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 چکیده 
 

کند. این مدل برای تولید مدل استفاده می های آموزش دیدهیادگیری ماشین رویکرد استقرایی است که از داده

های ی عصبی یکی از مدلشبکهبرای تشخیص تصویر، تشخیص گفتار، پردازش زبان طبیعی و ... مفید است. 

گیرد. مورد استفاده قرار می که به طور گسترده به عنوان یک مدل یادگیری ماشین استیادگیری ماشین 

شوند. یادگیری عمیق تکنیکی است که مشکالت الیه و چند الیه تقسیم میی تکهای عصبی به دو دستهشبکه

بی های عصی شبکههای یادگیری عمیق به چهار دستههای عصبی چندالیه را برطرف کرده است. تکنیکشبکه

از یکی شوند. های بولتزمن تقسیم میتنک و ماشینهای رمزگذار، خودرمزگذارهای پیچشی، ماشین

 یمسئلهتواند به یکه م است پارامترها ی ازادیتعداد ز تنظیم های عصبی وجود دارددر شبکه که هاییمحدودیت

 «های بولتزمن با رویکردهای فرا ابتکاریتنظیم دقیق پارامترهای ماشین»در این مقاله  شود. لیحل تبد رقابلیغ

  سازی مورد بررسی قرار گرفته است.ی بهینهن یک مسئلهبه عنوا
 

 †های فرا ابتکاریهای بولتزمن، تنظیم پارامتر، الگوریتمهای عصبی، ماشینشبکهکلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه .  1

کند. این مدل برای برای تولید مدل استفاده می های آموزش دیدهرویکرد استقرایی است که از داده یادگیری ماشین

تشخیص تصویر، تشخیص گفتار، پردازش زبان طبیعی و ... مفید است. موفقیت یادگیری ماشین به این وابسته است که 

طرف وابسته است. چنانچه مدل بیش از حد به زشی بیهای آموسازی شود. کیفیت تعمیم به دادهچگونه فرآیند تعمیم پیاده

عی های واقبرازش شده، نتایج ضعیفی را برای دادههای بیشدهد. مدلبرازش رخ میهای آموزشی تکیه کند مشکل بیشداده

ی مدل ارسنجدهد. تنظیم و اعتبسازی را کاهش میبرازش یکی از عواملی است که کارایی تعمیمکنند. در واقع بیشایجاد می

ه ی عددی است کگیرند. تنظیم مدل یک شیوهبرازش مورد استفاده قرار میرویکردهایی هستند که برای حل مشکل بیش

                                                 
 
† metaheuristic 
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ند را برازش شوی بیشهایی که باعث پدیدهکند نشانهدهد در مقابل اعتبارسنجی سعی میترین مدل ممکن را ارائه میساده

ری با ی یادگیهای آموزشی به سه دستهها اقدام کند. یادگیری ماشین با توجه به دادهآنشناسایی کرده و برای جلوگیری از 

 .[1] دشونظارت، یادگیری بدون نظارت و یادگیری تقویتی تقسیم می

باشد که به طور گسترده به عنوان یک مدل یادگیری ماشین های یادگیری ماشین مییکی از مدل ی عصبیشبکه

ها ای، سیگنالی عصبی الیهشوند. برای شبکهها ساخته میای از گرههای عصبی با الیهگیرد. بیشتر شبکهمورد استفاده قرار می

شوند. یادگیری با نظارت ی خروجی خارج میکنند و از الیهور میی مخفی عبشوند، از الیهی ورودی وارد میاز طریق الیه

ی ها را تنظیم کرده و خطای بین خروجی صحیح و خروجی شبکهکند که وزنسازی میی عصبی فرآیندی را پیادهبرای شبکه

ای کوچک. ی خطا وجود دارد: کاهش شیب تصادفی، دسته و دستهبه طور عمده سه روش محاسبه عصبی را کاهش دهد.

