .هستند ”7“ نویسدست کراکتر دهندةنشان هم کنار در ویژگی دو این. ببینید هم را باشد داشته وجود

 باشییند ودموج تصییویر در اگر که دارند وجود ایتیره نواحی ،اسییت صییادق هم ”3“ دربارة هاویژگی همین 

 .دباشن شده گذاریعالمت نباید که دارند وجود هم روشنی نواحی عالوهبه. هستند ”3“ دهندةنشان

 هستند واضح هم ”5“ و ”2“ اعداد تصاویر. 

 صویر سیار ”4“ عدد ت ست جالب ب صویر .ا سدمی نظر به شکلی این ت  سفید حیةنا چهار و وجه چهار که ر

 .دارد رنگ

 این. دارد رنگ سفید هاییبخش که است شده تشکیل ایگونه «برفی آدم» شکلی از ”8“ عدد تصویر بیشتر 

 .دهدمی نشان عصبی شبکة منظر از را ”8“ عدد تصویر

 شتر شکل این تصویر رسدمی نظر به. است معماگونه کمی ”1“ عدد تصویر  که رددا تمرکز نواحی روی بی

شکلی. بمانند سفید باید ست،ن م صویر این ی شان ت ست چیزی دهندةن صبی ةشبک که ا  از ”1“ عدد دربارة ع

 .است آموخته هامثال

                                                           
1.  Ultrasound 
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 کنیدمی مشیییاهده تصیییویر در آنچه بگوییم باید هم بارهاین در. نیسیییت واضیییح اصیییالً ”9“ عدد تصیییویر، 

 که مواردی رسای با ترکیب در. است گرفته یاد ”9“ عدد دربارة هامثال با عصبی شبکة که است هاییویژگی

به  را داداع %97.5 دقت با دهندمی امکان آن به هاویژگی این ،آموخته اعداد بقیة بارةدر عصیییبی شیییبکة

ستی شخیص در ست ممکن. دهد ت صویر این به کردن نگاه با ا شی هایمثال بیفتید فکر این به ت شتر آموز  بی

 .کند کمک عصبی ةشبک به ”9“ عدد برای تر واضح قالب یک یادگیری در تواندمی

 .بیندازیم ،گذردمی عصبی شبکة ذهن در آنچه به نگاهی شدیم موفق بخش این در. رسیممی بخش این انتهای به

 

 ۱چرخش انواع: جدید آموزشی هایداده ایجاد

های مختلف در این خطاعداد به انواع و اقسیییام دسیییت .کاملی اسیییت نسیییبتاً موموعة MNIST آموزشیییی هایداده

 نوشتن مختلف هایروش تواندمی که جایی تا باید عصبی شبکة ؛و بد های خوبخطدست. موموعه موجود هستند

 کند.سزایی میهبه این یادگیری کمک ب MNISTهای تنوع داده. بگیرد یاد را اعداد

ستیممی اگر  راحتی به توانیمنمی اًمسلم دهیم؟ انوام را کار این توانیممی چگونه نبود؟ خوب بیفزاییم تنوع این به توان

 .دارد زیادی زحمت کار این چون ؛کنیم آوریجمع را نفر هزاران نویسدست کراکترهای

 توانیم هر مثال آموزشی رامی موجود است. تصاویر چرخاندن آموزشی هایداده تنوع افزایش برای خوب ایدة یک

 توانیممی این روشبا . بچرخانیم سییاعت هایعقربه تجه درجه خالف 10 و سییاعت هایعقربه جهت در درجه، 10

 زوایای با هم دیگری بسیییار هایمثال توانیممی عالوهبه. باشیییم داشییته هم دیگر مثال دو ،آموزشییی مثال هر ازای به

 .خیر یا کندمی کار ملع در ایده این آیا ببینیم و کنیم تست رادرجه  10- و 10+ زوایای بیایید. کنیم ایواد متفاوت

 تییابیع. آیینییدمیی مییانکیمییک بییه پییاییتیون گیونییاگیون هییایکیتییابیخییانییه هیم ایییده ایین سییییازیپییییاده بیرای

ndimage.interpolation.rotate() که اسییت کاری همان دقیقاً این. بچرخاند دلخواه میزان به را آرایه یک تواندمی 

 چون ؛هستند 784 طول با عدیبُتک هایلیست ما عصبی شبکة هایورودی باشید داشته یاد به. دهیم انوام خواهیممی

 چرخش پیش از .کند دریافت ورودی هایسیییگنال از بلندباال لیسییتی که کردیم طراحی طوری را مانعصییبی ةشییبک

ست این باید سال از پیش ار آرایه مودداً توانیممی سپس. کنیم بدیلت 28x28 آرایه یک به را طوالنی لی  شبکة به ار

 .کنیم تبدیل مانیالمان 784 لیست به عصبی

                                                           
1.  Rotation 
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که فاده از  نحوة زیر کد ت هدنشییییان می را ()ndimage.interpolation.rotate تابعاسیییت که فرض با ؛د یهآ این  را

scaled_input داریم اختیار در قبل از را: 

# 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) 

 

شاهده که طورهمان  تغییر سپس و شده داده شکل تغییر 28x28 آرایة یک به scaled_input رایةآ ابتدا ،کنیدمی م

 cval پارامتر. شییودمی آرایه روی اضییافی کارهای برخی انوام از مانع reshape=False پارامتر. شییودمی داده مقیا 

ست مقداری ستفاده هاییالمان کردن پر برای که ا صلی آرایة در که شودمی ا  به چرخش علت به اما ،ندارند وجود ا

ندآمده وجود ما ،اسیییت 0.0 پارامتر این 1فرضپیش مقدار. ا  اعداد بازةچون  ؛کنیماسیییتفاده می 0.01 مقدار از ما ا

 .دنباش صفر شامل تا دادیم تغییر را( عصبی شبکه ورودی) آرایه در موجود

ست 1 نویسدست کراکتر MNIST ترکوچک آموزشی هایداده موموعه( هفتم المان) ششم رکورد  یرز شکل. ا

 :دهدمی نشان را کندمی ایواد کد که حالتی دو و اصلی کراکتر

 
ضو به را تغییرات توانیدمی شاهده و سخه. کنید م صویر از این ست چرخیده 10+ که ت ست از مثالی ،ا سی خطد  ک

