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 «رهبران برای سازگاری با قدرت بازارهای بسرگ و گله الکتروویکی به مجموعه فکری کامال متفاوتی ویاز دارود»

 «831توماس فریدمه، لوکس بودن و شاخه زیتون، ص.»

 مقدمه«««« 

تطیي پطسص ّب زض ذػَظ هَفمیت یب ضکست زض ثبظاضّب ٍ هجبحث هطثَط ثِ اهَض هبلی زض لبلت  اٍلیي ٍ هْن

ضا هَضز تَخِ لطاض  جُت تغییراتهمبزیط کوّی ثیبى هی ضًَس. هحممبى ٍ اضربظ حطفِ ای ًِ تٌْب پیص ثیٌی 

ي احتوبلی کَتبّی زض پبسد هی زٌّس، ثلکِ ثِ زًجبل تؼییي اًساظُ تغییطات لیوت، ًطخ ثبظزُ، زاهٌک ّب، یب تؼیی

ثِ تغییطات ضطایظ التػبزی، ػسم اعویٌبى زض سیبست ٍ ّوچٌیي اًساظُ ضًساّی غؼَزی ٍ ًعٍلی زض ثبظاضّبی 

زاذلی ٍ ذبضخی هی ثبضٌس. اظ ایي ضٍ، ّن زلت ترویي ًطخ ثبظزُ هَضز اًتظبض، زاهٌک ّب ٍ ًطخ ّبی ًکَل 

ِ هوکي است زض ًتیدِ استفبزُ اظ ایي ترویي ّب حبغل ضَز اضظضوٌس است ٍ ّن سطػت ٍ سَْلت هحبسجبتی ک

 هَضز تَخِ لطاض هی گیطز. تحمیمبت ػلوی هطثَط ثِ ثبظاضّب ٍ اهَض هبلی، ّن تدطثی ٍ ّن هحبسجبتی هی ثبضٌس.

Peter Bernstein (8991 زض پطفطٍش تطیي کتبة ذَز ثِ ًبم )"ذبعطًطبى هی سبظز کِ  "زض ثطاثط ذسایبى

. اهطٍظُ، تًسعٍ وظریٍ احتماالت، محاسبٍ دقیق میسان احتماالت در بازی َای ضاوسی بًد اوگیسٌ اصلی

ضک ٍ تطزیس ٍخَز  تطیي ثبظی ّبی ضبًسی زض خْبى هی ثبضٌس ٍ خبی ّیچ ثبظاضّبی هبلی خعء یکی اظ هْن

ٍ تحلیل هبلی  ٍ ضیسک ّبی هَخَز زض ایي ثبظی خْبًی، ًیطٍی هحطکِ تدعیِ ًساضز کِ هحبسجِ زلیك احتوبالت

 ّب ٍ اضظیبثی ّبی سیبستی هی ثبضٌس.ی، تػوین گیطی کوّ

پیص ثیٌی، عجمِ ثٌسی ضیسک، کبّص اثؼبز یب کست اعالػبت اغلی اظ سیگٌبل ّبی پطاکٌسُ هَخَز زض ثبظاض، سِ 

 "ًَیعی"اثعاض هْن هسیطیت هَثط پطتفَی ٍ تػوین گیطی گستطزُ تط زض ثبظاضّبی پطًَسبى کِ ثب زازُ ّبی 

هب هی ذَاّین پیص ثیٌی زلیك تطی ضا  ،توطیٌبت آکبزهیک ًیستٌسهحػَض ضسُ اًس هی ثبضس. ایي هَاضز غطفب 

اًدبم زّین تب تػویوبت ثْتطی ضا اتربش کٌین، کِ اظ خولِ ایي فؼبلیت ّب هی تَاى ثِ ذطیس یب فطٍش زاضایی ّبی 

اضزی ّوچَى عجمِ ثٌسی فطغت ّبی سطهبیِ ذبظ اضبضُ ًوَز. هب ًحَُ اًساظُ گیطی هیعاى ضیسک ضا زض هَ
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گصاضی ثػَضت ضیسک ّبی ثبال ٍ پبییي هَضز تَخِ لطاض هی زّین ٍ ًِ تٌْب ثِ زًجبل ایدبز تؼبزل هدسز زض 

تط ثبضین ثلکِ ثِ زًجبل اضظضگصاضی ٍ خجطاى زلیكّبی پطهربعطُ تب کن هربعطُ هیپطتفَی اظ لحبػ تطتیت زاضایی

