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 چکیده

کنند می هایی است که تالشای از الگوریتمای از بحث یادگیری ماشینی و مجموعهیادگیری عمیق شاخه

کنند . یادگیری سازی مفاهیم انتزاعی سطح باال را با استفاده یادگیری در سطوح و الیه های مختلف مدل

داشته و هر  باشد که سالیان زیادی است وجودعصبی میهای ی شبکهعمیق در واقع نگرشی جدید به ایده

  دهد.چند سال یکبار در قالبی جدید خود را نشان می

ما روشی را برای است. شده انجامها روش از تعدادی و دارد وجود گوناگونی های روش حالت تخمین برای

به عنوان یک مشکل  حالتارائه کردیم. تخمین  عصبی عمیق تخمین حالت انسان مبتنی بر شبکه های

از رگرسیون  آبشاریاست. ما شبکه عصبی عمیق در جهت مفاصل بدن، فرموله شدهرگرسیون مبتنی بر 

باشد و حالت میها در سطح باالیی از دقت تخمین که نتایج آنکنیم شبکه عصبی عمیق را استفاده می

جامع  روشدر یک  حالتت استدالل درمورد این روش مزی گیرد.هرگونه تغییرات در ظاهر شی را در نظر می

 گیرد و ساده است.میدربررا 

 

تشخیص حالت، تخمین حالت ، یادگیری عمیق، شبکه عصبی، شبکه عصبی بازگشتی، شبکه  کلید واژه:

پیشخور عصبی
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 عصبی: یهاشبکهمقدمه ایی بر یادگیری عمیق در .  1 – 1

؟ چه دارندعهدهیادگیری مسئولیت برد یا باخت را بر  یهاستمیسقابل اصالح و تعدیل، از  یکدام اجزا

مسئله واگذاری اعتبار مطرح شود. روش  عنوانبه تواندیم؟ این سؤاالت شودیمتغییراتی باعث بهبود عملکرد 

رد توجه قرار گرفته بود اگرچه مطالعات اخیر مو ]4[این مشکل وجود دارد. لواگذاری اعتبار عمومی برای ح

 .شودیمعصبی توجه  از یادگیری عمیق در شبکه ییهارشتهولی در حال حاضر در 

 .رسدینم هاقرن، چندین دهه است که وجود دارد و قدمت آن به عمقکمشبیه شبکه عصبی  یهامدل

برای  گرادیان نزولی ثروم. یک روش 4391 – 4371ون ها با قدمت نرخطی متوالی از یه چندال یهامدل

که پس انتشار نامیده مجرا و قابل تشخیص از عمق دلخواه  یهاشبکهبر اساس مربی در  شدهنظارتادگیری ی

 کاربردی شده است. 4394عصبی در سال  و در شبکه افتهیبهبود 4395تا  4391 یهاسالاز  شودیم

متوجه 4391اواخر سال در  اما، است دهیدآموزش زیاد یهاهیالعصبی عمیق با  اساس پس انتشار از شبکه

 شد. تبدیل 4335و به موضوع تحقیق صریح و روشن در اوایل ، شد که در تمرین و ممارست سخت است 

بسیاری  2111و  4335سال در یادگیری عمیق از طریق کمک به یادگیری غیر نظارتی تا حدی عملی شد. 

دی را یاشبکه عصبی عمیق توجه ز در هزاره جدید، نهایتاه شد. یادگیری عمیق نظارتی دید یهاشرفتیپاز 

در کاربردهای مهم جلب کرده  اصلی یهانیماشجایگزین یادگیری  یهاروشتوسط عملکرد بهتری از  عمدتا

لگو شناسایی ا یالمللنیبرسمی  یهارقابتعصبی عمیق نظارتی تعداد زیادی از  یهاشبکه درواقع ]2[است.