ست ستایل با را یک عدد که ا صی ا سدمی عقب سمت به و خمیده صورت به ،خا  مثبت چرخش از ترجالب اما ،نوی

                                                           
1.  Default Value 
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 برای بهتری ةنمایند و اصیلی نسیخة از ترصیاف نسیخه این کنیدمی مشیاهده که طورهمان. اسیتدرجه  10- چرخش

 .رودمی شماربه یک عدد دادن نشان

شت دفترچه یک بیایید صلی کد حاوی که پایتون جدید یاددا صبی شبکة ا ست ع  از خواهیممی باراین. کنیم ایواد ا

 توانیدمی. کنیم استفاده ،است شده ایواد اصلی هایمثال جهت دو هر در چرخاندنده درجه  با که آموزشی هایمثال

 :کنید دانلود هاب گیت در زیر آدر  از را کد این

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

/part3_neural_network_mnist_data_with_rotations.ipynb  

ساندیم 0.9669دقت  به را ما آموزش باریک و 0.1 یادگیری نرخ با اولیه اجرای سه در خوب بهبود یک این. ر  مقای

 بهتر هایکارایی جزء کارایی این. رودمی شیییماربه بودیم، چرخانده را هاآن که هاییمثال بدون 0.954 کارایی با

 .است الکان سایتوب لیست

 فعلی کارایی توانیممی ببینیم تا دهیممی تغییر را آموزش دفعات تعداد ابتدا. کنیم بررسیییی هم با را حالت چند بیایید

صبی شبکة ضر حال در زیرا ؛دهیممی کاهش 0.01 به را یادگیری نرخ ادامه در. دهیم باز هم بهبود را ع  هایداده حا

 زمان افزایش باعث کار این البته. برداریم تریکوچک و ترمحتاطانه هایقدم توانیممی و داریم بیشیییتری آموزشیییی

 .شد خواهد آموزش

 مانآموزشییی هایداده حوم و عصییبی شییبکة معماری محتمالً زیرا ؛برسیییم %100 دقت به نداریم انتظار ،کنید توجه

 از باالتر دقتی به گاههیچ نتیوه در. کنندمی ایواد ،کنیم پیدا دسیییت آن به توانیممی که دقتی میزان در محدودیتی

 و تحریک تابع الیه، هر هایگره تعداد «عصبی شبکة معماری» از منظورمان. رسید نخواهیم آن مشابه عددی یا 98%

 .است مشابه موارد

صبی شبکة کارایی زیر نمودار شی هایداده مختلف هایچرخش با را ع شان آموز صبی ةشبک کارایی. دهدمی ن  ع

 :است موجود تصویر در مقایسه برای هم هستند تصاویر چرخش حاوی که آموزشی هایمثال بدون

https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master/part3_neural_network_mnist_data_with_rotations.ipynb
https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master/part3_neural_network_mnist_data_with_rotations.ipynb
http://yann.lecun.com/exdb/mnist/
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 مقدار این. رسیییممی %97.5 یا ،0.9745 ممکن کارایی بهترینبه  آموزش بارپنج با ،کنیدمی مشییاهده که طورهمان

 .است یافته بهبود مانقبلی رکورد با مقایسه در

 چرخش زوایای زیرا اسیییت؛ منطقی امر این. یابدمی کاهش کارایی بزرگ چرخش زوایای با توجه داشیییته باشیییید،

صاویری بزرگ ستند اعداد نمایانگر که کنندمی ایواد ت صویر. نی صور را ”3“ کراکتر ت  چرخیده رجهد 90 که کنید ت

ست صویر این. ا ست سه عدد نمایانگر دیگر ت ضافه با نتیوه در. نی صاویری کردن ا  از بیش هاآن چرخش زاویة که ت

 مناسبی ةزاوی نظر به چرخش درجه ده. کنیممی کم اشتباه هایمثال کردن اضافه با را آموزش کیفیت است، زیاد حد

 .آیدمی اضافی آموزشی هایداده ارزش رساندن حداکثر به برای

 این میان در و است آورشگفت واقعاً نتیوه این! رسدمی %98 تقریباً یا 0.9787 مقدار به آموزش بار 10 برای کارایی

 روی خاصی ترفند هیچ ما باشید داشته توجه. گیردمی قرار ممکن هایکارایی بهترین بین ساده عصبی هایشبکه نوع
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صبی شبکة سیاری که کاری نکردیم. پیاده هاداده یا ع صبی شبکة ما. دهندمی انوام افراد ب شتیم هنگ ساده را ع  با. دا

 افتخار کنیم. آن به توانیممی که رسیدیم العادهخارق و انگیزشگفت بسیار اینتیوه به ،حال این
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 حسابان بر کوتاه ایمقدمه گ پیوست
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صور شینی در کنید ت سته ما ش صور حال. کندحرکت می ساعت در 1مایل 30 سرعت با که ایدن  پایتان را روی کنید ت

. رسدمی ساعت در مایل 60 و ،50 ،40 ،35 به تانسرعت برندارید پدال روی از را پایتان اگر. دهیدمی فشار گاز پدال

 .2«کندمی تغییر» ماشین سرعت دیگر عبارتبه

شیاء تغییر ، ایدةبخش این در شین سرعت تغییر مثل)ا سبة چگونگی و (ما ضی محا سی می آن را ریا  ممکن. کنیمبرر

 تا کنند،می تغییر که است چیزهایی ارتباط درک منظورمان چیست؟ تغییر ریاضی محاسبة از منظورمان بپرسید است

 سیییرعت تغییر مثال، برای. گذاردمی اتر دیگری تغییرات بر هاآن از یکی در تغییر چگونه کنیم حسیییاب دقیقاً بتوانیم

شین شان ساعت که زمانی گذر با ما  یک اندازة تغییر زانمی یا ؛بارندگی میزان تغییر با گیاهان رشد میزان یا ،دهدمی ن

 .آن بر وارده نیروی میزان تغییر با فلزی فنر

ضیدان سی به هاریا صطالحاً چنیناین هایبرر سابان» ا ستفاده در ما. گویندمی «ح  بخش این رایب حسابان عنوان از ا

شتیم تردید کمی شتر چون ؛دا سناک و سخت یموضوع حسابان کنندمی فکر مردم بی ست تر  دوری آن زا باید که ا