 .ضیسک ًیع ّستین

هب چگًَِ هی تَاًین اعالػبت ضا ثِ عَض هَثط اظ ایي سیگٌبل ّبی ثبظاض زض خْت هػَى سبظی کبضآهستط ٍ ثب تٌَع 

ثْتط ٍ یب حتی سیبست ّبی تثجیتی ثْتط زض ثبظاض ثسست آٍضین؟ توبهی ایي هجبحث هوکي است ثب ثکبضگیطی 

هب کوک هی کٌٌس تب زازُ ّب ضا ثطآٍضز ضٍش ّبی ضجکِ ػػجی ثػَضت هَثطتط ثیبى گطزًس. ضجکِ ّبی ػػجی ثِ 

ٌّط تجسیل زازُ ّب ثِ "، ایي هَضَع ضا هی تَاى تحت  Wolkenhauerٍ هٌْسسی ًوبئین، کِ عجك تؼطیك 

 ثیبى کطز. "استسالل زض هَضز زازُ ّب زض حضَض ػسم لغؼیت"ٍ یب تحت ػٌَاى  "اعالػبت

یَلَغی اػػبة ًطأت هی گیطًس، خبیگعیي هٌبسجی ضٍش ّبی ضجکِ ػػجی کِ اظ ًظطیِ ضٌبذتی ػلَم هغع ٍ فیع

زض اهَض هبلی ٍ التػبز ثِ  پیص بیىی، طبقٍ بىدی ي ارزیابی ریسکثطای هسل ّبی ذغی هی ثبضٌس کِ خْت 

کبض هی ضًٍس. هب هی تَاًین یک ثبض زیگط هطبّسُ ًوبیین کِ پس اظ آضٌبیی ثب ػلَم هغع ٍ اػػبة، زیگط ًیبظی 

 {.8}ثبلی ثوبًٌس "ػلَم هالل اًگیع"ى ٍ اهَض هبلی ثِ ػٌَا ًیست کِ ػلَم التػبزی

 شبکه عصبی چیست؟«««« 

اغغالح ضجکِ ػػجی ثِ ذبًَازُ ای اظ هسل ّب اضبضُ هی کٌس کِ ثب یک فضبی ثعضگ پبضاهتطی ٍ سبذتبض هٌؼغف 

ّبی خسیس ثطای هطرع ضسُ ٍ اظ ضٍی هغبلؼبت هغعی الْبم گطفتِ است. ثب ثعضگ ضسى ایي ذبًَازُ، اکثط هسل 

است کِ هیل عجیؼی  "پطزاظًسُ تَظیغ ضسُ هَاظی"کبضثطزّبی غیطثیَلَغیکی عطاحی ضسُ اًس. ضجکِ ػػجی یک 

 ثطای شذیطُ زاًص تدطثی ٍ لبثل استفبزُ کطزى آى ضا زاضز. اظ زٍ خْت ثِ هغع ضجیِ است:

 زاًص اظ عطیك یک فطآیٌس یبزگیطی تَسظ ضجکِ کست هی ضَز. -

 ضَز، ثطای شذیطُ زاًص ثِ کبض هی ضٍز.ثیي ًطًٍی کِ ثِ ػٌَاى ٍظى سیٌبپسی ضٌبذتِ هیلسضت اضتجبط  -
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یک ضجکِ ػػجی هی تَاًس ثبظُ ٍسیؼی اظ هسل ّبی آهبضی ضا ثسٍى ًیبظ ثِ فطؼ ضاثغِ هطرع ثیي هتغیطّبی 

غَضتی کِ ٍاثستِ ٍ هستمل، ترویي ثعًس. زض ػَؼ، ًَع اضتجبط حیي فطآیٌس یبزگیطی هطرع هی ضَز. زض 

ضاثغِ ثیي هتغیطّبی هستمل ٍ ٍاثستِ هٌبست ثبضس، ًتبیح ضجکِ ّبی ػػجی ثبیس ثِ ترویي هسل ضگطسیَى 

ذغی ًعزیک ثبضٌس. اگط ضاثغِ غیطذغی هٌبست تط ثبضس، ضجکِ ػػجی ثِ غَضت ذَزکبض سبذتبضی غحیح هسل 

 ضا ترویي ذَاّس ظز.

 مشیت های شبکه عصبی«««« 

 زاظش ّبی هَاظی، اظ سطػت پطزاظش ثبالیی ثطذَضزاض است.ضجکِ ػػجی، ثِ زلیل پط -

ضجکِ ّبی ػػجی تَاى ثبلمَُ ای ثطای حل هسبئلی زاضًس کِ ضجیِ سبظی آى ّب اظ عطیك هٌغمی ٍ یب  -

 سبیط ضٍش ّب، هطکل ٍ یب غیطهوکي است.

