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ارائٍ یک ضثکـٍ عصثی  MLPتٍ مىظًر پیص تیىی یخثىذان در استـان کرماوطـاٌ
ػّیطضب ا٘تظبضی ،اًتاؿیـاك گلوه رغلافیا ،ؿانِگــاه تلبیا می ًبـنواك
جـٛاز حساز٘یـب ،ؿانِیـاك ال تلونیس ،ؿانِگـاه تلبیا می ًبنواك
ٔطتضی جؼفطظاز ،ٜکاكُااى اكُـ كیاض  ،ؿانِگاه تلبیا می ًبنواك
اثـطاٞیٓ وٛض٘ٚـسی ،کاكُااى اكُـ ا ی ُااً

چىیسٜ
ؿك این موالیه با اًتساؿه ام ؿاؿه ای ؿمای عـا و كومانه ،ؿك ؿوكهی ماكی ً 23الهی به ییَبیا
یؾباـاا ای اًتاا کلمانِاه با اًتساؿه ام ُب ه ای یٔب یلؿاؽته ُـه اًا ؿاؿه ای موكؿ اًتساؿه
ام کلیر تابی یس به یس و یوُا به ماظوك تییین مییاكی رها ییَبیا یؾباــاا بـه مقـاؿیل بـین
ٓسل و یس تبـیو ُـه و ام ُب ه ییَ كو 1با یس سیه میان مؾس با تیـاؿ نوكوا ای متغیل بلای ل
یس ام ایٌتگاه ا به ییَبیا و باسؽله تییین بامه ای یؾباـاا یلؿاؽته ُـ الگوكیت مـوكؿ اًـتساؿه
ؿك این یوو َ ،یي انتِاك 2با كوٍ مـومٍ ؿًـتهای 3و توابـع انتقـای  Logsig ،Satlinsو Satlin
بوؿه اًا تییین بامه ای یؾباـاا و بـوا یؾباـاا ؿك ل یس ام ایٌتگاه ای ًیاویتیس و ییَبیاـ
یؾباـاا ای موؿكى و ؿیلكى ام نتایذ این موالیه بوؿه و ُب ه کلاع ُــه بـین  22 22تـا 31 11
ؿكٓـ بلای ل ایٌتگاه مگلای ؿاُته اًا نتایذ نِاا م ؿ ـ با توره به مغـوؿیا ؿاؿه اُ ،ـب ه-
ای یٔب  MLPتوانای مو وب ؿك ییَبیا و تؾمین یؾباـاا ا ؿاكؿ