 .است بد درسی هایکتاب و تدریس نتیوة وتصوری ناراحت کننده  چنین. کنند

 سییناریوهای زا بسیییاری در کنندمی تغییر که چیزهایی ریاضییی و دقیق محاسییبة که دید خواهید ضییمیمه این مطالعة با

ست سخت هم قدرهاآن کاربردی سه در قبالً اگر حتی، نی سابان مدر سیل و انتگرالح ساب دیفران  ،ایدخوانده ، یا ح

 و هاایده. ستا شده ابداع گذشته در چگونه حسابان دید خواهید زیرا ؛بود نخواهد لطف از خالی ضمیمه این بررسی

 سیییعی وقتی آینده در تواندمی و دارد یادگیری ارزش واقعاً بردندبه کار می بزرگ هایدانریاضیییی ی کهابزارآالت

 .شوند واقع مفید ،کنید حل را ی مختلفیهالهئمس کنیدمی

 اول بودند مدعی دو هر که 4،الیبنیتس و 3نیوتون داسیییتان نیسیییت بد ،بریدمی لذت تاریخی دعوای یک مطالعة از اگر

 .بخوانید را اندکرده اختراع را حسابان

                                                           
1 .Mile م.ـ کیلومتر است  1.6: هر مایل تقریبا برابر با 

2.  Change 

3.  Isacc Newton 

4.  Gottfried Leibniz 
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 صاف خط یک

 30 تابت سرعت با ماشین باراین. کنید تصور را ماشینی مودداً. کنیم شروع ساده بسیار سناریوی یک با دهید اجازه

سته نه و ترسریع نه ،کندمی حرکت ساعت در مایل شین سرعت زیر جدول ؛ترآه شان مختلف، هایزمان در را ما  ن

 :است شده گیریاندازه باریک )نیم دقیقه( تانیه 30 هر ماشین سرعت. دهدمی

 سرعت )مایل در ساعت( زمان )دقیقه(

0.0 30 
0.5 30 
1.0 30 
1.5 30 
2.0 30 
2.5 30 
3.0 30 

 

 :کشدمی تصویر به مختلف هایزمان در را ماشین سرعت زیر نمودار
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در  آن سیییرعت ارنمود هم دلیل همین به. کندنمی تغییری زمان در ماشیییین سیییرعت کنیدمی مشیییاهده که طورهمان

 رکتح( کمتر سرعت) پایین یا ،(بیشتر سرعت) باال سمت به خط این. است افقی صاف خط یک های مختلفزمان

 .ماندمی باقی ساعت در مایل 30 در و کندنمی

 :توانیم از عبارت ریاضی زیر برای توصیف سرعت این ماشین استفاده کنیممی دهیم، نشان 1s حرف با را سرعت اگر

 
سی اگر حال سد ما از ک شین سرعت ،بپر سبت ما سب سرعت بگوییم باید ؛کندمی تغییر چگونه زمان به ن  زمان هبت ن

 .نیست وابسته زمان به سرعت و است صفر تغییرات نرخ عبارت دیگر،به .کندنمی تغییری

 !گرفتیم یاد حسابان کمی اما ،نکنید باور شاید

 در ما در این مثال،. پردازدمی ،کنندمی تغییر دیگری چیزهای وقتی چیزها برخی تغییر چگونگی بررسییی به حسییابان

سی حال ستیم «زمان در سرعت تغییر چگونگی» برر ضیات در. ه صی نمادهای ریا شان برای خا  مرا این دادن ن

 :دارد وجود

                                                           
 م.ـ به معنی سرعت  Speedحرف اول واژه انگلیسی .  1
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 تغییر چگونه سییرعت زمان تغییر با» ،کنید تصییور گونهاین را نمادها معنای توانیدمی دارند؟ معنایی چه نمادها این اما

 با سییرعت یعنی هادانریاضییی مفید و مختصییر زبان به فوق عبارت بنابراین .«اسییت؟ وابسییته t به چگونه s» یا «کند؟می

 صفر. نیست بستهوا زمان به سرعت یا ارد،گذنمی تأتیر سرعت بر زمان گذر دیگر، عبارتبه. کندنمی تغییر زمان گذر

 .است موضوع همین دهندةنشان هم عبارت در موجود

شاهد با توانیدمی واقعدر ضی عبارت ةم ستگیعدم  این به هم s = 30، سرعت ریا  هیچ ،عبارت این در. ببرید پی واب

 در. نیسیت عبارت این در t نماد هیچ دیگر، عبارتبه. ندارد وجود دهیم(آن را نشیان می t)که با حرف  زمان از اتری

 عبارت به کردن نگاه با توانیممی. ندارد وجود s / ∂t = 0∂ آوردن دست به برای هم حسابان از استفاده به نیازی نتیوه

 .ببریم پی موضوع این به راحتی به هم سرعت

 گویند.می 1«مشتق» اصطالحاً دهند،می شر  را تغییرات نرخ که ،∂ / t∂s  =0 مثل عباراتیبه 

 !است انگیزهیوان ؛افتدمی اتفاقی چه ،دهیم فشار را گاز پدال اگر ببینیم بیایید حال

 

 دارشیب صاف خط یک

 فشییار آرامی هب را گاز پدال. بگیرید نظر در را کردمی حرکت سییاعت در مایل 30 سییرعت با که ماشییین همان حال

 ماشین سرعت )نیم دقیقه( تانیه 30 هر و داریممی نگاه پدال روی را پایمان. یابدمی افزایش ماشین سرعت و دهیممی

 .کنیممی یادداشت را

 در مایل 40 به ماشییین سییرعت دقیقه 1 از پس. یابدمی افزایش سییاعت در مایل 35 به ماشییین سییرعت تانیه 30 از پس

. رسیممی عتسا در مایل 50 به دقیقه 2 از پس و رسیده ساعت در مایل 45سرعت  به تانیه 90 از پس. رسدمی ساعت

 :اندشده خالصه زیر جدول در اطالعات این. یابدمی افزایش ساعت در مایل 10 دقیقه هر ماشین سرعت

 

 سرعت )مایل در ساعت( زمان )دقیقه(

0.0 30 
0.5 35 
1.0 40 

                                                           
1.  Derivative 
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1.5 45 
2.0 50 
2.5 55 
3.0 60 

 

 :کنیم رسم هم را خط این نمودار بیایید

 

 رشد ساعت در مایل 60 تا ساعت در مایل 30 از 1«ثابت نرخ» یک با ماشین سرعت ،کنیدمی مشاهده که طورهمان

 افزایش سییرعت نرخ گوییممی ما. کنید مشییاهده هم تصییویر در را سییرعت افزایش نرخ بودن تابت توانیدمی. کندمی

یک . در نتیوه، نمودار سرعت در زمان شودمی افزوده قبلی سرعت به یکسانی مقدار تانیه 30 هر در زیرا ؛است تابت

 خط صاف است.