ٌس. ثِ ایي ضجکِ ّبی ػػجی ّوبًٌس هغع اًسبى ثِ عَض پیَستِ زض حبل یبزگیطی ٍ اًغجبق ثب هحیظ ّست -

ی زض ضطایظ هحیغی آى ضخ زاز، ثطای یک ٍضؼیت ذبظ آهَظش زیس ٍ تغییطکَچک هؼٌی کِ اگط ضجکِ

 َاى ثب آهَظش هرتػط، ثطای ضطایظ خسیس ًیع کبضآهس ثبضس.هی ت

 ٍ زض ضجکِ ػػجی، ػسم ػولکطز غحیح لسوتی اظ ًطٍى ّب، هَخت اظ کبضافتبزگی کبهل هغع ًوی ضَز -

 .غحیح ًیع ٍخَز زاضزاهکبى اتربش تػوین 

ایي ضٍش لبزض است ثطای زازُ ّب زض ضطایظ ػسم اعویٌبى )اػن اظ آى کِ فبظی ثبضٌس ٍ یب ثِ عَض ًبلع  -

 م ثب زضیبفت ًَیع زضیبفت ضسُ ثبضٌس(، خَاة هٌغمی اضائِ زّس.أٍ تَ

 محدودیت های شبکه عصبی«««« 

ًیستٌس ٍ اثجبت زضستی ًتبیح آى ّب ػسُ کبض لبزض ثِ تَضیح هٌغك ٍ لب ضجکِ ّبی ػػجی هػٌَػی -

 ثسیبض زضَاض است.

 هحبسجبت ضجکِ ّبی ػػجی هؼوَال هحتبج همبزیط ظیبزی ثطای آهَظش هسل است. -

زض حبلت کلی، ضجکِ ّبی ػػجی ثطای ثطذی اظ هسبئل کبضایی ًساضًس. ثطای هثبل ثطای حل هسبئل ٍ  -

 پطزاظش زازُ ّب ثب ضٍش هستسل، هٌبست ًیستٌس.
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 تار شبکه عصبی ساخ«««« 

، ضٌبذتِ ضسُ است. ثِ عَض کلی ثسى اًسبى زض ورين بٍ عىًان اصلی تریه عىصر پردازشزض سیستن ػػجی، 

بدوٍ سلًلی، تطیلیَى ًطٍى ٍخَز زاضز کِ توبهی آى ّب اظ سِ لسوت اغلی تطکیل ضسُ اًس:  811حسٍز 

ٍى زاضای تؼسازی زًسضیت ٍ یک هطرع است ّط ًط 8ضوبضُ  . ّوبى عَضکِ زض ضکلدودریت َا ي آکسًن

آکسَى است. زًسضیت ّب ثِ ػٌَاى هٌبعك زضیبفت کٌٌسُ سیگٌبل ّبی الکتطیکی ّستٌس ٍ سیگٌبل ّبی 

الکتطیکی ضا اظ آکسَى ًطٍى ّبی زیگط ثِ ثسًِ سلَلی هی ثطًس. ثسًِ سلَلی اًطغی الظم ضا ثطای فؼبلیت ًطٍى 

هی کٌس. آکسَى ًیع سیگٌبل ّبی الکتطٍضیویبیی ضا اظ ثسًِ  فطاّن کطزُ ٍ ثط ضٍی سیگٌبل ّبی ٍضٍزی ػول

 سلَل ثِ زًسضیت سبیط ًطٍى ّب هٌتمل هی کٌس.

هحل تاللی یک آکسَى اظ یک ًطٍى ثِ زًسضیت ّبی سبیط ًطٍى ّب ضا سیٌبپس هی ًبهٌس. سیٌبپس ّب ٍاحسّبی 

 کَچکی ّستٌس کِ اضتجبط ثیي ًطٍى ّب ضا ثطلطاض هی سبظًس.