ٚاغٌبٖ وّیسی
یؾباـااُ ،ب ه ای یٔب مٔاوی  ،مومٍ ؿًتهای
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کاتلی یوامو روی و ا یم توًد انٌاا نامم ن اًا اما انٌاا با تالُ که ؿك رها اكتقای ؿانَ ؽوؿ
نٌبا به تثحیل یوامو روی ؿاكؿ ،م توانـ توانماـی ؽوؿ كا ؿك کا َ ؽٌاكا ناُ ام یـیـه ای روی؛ صوا
یؾباـاا به ملع ه ارلا ؿك وكؿ بالیای کبیی ام رم ه یؾباـاا ام مٌائو مهـ مـوكؿ تورـه یوو ِـگلاا ؿك
ًای ای اؽیل بوؿه اًا وًیا ؽٌاكا ناُ ام و وم این یـیـه ؿك بؾَ ای مؾت ـف ام رم ـه کِـاوكمی،
ق ،تهیه و تومیع ًوؽا ،رهانگلؿی و عمو و نقو ،لنور موالیهی ؿ یر این یـیــه كا بـه ماظـوك مقاب ـه بـا
ؽٌاكا اعتمال ضلوكی م ًامؿ (مزلؿ له باغ )1-31 53121 ،ؿك ایاس متغـه ؽٌاكا ناُـ ام یوامـو
روی بیَتلین ضلك ا تٔاؿی كا ایزاؿ م کاــ ؿك مـین ماوقـه یؾباــاا ؿك ًـای  3443ؿك عــوؿ 211
می یوا ؿسك ؽٌاك واكؿ کلؿه اًا (نوع و م اكاا )3132 ،کبر گناكٍ بانس کِاوكمی ،ؽٌـاك ًـلما
و یؾباـاا ؿك ًای  3131ؿك ک یهی نقـا کِـوك بـالر بـل صاــین ـناك می یـاكؿ كیـای بـوؿه اًـا (بانـس
کِاوكمی )3132،ییَبیا یؾباـاا ا ی ام ا ـاما مسیـ و م حل رهـا بلنامـهكیـنی ـای کـالا و ؽـلؿ
ا تٔاؿی -ارتمای اًا ؿك ٓوكت که بل وكؿ و ییَبیا ای ابو ایتماؿی ام وضییا یؾباـاا صاـ ماه یـا
صاـ ًای یاـه ؿك ؿًتلى باُـ ،بلنامهكیناا و مـیلاا م تواناــ ضـمن مـاؿگ رهـا مقاب ـه بـا عـواؿث
نامو وق ،نٌبا به بهلهبلؿاكی بهیاه ام ماابع ا ـار نمایاـ اًتاا کلمانِاه به ی ا ورـوؿ ُـلاید کو ٌـتان
ؿك فٔوی مؾت ف ًای (اکتبل تا وكیو) با یـیـه یؾباـاا مواره اًا لقا موالیهی یؾباــاا ؿك ایـن اًـتاا
املی ضلوكی به نظل م كًـ ُااؽا نظار تغییلا ممان  ،بلنامهكینی و به تبع ا صیلگ بل مغـوؿیا ـا و
ُلاید مغیو  ،ؽٌاكا ناُ ام یؾباـاا كا تا عـ میاؿی کا َ م ؿ ـ اًتساؿه ُب ه ای یٔب  3ؿك بـین
كوٍ ای گقُته و عای به رها ؿاُتن منیا ؿ ا و یاؿگیلی ،ام رایگاه مااًب ؿك ی ور مؾت ف بلؽـوكؿاك
اًا ( ن تیو و م اكاا)2111 ،
املاا تٔـق 2و م اكاا ( ،)2113رها ییَبیا میانگین ؿما ای ًـایت ام كوٍ ُـب ه ـای یٔـب
بهله بلؿه و تاییـ کلؿنـ که مـی ُب ه ای یٔب م توانـ ابناك اكمُماـی بلای ییَبیاـ ؿما ـای ًـایت
باُـ ُسی ل 1و مهاـى ( )2112به تؾمین تِیِیا ؽوكُیـی ک یلؿاؽتاـُ ،وا ـ این موالیه عاک ام
اب یا مااً ُب ه ای یٔب بلای تؾمین تِیِیا ؽوكُیـی اًا ؿمبایي و گ ٌو ،)2113( 4رهـا
ییَبیا ؿمای مغید ام كوٍ ُب ه ای یٔب بهله بلؿه و حابا کلؿنـ ایـن كوٍ یـس مــی میتبـل بـلای
ییَبیا ؿما ای مغیو اًا ًا و 1و م اكاا ( )2113ییَبیا ؿمای رلیاا ـای ق كا مـوكؿ بلكًـ
لاك ؿاؿنـ و ؿكیافتاـ كوٍ ُب ه ای یٔب ؿك بین كوٍ ای به کـاك بـلؿه ُــه ؿاكای بـیَتـلین كانــماا
اًا كعیم ؽوق ( )2114با تؾمین تِیِیا ؽوكُیـی با اًتساؿه ُب ه ـای یٔـب بـه کـاك ی بـاسی
ُب ه ای یٔب افیاا نموؿه اًا مزلؿ لهباغ ( )3122ضمن تغ یو ُ 31اؽْ یؾباــاا ؿك فكبایزـاا،
ًی ؿك اكائه مـی ییَبیا ماكی یؾباـاا کلؿه اًا بلات ( )3121به موالیهی  12موكؿ یؾباـاا بهـاكه
ک یس ؿوكه ً 21اله یلؿاؽته و ام لغاظ ُـ  ،مـ و گٌتلٍ م ان  ،یؾباـاا ا كا موكؿ بلكً و موالیه
لاك ؿاؿه اًا
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ٛٔ -2لؼیت جغطافیبیی
اًتاا کلمانِاه ؿك میانه ض ع باؽتلی ایلاا بین  11ؿكره و  11ؿ یقه تـا  11ؿكرـه و  31ؿ یقـه یـلٕ
ُمال و  41ؿكره و  24ؿ یقه تا  43ؿكره و  11ؿ یقه کوی ُـل وا ـع ُــه اًـا اًـتاا کلمانِـاه ام
یوامو و ُلاید ا یم متیـؿی ؿك ماوقه تثحیل م یقیلؿ که ام رم ه مه تلین ا م تواا به یل فِـاك راـ
عاكه ای ،باؿ ای غلب  ،فلوؿ ب اـ مـیتلانه و فلاباك ًیبلی اُاكه کلؿ به این یوامو ُلاید مغ صـوا اكتسـام
ایٌتگاه ا و ُلاید تویوگلافی كا م تواا افنوؿ تغا تثحیل ایـن یوامـو متوًـد باكنــگ اًـتاا 413
می متل و متوًد ؿمای ا 31.4ؿكره ًانت گلاؿ اًا میانگین كوم ای یؾباـاا ؿك اًتاا  13كوم بـوؿه و
ؿاكای نوًانا ممان و به ؽٔوّ م ان میاؿی ؿك کوی ؿوكه ماكی موكؿ بلكً اًـا رــوی  3مو ییـا،
اكتسام و میانگین ؿمای ایٌتگاه ا كا نِاا م ؿ ـ
ٛٔ -3از  ٚضٚـٞب
ؿك این یوو َ ام ؿاؿه ای ؿمای كومانه ؿك کـ ؿوكهی مـاكی ً 23ـاله ( )2112-3432کـه ام ًـامماا
واُااً کِوك فلا مـه ،اًتساؿه ُـه اًا ؿاؿه ا ملبو بـه  1ایٌـتگاه ًـیاویتیس اًـتاا کلمانِـاه
اًالر باؿ غلق ،کاگاوك ،کلمانِاه ،كوانٌل و ًلیوف اق) اًا ؿوكهی موكؿ بلكً رها ییَبیا ام غام ماه
نوامبل تا یایاا ماه وكیو به مـ 321كوم بوؿه اًا با توره به ـف تغقیر که مبتا بل ییَبیا كوم ـای
یؾباـاا اًا بایٌت ک فل یاـی ا ـار به تییین وكوؿی ای که با ا بتواا كوم ای یؾباـاا كا ییَبیاـ
کلؿ ،نمایی بـوا ُس ُلاید مغ ؿك بلوم یؾباـاا ؿك ل یس ام ایٌـتگاه ـای ًـیاویتیس تـثحیل وافـلی
ؿاُته بهگونهای که نم تواا یام یا ا كا مـ نظل نـاُا به یاواا مخای با وكوؿ یس ًیٌت ًـیاویتیس بـه
ماوقه تغا تثحیل ُلاید مغ ام بیو اكتسام و ُلاید تویوگلافی  ،مقاؿیل ؽآ ام ؿما كا ؽـوا ی ؿاُـا
که مازل به افنایَ كوم ای یؾباـاا و یا کا َ ا م ُـوؿ ـ صاـین ؿك ُــ بـلوم یؾباــاا و كؽــاؿ
م حل م باُـ با این وٓف ًی ُـه با ؿك نظلگیلی ُلاید مغ که ؿك ؿما ـای كومانـه
ؿما ای میایم
نموؿ م یابـ ؿاؿه ا كا به مقاؿیل وا ی و کبیی ا ننؿیس کای
رـوی ُماكه  5 3مو ییا ،اكتسام و میانگین ؿمای ایٌتگا های موكؿ موالیه
٘بْ ایؿتٍبٜ
اؾالْ آثبز غطة
وطٔب٘كبٜ
ؾط پُ شٞبة
ضٚا٘ؿط