ی قانون یادگیری است که فرمول شود. قانون دلتا نمایندهها قانون یادگیری نامیده میروش مورد استفاده برای تنظیم وزن

 ساز متفاوت است.آن بسته به تابع فعال

(1) 𝛿𝑖 = 𝜑′(𝑣𝑖)𝑒𝑖 
𝑤𝑖𝑗 ← 𝑤𝑖𝑗 +  𝛼𝛿𝑖𝑥𝑗  

بایست مکررا با می کند. بنابراین شبکهحل دست پیدا مییک روش تکرارشونده است که به تدریج به راه قانون دلتا

ی عصبی تک الیه فقط برای انواع خاصی از مسائل های آموزشی، آموزش ببیند تا خطا به حد مطلوبی کاهش یابد. شبکهداده

های ی عصبی چند الیه برای غلبه بر محدودیتار محدود است. شبکهی این شبکه بسیقابل اجرا است. بنابراین موارد استفاده

الیه، چند ی عصبی تکاز چب به راست شبکه 1ی . شکل شماره[2] ی عصبی تک الیه توسعه داده شده استضروری شبکه

 دهد.ی عمیق را نشان میعمق و چند الیهی کمالیه

   
 ی عمیقالیهعمق و چندی کمالیهالیه، چندهای عصبی تک: شبکه1شکل 

انتشار پس بایست از الگوریتمتواند با استفاده از قانون دلتا آموزش ببیند. برای آموزش مینمی ی عصبی چند الیهشبکه

ی پنهان یهخطای ال الگوریتم پس انتشارشود. یاستفاده شود که تحت عنوان قوانین یادگیری در یادگیری عمیق استفاده م

ی خطا، وزن هر الیه تنظیم کند. پس از محاسبهی خروجی به سمت عقب محاسبه میرا با انتشار خطای خروجی از الیه

ی عصبی تک الیه فقط برای مسائلی مناسب است که به صورت خطی قابل تفکیک باشند در حالیکه بیشتر شود. شبکهمی

ی عصبی چند هشود. شبکی عصبی چند الیه استفاده میعملی به صورت خطی قابل تفکیک نیستند. بنابراین از شبکهمسائل 

تند که ساز، توابعی هسسازی مسائلی را دارد که به صورت خطی قابل تفکیک نیستند. توابع هزینه و فعالالیه توانایی مدل

ع آنتروپی شود. تابی عصبی توسط تابع هزینه محاسبه میی خطای شبکهزهشود. اندای عصبی چند الیه استفاده میدر شبکه

 .[3] شودی عصبی چند الیه استفاده میسازی است که در شبکهمتقابل یکی از پرکاربردترین توابع فعال

دو بندی باینری)ساز معموال به دستههای خروجی و تابع فعال، انتخاب تعداد گرهی عصبیبندی شبکهطبقهبرای 

ی خروجی رهی عصبی با یک گبندی باینری، شبکهبندی چند کالسه)سه یا بیشتر( بستگی دارد. برای طبقهکالس( یا طبقه

ساز مقادیر حداقل و حداکثر تابع فعال های آموزشی بهشود. خروجی صحیح دادهساز سیگموئید ساخته میمنفرد و تابع فعال
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ی عصبی بندی چند کالسه، شبکهکند. برای طبقهشود. تابع هزینه قانون یادگیری از آنتروپی متقابل استفاده میتبدیل می

فاده استهای خروجی ساز گرهی هموار به عنوان تابع فعالشود. تابع بیشنهی خروجی شامل میها، گرهی تعداد کالسبه اندازه

 ی قانونشود. تابع هزینههای آموزشی به بردار تبدیل میشود. با استفاده از روش رمزگذاری وان هات خروجی صحیح دادهمی

 .[4] کندیادگیری از آنتروپی متقابل استفاده می

ند. آموزش کهای عصبی عمیق استفاده میکهبه طور ساده یک تکینک یادگیری ماشین است که از شب یادگیری عمیق

شد. یادگیری عمیق این مشکل را حل کرد. یادگیری عمیق تر سخت بود و باعث افت عملکرد آن میهای پنهان عمیقالیه

و بار  برازشی عصبی عمیق را پوشش داد. این سه نقطه ضعف عبارتند از: محوشدگی گرادیان، بیشسه نقطه ضعف شبکه

و قانون یادگیری مبتنی بر آنتروپی  ReLUساز مشکل محوشدگی گرادیان به طور عمده با استفاده از تابع فعال محاسباتی.

دهنده برازش با استفاده از حذف تصادفی یا نظممتقابل بهبود یافت. استفاده از روش کاهش شیب نیز مفید است. مشکل بیش

های مختلف بهبود و الگوریتم GPUی ا حد زیادی به وسیلهی عصبی تحل شد. همچنین مشکل محاسبات سنگین شبکه

 مشاهده نمود. 2توان در شکل گیری یادگیری عمیق را می. مراحل شکل[5] یافت

 
 گیری یادگیری عمیق: مراحل شکل2شکل 

 

یری بندی شده است. به طوریکه یادگهای یادگیری عمیق با محوریت بینایی کامپیوتر طبقهدر بخش دوم مقاله، تکنیک

