
  .  تصنف ضمن حقل الذكاء االصطناعي أنظمة الخبیرة عن األنظمة

   بأنھا تعرف أنالشبكات العصبیة یمكن 

  

   لإلنساننظم أو تقنیة لمعالجة المعلومات منبثقة من دراسة المخ والنظام العصبي  : 

 أداءنظام معالجة معلومات یحاكي اسلوب الشبكات العصبیة الحیویة ولھ ممیزات : 

  معینة 

  خوارزمیات أو نماذج ریاضیة لمعالجة المعلومات  :

  

  مكونات الشبكة العصبیة 

تتكون الشبكة العصبیة من مجموعة من العصبونات أو الوحدات  أو الخالیا أو العقد 

  موزعة في طبقات مثًال طبقة الدخل وطبقة الخرج وطبقة المعالجة 
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وترفق بھا قیم عددیة صال تربط العقد مع بعضھا البعض بروابط ات

 الحل حیث تستقبل یبدءا لحل المشكلة ومنھا األساسیةوتعتبر المعلومات "أوزان"

   اإلشارة حسب نوع األخرى الطبقات إلى وتعمل على توزیعھا اإلشاراتطبقة الدخل 

   وتعالجھا ونحصل على مخرجات إشارة الخلیة العصبیة تستقبل -

  

                  Output                   Process    Input 

 

 

 

 

 

   الخلیة العصبیة تستمد ممیزاتھا من الخلیة العصبیة الحیویة -

   معین ناتج من عملیة المعالجة Active كل عصبون لھ -

  Summation  أو Sum وأوزان ولدینا  Connection الروابط ھي عبارة عن -

ي بھا المحاكاة للخلیة العصبیة الحیة  في العصبون ونعناألساسیةوھي العملیة 

  .فالعصبون الصناعي ھو محاكاة للعصبون الحي 

Summation  :  الدخل مضروبة في  األوزان إشارةجمع   

  

x.w ∑  

  

X=>cell /unit / node 

W=>weight on connection 

   فقط إدخالتتم علیة أي عملیة معالجة بل   العصبون في طبقة الدخل ال-

   للعصبون األساسیة ھي العملیة  المحاكاة-
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  : لحدوث عملیة المعالجة في الشبكة العصبیة ھي أساسیة أشیاءھناك -

1- neurons / node  

2- connection / link  

3- weights 

4- summation 

(Activation function) 

 لحل المشكلة األمثل وھي الحل األوزان نقطة في الشبكات العصبیة ھي أھم -

  Activation function معماریة الشبكة وال إلى باإلضافة

Activation function :  الشبكات العصبیة أنواع للتفریق بین األساسیةالمیزة 

   الشبكات العصبیة أنواعالمختلفة ومن 

Liner :  شبكة عصبیة وحیدة الطبقة  

Non Liner :  شبكة عصبیة متعددة الطبقات  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خلیة طبیعیة عصبیة 
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 عبر الطرفیات أخرى من خالیا عصبیة إشاراتستقبل الخلیة العصبیة الحیویة ت

 الخالیا المجاورة وھكذا إلى یتم نقلھا اإلشاراتوالزوائد الموجودة بھا ، وبعد استقبال 

  .حتى تحدث االستجابة 

   ال أم إشارة وتوضیح ھل ھناك اإلشارة الفراغ المشبكي في الخالیا العصبیة لتعدیل -

   أخرى خلیة إلى تحدث فعالیة معینة تنطلق عبر المحور اإلشارةد تجمیع  بع-

  . في الخلیة الطبیعیة السیتوبالزم ھو من یتحكم بالفعالیة المختلفة -

  

 اإلشارة ممیزات العصبون الصناعي مستمدة من العصبون الطبیعي فبدل من انتقال -

   . Linkعبر المحور الطبیعي یتم انتقالھا عبر ال 

 لتمثیل العصبون النشط من غیر النشط ویفضل تمثیل البیانات 01تستخدم الصیغة  -

    -  1 ،  1+ب 

  

   اقل نسبة خطاء لیتم االعتماد علیھا إلى نحاول الوصول -

  

   الشبھ بین العصبون الطبیعي و الصناعي أوجھ -

   التركیب- 1

   ومعالجتھا اإلشارة انتقال - 2
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  "البنیة الھندسیة "ة معماریة الشبكة العصبی-

   وحیدة الطبقة  - 1

 طبقة المدخالت فھي تقوم باستقبال أما تحتوي على طبقة وحیدة للمعالجة ، أنھاأي 

  .  تحتوي على رابط واحد فقط أنھاكما . وتمریر المدخالت فقط 
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   شبكة متعددة الطبقات - 2

  
  

  

  