عَٛ
زلیمٝ

زضجٝ

زلیمٝ

زضجٝ

21
1
2
12
41

41
43
42
41
41

3
11
32
24
41

14
14
14
14
114

3141
3411
3122
141
3112

34 3
31 4
34 1
21 2
31

 -1-3ؾبذتبض ثطزاض ٚضٚزی ٞ ٚسف

بلؿاك وكوؿی  P 1×36و بلؿاك ؽلور  T 1×36م باُـ ؿك ابتـا مقــاك یــؿی  1 1بـه یاـواا مباـای
كؽـاؿ یؾباـاا ؿك نظل گلفته ُـ با توره به ؿمای عـا و و عـاکخل ؿك ل كوم این مقــاك بـه ًـوی یــؿ 3
(و وم یؾباـاا) یا ٓسل (یـر و وم یؾباـاا) تمایو م یابـ به این ٓوك که ـل صـه ؿمـای مـوكؿ نظـل بـه
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ًما مقاؿیل میایم ًوق یابـ ( وا ًلؿتل گلؿؿ) ،وكوؿی ل كوم به ًما یـؿ  3تمایـو یافتـه و ؿك ٓـوكت
که ؿمای موكؿ نظل به ًما مقاؿیل ماکنیم ًوق یابـ ( وا گلرتل گلؿؿ) ،وكوؿی ل كوم به ًما یــؿ ٓـسل
تمایو م یابـ با انزار این یم یا وكوؿی ل كوم بین یـؿ ٓسل و یس لاك گلفته و ام عالا ٓسل و یس مو ر
(یؾباـاا و یـر یؾباـاا) ؽاكد م ُوؿ اگل ؿمای ـل ایٌـتگاه ؿك مـاتلیي  Temp180×21فؽیـله ُــه
باُـ ،نگاه بلای تبـیو بامهی ؿما ا بین ٓسل و  3و ایزاؿ یس ضلی مااً بلای ؿمای موكؿ نظل ،بین ٓـسل
و  3ام كوابد كیاض میل م تواا اًتساؿه کلؿ (ؿك عقیقا ًی ُـه عـا و ؿما رها یؾباـاا که یس یــؿ
ماس اًا كا به  3ننؿیس کلؿه و عـاکخل ؿما که یس یـؿ مخبا اًا به ٓسل ننؿیس ُوؿ) 5
)(1
)(2
)(3