 های بولتزمن تقسیمهای رمزگذار، خودرمزگذارهای تنک و ماشینهای عصبی پیچشی، ماشینی شبکهعمیق، به چهار دسته

 شوند. می

توسعه  1990و  1980ی هاهای یادگیری عمیق است که در دههیکی از مهمترین روش *ی عصبی پیچشیشبکه

ری های قابل یادگی)وزن یمیزان اهمیت ،تصویر ویژگید و به هر نکنتصویر ورودی را دریافت می هااین شبکه .[6] است یافته

 کند.میکدیگر قادر به متمایزسازی از ی ها راکه آند ندهو بایاس( تخصیص می

 [9]، [8]و در مطالعات زیادی از جمله [7] نداولین بار توسط هینتون و همکارانش ارائه شد عمیق خود رمزگذارهای

 گیرند.استفاده قرار می ی عملیات یادگیری موردبرای رمزگذاری بهینهها برای این شبکه اند.استفاده شده [10]و 

ها در برابر عصبی است که برحسب موضع و محل قرارگیری نورون هایاز انواع کدگذاری نوع دیگری †کدگذاری تنک

 .قرار داردکدگذاری متراکم 

های ورودی سازی توزیع دادهکه برای مدل احتمالی هستند هایمدل 11], [12  ‡بولتزمن محدودشوندههای اشینم

 .گویندنیز می پنهانها واحدهای کنند که به آن( از یک الیه باینری پنهان استفاده میپنهان)الیه 

                                                 
* Convolution Neural Network 
†Sparse coding 
‡ Restricted Boltzmann Machines 
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 کیتواند به یکه م است پارامترها ی ازادیتعداد ز تنظیم های عصبی وجود دارددر شبکه که هاییاز محدودیتیکی 

ده های بولتزمن محدود شونتنظیم دقیق پارامترهای ماشین»ی بخش سوم مقاله، مسئله شود. لیحل تبد رقابلیغ یمسئله

این  های فرا ابتکاری استفاده شده درکند و الگوریتمسازی مطرح میی بهینهرا به عنوان مسئله« های فرا ابتکاریبا الگوریتم

سازی بهینهالگوریتم ، (IHS)جستجوی هارمونیک بهبود یافتهها عبارتند از: ریتماین الگو گیرد.زمینه مورد بررسی قرار می

، الگوریتم بهینه(FA) تابکرم شب ، الگوریتم(CS)جستجوی فاخته، (AIWPSO)تطبیقی ساکن دارازدحام ذرات وزن

بر اساس یادگیری  دیفرانسیلو تکامل (JADE) دیفرانسیل تطبیقی یتکامل الگوریتم ،(BSA)ی بازگشتیسازی جستجو

 .(CoBiDE)توزیع دو حالته الگوریتم تنظیم پارامترهای واریانس ووماتریس ک

نهیهستند که به یکسان نیاز جمله اول[15] پاسوس و همکارانش و [14] روزا و همکارانش ،[13] پاپا و همکارانش

 ،های بولتزمن محدودشوندهماشین هایپارامتر قیدق میتنظ ینهیرا در زم فرا ابتکاری هایالگوریتم بر یمبتن یساز

 یسازنهیبه یهاکتابخانه یبا استفاده از برخ و دادندارائه  نهایتهای بولتزمن محدودشونده بیماشین و های باور عمیقماشین

ی ها آن است که به محاسبهمزیت استفاده از این تکنیک .دندآوربه دست  دیگران بهرا نسبت  یترقیدق جینتا ،شدهشناخته

ها تمشود. در نهایت کارایی این الگوریمشتق صدها پارامتر نیاز ندارد البته این راه حل برای فضاهایی با ابعاد باال توصیه نمی

 گیرد. مورد ارزیابی قرار می

 
 ی عصبی: برخی از انواع و مهمترین کاربردهای شبکه3شکل 

 های مختلف یادگیری عمیقمدل. 2

 همین هب و است گرفته قرار مطالعه مورد کامپیوتر بینایی حوزه در گسترده بصورت یادگیری عمیق  ،های اخیرطی سال

 آن از که ایپایه روش اساس بر هاروش این ،کلی بطور.. است آمده بوجود آن با مرتبط های روش از زیادی تعداد ،دلیل

: یادگیری عمیق مبتنی بر پیچشی، یادگیری عمیق مبتنی دسته مختلف تقسیم میشوند که عبارتند از ۴ به اندشده مشتق

نک. ت ، یادگیری عمیق مبتنی بر خود رمزگذار، یادگیری عمیق مبتنی بر کدگذاریشوندههای بولتزمن محدودبر ماشین