 در کنیدمی مشاهده که طورهمان چیست؟ کنیممی استفاده در این مثال سرعت توصیف برای که ریاضی عبارت اما

شین سرعت( صفر زمان در) ابتدا ست ساعت در مایل 30 ما  سرعت هب ساعت در مایل 10 دقیقه هر ،آن از پس. ا

شین ضی عبارت نتیوه در. شودمی افزوده ما شین سرعت برای که ریا ستفاده مثال این در ما  زیر صورت به کنیممی ا

 :است

                                                           
1.  Constant Rate 
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 :بنویسیم هم زیر تصور به را فوق عبارت توانیممی ،کنیم استفاده زمان و سرعت دادن نشان برای حروف از اگر

 
 که time * 10 مقدار عالوهبه. کنید مشیییاهده را )سیییرعت در زمان صیییفر( 30 تابت مقدار توانیدمی فوق عبارت در

شاهده قابل هم افزایدمی سرعت به ساعت در مایل 10 دقیقه هر ازایبه ست م ست ممکن که طورهمان. ا  خودتان ا

شید شده متوجه ست خطی 1«شیب» 10 عدد ،با  a که را y = ax + b خط معادله کلی فرم احتماالً. کردیم رسم که ا

 .دارید یاد به است خط شیب

 در بگوییم باید شود؟می نوشته چطور ،زمان در سرعت تغییر چگونگی عبارت در این مثال بپرسید است ممکن حال

 :کندمی تغییر ساعت در مایل 10 سرعت دقیقه هر در مثال، این

 
 .نیست صفر s / ∂t∂ چون ؛دارد وجود زمان و سرعت بین ایرابطه ،گویدمی فوق عبارت

 را گاز پدال بیایید حال. نبودند سیییخت اصیییالً مقدمات این. خواندیم هم با را حسیییابان مقدمات از بخشیییی اینوا تا

 .دهیم فشار ترمحکم

 

 منحنی یک

شین کنید تصور شار محکم را گاز پدال و آورده بیرون شده پارک حالت از را ما شار محکم به عالوهبه دهیم.می ف  ف

 و بود شییده رکپا ابتدا در ماشییین چون ؛اسییت صییفر اولیه سییرعت حالت این در مسییلماً. ایمداده ادامه هم پدال دادن

 .کردنمی حرکت

. کندنمی اپید افزایش تابت نرخ یک با ماشیییین سیییرعت که ایمداده فشیییار محکم قدرآن را گاز پدال کنید فرض

 داشتن نگه اب ماشین سرعت افزایش نرخ بلکه ،شودنمی بیشتر ساعت در مایل 10 دقیقه هر در سرعت دیگر، عبارتبه

 اندازه قیقهد هر در را ماشییین سییرعت، مثال این در کنید فرض. شییودمی بیشییترتغییر کرده و  گاز پدال روی پایمان

 :دهدمی نشان را سرعت این زیر جدول. ایمگرفته

                                                           
 م.ـ . نویسنده از هر دو واژه در متن استفاده کرده است Gradient، و Slopeمعادل فارسی  . 1
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 سرعت )مایل در ساعت( زمان )دقیقه(

0 0 
1 1 
2 4 
3 9 
4 16 
5 25 
6 36 
7 49 

 

. اسییت دقیقه برحسییب زمان )توان دوم( مربع با برابر سییرعت دید خواهید ،کنید بررسییی با دقت را فوق جدول اگر

ست 24  =16 چهارم دقیقة در و 23  =9 سوم دقیقة در ،22  =4 دوم دقیقة در سرعت ،دیگر عبارتبه شتن. ا  این نو

 :است ساده ریاضی صورت به رابطه

 

شته باشید شان برای ،فوق عبارت توجه دا  حسابان گرفتن یاد برای اما ،است ساختگی زمان در ماشین سرعت دادن ن

 دسییت به زمان و سییرعت تغییر میزان بارةدر بهتری حس تا کنیم رسییم را تابع این نمودار بیایید. اسییت مناسییب بسیییار

 :آوریم
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شین سرعت افزایش نرخ کنید،می مشاهده که طورهمان شتر زمان گذر با ما  سرعت نمودار حالت این در. شودمی بی

 خواهد بزرگی اعداد به کوتاهی زمان در سییرعت که کنید تصییور توانیدمی احتماالً. نیسییت صییاف خط یک ماشییین

 !رسیممی ساعت در مایل 10000به سرعت  صدم دقیقة در و ساعت در مایل 400 سرعت به بیستم دقیقة در. رسید

 دیگر، عبارتبه چیست؟ زمان به نسبت سرعت تغییر نرخ که است این ،بپرسیم نقطه این در توانیممی که جالبی سؤال

 کند؟می تغییر چقدر سرعت زمان گذر با

 =2tsعبارت زیرا ؛دانیممی را سؤال این پاسخ ما. نیست «است؟ چقدر سرعت مشخص زمان یک در» معادل سؤال این

ست این ما سؤال. داریم اختیار در را ست؟ چقدر «سرعت تغییر نرخ» زمان، نقطه از هر در ،ا صالً ا  سؤال این معنای ا

 چیست؟ ،است منحنی تابع نمودار که ما مثال در

 ماشین وقتی. بود زمان برحسب سرعت نمودار شیب با برابر تغییر نرخ که دید خواهیم کنیم، فکر یقبل مثال دو به اگر

 در زمان سییرعت تغییر نرخ نتیوه، در. کردنمی یتغییر سییرعت ،کردمی حرکت سییاعت در مایل 30 تابت سییرعت با

 در مایل 10 ،دقیقه هر در، سییرعت تغییرات نرخ ،کردمی تغییر مشییخصییی اندازة به ماشییین سییرعت وقتی. بود صییفر

 ،دیگر عبارتبه. بود صییادق زمان از ایلحظه هر در دقیقه هر در ،سییاعت در مایل 10 تغییر نرخ عالوهبه. بود سییاعت