است.  افتهیدستمحدود  یهاحوزهشناسایی الگوی بصری مافوق بشر در  و به اولین نتیجهرا برده است 

، کندینممعلمی نظارت  که هیچ عمومی از یادگیری تقویتی یهاحوزهعصبی عمیق برای بیشتر  یهاشبکه

 مرتبط شده است.
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 .اندشدهپیروز  هارقابتدر ور( دعصبی بازگشتی )م هور( و شبکدعصبی پیشخور )غیر م هر دو شبکه

کامپیوترهای جامع قدرتمندتری  هاآنهستند،  ترقیعمعصبی  یهاشبکه عصبی بازگشتی از همه یهاشبکه

ورودی را ایجاد از الگوی  موردنظر دنباله یهاحافظهدر اصل  توانندیمعصبی پیشخور هستند و  یهاشبکهاز 

عصبی بازگشتی  رکیب خودکار برنامه ترتیبی، شبکهوم برای تمرس یهاروش برخالفو پردازش کنند. 

 ثر یاد بگیردا در راه طبیعی و موالعات موازی و متوالی است رطکه مخلوطی از پردازش ا ییهابرنامه تواندیم

 حث خواهد شد.بدر ادامه در مورد مباحث زیر نیز 

 عصبی  برای تطبیق هر دو شبکهه کافی اندازبهکه هنوز  دارجهتنماد رویداد ـ  معرفی جامع و کامل

 بازگشتی و پیشخور عمومیت دارد.

  عصبی  یهاشبکهکه آیا یادگیری در کاربرد  یریگاندازهتخصیص اعتبار برای  یهاراهمفهوم معرفی

 است یا عمیق. عمقکماز نوع  شدهداده

  ی.لیست موضوعات بازگشتی از یادگیری عمیق در یادگیری نظارتی، غیرنظارتی و تقویت 

   تمرکز روی یادگیری نظارتی و غیرنظارتی و چگونگی تسهیل یادگیری نظارتی توسط یادگیری

  یرنظارتی.غ

   برمرسوم را با تکنیک جستجو  پویا یسینوبرنامه اساس بریادگیری تقویتی عمیق، یادگیری تقویتی 

. ترکیب کرده استعصبی عمیق  یهاشبکهگرادیان برای یادگیری نظارتی یا غیرنظارتی در  اساس

عصبی  یهاشبکهعمومی برای جستجوی مستقیم و غیرمستقیم در فضای وزنی  یهاروش یخوببه

 .شودیمتکاملی و گرادیان موفق  یهاروشبازگشتی و پیشخور عمیق، شامل 
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/ شبکۀ (FNN) پیشخورعصبی  برای فعال ساختن بخش شبکه گرا دادیرو یگذارنشانه .2-1

 :(RNN)بازگشتیعصبی 

 nو  mو  هستند شانیضمن ه عدد صحیح مثبت در محدودهدهندنشان Jو  Kو  Tو  Pو  R ،Qمتغیرهای 

 ثابت صحیح مثبت است. هدهندنشان tو 

 ایی محدودزیرمجموعه  عنوانبه هرلحظهشبکه عصبی ممکن است در طول زمان تغییر کند و در  یتوپولوژ

𝑁 )گره یا نورون( واحدهااز  = {𝑢1, 𝑢2, … 𝐻  یمجموعهو  { ≤ 𝑁 × 𝑁  یا ارتباط بین  هالبهاز ارتباط

عصبی بازگشتی  هور و بدون دور است و شبکدیک گراف غیرم پیشخور. شبکه عصبی  شودیمتوصیف  هاگره

است. در  N زیرمجموعهرودی، ور و دارای دور است. اولین الیه )ورودی( مجموعه ایی از واحدهای ودگراف م

𝑘)امین الیه  k پیشخور عصبی  شبکه > 𝑢 هاگره مجموعه ایی از همه (1 ∈ 𝑁 ،که یک مسیر  یطوربه

وجود دارد و امکان دارد که  uهیچ مسیر بلندتری( بین برخی از واحدهای ورودی و  )نه k-1لبه به طول 

 ]9[وجود داشته باشد. هاهیالاتصالی بین فواصل 

و امکان اصالح  شودیمعصبی با استفاده از مجموعه ایی از مقادیر حقیقی مشخص  شبکه هبرنامرفتار یا 

وجود دارد. حال روی یک قسمت محدود یا دوره ایی از پردازش  i(1,2,…,n) wi یهاوزنپارامترها و یا 

. در ادامه یک نماد میکنیمتمرکز  هاوزن، بدون یادگیری از طریق تغییر یسازمعادلاطالعات و گسترش 