توان به طور خالصه در شکل های یادگیری عمیق به همراه برخی از کارهای انجام شده در این حوزه را میبندی تکنیکدسته

 مشاهده نمود. 3ی شماره

 

 



 

 

 
I4C.IUST.AC.IR         214 

 ی عصبی پیچشی.  شبکه2-1

تصاویر استفاده  بندیبندی و طبقهی عصبی پیچشی برای حل مسائل بینایی ماشین از قبیل تشخیص اشیاء، قطعهشبکه

هستند.  AlexNet [18]و  GoogleNet [16] ،ResNet [17]ی عصبی پیچشی های شبکهشود. برخی از معماریمی

 ۴ی و الیه تماما متصل. شکل شماره *اند: الیه پیچش، الیه پولینگی اصلی تشکیل شدههای پیچشی از سه الیهمعماری

 .  [19] دهدبندی تصاویر نشان میی عصبی پیچشی را برای دستهبندی شده از شبکهمعماری الیه

 تصویر در مرحله اول انتشار.مرحله پس و جلوی روبهتغذیه مرحله: دو مرحله دارد پیچشیعصبی  یهاآموزش شبکه

 پیچشی عملیات در نهایت و شودانجام می نورون هر وزن و ورودی بین اینقطه ضرب و عملیات شودداده می شبکه به ورودی

ها یا آموزش شبکه نورون وزن تنظیم منظور به جا این در. شودمی محاسبه شبکه خروجی سپس. شودالیه اعمال می هر برای

خروجی شبکه را با پاسخ صحیح  این صورت که بهشود. محاسبه میزان خطای شبکه استفاده می برایخروجی  حاصلاز 

 مرحله، بعدی بر اساس میزان خطای محاسبه شده گامشود. در محاسبه می از طریق تابع خطا و میزان خطا شده مقایسه

با  هاوزنشود و تمامی محاسبه می ایزنجیره شود. در این مرحله گرادیانت هر پارامتر با توجه به قائدهآغاز میانتشار پس

ش موزآ ،مراحل این تکرار تعداد مناسبی از با شوند.می بروزرسانیتوجه به تاثیری که بر خطای ایجاد شده در شبکه دارند 

 .ابدیشبکه پایان می

 

 پیچشیی شبکه : معماری۴ شکل

 ی خودرمزگذار.  شبکه2-2

ها نوع خاصی شود. خود رمزگذارها و کاهش ابعادشان استفاده میهای دادهی خودرمزگذار برای استخراج ویژگیشبکه

ها . این شبکه[20] گیردی عملیات یادگیری مورد استفاده قرار میبرای رمزگذاری بهینهی عصبی هستند که هااز شبکه

ترین حالت خود رمزگذار شامل یک رمزگذار و رمزگشا ی خروجی هستند که در سادهی پنهان و الیهی ورودی، الیهدارای الیه

کند که ورودی خود را بازسازی کند بنابراین ابعاد بردار خروجی با خودرمزگذار سعی میی پنهان است. به همراه یک الیه

 5 ی ورودی و خروجی با یکدیگر برابر هستند. شکل شمارههای موجود در الیهبردار ورودی برابر است یعنی تعداد نورون

 . [10] دهدی عصبی خودرمزگذار را نشان میمعماری کلی شبکه

ی پنهان از ها در الیهدهند. معموال تعداد نورونخودرمزگذارها شبکه را با حداقل کردن خطای بازسازی آموزش می

دهد. هر چه تعداد تر نمایش میها را در ابعاد پایینی پنهان دادهی ورودی و خروجی کمتر است زیرا الیهها در الیهتعداد آن

شود. پس از انجام عملیات آموزش، شبکه رمزگشا حذف شده و ها، بیشتر کاسته مییشتر باشد از ابعاد دادههای پنهان بالیه

نی ی میاشود. در صورتی که در الیههای استخراج شده در نظر گرفته میترین الیه پنهان، به عنوان ویژگیخروجی میانی

                                                 
* Pooling 
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های اصلی مطابق با تحلیل مولف گموئید استفاده شود عملکرد شبکهتنها از توابع خطی استفاده شود یا اینکه از یک الیه س

 .[21] است

های خام های خلوت از دادهای از خود رمزگذارها هستند که بدنبال استخراج ویژگی، گونه*خود رمزگذارهای خلوت

یا به طور مستقیم با و  [22,23] واحدهای مخفی بایاستواند از طریق جریمه کردن ها میهستند. خلوت بودن نمایش