 .بود ساعت در مایل 10در هر دقیقه،  ،چهارم مثل دقیقة دوم دقیقة در ماشین سرعت تغییر نرخ
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 بررسیییی تردقیق اییدبی اما ،توانیممی بله کنیم؟ اسیییتفاده هم هامنحنی نمودار برای تفکر روش همین از توانیممی آیا

 .کنیم

 

 دستی صورت به حسابان محاسبات انجام

سی کنیم طور دقیقبه بیایید ست ساعت در یلما 9 سرعت سوم دقیقة در ؟افتدمی اتفاقی چه سوم دقیقة در ،برر  ما. ا

شتر سوم دقیقة از پس سرعت که دانیممی سهم سوم دقیقة با را ششم دقیقة سرعت بیایید. شد خواهد بی  در. کنیم قای

ست ساعت در مایل 36 سرعت ششم، دقیقة شتر ششم دقیقة از پس سرعت که دانیممی عالوهبه. ا  در مایل 36 از بی

 لحظه یک زا بیشتر سرعت افزایش ششم ةدقیق از پس لحظه یک که دانیممی هم را این ضمن، در. بود خواهد ساعت

 وجود واقعی تفاوت یک ،افتدمی شییشییم و سییوم دقایق در که اتفاقاتی بین دیگر، عبارتبه. اسییت سییوم ةدقیق از پس

 :کنیم رسم زیر صورت به را موارد این بیایید. دارد

 

 
 نرخ همان هاشیب این. است سوم دقیقة از بیشتر ششم قةدقی در تابع شیب ،کنیدمی مشاهده تصویر در که طورهمان

 هر در منحنی یک تتغییرا نرخ. کنیم تکرار را آن بیایید پس است، مهمی نکتة این. خواهیممی ما که هستند تغییراتی

 .است نقطه آن در منحنی شیب با برابر اینقطه
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ست، ساده صاف خطوط شیب گیریاندازه گیریم؟می اندازه را منحنی یک شیب چگونه اما  چطور؟ هامنحنی اما ا

 تخمین گویند،می 1«تانژانت خط» اصطالحا آن به که صاف خط یک رسم با را منحنی شیب کنیم سعی توانیممی

 آن در منحنی شیب با برابر نقطه آن در تانژانت خط شیب کند.می لمس نقطه یک در را منحنی ،تانژانت خط 2.بزنیم

 شیب محاسبة برای روش این از ،هاروش سایر ابداع از پیش واقعدر .شود چنین باشد()یا حداقل سعی می است نقطه

 شده است.می استفاده هامنحنی

 که تانژانت طخ یک با را سییرعت منحنی زیر نمودار. کنیم بررسییی هم با را دقیق چنداننه و سییاده روش این بیایید

 :دهدمی نشان ،کندمی لمس ششم دقیقة در را منحنی

 

                                                           
1.  Tangent Line 

2.  Estimate 
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 تقسیییم آن 2طول بر را شیییب 1ارتفاع باید ،شیییب آوردن دسییت به برای که دارید یاد به مدرسییه ریاضیییات از احتماالً

 لتادِ Δ نماد به. اسیییت شیییده مشیییخص Δt با( زمان) شییییب طول و Δs با( سیییرعت) ارتفاع این فوق نمودار در. کنید

 .t در کوچک تغییر یک یعنی Δt نتیوه در. است «کوچک تغییر یک» معنای به و گویندمی

را  شیب طول و ارتفاع کشطخ با و کنیم استفاده محاسباتمان برای مثلثی هر از توانیممی است. Δs / Δt با برابر شیب

 :با است رابرب شیب ،اعداد این با. است 0.8 آن Δt و 9.6 مثلث Δs ما هایگیریاندازه با. گیری کنیماندازه

 

 سییاعت در لمای 12 ، در هر دقیقه،شییشییم دقیقة در سییرعت تغییر نرخ. آوردیم دسییت به را خواسییتیممی که اینتیوه

 دقیق خیلی دسییتی صییورت به تانژانت خط رسییم و کشخط یک از اسییتفاده ،کنیدمی مشییاهده که طورهمان .اسییت

 .کنیم استفاده بهتر روش یک از بیایید بنابراین. نیست

 

 دست دخالت بدون حسابان

 در را نحنیم زیرا ؛نیست تانژانت جدید خط این. کنید مشاهده را است شده رسم آن در جدیدی خط که زیر نمودار

 .است آن وسط نقطة ایگونهبه سوم دقیقة رسدمی نظر به اما ،کندمی قطع نقطه یک از بیش

                                                           
1.  Height 

2.  Extent 
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شت هاآن از یکی که عدد دو ما. دارد ارتباط سوم دقیقة با خط این واقعدر  t نظرمان، مورد نقطة از کمتر دیگری و ربی

. اسیییت 3 از کمتر دقیقه دو دیگری و بیشیییتر دقیقه دو ماننقاط از یکی ،مثال این در. ایمکرده انتخاب را اسیییت 3 =

 ،دهیم نشییان مانریاضییی نمادهای با را موارد این بخواهیم اگر. هسییتند t = 5 و t = 1 دیگر نقطة دو ،دیگر عبارتبه

 Δ نماد باشید داشته یاد به. ایمکرده انتخاب را x + Δx و x – Δx نقاط ما و است دقیقه 2 با برابر Δx مقدار گوییممی

 .x متغیر در کوچک تغییر یک یعنی Δx بنابراین. است «کوچک تغییر یک» معنایبه

 .فهمید خواهید زودی به را کار این علت ؛کنید صبر کمی کردیم؟ را کار این چرا اما
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سم نقطه دو این بین خطی و کنیم نگاهسرعت  به x + Δx و x – Δx هایزمان در اگر  شیبی تقریباً خط آن کنیم؛ ر

شت خواهد x نقطة در تانژانت خط شیب با برابر سی را باال نمودار در موجود صاف خط مودداً. دا سلماً. کنید برر  م

 .کرد خواهیم رفع هم را مشکل این اما ،بود نخواهد x نقطة در تانژانت خط شیب با برابر دقیقاً خط این شیب

 بر را شیییب ارتفاع و کنیممی اسییتفاده مانقبلی رویکرد همان از کار این برای. کنیم محاسییبه را خط این شیییب بیایید