 .میکنیممعرفی  شدهیطراحدر طول زمان اجرای سیستم  افتدیمغیرمتعارف برای شرح کامل آنچه اتفاق 

𝑛𝑡(𝑡 جزئی سببیدنباله در طول یک قسمت، یک بخش  = 1,2, … 𝑡)  از مقادیر واقعی که رویداد نامیده

مستقیم  طوربهیک واحد است که  یسازفعالورودی از محیط اطراف یا  همجموع 𝑛𝑡وجود دارد. هر  شودیم

𝑛𝑘(𝑘به  > از شاخص  𝑖𝑛𝑡 مجموعه ،عصبی رایج وابسته به توپولوژیبستگی دارد، از طریق یک شبکه  (1

k که تابع  میدهیماجازه اتصاالت سببی و ورودی یا ارتباطات است.  که نمایندهu ولوژی و پاطالعات تو
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 در  مثال  عنوانبهبرای شاخص وزن.  (k,tزوج مرتب ) صورتبهرا رمزگذاری کند. مثل فهرست وقایع نقشه 

𝑥𝑡ممکن است، هایورود مورد = (𝑛𝑒𝑡𝑡) با مقادیر حقیقی  را 𝑛𝑒𝑡𝑡 = ∑ xkwv(k,t)𝑘∈𝑖𝑛𝑡  در مواقع(

𝑛𝑒𝑡𝑡جمع( یا  = Π𝑘∈𝑖𝑛𝑡xkwv(k,t)  )که در آن داشته باشیم )در مواقع ضرب𝑡𝑡  نوع غیرخطی مقادیر

عصبی همچنان رویدادهایی از پیروز شبکه  یهارقابتاست. در بسیاری از  tanhمثل  یسازفعالواقعی توابع 

𝑥𝑡نوع  = 𝑚𝑎𝑥𝑘∈𝑖𝑛𝑡(𝑥𝑘) .چند  یسازفعالممکن است از توابع  هاشبکهبرخی از انواع  ]1[وجود دارد

𝑥𝑘(𝑘ممکن است با بعضی از  𝑥𝑡جمله ایی پیچیده استفاده کنند.  > 𝑡)  از طریق اتصاالت ورودی و

𝑡با شرط  kاز شاخص  𝑜𝑢𝑡𝑡رایج  نشان دادن ارتباط از طریق مجموعه خروجی و یا ∈ 𝑖𝑛𝑡 ثیر مستقیم تا

 .شودیمکه رویدادهای خروجی نامیده  یورود ریغداشته باشد. برخی از رویدادهای 

متغیر زمانی از  یسازفعالها ممکن است به شکل متفاوتی برگشت کنند، 𝑥𝑡توجه داشته باشید که خیلی از 

 دائما پیشخورعصبی ، یا همچنین در شبکه تی عصبی بازگش دهای یکسان در پردازش متوالی شبکهواح

رویداد ورودی نشان  عنوانبهموزشی بزرگ کدگذاری شده متغیر زمانی الگوی ورودی را از مجموعه آ

عصبی  هر همان وزن و یا در مسیر وابسته به توپولوژی در شبک.  در طی این قسمت ممکن است ددهدیم

مورد استفاده قرار بگیرد. این وزن در میان فضا یا زمان  عصبی بارها و بارها هو یا در پیچیدگی شبکبازگشتی 

 تواندیمعصبی را تا حد زیادی  هپیچیدگی توصیف شبک، وزن  یگذاراشتراک. شودیماشتراک گذاشته 

 عصبی است. از امکانات ضروری برای توصیف شبکهکاهش دهد که این تعدادی 

ممکن است مربوط به برچسب مقادیر  𝑥𝑡عصبی  هدر یادگیری نظارتی بعضی از رویدادهای خروجی شبک

𝑒𝑡 ،𝑒𝑡 و اشتباهات 𝑑𝑡واقعی، اهداف  =
1

2
(𝑥𝑡 − 𝑑𝑡)2 هدف اصلی آموزش شبکه عصبی نظارتی باشد .