 بدست بیایند. [23] ی خروجی مقادیر واحد مخفیجریمه

، مدلی است که به منظور افزایش قدرت دهندنمایش می DAEکه به اختصار با  †ی نویزکنندهخود رمزگذارِ برطرف

شود و ها دریافت میارائه شد. در این مدل ساختار توزیع ورودی[25 ,24]  همکارانش خود رمزگذارها توسط وینسنت و

بور شبکه، مج و این ورودی اضافه هایاندکی نویز به سلولشود. بدین صورت که ی خراب بازیابی میورودی صحیح از نسخه

 شود.میاول بیشتری انتخاب های متدویژگی با این کارشود که خروجی را از یک ورودی نویزی، بسازد و می

 
 ی عصبی خودرمزگذار: معماری شبکه5شکل 

ی نویز هستند کنندهی خود رمزگذارهای برطرفدنباله دهندنمایش می CAEکه به اختصار با  ‡خود رمزگذار قراردادی

ی آموزشی باعث قدرتمند شدن تزریق نویز به مجموعهبا  DAE. با وجود آنکه [26] که توسط ریفای و همکارانش ارائه شد

 دهد.ی قراردادیِ تحلیلی، عملیات نگاشت را بهبود میشود خود رمزگذار قراردادی، با اضافه کردن جریمهعملیات نگاشت می

 

 .  کدگذاری خلوت2-3

 رون ها در برابر کدگذاریعصبی است که برحسب موضع و محل قرارگیری نو هاییکی از انواع کدگذاری کدگذاری تنک

در این مدل یک کالس از . هستند ها فعال و بقیه خاموشتعدادی کمی از نورون در هر لحظه، به طوریکه .قرار داردمتراکم 

سطح  هایشود. همچنین توابع پایه برای آموزش ویژگیهای بدون برچسب انتخاب میها برای بازنمایی مختصر دادهالگوریتم

 :  [29 ,28 ,27] های زیر را داردشوند. این روش مزیتها استفاده میباالی داده
 که دارای است  یگرهای مشابهو دریافت ارتباطات بین توصیف با استفاده از چندین پایه گرقادر به بازسازی بهتر توصیف

 هستند. یهای مشترکپایه

  برجسته داده ورودی را دریافت کندهای خصوصیت دهد تا نمایش،می تنک بودن کدگذاری خلوت اجازه. 

                                                 
* Autoencoder Sparse 
† Autoencoder Denoising 
‡ Autoencoder Contractive 
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 ها برای یادگیری مفید های خلوت سیگنالکند ویژگیاین روش همسو با سیستم بینایی بیولوژیکی است که استدالل می

 .هستند

 دالگوها با ویژگی های پراکنده از لحاظ خطی بیشتر قابل جداسازی هستن. 

 های پراکنده هستندسیگنال قطعات تصویر دهد کهمطالعه آمار تصاویر نشان می. 

 یافته با رویکرد کدگذاری تنکهای توسعه.  الگوریتم2-3-1

 یافته با رویکرد کدگذاری تنک عبارتند از:های توسعهبرخی از الگوریتم

 SPMسازی بردار : در این روش از کمی(VQبرای نمایش تصاویر استفاده می )[30] شود. 

 ScSPM: [31] شوددر این روش از کدگذاری تنک به همراه تجمیع حداکثریِ فضای چند مقیاسی استفاده می .

کند و به این های محلی برخورد میاین است که این روش به صورت جدگانه با ویژگی ScSPMیکی از مشکالت 

شود بنابراین می از حد به واریانس ویژگیشود که باعث حساسیت بیشمیها نادیده گرفته بین آن ترتیب وابستگی

 .[32] های مشابه نیز به شدت تغییر کندکدگذاری تنک ممکن است برای ویژگی

 LSCل سازی مشکه منظور برطرف: بScSPM  روش کدگذاری تنک الپالسین [33] ایدر مقالهگَو و همکارانش

 و شوندبطور بهینه انتخاب شود که منتسب می یهایهای مشابه به مراکز دستهکه در آن ویژگی را ارائه کردند

با افزودن قید حفظ محلی بودن به اهداف  هستند.های انتخابی مشابه یکدیگر شود مراکز دستهتضمین می

 گی دو طرفه در روشی کدگذاری تنک است.قادر به حفظ وابست LSCکدگذاری تنک، 

 HLSCی : بعد از ارائهLSC  حاصل  کهکدگذاری تنک الپالسین هایپرگراف را ارائه دادند  مدلگو و همکارانش

 .[34] شودتعریف میهایپر گراف  ها توسط یکدر میان نمونه هاهتشبا در این مدل. بود LSC ی الگوریتمتوسعه

 LCC :ین الگوریتم با توجه به خاصیت محلی بودن سعی در بهبود دادن الگوریتما ScSPM یو و همکارانشدارد . 