 :اندشده گذاریتمعال زیر شکل در شیب طول و ارتفاع. کنیممی تقسیم آن طول

 

ست می 5 و 1 دقایق یعنی ،x + Δx و x – Δx نقطة دو در سرعت تفاوتاز  ارتفاع،  در سرعت دانیممی ما. آیدبه د

 شیب طول. است 24 نقاط این در سرعت تفاوت نتیوه در. است ساعت در مایل 25  =25 و 21  =1 با برابر نقاط این
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 خواهیم نتیوه در. اسییت 4 با برابر 5 و 1بین تفاوت دیگر عبارتبه. آیدمی دسییت به x + Δx و x – Δx تفاضییل از

 :داشت

 
. اسیت دقیقه در سیاعت در مایل 6 با برابر ،اسیت t = 3 سیوم، دقیقة در تانژانت خط شییب از تخمینی که خط شییب

 خط رسیییم با را منحنی یک شییییب کردیم سیییعی ابتدا. کنیم فکر کردیم که کارهایی به کمی و کنیم توقف بیایید

 و بارها را آن توانیمنمی و داشیت نخواهد دقیقی نتیوة گاههیچ رویکرد این. کنیم حسیاب دسیتی صیورت به تانژانت

 افزایش کردنش اشییتباه احتمال و دشییومی کسییل و خسییته ،تکراری کارهای انوام با انسییان چون دهیم؛ انوام بارها

 .یابدمی

متفاوتی  خط تا کنیممی دنبال را دستورالعملی عوض در ،بکشیم دست با را تانژانت خط نیست نیازی دوم درویکر در

 با توانمی را دوم رویکرد این. کنیم رسییم را اسییت برابر تانژانت خط شیییب با تقریباً آن شیییب رسییدمی نظر به که

. نباشد انسان تالش به نیازی و شود رسم سرعت به بارها خط این که طوریبه .داد انوام خودکار صورت به کامپیوتر

 !دارد ایراداتی هنوز اما ،است خوب روش این

 نهایت در نباشییید؟ تخمین یک فقط تا دهیم بهبود را آن توانیممی چگونه اما ،اسیییت تخمین یک فقط دوم رویکرد

 .کنندمی تغییر چگونه (شیب) مختلف چیزهای بفهمیم وارریاضی و دقیق صورت به بتوانیم که است این مانهدف

 .دید خواهیم را اندداده توسعه هاریاضیدان که مهمی ابزارهای از یکی ادامه در! افتدمی اتفاق اینواجادو 

 نمودار شییود؟می چه ،کنیم ترکوچک را Δx اگر دیگر عبارتبه افتد؟می اتفاقی چه ،کنیم کمتر را شیییب طول اگر

 :دهدمی نشان را کرد رسم توانمی Δx مقدار کردن کمتر با که خط چندین زیر
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 نقطة به خطوط که کنید مشاهده توانیدمی. کردیم رسمخطوطی  Δx = 2و  Δx = 0.1 ،Δx = 0.5 ،Δx = 1 برای ما

 بهما  خط ،Δx کردن کمتر و کم با که کنید تصور توانیدمی. شوندمی ترنزدیک و نزدیک سوم دقیقة در ما نظر مورد

 .شودمی ترنزدیک و نزدیک 3 نقطة در واقعی تانژانت

 !است جالب بسیار این ،شوندمی ترنزدیک واقعی تانژانت به نهایتبی ما هم خطوط ،Δx شدن ترکوچک نهایتبی با

سیار اصلی حل راه با آن فاصلة کردن کمتر و کم با آن بهبود و حل راه یک تخمین ةاید  به ایده این. است قدرمتند ب

 .است دشوار بسیار مستقیم صورت به هاآن حل که کنند حل را مسا لی دهدمی امکان هاریاضیدان
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 نمودار رسم بدون حسابان

سابان گفتیم که طورهمان ضی صورت به مختلف چیزهای تغییر چگونگی فهم دربارة ح ست دقیق و وارریا شاید . ا

یدة کاربردن به با توانیمب هایتبی Δx ا نمودار  مثل مختلف، چیزهای کنندةتعریف ریاضیییی عبارات در کوچک ن

 .کنیم درک را هاآن تغییر چگونگی ،ماشین سرعت

حال . کردیم تعریف 2s = t ریاضییی )سییاختگی( عبارت با را آن ما و اسییت زمان تابع سییرعت گفتیم که طورهمان

 .کندمی تغییر چگونه زمان از تابعی عنوانبه سرعت بدانیم خواهیممی

 کردیم رسم که خطوطی طول بر ارتفاع تقسیم از ،s / ∂t∂ سرعت نسبت به زمان، تغییرات نرخهمان طور که دیدیم 

 مثل ارتفاع حالت این در افتد؟می ارتفاع برای اتفاقی چه ،شییودمی کوچک نهایتبی Δx وقتی اما .آیدمی دسییت به

 ترپایین کمی و باالتر کمی آن در t مقدار که است 2s = t همان عبارت این .است  + 2x)Δ -(t  - 2x)Δ(t با برابر قبل

 .است Δx همان «کمی» مقدار. است نظر مورد نقطة از

ست؟ چقدر تغییرات طول صلة با برابر مقدار این دیدیم قبالً که طورهمان ا ست (t - Δx) و (t + Δx)میان  فا یعنی  ،ا

(t + Δx) - (t - Δx) = 2Δxبنویسیم زیر صورت به ریاضی عبارات قالب در را موارد این توانیممی ؛: 

 

 :کنیم ساده و کرده باز را عبارت این بیایید
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 .کنیم ساده راحتی به را جبری عبارت توانستیم زیرا ؛بودیم شانسخوش بسیار فوق مثال در البته

 t زمان هر در یعنی این. اسییت s / ∂t = 2t∂در این مثال  ریاضییی و دقیق تغییرات نرخ! رسیییدیم هدفمان به نهایت در

 .است s / ∂t = 2t∂ با برابر نسبت به زمان سرعت تغییرات نرخ که دانیممی

ست.  s / ∂t = 2t = 6∂ دقیقه t = 3 زمان در ست به زدن تخمین با را مورد این هم قبالً البتها  t برای. بودیم آورده د