Temp = - Temp
}Max=Max {Temp
}Min=Min {Temp

بلای ؿما ای باستل ام ٓسل 5
)(4

Temp (i,j) = (50+(Temp (i,j)×50/Max))/100

بلای ؿما ای ک تل ام ٓسل 5
)(5

Temp (i,j) = (50-(Temp (i,j)×50/Min))/100

با توره به ایا ه ؿوكه موكؿ بلكً  331كومه ،به مـ ً 23ای اًا ،ماتلیٌ به ابیـاؿ  331×23كا ؿك
بل م گیلؿ که ؿك ال  11الگو به یاواا وكوؿی ُب ه ؿك نظل گلفته ُـه اًـا و ـل الگـو ؿاكای  23نمونـه
ؽوا ـ بوؿ
 -2-3ؾبذتبض قجىٞٝبی ػصجی
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ؿك این موالیه ام ُب ه  Feed-Forwardبا یس سیه میان مؾس اًتساؿه ُـه اًا بـلؿاك وكوؿیP1×36
که ؿك بؾَ بو اكائه گلؿیـ و بلؿاك ؽلور  T 1×36م باُـ میماكی این ُب ه ا ُامو یس سیه وكوؿی،
یس سیه ؽلور و ؿًا ک یس سیه یاهاا ؿك بین یٔ ای وكوؿی و ؽلور اًا بـا اًـتساؿه ام اب یـا
یاؿگیلی ُب ه ،الگوكیت ای متاوی ییِاهاؿ م گلؿؿ که مگ ًی ؿك ننؿیس کلؿا ؽلور تولیـ ُــه
توًد ُب ه به ؽلور ایـه ی و موكؿ انتظاك ؿاكنـ (ٓیاؿی )3132 ،فل یاـ مومٍ ،بلای تِؾیْ الگو و یـا
کبقهباـی الگو ا موكؿ اًتساؿه لاك م گیلؿ ؿك کوی فل یاـ مومٍ ،وما ا و بایاى ا تاظـی مـ ُـونـ تـا
تابع کاك ی ُب ه عـا و ُوؿ تمام این توابع ام ُی تابع کاك ی بلای تاظی وما ا و بایـاى ـا اًـتساؿه
م کااـ این ُی با ت ای به نار یيانتِاك تییین م ُوؿ ـف ام الگوكیت مومٍ یـي انتِـاك ،ام بـین
بلؿا تثحیلا مضل بل كوی انـامه مِتقا رنئ اًا تاها یالما مِتر ،بـلای بلومكًـان وما ـا اًـتساؿه
م ُوؿ و انـامه مِتر احلی بل كوی بلومكًان وما ا نـاكؿ مقـاك تغییلا وما با اًـتساؿه ام یـس مقــاك بـه
كومكًان رـاگانه تییین م ُوؿ مقـاك به كومكًان بلای ل وما و بایاى ؿك ٓوكت که مقـاك مِتر ؿك ـل
ت لاك متوال تغییل یالما نـ ـ افنایَ ؿاؿه م ُوؿ ؿك این كوٍ بـا اًـتساؿه ام مزمـوم وما ـای تٔـاؿف
اولیه ،مومٍ غام م گلؿؿ .یي ام تییین ؽلور مــی بـلای ـل یـس ام الگو ـای اكائـه ُــه ؿك مزمـوم
مومٍ ،ؽوای عآو ام تساو بین ؽلور مـی و مقاؿیل موكؿ انتظاك مغاًبه ُـه و با بلگِـا بـه ؿاؽـو
ُب ه ؿك رها ی ي (ؽلور به وكوؿی) مقاؿیل وما ا تٔغیظ م ُوؿ ؿك اکخل ُب ه ای تغقیه ییِـلفت
با یس سیه میان مؾس ام تابع انتقای  Logsigاًتساؿه م ُوؿ (بن و یاتلیس)3441 ،
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كوٍ مومٍ ُب ه ؿك این یوو َ كوٍ مومٍ ؿًته ای اًا ُـی ـای مغاًـبه ُــه بـلای ـل
وكوؿی با رمع م ُونـ تا ؿك نهایا میناا وما و بایاى ا ام کلیر ا به كوم ُـونـ تـابع مـومٍ مـوكؿ
اًتساؿه ؿك این یوو َ الگوكیت لونبلر ماكکوؿ  )LM( 3اًـا ایـن كوٍ ًـی ؿك کـا َ مغاًـبا بـا
اًتساؿه ام یـر مغاًبه ماتلیي ٌین 2ؿاكؿ به یباك ؿیگل ـف ام این كوٍ ،اضافه کـلؿا یـس مـاتلیي
مخبا به ماتلیي ٌین به گونهای اًا که ماتلیي عآو می وىیقیل باُــ ممـان کـه تـابع کـاك ی بـه
ٓوك مزموم ملبیا باُـ ام تقلی میل بلای مغاًبه ماتلیي ٌین اًتساؿه م کاـ 5
Xk+1=xk-[JTJ+μI]-1JTe
)(6
ممان که مقـاك یـؿی ٓ μسل باُـ این تابع تبـیو بـه یـس كوٍ نیـوتن بـلای تقلیـ مـاتلیي ٌـین
م ُوؿ ممان که  μیس یـؿ بنكر باُـ این تبـیو به كوٍ ُی توار با گار کوصـس مـ ُـوؿ باـابلاین μ
یي ام ل گار موفر کا َ م یابـ (گار موفر ییا کا َ تابع کاك ی ) و فقد ممان افنایَ م یابـ که گـار
ممایِ تابع کاك ی كا افنایَ ؿ ـ به این تلتی تـابع کـاك ی میِـه ؿك ـل ت ـلاك کـا َ مـ یابــ بـا
بهلهگیلی ام این كوٍ ًلیا مغاًبا افنایَ یافته ،گلاؿیاا ؽوا به عـا و كًیـه و ؿك یـین عـای عزـ
مغاًبا و عافظه موكؿ نیام ؿك مغاًبا کا َ م یابـ (اً وی  )3133 ،یس عٌن كوٍ  LMایـن اًـا
که ؿك ا نیامی به تییین نلػ یاؿگیلی ام ابتـا نیٌا و الگوكیت اؿك اًا نلػ یاؿگیلی كا به ٓوك توبیقـ
تغییل ؿ ـ (کا لی )3134 ،با توره به ابناك کاكبلؿی این یوو َ ،ؿكٓــ مگلایـ و میـانگین ؽوـای ـل
ایٌتگاه با توابع انتقای مؾت ف و تیـاؿ نوكوا ای متغیل سیه میان تؾمین مؿه ُـه اًا
٘ -4تبیج