دهد بنابراین کدگذاری تنک زمانی سودمند است نشان دادند که خاصیت محلی بودن پراکندگی را بهبود می [35]

 که کدها محلی باشند. 

 LLC با توجه به آنکه محاسبات :LLC ه منظور تسریع فرآیند ب[36]جونگ وانگ و همکارانش گیر است جینزمان

 شود. نامیده می LLCی محلی را ارائه دادند که به اختصار شده، الگوریتم کدینگِ خطیِ محدودیادگیری

 SVC: ( کدگذاری بردار عالیSuper Vector Coding)  که به اختصارSVC از ایبسط ساده شودنامیده می 

و به همین دلیل  آیدمیجهات مماس محلی بدست  در ،ش این برداراست که با گستر (VQ) سازی بردارکمی

 .[37] کندبودن کدگذاری را تضمین می کند. این روش تنکایجاد می تریش کدگذاری یکنواخترو

 ASGD میانگین نزولی شیب تصادفی که به اختصار با :ASGD های دهند با الگوریتمنمایش میLLC  وSVC 

 .[38] های عظیم افزایش یابدبندی تصاویر در مجموعه دادهدسته ترکیب شده است تا مقیاس

 SSC : کدگذاری تنک نرم که به اختصار باSSC ارائه شد. این  و همکارانش انیباالسوبراماندهند توسط نمایش می

که بجای  یابدتوانست به کدهایی دست  کدگذاری تنک در تیروش با ترکیب شباهت همسایگی و اطالعات موق

 .[39] و خطای مربع میانگین بازسازی کمتری داشته باشد هدنمونه انفرادی یک همسایگی را نمایش د

 DeepSC: کدگذاری تنک  به نامویژگی بدون سرپرست  هاییادگیری جدیدی از چارجوب [40] هو و همکارانش

با استفاده از یک معماری  دهند. در این روش کدگذاری تنکنمایش می DeepSC به اختصار کهعمیق ارائه کردند 

 یابد.میتوسعه چند الیه 
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 .  ماشین بولتزمن محدود شده2-4

در  ی عصبی مولد تصادفی است کهشود، شبکهنمایش داده می RBMماشین بولتزمن محدود شده که به اختصار با 

، [43] متن ،[42] هایی برای مقابله با مشکالت مربوط به تصاویرچنین مدل. [41] توسط هینتون ارائه شد 1986سال 

ساخت  درها   RBMعالوه بر این،شود. ده میاستفا [47 ,46]ها تشخیص بیماریو  [45] [44] تشخیص محتوای مخرب

مورد استفاده قرار می [49]و ماشین بولتزمن عمیق  [48] ی باور عمیقشبکه ق از جملهیادگیری عمی هایمعماریبرخی از 

  .است RBM هایبین الیه تمربوط به تعامال هاآن که تفاوت اصلی گیرند

 

 .  ماشین بولتزمن محدود شده2-4-1

 شدهی مشخص در ماشین بولتزمن محدودی پنهان و مشخص هستند. تفاوت الیههای بولتزمن محدود شده دارای دو الیهماشین

برای مدلسازی  ها RBMی مشخص دارای بایاس هستند. همچنین های الیهی عصبی معمولی آن است که نورونی ورودیِ شبکهو الیه

در  .[12 ,11] دگوینمی نیز کنند که به آنها واحدهای پنهانینری پنهان استفاده میبا یِ یهالهای ورودی از توزیع داده

های هر الیه ی مشخص و پنهان با یکدیگر ارتباط دارند و هیچ ارتباطی بین نورونهای الیهتنها نورون RBMهای ماشین

معماری ماشین بولتزمن  6ی شود. شکل شمارهی محدودشده به ماشین بولتزمن اطالق میرو واژهبرقرار نیست از این

 :[50] دهدمحدودشده را نشان می

 
 RBM: معماری 6شکل 

هاست. بدین منظور الزم است پارامترهای تابع انرژی به دقت تنظیم شوند تا مقدار یادگیری توزیع داده RBMهدف 

های غیر مشابه کمینه شود. با فرض آنکه های آموزشی هستند بیشینه و برای دادههایی که شبیه به دادهاین تابع برای داده

v  وh [50] دهدتابع انرژی این مدل را نشان می 2ی معادلهای مشخص و پنهان باشند هبه ترتیب مخفف الیه: 