امید است که شبکه  آوردند. دست به Eی کوچک ابا مجموع خط هاقسمتکه است  ییهاوزنپیدا کردن 

ای کمتری در روال خطاه شودیمعمیم داده شود که باعث ت تربزرگ یهاقسمتو  هابخشعصبی در 
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رویدادهای ورودی رخ دهد. بسیاری از توابع خطای جایگزین برای یادگیری نظارتی و یادگیری غیرنظارتی 

 است. ریپذامکان

که رویدادهای ورودی مستقل از رویدادهای خروجی پیشین است. )که ممکن  کندیمیادگیری نظارتی فرض 

 یهانهیزمر بگذارد(. این فرضیه در ثیااست روی محیط از طریق اقداماتی که باعث درک متعاقب شود ت

. در یادگیری تقویتی ممکن است کندینممتوالی و یادگیری تقویتی استفاده  یهایریگمیتصماز  ترگسترده

از محیط را کدگذاری کند و هدف اصلی  شدهگرفته یهاگنالیسبرخی از رویدادهای ورودی مقادیر واقعی 

مناسب  یهاتیفعالبا مجموع باالی سیگنال دریافتی از طریق توالی  هاقسمتحاصل  یهاوزنپیدا کردن 

 خروجی است.

 تخصیص اعتبار و مشکالت آن: یهاراه عمق . 2-2

یا از نوع غیرعمیق، مفهوم  استعصبی از نوع عمیق  هاینکه آیا اعتبار در کاربرد شبک یریگاندازهبرای  

در ابتدا روی یادگیری  .استکه زنجیره ایی از اتصاالت بین رویدادها  شودیمتخصیص اعتبار معرفی  یهاراه

𝑥𝑞 (1و  𝑥𝑝را در نظر بگیرید  . دو رویدادمیشویمنظارتی متمرکز  ≤ 𝑝 ≤ 𝑞 ≤ 𝑇)  بسته به نوع کاربرد

 شدهانیب( p,q)بولین  یهاگزارهاتصاالت سببی مستقیم بالقوه داشته باشند که توسط ، ممکن است  هاآن

𝑝اره درست است اگر و تنها اگر زکه این گ ∈ 𝑖𝑛𝑞 ه. پس دو پارامتر مجموع (p,q )راه تخصیص  عنوانبه

برای بهبود  𝑤𝑢(𝑝,𝑞). یک الگوریتم یادگیری ممکن است اجازه به تغییر شوندیمتعریف  qبه   pاعتبار از 

 عملکرد، بدهد.

 pcc(p,q)بولین  هبازگشتی معین گزار صورتبهکلی احتمال غیرمستقیم، اتصاالت سببی بالقوه،  طوربه

 pcc(p,q)یا  PDcc(p,q)تعریف شده است که در مورد یادگیری نظارتی، درست است اگر و تنها اگر 

 qبه  pو از  kبه  pبا هر روش تخصیص اعتبار از  q. در مورد الحاق باشد k ، (p,q)PDccبرای مقدار 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



8 
 

تخصیص اعتبار ممکن است بزرگ باشد  یهاراه. مجموعه ایی از چنین نتیجه داده است بازگشتی( صورتبه)

ی از اتصاالت سببی رثیر متفاوتی بر بسیاممکن است تایکسان ولی محدود هستند. باید توجه داشت که وزن 

عصبی بازگشتی  یهاشبکهمورد داده شده در ر راه تخصیص اعتبا لهیوسبهمستقیم بالقوه بین اتفاقات پیاپی 

  پیشخور داشته باشد.عصبی  هشبک یهاوزنراک یا اشت

اولین عناصر متوالی  (t=q احتماال) k,t است که (k,t,…,q,…) صورتبهفرض کنید راه تخصیص اعتبار 

تخصیص اعتبار نامیده  یهاراهمق ، ع(t,…,q)هستند. سپس طول پسوند لیست  𝑤𝑣(𝑘,𝑡)اصالح  تیباقابل

 )که اگر هیچ اتصال قابل اصالحی وجود نداشته باشد، صفر خواهد شد.( .شوندیم

جود حل شده است یا نه استفاده که آیا مسئله مو یریگمیتصمبرای  یریپذمحاسبهفرض کنید برآورد معیار 

ه تخصیص اعتبار در توالی را نیترقیعممشکل و عمق  حلراهمورد استفاده،  یهاوزنمجموعه  د. سپسوش