- Levenberg markurdt
- Hessian

1

2
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 -3مقاؿیل یـؿی بلابل با  1 1ؿك بلؿاك ـف ،ؿاكای میانگین ؿمای ٓـسل ؿك كوم ـای و ـوم یؾباــاا ٌـتاـ
لصه مقاؿیل فکل ُـه ؿك بلؿاك ـف ،به یـؿ ٓسل ننؿیس ُوؿ اعتمای و وم یؾباـاا کـا َ مـ یابــ و
لصه این مقـاك به  3ننؿیستل ُوؿ اعتمای و وم یؾباـاا افنایَ م یابـ
 -2بلاًاى میانگین ای ؿمای  ،بامهی یؾباـاا (ؿمای میل ٓسل) ؿك اًالر باؿ غلق ام  23نوامبل غام و تـا 34
ماكى اؿامه ؿاكؿ اعتمای و وم یؾباـاا ؿك این ایٌتگاه ؿك تاكیؼ  21تا  24هانویه به عـاکخل م كًــ کـه بـه
امای ل  1كوم اعتمای و وم  4 23كوم یؾباـاا وروؿ ؿاكؿ ؿك این میاا ،تاكیؼ  31تا  34مـاكى ام کـ تـلین
اعتمــای و ــوم یؾباـــاا بلؽــوكؿاك اًــا ،ییاـ  2 41بــه امای ــل  1كوم ؿك ایــن ایٌــتگاه اعتمــای بــلوم
یؾباـاا ای ؿیلكى ام یؾباـاا ای موؿكى بیَتل بوؿه و بلابل ( 31 2ام  21تا  24ماكى) نٌـبا بـه 3 31
م باُـ(ام  33تا  21نوامبل)
 -1ؿك ایٌتگاه کاگاوك ،بامهی یؾباـاا مضوا اًالر باؿ غلق ،ام  23نوامبل غام و ؿك بامهی ممان ک تل تـا 4
ماكى اؿامه ؿاكؿ اعتمای و وم یؾباـاا ؿك این ایٌتگاه ؿك تاكیؼ  21تا  24هانویه با ُـت بیَتل نٌـبا بـه
ایٌتگاه ای ؿیگل ییا  4 1كوم به امای ل  1كوم به عـاکخل م كًـ ؿك کاگاوك  3تا  1ؿًـامبل بـا  2 1كوم ام
یایین تلین اعتمای بلای و وم یؾباـاا بلؽوكؿاك اًا اعتمای و ـوم یؾباــاا موؿكى ام یؾباــاا ؿیـلكى
بیَتل بوؿه که ؿاكای مقاؿیل ( 4 2ام  1تا  31نوامبل) ؿك مقابو  31( 2 32تا  34مـاكى) اًـا سمر بـه فکـل
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اًا که بامهی یؾباـاا ؿك ؿو ایٌتگاه اًالر باؿ غلق و کاگاوك به ٓوك ییوًته بوؿه و تاهـا ؿك الگـوی  1تـا
 31ؿًامبل ؿصاك و سه ُـه اًا
 -4ؿك ایٌتگاه کلمانِاه ،بامه یؾباـاا ؿاكای انقوام بوؿه ،اما غام ا كا مـ تـواا  21نـوامبل ؿك نظـل گلفـا؛
ًپي با یس و سه 31كومه ام  31ؿًامبل غام و تا  23فوكیه اؿامه یافته اًا اعتمای و ـوم یؾباــاا ؿك ایـن
ایٌتگاه صوا ؿو ایٌتگاه ؿیگل ؿك تاكیؼ  21تا  24هانویه به عـاکخل م كًـ با مقـاك  4 31كوم بـه امای ـل
 1كوم  21تا  11نوامبل ؿك کلمانِاه ام ک تلین اعتمای و وم یؾباـاا بلؽوكؿاك اًا ؿك این ایٌتگاه اعتمـای
و وم یؾباـاا ؿیلكى ام یؾباـاا موؿكى بیَتل بوؿه با  2 11بـلای ؿیـلكى ( 24فوكیـه تـا  24مـاكى) ؿك
مقابو  3 12بلای موؿكى ( 31تا  21نوامبل)
 -1ؿك ایٌتگاه كوانٌل ،بامهی یؾباـاا ام تاكیؼ  23ؿًامبل غام م ُوؿ کـه نٌـبا بـه  1ایٌـتگاه ییِـین ام
تاؽیل ممان بین  21كوم تا  3ماه بلؽوكؿاك اًا این بامه تا  23فوكیه به ٓوك ییوًـته اؿامـه ؿاكؿ اعتمـای
و وم یؾباـاا ؿك این ایٌتگاه ؿك  21تا  24هانویه به عـاکخل م كًـ با مقـاك  4 4كوم و ؿك تـاكیؼ  1تـا 4
هانویه با  2 1كوم ؿاكای ک تلین مقـاك اًا اعتمـای و ـوم یؾباــاا موؿكى ؿك ایـن ایٌـتگاه 21( 3 32
نوامبل تا  21ؿًامبل) كوم بوؿه ؿك مقابو  3 13كوم بلای یؾباـاا ؿیلكى ( 24فوكیه تا  34ماكى)
 -1ؿك ایٌتگاه ًلیوف اق ،یؾباـاا ؿاكای یش بامهای نبوؿه و ؿك مو وقتلین ُلاید اعتمای و وم یؾباــاا
به تقلیبا یس كوم به امای ل  1كوم كًیـه اًا که ملبو به تاكیؼ  4تا  3فوكیـه اًـا ؿك  21تـا  24هانویـه
بلؿاك ـف مقـاك  1 43كا نِاا م ؿ ـ که اعتمای و وم یؾباـاا ؿك ایـن الگـو  1 31كوم بـه امای ـل  1كوم
بوؿه اًا
 -2ؿك بین ک یه ایٌتگاه ای اًتاا ،اًالر باؿ غلق ام بامهی ممـان کـوسن تـلی بلؽـوكؿاك اًـا و ایٌـتگاه
كوانٌل ؿاكای کوتاهتلین بامهی یؾباـاا اًا ؿك این میاا ایٌتگاه کاگاوك ام ُــ یؾباــاا و میـانگین
كوم ای یؾباـاا بیَتلی بلؽوكؿاك اًا این امل به نوی م توانـ تـای کااـه ُلاید مغ ایـن ایٌـتگاه،
ص وا اكتسام ایٌتگاه و ُلاید تویوگلافی باُـ ایٌتگاه ًلیو ف اق ک تلین ُـ یؾباـاا و میـانگین
كوم ای یؾباـاا ک تلی كا ؿك بین ایٌتگاه ا ؿاكا م باُـ
با اًتساؿه ام كوٍ ًی و ؽوا و کاكبلؿ توابع انتقای مؾت ف و تغییل تیـاؿ نـوكوا ـای سیـهی میـان  ،بـه
تؾمین میناا مگلای ُلاید موروؿ (بلؿاك وكوؿی) با بلؿاك ـف یلؿاؽتـه ُــ کـه نتـایذ ا ؿك رــوی و
ُ و ای میل ابو مِا ـه اًا رـوی  2ؽٔوٓیا ُب ه و ؿكٓـ مگلای و میانگین ؽوای ل ایٌـتگاه
كا نِاا م ؿ ـ