(2) 𝐸(𝑣, ℎ) =  − ∑ 𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑣𝑖 −  ∑ 𝑏𝑗

𝑚

𝑖=1

ℎ𝑗 − ∑ ∑ 𝑣𝑖ℎ𝑗𝑤𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

است،  یدو بخش گراف RBMاز آنجا که به ترتیب مخفف بایاس واحد پنهان و مشخص است.  bو  aدر این معادله 

 شود یم ریز یمنجر به احتماالت شرط نیبنابرا وو پنهان به طور متقابل مستقل هستند  مشخصهر دو واحد  یسازفعال

[50]: 
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(3) 𝑝(𝒗|𝒉) = ∏ 𝑝(𝑣𝑖|𝒉)

𝑚

𝑖=1

 

(4) 𝑝(𝒉|𝒗) = ∏ 𝑝(ℎ𝑖|𝒗)

𝑛

𝑗=1

  

 (5) 𝑝(𝑣𝑖 = 1|𝒉) =  𝜙 (∑ 𝑤𝑖𝑗ℎ𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝑎𝑖)  

(6) 𝑝(ℎ𝑗 = 1|𝒗) =  𝜙 (∑ 𝑤𝑖𝑗𝑣𝑗

𝑚

𝑖=1

+ 𝑏𝑗) 

 دهد.را نشان می ϕ(0)تابع سیگموئیدِ  6ی ی شمارهدرمعادله

θفرض کنید پارامترهای ماشین بولتزمن محدودشونده  = (W, a, b)  و از طریق الگوریتم آموزشی قابل یادگیری

های آموزشی حداکثر ببینند که احتمال مشاهده شدن نمونهای آموزش به گونه RBMباشند. هدف آن است که پارامترهای 

 :[50] دهداین مفهوم را نشان می 7ی ی شمارهشود. معادله

(7) 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 ∏ 𝑃(𝑣)

𝑣∈𝑉

 

های آموزشی ها است. به جهت آنکه مقدار معادله برای نمونهشدن نمونه احتمال مشاهده P(V)، 7ی در معادله شماره

 .[50] شودمحاسبه می bو  W ،aبیشینه شود مشتق آن نسبت به پارامترهای 

           (8) 𝑤𝑡+1 = 𝑤𝑡 + 𝜂(𝑃(ℎ|𝑣)𝑣𝑇 −  𝑃(ℎ̃|�̃�)�̃�𝑇)) + 𝜙 = 𝑤𝑡 +  𝛥𝑤𝑡 

           (9) 𝑎𝑡+1 = 𝑎𝑡 + 𝜂(𝑣 − �̃�) + 𝛼𝛥𝑎𝑡−1 = 𝑎𝑡 + 𝛥𝑎𝑡 

           (10) 𝑏𝑡+1 = 𝑏𝑡 + 𝜂 (𝑃(ℎ|𝑣) − 𝑃(ℎ̃|�̃�)) + 𝛼𝛥𝑏𝑡−1 =  𝑏𝑡 + 𝛥𝑏𝑡 

 کیتکناز  �̃�و  𝑃(ℎ̃|�̃�)بدست آوردن  یبرادهند. نرخ یادگیری مدل را نشان می به ترتیب مومنتم و ηو  αپارامترهای 

قابل مشاهده،  یبه عنوان واحدها یآموزش یهارا از داده بسیگ یریگنمونهعملیات  که [11] شودمتقابل استفاده می ییواگرا

کند. همچنین در سازی الگوریتم استفاده میاز گرادیان نزولی برای بهینه 9و  8، 7به طور خالصه معادالت  د.ندهیانجام م

 .[50] شوددر هنگام فرآیند همگرایی استفاده می Wبرای کنترل مقادیر ماتریس  ϕ،  7ی ی شمارهمعادله

           (11) 𝜙 = −𝜆𝑾𝑡 + 𝛼𝛥𝑾𝑡−1 

λ دهدفروپاشی وزن را نشان می. 