یگٌبل ّبی ػػجی اظ آکسَى سبیط ًطٍى ّب ثِ یک ًطٍى هی ضسس، آى ضا تحطیک هی کٌس. ًطٍى اظ ظهبًی کِ س

ّطیک اظ اتػبالت ٍضٍزی ذَز یک ٍلتبغ کن ضا تَسظ سیگٌبل ّبی ػػجی، زضیبفت هی کٌس ٍ آى ّب ضا ثب ّن 

یک ٍلتبغ ذطٍخی  خوغ هی کٌس. اگط ایي همساض ثِ همساض آستبًِ ثطسس ًطٍى آتص هی گیطز ٍ ثِ آکسَى ذَز

اضسبل هی ًوبیس ٍ آکسَى ًیع ثب تَخِ ثِ ضست آى، هوکي است یک سیگٌبل ضا تَسظ سیٌبپس، ثِ زًسضیت ًطٍى 

ًَِ سیگٌبلی ضا ػجَض ًسّس. ٍ ثِ ّویي تطتیت ي کِ ثِ زلیل ضؼیف ثَزى آى، ّیچ گّبی زیگط ثفطستس یب ای

 توبهی فؼبلیت ّبی هغعی اًسبى اًدبم هی ضَز.
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 )ًطٍى( ضجکِ ػػجی اًسبىسلَل سبذتبض  -8ضکل 

ثب ایي زیس اخوبلی اظ ًحَُ ػولکطز ًطٍى، ثبیس سیستوی عطاحی ضَز کِ زاضای تؼسازی ٍضٍزی ثبضس کِ ثب تَخِ 

ضا  ثِ اّویت ّطیک، آى ّب ضا ثب یکسیگط خوغ سبزُ خجطی ًوبیس ٍ تَسظ یک تبثغ هَسَم ثِ تبثغ تجسیل، آى ّب

الگَی اظ یک ٍاحس پطزاظش ثب تَخِ ثِ ًحَُ ػولکطز یک ًطٍى اضائِ هی  2ضکل اضسبل کٌس.  ثِ ًطٍى ّبی زیگط

زّس. ّوبى گًَِ کِ هطبّسُ هی ضس، آکسَى ضا هی تَاى ثِ ذطٍخی، ٍظى ضا ثِ ٍلتبغ ٍ ٍضٍزی ّب ضا ثِ زًسضیت 

 تطجیِ کطز.

 

 سبذتبض یک ًطٍى ػػجی هػٌَػی -2ضکل ضوبضُ 

 



7 | w w w . K h a r a z m i - S t a t i s t i c s . i r  

 

 ِ ػػجی ػجبضتٌس اظ: ثٌبثطایي اخعای یک ضجک

: ٍضٍزی ّب هی تَاًٌس ذطٍخی سبیط الیِ ّب ثَزُ ٍ یب آى کِ ثِ حبلت ذبم زض اٍلیي الیِ ٍ ثِ يريدی َا -

 غَضت ّبی ظیط ثبضس:

 زازُ ّبی ػسزی ٍ ضلوی

 هتَى ازثی، فٌی ٍ ...

 تػَیط ٍ یب ضکل

ثط ذطٍخی هسئلِ ضا تب حسٍزی هطرع هی کٌٌس ٍ زض ضجکِ ّبی   Xi: هیعاى تبثیط ٍضٍزی يزن َا -

 زض الیِ ّبی زضًٍی ضا هطرع هی سبظز. jچٌس ًطًٍی ًیع تبثغ خوغ هیعاى سغح فؼبلیت ًطٍى 

: ثسیْی است آى تبثغ خوغ پبسد هَضز اًتظبض ًیست. تبثغ تجسیل ػضَی ضطٍضی زض ضجکِ تابع تبدیل -

لسبم هتفبٍتی اظ تَاثغ تجسیل ٍخَز زاضز کِ ثٌب ثِ هبّیت هسئلِ ّبی ػػجی هحسَة هی ضَز. اًَاع ٍ ا

کبضثطز زاضًس. ایي تبثغ تَسظ عطاح اًتربة هسئلِ اًتربة هی ضَز ٍ ثط اسبس الگَضیتن یبزگیطی، 

 پبضاهتطّبی هسئلِ )ٍظى ّب( تٌظیوی هی گطزز.

 هٌظَض اظ ذطٍخی، پبسد هسئلِ است. -

 گشت پذیزی:بز اس نظزانواع شبکه های عصبی «««« 

 )ایستا( شبکه های پیش خور (1

 بٍ مسیر پاسخ در آن َا، َمًارٌ ري بٍ جلً پردازش می ضًد يضجکِ ّبی پیص ذَض ضجکِ ّبیی ّستٌس کِ 

زض ایي ًَع ضجکِ ّب ثِ سیگٌبل اخبظُ هی زٌّس تٌْب اظ هسیط یکغطفِ  ورين َای الیٍ َای قبل باز ومی گردد.