٘بْ ایؿتٍبٜ

تؼساز ٘طٖٞٚبی الیٔ ٝیب٘ی ٔرفی

تبثغ ا٘تمبَ

ٔیبٍ٘یٗ ذغب

زضصس ٍٕٞطایی

اؾالْ آثبز غطة

21
11
23
12
21

satlins
logsig
logsig
satlin
satlin

1 132413
1 124311
1 133214
1 134111
1 133333

21
22 22
22 22
22 22
31 11

وٍٙبٚض
وطٔب٘كبٜ
ؾط پُ شٞبة
ضٚا٘ؿط
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رـوی ُماكه  52ؽٔوٓیا ُب ه  ،میانگین ؽوا و ؿكٓـ مگلای
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ُ و ُماكه  5 3ؿكٓـ مگلای ؿك ایٌتگاه اًالر باؿ غلق ():21

ُ و ُماكه  5 2میناا ؽوا ؿك ایٌتگاه اًالر باؿ غلق
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ُ و ُماكه  5 4میناا ؽوا ؿك ایٌتگاه کاگاوك

ُ و ُماكه  5 1ؿكٓـ مگلای ؿك ایٌتگاه کلمانِاه ():22 22
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ُ و ُماكه  5 2ؿكٓـ مگلای ؿك ایٌتگاه كوانٌل ():22 22

ُ و ُماكه  5 3میناا ؽوا ؿك ایٌتگاه كوانٌل
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ُ و ُماكه 5 31میناا ؽوا ؿك ایٌتگاه ًلیو ف اق