مختلفی وجود داشته باشد. با توجه به  یهاعمقدیگری با  حلراه. ممکن است شودیمنامیده  حلراهعمق 

 .شودیم، عمق مشکل نامیده حلراهشبکه عصبی ثابت شده، کمترین عمق هر  توپولوژی

ثابت این  توپولوژیبا  عصبی پیشخور یهاشبکهیادگیری نظارتی . شودیمگاهی درباره عمق معماری صحبت 

. برخی از اندمحدودشدهغیرورودی  یهاهیالتعدادی از ه لیوسبهکه بیشترین عمق مشکل  رساندیممفهوم را 

آن واحدهای  رازیغبهاتصاالت  همهی ابا وزن ثابت بر عصبی پیشخور یهاشبکهنظارتی  یهایریادگی

 یهاراههستند، چون تنها اتصاالت نهایی مربوط به  4 خروجی، دارای بیشترین عمق مشکل تا عمق

عصبی بازگشتی ممکن است حل  یهاشبکه یطورکلبهتخصیص اعتبار، قابلیت اصالح و تعدیل دارند. 

نیاز  یترقیعمبه یادگیری خیلی  41مشکالت با عمق بیشتر از  مشکالت بالقوه عمق نامحدود را یاد بگیرد.

 دارند. 
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. مثل روش حدس زدن رندیگیمحل بعضی از مشکالت عمیق را یاد  یراحتبهعصبی  یهاشبکهبعضی از 

وزن رندوم، یا به روش جستجوی مستقیم یا جستجوی غیرمستقیم در فضاهای وزنی و یا از طریق آموزش 

توالی تعمیم آن به مشکالت عمیق، یا از طریق  ، وو سبک عمقکمعصبی روی مشکالت  هاولیه شبک

 غیر یهاجنبهاما یک تجزیه و تحلیل از  ـات )غیر( خطی به عملیات )غیر( خطی منفرد یفروپاشی عمل

 یهامدلدقیقا پیدا کردن شبکه عصبی که  یطورکلبه ]5[است. شدهدهیدخطی عمیق  یهاشبکهجزئی 

عصبی عمیق نیز  یهاشبکهچنین در مورد هم ]9[کامل است،-NPمجموعه آموزش داده شده یک مسئله 

 .کندیمصدق 

ناشناخته  یهاطیمحدر حالت کلی یادگیری تقویتی بیشتر در  روی یادگیری نظارتی تمرکز داشتیم.تا اینجا 

از رویدادهای ورودی بعد از هر  𝑥𝑞از رویدادهای خروجی و  pxدرست است اگر  pcc(p,q) وجود دارند،

دنیای ثیر بگذارد. )در روی هر مشاهده بعدی تا جهیدرنترویدادی باشد. هر عمل ممکن است روی محیط و 

فیزیکی قرار بگیرد.( ممکن  افزارسخترویدادهای غیرورودی و  محاسبه ثیرواقعی ممکن است محیط تحت تا

و جایگزینی یک چنین اتصاالت سببی بالقوه ایی محیط غیرقابل تغییری از طریق  یسازمدلاست برای 

باشند.  شدهآموختهرویدادهای ورودی از رویدادها و اقدامات قبلی  ینیبشیپعصبی برای  هقسمتی از شبک

به کمک یک تخصیص اعتبار دیگر قابلیت اصالح پیدا کنند، این  توانندیماما  اندشدهثابتآن  یهاوزن

 رویکرد ممکن است منجر به ایجاد راه تخصیص اعتبار عمیق شود.

که منجر به کاهش  یطوربهاست، مشکالت  تیکاتوما دوباره ی از تحقیقات یادگیری عمیق درباره تعبیربعض

گاهی اوقات از یادگیری غیرنظارتی برای کم کردن عمق مشکالت یادگیری  یطورکلبه. شودیم هاآنعمق 

پویا برای تسهیل برخی از مشکالت مرسوم یادگیری تقویتی  یهایسازبرنامه. اغلب شودیمنظارتی استفاده 

یادگیری یادگیری نظارتی روی موارد پیچیده تخصیص اعتبار برای  یهاراه. در ادامه روی شوندیماستفاده 

 تقویتی اشاره خواهد شد.
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