ػجَض کٌٌس، یؼٌی اظ ٍضٍزی تب ذطٍخی. ثٌبثطایي ثبظذَضزی ٍخَز ًساضز ثِ ایي هؼٌی کِ ذطٍخی ّط الیِ تبثیطی 

ثِ ثسًِ ثط ّوبى الیِ ًساضز. زض ثسى اًسبى ًیع، پیبم ّبی ػػجی ثِ غَضت یک عطفِ حطکت هی کٌٌس. اظ زًسضیت 
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ًوًَِ ای اظ یک  3. ضکل َستىدسادٌ تریه ایه ضبکٍ َا، ضبکٍ َای پرسپترين سلَلی ٍ سپس ثِ آکسَى. 

 .ضجکِ پیطرَض ضا ًطبى هی زّس

 

 الیِ( 3ًوًَِ ای اظ یک ضجکِ ػػجی پیص ذَض )ثب  -3ضکل ضوبضُ 

 یب چٌس الیِ ثبضٌس. ًکتِ: ضجکِ ّبی ػػجی هی تَاًٌس زاضای یک یب چٌس ًطٍى ٍ یب زاضای یک الیِ

 (Recurrent) یا پویا شبکه پس خور (2

ثب ضجکِ ّبی پیص ذَض زض آى است کِ زض ضجکِ ّبی ثطگطتی حسالل یک  یب پَیب تفبٍت ضجکِ ّبی ثطگطتی

سیگٌبل ثطگطتی اظ یک ًطٍى ثِ ّوبى ًطٍى یب ًطٍى ّبی ّوبى الیِ یب ًطٍى ّبی الیِ لجل ٍخَز زاضز ٍ اگط 

ًطًٍی زاضای فیسثک)پس ذَض( ثبضس ثسیي هفَْم است کِ ذطٍخی ًطٍى زض حبل حبضط ًِ تٌْب ثِ ٍضٍزی زض آى 

ضبکٍ َای برگطتی بُتر می تًاوىد  ًیع ثستگی زاضز. ظِ ثلکِ ثِ همساض ذطٍخی ذَز ًطٍى، زض لحظِ گصضتِلح

. زض ایي ًَع ضجکِ ّب کِ ثب تَخِ ثِ رفتار مربًط بٍ يیژگی َای زماوی ي پًیایی سیستم َا را وطان دَىد

اهتطّبی تغییط آٍضزُ ٍ تػحیح هی هبّیت پَیبی هسئلِ عطاحی هی ضًَس، ثؼس اظ هطحلِ یبزگیطی ضجکِ ًیع پبض
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ضًَس. ایي ضجکِ ّب پَیب ّستٌس؛ ٍضؼیت آى ّب پیَستِ زض حبل تغییط است تب ایي کِ آى ّب ثِ یک ًمغِ تؼبزل 

ثطسٌس. آى ّب زض ایي ٍضؼیت ثبلی هی هبًٌس تب ظهبًی کِ ٍضٍزی تغییط کٌس ٍ ًیبظ ثبضس تب تؼبزل تبظُ ای پیسا 

ًوًَِ ای اظ یک ضجکِ پسرَض ضا ًطبى هی  88ضکل  َا، ضبکٍ َاپفیلد است.سادٌ تریه ایه ضبکٍ ضَز. 

 .{2}زّس

 

 ذَض  پسًوًَِ ای اظ یک ضجکِ ػػجی  -3ضکل ضوبضُ 

 

 مىابع

 کلیِ هغبلت اظ کتت ظیط استرطاج ضسُ است:

ضضب ظاضػی، ( ضجکِ ّبی ػػجی زض اهَض هبلی: کست حبضیِ پیص ثیٌی ثبظاض. تطخوِ 8391هک ًلیع، پبل زی. ){ 8}

 هحوس ػلیسٍست السم ٍ اغغط فیضی. تْطاى: اًتطبضات ًگبُ زاًص.

. تطخوِ اهیطضضب فتی پَض خلیلیبى ٍ هبظیبض ًدجب. تْطاى:  SPSS( ضجکِ ّبی ػػجی زض 8311ًَضٍضیس، هبضیبی ){ 2}

 اًتطبضات زاًطگبّی کیبى.
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 آماری خوارزمی تحلیلمرکس 

 ISIدکترا ي مقاالت  ، رسالهپایان وامه کارشىاسی ارشد طرح های پژيهشی، تحلیل آماری اوجام

 ٍ ... Matlabضجکِ ّبی ػػجی ثب  ،  SPSS – LISREL – AMOS –PLS – Eviewsثب ًطم افعاضّبی 
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