٘ -5تیجٌٝیطی
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بـــا انزـــار یم یـــا تؾمـــین یؾباــــاا ایٌـــتگاه ـــای ًـــیاویتیس اًـــتاا کلمانِـــاه ،بـــا اًـــتساؿه ام
ُـــب ه یٔـــب  ، Feed- Forwardبـــا یـــس سیـــه میـــان مؾسـ ـ و الگـــوكیت مـــومٍ انتِـــاك بلگِـــت و
كوٍ مـــومٍ  ( Batch Trainingمـــومٍ ؿًـــتهای) و تیــــاؿ نـــوكوا ـــای متغیـــل سیـــه میـــان مؾســ و
با توره به ؿكٓـ مگلای و میانگین ؽوا ؿك ل ایٌتگاه م تواا نتایذ میل كا تاییـ نموؿ 5
 -3بــا تورــه بــه نتــایذ بــه ؿًــا مـــه مــ تــواا گســا کــه كوٍ ُــب ه ــای یٔــب مٔــاوی توانــای
مو ــوب ؿك یــیَبیاــ بــامه ــای یؾباــــاا ؿاكنـــ ؿك ایــن موالیـــه بــین  22 22تــا  31 11ؿكٓــــ
بــین ؽلورــ و بــلؿاك ـــف مگلایــ ورــوؿ ؿاكؿ کــه بــا تورــه بــه مغـــوؿیا تیـــاؿ وكوؿی ــا
مــ تــواا ا كا ابــو بــوی ت قــ کــلؿ بــا افــنایَ تیـــاؿ وكوؿی ــا بــل کــاكکلؿ و توانــای ُــب ه ــ
افــنوؿه ؽوا ـــ ُـــ ــ صاــین بــا نظــل بــه ممــوا ــای انزــار ُـــه و اًــتساؿه ام كوٍ ــای مؾت ــف
مــ تــواا گســا کــه تییــین نــوم بهیاــهی ُــب ه ــای یٔــب تــثحیل میــاؿی ؿك انزــار یمــو یــیَبیاــ
ؿاكؿ ؿك ایـــن موالیـــه بهتـــلین ُـــب ه رهـــا بـــل وكؿ مااًــ ام یؾباــــاا ـــاُ ،ـــب ه Feed-Forward
با كوٍ یاؿگیلی یي انتِاك ،تِؾیْ ؿاؿه ُـ
 -2یؾباـاا ؿك ُلق اًتاا نٌبا به غلق ا موؿتل غام م ُوؿ
 -1بامهی یؾباـاا ؿك ایٌتگاه اًالر باؿ ،نٌبا به ؿیگل ایٌتگاه ا ،کوسن تل ؽوا ـ بوؿ
ُ -4ـــ و ــوم و میــانگین كوم ــای یؾباـــاا ؿك ایٌــتگاه کاگــاوك ،نٌــبا بــه ؿیگــل ایٌــتگاه ــا بــیَتــل
ؽوا ـــ بــوؿ ایــن امــل كا مــ تــواا تـــای کااـــهی ُــلاید مغ ــ ایــن ایٌــتگاه ،صــوا اكتســام وُــلاید
تویوگلافی ا ؿانٌا
 -1بــامهی یؾباـــاا ؿك ُــلق اًــتاا ؿك یــس تــاكیؼ حابــا و مِــؾْ غــام مــ ُــوؿ کــه م ـ تــواا ایــن امــل
كا تغا تثحیل یس یامو ا یم ؿك ًوظ ماوقه ؿانٌا
 -1ایٌتگاه ًلیو ف اق ام یایینتلین مقاؿیل كوم ای یؾباـاا بلؽوكؿاك اًا
ؿك كابوــه بــا و ــوم یؾباـــاا ــای موؿكى یــایینه و ؿیــلكى بهــاكه ــل یــس ام ایٌــتگاه ــا ؿاكای ُــلاید
میل م باُاـ5
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رـوی ُماكه  5 1تاكیؼ و اعتمای و وم یؾباـاا ای موؿكى وؿیلكى ؿك ایٌتگاه ای موكؿ موالیه
ایؿتٍبٜ

تبضید ٚلٛع ظٚزضؼٞب

اؾالْ آثبز

 33تا  21نوامبل
 1تا  31نوامبل
 31تا  21نوامبل
 21نوامبل تا  21ؿًامبل
نـاكؿ

وٍٙبٚض
غطة
وطٔب٘كبٜ
ضٚا٘ؿط
ؾطپُ

احتٕبَ ٚلٛع ث ٝاظای ٞط
 5ضٚظ

3 31
24
3 12
3 32
*

تبضید ٚلٛع زیطضؼٞب

 21تا  24ماكى
 31تا  34ماكى
 24فوكیه تا  24ماكى
 24فوكیه تا  34ماكى
نـاكؿ

احتٕبَ ٚلٛع ث ٝاظای ٞط
 5ضٚظ

2 31
2 31
2 11
3 13
*

شٞبةـتگاه ًـــلیو ف ـــاق ؿاكای ـــیش بـــامهی یؾباــــان نبـــوؿه و ُـــلاید ؿمـــای کـــامال متســـاوت بـــا
ایٌــ
ؿیگــل ایٌــتگاه ــای اًــتاا ؿاكؿ ایــن امــل كا تــا عـــ میــاؿی مــ تــواا بــه کــا َ اكتســام ماوقــه بــه ًــما
غلق نٌبا ؿاؿ که ام اكتسام  3411متل ؿك کاگاوك به اكتسام  141متل ؿك این ایٌتگاه م كًـ
 -3بــیَ تــلین اعتمــای و ــوم یؾباـــاا ؿك صهــاك ایٌــتگاه اًــالر بــاؿ غــلق ،کاگــاوك ،کلمانِــاه و كوانٌــل
ؿك بامه ممان  21تا  24هانویه ؽوا ـ بوؿ
 -4عــــا و اعتمـــای و ـــوم یؾباــــاا ؿك بـــامه ـــای یؾباــــاا ؿك ایٌـــتگاه اًـــالر بـــاؿ غـــلق 31 ،تـــا 34
مــاكى ،کاگـــاوك 3،تـــا  1ؿًـــامبل ،کلمانِـــاه 21 ،تـــا  11نـــوامبل و كوانٌـــل 31 ،تـــا  21ؿًـــامبل ؽوا ــــ
بوؿ

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2022-06-27

اضائ ٝیه قجى ٝػصجی  MLPثٙٔ ٝظٛض پیف ثیٙی یرجٙساٖ ...