 .است تطابق در بودیم یافته آنچه با که s / ∂t = 2t = 12∂ دقیقه 6 =

 سرعت دقیقه، 100 از پس یعنی این .دقیقه در ساعت در مایل s / ∂t = 2t = 200∂ چطور؟ دقیقه t = 100 برای اما

 .یابدمی افزایش ساعت در مایل 200 نرخ با در هر دقیقه ماشین

 تغییرات نرخ دهدمی امکان ما به که داریم ریاضی عبارت یک ما. کنیم فکر دادیم انوام که کاری دربارة کمی بیایید

شین سرعت ست به دقت به را زمانی هر در ما ستای در و آوریم د  تغییرات که ببینیم توانیممی مان،قبلی هایبحث را

 .هستند ارتباط در زمان با واقعاً سرعت در

 مثال بیایید حال. کنیم سیییاده راحتی به را جبری عبارت توانسیییتیم که بودیم شیییانسخوش گفتیم که طورهمان البته

 .دارد تریپیچیده عبارت آن در ماشین سرعت که کنیم بررسی را دیگری

 

 دیگر، عبارتبه. اسیییت t-Δx نقطة و t+Δx نقطة در ،sسیییرعت، بین تفاوت با برابر ارتفاع اسیییت؟ چقدر ارتفاع حال

) t-  و ) + xΔt( بین فاصله طول چطور؟ طول .است  + t)x)Δ -(t 2 - 2x)Δ -(t  -x) Δ(t + 2+  2x)Δ با برابر ارتفاع

Δx) 2معادل  که استΔx است. 

 

 .کنیم ساده و کرده باز را عبارت این بیایید
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 پیچیدة چنداننه مثال بیایید .کنیم سییاده را جبری عبارت راحتی به توانسییتیم هم باراین! اسییت خوبی بسیییار نتیوة این

 :است زمان )توان سوم( 1مکعب ماشین سرعت باراین. کنیم بررسیهم  را دیگری

 
 .کنیم ساده و کرده باز را عبارت این بیایید

 

                                                           
1.  Qube 
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ضیه ست؛ Δx یک حاوی که داریم اینتیوه! شد ترجالب ق  یکدیگر با هاΔx همة قبلی هایعبارت در که حالی در ا

 .شدندمی ساده

 جذاب قسییمت این. شییود کوچک نهایتبی Δx که رسییدمی خود صییحیح مقدار به وقتی فقط شیییب ،بیاورید یاد به

 باید افتد؟می آن برای اتفاقی چه xΔ شییدن ترکوچک و کوچک با ∂ / 2x+ Δ 2t3=  t∂s عبارت در! اسییت ماجرا

 بسیار مقدار اگر. بگیرید نظر در Δx برای یکوچک بسیار مقدار است، عویب برایتان اگر! شودمی ناپدید Δx بگوییم

 و... آن از ترکوچک مقدار یک حتی و کنید فکر هم ترکوچک مقدار یک به توانیدمی بگیرید، نظر در را یکوچک

 در Δxبرای  را صفر مقدار بیایید نتیوه در. شوید نزدیک صفر به نهایتبی و دهید ادامه فرایند این به ابد تاتوانید می

 :رسید خواهیم ،هستیم آن دنبال که ریاضی دقیق پاسخ به کار این با. دهیم خاتمه را ماجرا این و بگیریم نظر

 
سیار نتیوة این ستفاده نتیوه این آوردن دست به برای ریاضی قدرتمند ابزار یک از ما باراین است. انگیزیشگفت ب  ا

 .نبود سخت اصالً ابزار این از استفاده. کردیم

 

 الگوها

سبة اینکه با شتق محا سی و Δx مثل دلتاهایی با توابع م  انگیزهیوان و جالب هاآن شدن ترکوچک و کوچک اتر برر

ست شتق تریساده روش با و کار این بدون توانیممی عموماً ،ا ست به را توابع م  الگویی توانیدمی آیا ببینید .آوریم د

 :ببینید ،کردیم حساب اینوا تا که هاییمشتق در
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 کم واحد یک آن در t هایتوان از یک هراسیییت که  قبلی همان تابعاسیییت  t از تابعی مشیییتقبینید می که طورهمان

سیار روش این. شودمی تبدیل 6t به 7t و 3t به 4t نتیوه، در. اندشده ست ساده ب شته یاد به اگر عالوهبه! ا شید دا  t ،با

 .بود خواهد 0t  =1 با برابر 1t مشتق که دانیممی است. 1t همان

شتق تابت عدد یک از اگر شان که متغیرهایی عالوهبه. شودمی صفر عدد آن ،بگیرید م ستند، ابتت مقادیر دهندةن  ه

 نرخ تابت یرهایمتغ/مقادیر چون چرا؟ ،بپرسیید اسیت ممکن. روندمی میان از گرفتن مشیتق با هم غیره و a، b، c مثل

 .گویندمی «ثابت» هاآن به هم دلیل همین به. ندارند تغییری

 2t3 هم 3t مشییتق عالوهبه ؛t نه اسییت t2 با برابر 2t مشییتق که ایدمتوجه شییده ،باشییید کرده توجه باال تصییویر به اگر اما

توان  کاهش زا پیش. دارد وجود مشتق محاسبة در هم دیگری قدم به جز کاهش توان، بگوییم باید خوب ؛2t نه است

ستفاده آن ضریب عنوانبه را آن باید متغیر،  از قبلباید  5t2 در 5عدد نتیوه در. کنیم کم توان از یکی سپس ،کرده ا

 .4t10=  4t2*5: در ضریب فعلی ضرب شود کاهش

 :ایمآورده ادامه در را شودمی استفاده توابع مشتق محاسبة برای که 1توان قانون خالصة

 
 :کنیم تمرینکمی  را قانون این از استفاده بیایید

                                                           
1.  Power Rule 
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 انوام که کارهایی بیشیییتر برای. کنیم محاسیییبه راحتی به را توابع از بسییییاری مشیییتق دهدمی امکان ما به توان قانون

 1«هاایجمله چند» با فقط قانون این باشید داشته توجه. است قانون همین ،داریم نیاز حسابان از آنچه همة ،دهیممی

این  اسییتفاده کرد. cx + d 2+ bx 3y = ax + مثل عباراتی با توانمی فقط قانون این از دیگر، عبارتبه. کندمی کار

 برای زیرا ؛کندنمی ایواد ما برای مشیییکلی امر اینصیییادق نیسیییت.  cos(x) یا sin(x) مثل عباراتی قانون دربارة