 وقد تكون بعض الطبقات مخفیة ، ووظیفة ھذه تحتوي على أكثر من طبقة للمعالجة

 وقد تكون الطبقة الخفیة مكونة من أدائھاالطبقة زیادة قوة الشبكة العصبیة وتحسین 

  عصبون واحد فقط 

 الطبقة الخفیة تزید من قدرة الشبكة من معالجة البیانات وعیبھا تبطئ من عملیة -

 حل أي مشكلة معقدة وبالتالي وإیجاد األمثل الحل إیجادالمعالجة ومیزتھا یمكنھا 

   .األداءتحسین 

  . األقل یكون ھناك طبقة خفیة واحدة على أن یجب -
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 غالبا ما تبث اإلشارة في اتجاه أمامي من عصبونات الدخل إلى الطبقة الخفیة ثم تتم -

  .معالجتھا وبعدھا تنتقل في اتجاه أمامي أیضا إلى طبقة الخرج 

  

  " .أمامي اتجاه "األمام إلىتجاه واحد فقط  ا Forwardھناك شبكة 

   التي تفرق بین المسارات األوزان ھي اإلشارات الفرق الوحید في -

 ومحددة مسبقًا وتستخدم ألخرى ثابتًا من خلیة اإلشارة الشبكة الثابتة یكون نقل -

یة في الشبكة العصب" األوزان ثابتة ال تتغیر " اإلشارات إدخالالتغذیة العكسیة في 

   . Fixedالثابتة 

  

  

  

  

  

  :طرق تعلیم الشبكة العصبیة 

  Supervised Learning of ANN’s) بواسطة معلم(التعلیم المراقب  - 1

  

معلم یقدم بیانات للشبكة التي تم تصمیمھا بعد تحدید المشكلة فنعلم الشبكة كیف تتعلم 

 الدخل وبیانات  بیاناتإعطائھاعلى البیانات لتعطینا النتیجة المطلوبة حیث یتم 

ومن ثم نحصل .  من الشبكة ویتم تدریبھا من خالل خوارزمیة معینة المطلوبةالخرج 

   Target وال  Sourceعلى النتیجة النھائیة التي نریدھا فھنا یجب ال 

 تقوم كل طرق التعلیم أو التدریب بواسطة معلم للشبكات العصبیة االصطناعیة "

یة أمام الشبكة على ھیئة زوج من األشكال وھما على فكرة عرض البیانات التدریب

    "target والشكل المستھدف inputالشكل المدخل 
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 Unsupervised learning) بدون معلم ( التعلیم غیر المراقب  - 2

  

  .تعمل الشبكة على احتساب النتیجة دون توقع سابق لھا 

 على تنظیم  وتعملTarget فقط وھي توجد ال Sourceحیث نقدم للشبكة ال 

  والعصبون اإلشارةالبیانات ذاتیًا حیث تتنافس العصبونات على الحصول على 

  "التنظیم الذاتي لعصبونات الشبكة"الرابح نحصل منھ على الخرج وھذا یسمى 

  وھناك طریقة ثالثة بوجود معلم یراقب الناتج النھائي للشبكة ویصحح الناتج فقط 

Activation function  

ل العصبون فكل عصبون بطبقة الدخل یرتبط بجمیع العصبونات في تطبق على دخ

والمخرجات تكون حسب نوع المسائلة وقد یكون خرج واحد لحل .طبقة الخرج 

  المسائلة  

  

  تصنیف العینات 

 كان وإذا كان الخرج واحد فانھ ینتمي للصنف المدخل الذي تدربت علیھ الشبكة إذا

  .الخرج صفر فانھ ال ینتمي 

 اختبار الشبكة من خالل بعض نماذج الدخل فیجب اختبار الشبكة من خالل  یتم-

بیانات تدریب وبیانات خرج وبیانات اختبار وبیانات فیھا تشویش الختبار قدرة 

 الصحیحة وفي حالة حدوث خطاء یجب مراجعة اإلجابة إعطاءالشبكة على 

   . واألوزانالخوارزمیة والمدخالت 

لمیزة األساسیة للتفریق بین الشبكات العصبیة المختلفة وتطبق  دالة التنشیط تعتبر ا-

  على الطبقة الخفیة ووحدة الخرج وأحیانا تختلف بینھما 
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  الوصف الریاضي للعصبون 

  دالة التطابق -1 

  

  

تستخدم في الشبكات وحیدة الطبقة 

  وعادة ما تستخدم في طبقة المعالجة 

  

  

  

  

  

  

  

  

2 - Binary step function  
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  البیانات تقدم كأساسیات من عملیة التعلیم

  

3 - Binary sigmoid:   
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 تكون المخرجات للشبكة أنتستخدم عندما نرغب في   وغالبا ما1و0مجالھا بین ال 

  .وقد القت نجاحًا واسعًا في حل المسائل المعقدة  1و0بین 

  

  

4 - Bipolar sigmoid:  

  

  

   - 1و 1 بین تكون قیمھا ما
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