21

 -6فٟطؾت ٔٙبثغ
() 3
() 2
() 1
() 4
() 1
()1

بلات  ،غالملضا ()3121؛ عطاحی  ٚپیفثیٙی اٍِٞٛبی ؾیٛٙپتیه یرجٙساٖٞبی ثٟبض ٜایـطاٖ ،كًـالهی
ؿکتلی ا ی ُااً  ،تهلاا 5ؿانِگاه تلبیا مـكى
تاکام مغمـیً ،یـ مغٌن()3134؛ ضٚـٞبی پیفپطزاظـ زازٜٞب  ٚتكریص اٍِ ،ٛتهلاا 5انتِـاكا
ؿانِگاه ٓایت ؽواره نٔیلالـین توً
ؽ ز  ،مهـی ()3131؛ پیف ثیٙی ؾطٔبی زیطضؼ ثٟبض ٚ ٜیرجٙساٖ ظٚزضؼ پـبییع ٜثـطای تؼـسازی اظ
ٌیبٞبٖ ظضاػی  ٚثبغی زض اؾتبٖ چٟبض ٔحبَ  ٚثرتیبضی ،فٔونامه نهای و بقك ،ر ـ ُ 32ماكه 2
ٓیاؿی ،امیـ ()3132؛ آَقٙبیی ٔمسٔبتی ثب قجىٞٝبی ػصجی ٔصٛٙػی ،تهلاا 5ؿانِگاه ٓایت ُلیف
کا لی ،ؿاوك و ًیـٓالغ ً ،یـ ی (ٔ 5)3134مبیؿ ٝضٚـ ٞبی ٔجتٙی ثط ٌطازیبٖ ثـٙٔ ٝظـٛض تؼّـیٓ
قجىٞٝبی ػصجی ٔصٛٙػی ثب ؾیٙبپؽ پٛیب ،یایاانامه کاكُااً اكُـ تهلاا ؿانِگاه ٓایت امیلکبیل
ًامماا واُااً کِوك)3133( ،؛ آٔبض زازٜٞبی ذبْ ضٚظا٘ ٝزٔـب ایؿـتٍبٜٞـبی ؾـیٛٙپتیه اؾـتبٖ
وطٔب٘كبٜ

( )7ینینی ،اًـ ( )3131؛ اضظیبثی ؾیٛٙپتیىی یرجٙـساٖٞـبی فطاٌیـط ثٟـبضی زض ٘یٕـ ٝغـطة ایـطاٖ،
فٔونامهی مـكى ،بهاك ُ ،3131ماكه .12
( )3ی یزان  ،به وی وغالملضا بلات ()3121؛ تحّیُ ؾیٛٙپتیه یرجٙساٖ ثٟبض  ،1366فٔونامهی تغقیقـا
رغلافیای ُ ،ماكه 41
( )4ی یزان  ،به وی ()3124؛ آة ٛٞ ٚای ایطاٖ ،تهلاا 5انتِاكا ؿانِگاه ییار نوك
( )31کیا ،مٔوس ( )3132؛ قجىٞٝبی ػصجی زض ٔغّت ،تهلاا 5انتِاكا کیاا
( )33مزلؿ لهباغ ،فیلوم ()3122؛ تحّیُ  ٚپیفثیٙی یرجٙساٖ زض آشضثبیجبٖ ،كًالهی ؿکتلی ا ـی ُااًـ ،
تهلاا 5ؿانِگاه تلبیا مـكى
( )32ماهاد ،مغمـ بـا ل ()3124؛ ٛٞـ ٔحبؾجبتی جّس أ َٚجب٘ی قـجىٞٝـبی ػصـجی ٔصـٛٙػی ،تهـلاا5
انتِاكا ؿانِگاه ٓایت امیل کبیل
( )31نوع ٓ ،غلائیاا ،یـكار و ٓـا ا کاك ،یبـاهلل ()3132؛ تؼییٗ ع َٛزٚض ٜثس ٖٚیرجٙساٖ ثب اؾـتفبز ٜاظ
تبضید ٞبی آغبظ  ٚذبتٕ ٝیرجٙساٖ فطاضفتی  ٚتبثكی زض ٘ٛاحی ظ٘جبٖ ،لعٚیٗ  ٚتٟطاٖ ،مز ـهی ی ـور و
فاوا کِاوكمی و ماابع کبیی ُ ،ماكه 3132 ،41
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