 .کندمی رفع را نیازمان توان قانون زیادی بسیار کاربردهای

 آن یبررسییی به بعدی قسیییمت در که داریم نیاز هم دیگر ریاضیییی ابزار یک به عصیییبی هایشیییبکه در حال، این با

 .پردازیممی

 

 توابع از توابعی

 :بگیرید نظر در را زیر تابع

 

 :آیدمی دست به زیر رابطه از آن y مقدار که

 
 .بنویسیم هم x) 3f = (x +2 صورت به را تابع این توانیممی

                                                           
1.  Polynomials 
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سبت f تابع ست؟ چقدر f / ∂y∂ دیگر، عبارتبه کند؟می تغییرچگونه  y به ن سبة ا سخ محا ست ساده ؤالس این پا  ؛ا

 .بود خواهد f / ∂y = 2y∂ نتیوه در ،کنیم استفاده توان قانون از توانیممی زیرا

سبت f تابع اما سخ برای ؟کندمی تغییر چگونه x به ن  از و کرده باز را x 3x( = f +(2 عبارت توانیممی سؤال این به پا

 اعمال آن به اًمستقیم را توان قانون توانیمنمی ،نکنیم باز را عبارت این اگر باشید داشته توجه. کنیم استفاده توان قانون

 .است x 3x(2 +( با برابر )x 3x +(2 مشتق بنویسیم و کنیم

 به ،کنیم حل قبل هایحالت مثل کرد،می استفاده دلتاها از که سختی و طوالنی حل راه با را زیادی مشابه مسا ل اگر

 :از ارتندعب الگوها این. برویم حاصل الگوهای سراغ مستقیماً بیایید. رسید خواهیم جدیدی الگوهای موموعه

 

 .گویندمی 1«زنجیری قاعدة» اصطالحاً فوق قاعدة به

 پیچیدگی در نتیوه. کنیم حساب به الیه الیه را هامشتق دهدمی امکان ما به قانون این ،کنیدمی مشاهده که طورهمان

سبة شتق محا ست به برای. شودکمتر می عبارت کل برای م  را y / ∂x∂ سپس و f / ∂y∂ ابتدا اگر f / ∂x∂ آوردن د

 و ترکوچک ا لمسیی به را لهمسییئ یک دهدمی امکان ما به زنویری ةقاعد. رسیییمتر به پاسییخ میراحت ،کنیم محاسییبه

 .بشکنیم ترساده

 :نیمک استفاده آن حل برای زنویری قاعدة از و کرده بررسی مودداً را کردیم مطر  که ایلهمسئ بیایید

 
ست 2y = ( f / ∂y∂ ) اول قسمت مشتق .کنیمتر را حساب میهای کوچکبه صورت جداگانه مشتق بخش حال  .ا

ر به پاسییخ زی زنویری قاعدة طبق قسییمت دو این ترکیب با. اسییت ∂ ) / 2x3x ) = ∂y +1 هم دوم قسییمتمشییتق 

 :رسیممی

                                                           
1.  Chain Rule 
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 :است x حاوی فقط که باشیم داشته عبارتی توانیممی نتیوه در است، x 3y = x + که دانیممی

 
 !زیباست

 آوردن دست به برای توان قانون از و ننوشتیم x براسا  را f چرا بپرسید و بکشید چالش به را پاسخ این است ممکن

 ،روش این با توانستیمنمی اما ،کنیم استفاده هم روش این از توانستیممی نکردیم؟ استفاده حاصل ایچندجمله مشتق

 .کنیم حل را تریسخت بسیار مسا ل دهدمی امکان ما به که روشی. دهیم شر  را زنویری قاعدة

 از مسییتقل متغیرهایی که با توانیممی چگونه دهدمی نشییان ما به مثال این. کنیم بررسییی هم را دیگر مثال یک بیایید

 :باشیم داشته زیر تابع مثل تابعی اگر. کنیم برخورد ،هستند متغیرها سایر

 
ستقل هم از آن در z و x، y متغیرهای که ستند م ست ممکن. ه سید ا ستقل معنای بپر ست؟ م ستقل از ما منظور چی  م

 عبارتبه. باشند داشته مقداری هر متغیرها، سایر مقدار از نظرصرف توانندمی متغیرها این که است این z و x، y بودن

 و نبود صادق نکته این بود x 3y = x + که قبل مثال در. گیرندنمی قرار متغیرها سایر تغییرات تأتیرتحت هاآن دیگر،

 .بود وابسته x مقدار به y مقدار

 مشتق .است 2xy اول قسمت. کنیم بررسی را ترطوالنی عبارت هایقسمت از یک هر بیایید چیست؟ f / ∂x∂ مقدار

سمت ست 2y این ق ست؟ ساده قدراین عبارت این چرا. ا ست ساده عبارت این ا سته x به y زیرا ؛ا ست واب  وقتی. نی

 نباشد، وابسته x به y اگر ؟کرد خواهد تغییری چه ،کندمی تغییر x وقتی f مقدار بدانیم خواهیممی ،f / ∂x∂ گوییممی

 .باشد 10 یا 3 ،2 مثل عددی تواندمی y زیرا ؛کنیم رفتار آن با تابت مقدار یک مثل توانیممی
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 چون ؛دهدمی ما به را xz6 نتیوة که کنیم استفاده توان قانون از توانیممی. است z2x3 بعدی قسمت. دهیم ادامه بیایید

 x بر z تغییر. بگیریم نظر در 100 یا 4 ،2 مثل تابت، مقدار یک را z توانیممی ،هسییتند مسییتقل هم از z و x متغیرهای

 .ندارد اتری

 نظر در تابت مقدار یک را آن ما زیرا ؛رودمی میان از کل به بنابراین. ندارد x متغیر یچه اصالً 4z یعنی نهایی، قسمت

 :با است برابر نهایی پاسخ. گیریممی

 

 از دانیدمی که اسیییت متغیرهایی گرفتن نادیده برای الزم نفس به اعتماد آوردن دسیییت به آخر مثال این در مهم نکتة

 در نکته این و کنیم ترساده زیادی حد تا را پیچیده عبارات حسابان محاسبات توانیممی کار این با. هستند مستقل هم

 .بود خواهد مفید بسیار عصبی هایشبکه بررسی
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