 

 ی باور عمیق.  شبکه2-4-2

یمعمارها این شبکه. [48] شود توسط هینتون و همکارانش ارائه شدنمایش داده می DBNی باور عمیق که به اختصار با شبکه

 یریادگی تمیبا استفاده از الگور و اندشده لیانباشته تشک یِهای بولتزمن محدودشدهماشین هستند که از مجموعه یقیعم یها

های قابل مشاهده و برچسببر روی داده توأم را توزیع احتمال ها،این شبکه شوند.آموزش داده می 2.۴.1در بخش  ارائه شده

پارامترهای شبکه ی مقداردهی اولیه به منظوره، بهین یِالیهبهالیه یِحریصانه یادگیریِ از استراتژیِآورند و می بدستها 

 شوند.می تنظیم یقیدقطور ههای مورد انتظار بخروجی توسطها تمامی وزن در نهایتو  کندمی استفادهق عمی
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 ،کند و با اینکاربرای شبکه ایجاد می را مقداردهی اولیه مناسبی( 1: [51] دارد مزیتیادگیری حریصانه دو  یرویه

 (2 .دهدپاسخ می ایاندازهتا  ی را انتخاب کندضعیف ی محلیاست بهینهو ممکن  اردکه در انتخاب پارامتر وجود د مشکالتی

دار برای سببرچ یبنابراین ضرورت داده .نیاز نداردبندی برای دسته بیبرچسبوده و به هیچ  تیادگیری بدون سرپرس فرآیند

از لحاظ محاسباتی بسیار پرهزینه ای است چراکه نیازمند آموزش ی باور عمیق ایجاد شبکه .داردآموزش را از میان برمی

تمال آموزش برای بهینه و مشخص هم نیست که چگونه میتوان حداکثر اح ماشین بولتزمن محدودشونده است چندیدن

 .[48] سازی مدل را تقریب زد

 

 . ماشین بولتزمن عمیق2-4-3

در . [49] شود توسط هیلتون و همکارانش ارائه شدنمایش داده می DBMماشین بولتزمن عمیق که به اختصار با 

 DBMدهند یمتشکیل مدل مولد جهت دار را  ی،های پایینجهت و الیهمدل گراف بی ،الیه باالییها که دو  DBN با هیساقم

 از واحدهای پنهان هستند ها دارای چندین الیهDBM  . همچنیندر سراسر ساختار خود است بدون جهت دارای اتصاالت

عکس این موضوع نیز صادق است. شکل د و هستنمستقل های زوج الیه واحدهای فرد از هایِکه واحدهای موجود در الیه

 :[50] دهدرا نشان می DBMمعماری یک  7ی شماره

 
 DBM: معماری 7شکل 

که مخفف الیه  vبوده و اول و دوم  های پنهانالیهمخفف به ترتیب  2hو  1h، که پنهان با دو الیه DBMتابع انرژی 

 :[50] تواند به صورت زیر محاسبه شودمی مشخص است

(12) 𝐸(𝑣3ℎ1, ℎ2) = − ∑ ∑ 𝑣𝑖ℎ𝑗
1𝑤𝑖𝑗

1

𝑛1

𝑗=1

𝑚1

𝑖=1

− ∑ ∑ ℎ𝑖
1ℎ𝑗

2𝑤𝑖𝑗
2

𝑛2

𝑗=1

𝑚2

𝑖=1

 

به ترتیب  n2و  n1های اول و دوم، و به ترتیب مخفف تعداد واحدهای مشخص در الیه 2mو  1m ی باال در رابطه

𝑊𝑚1×𝑛1های وزنی های اول و دوم هستند. عالوه بر آن ماتریسمخفف تعداد واحدهای پنهان در الیه
𝑊𝑚2×𝑛2و  1

به ترتیب  2

 .[50] کندرمزگذاری میرا  2hو  1hو بردارهای  1hو  vهای ارتباطی بین بردارهای وزن
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 متقابلواگرایی  تمیاز الگور سیار پرهزینه هستند. برای حل این مشکلب RBMبر  یمبتن یهامدل مشتق یمحاسبه 

در  ی، احتماالت شرطنیبنابرا .شودمی یبردارنمونهو مشخص پنهان  یواحدها شود. بدین صورت که از وضعیتمیاستفاده 

 .[50] آورده شده است ریشرح ز سراسر دو واحد پنهان و مشخص به

(13) 𝑝(𝑣𝑖 = 1|𝒉1) = 𝜙 (∑ 𝑤𝑖𝑗
1 ℎ𝑗

1

𝑛1

𝑗=1

) 

(14) 𝑝(ℎ𝑧
2 = 1|𝒉1) = 𝜙 (∑ 𝑤𝑖𝑧

2 ℎ𝑖
1

𝑚2

𝑗=1

) 

(15) 𝑝(ℎ𝑗
1 = 1|𝑣, 𝒉2) = 𝜙 (∑ 𝑤𝑖𝑗

1 𝑣𝑖

𝑚1

𝑖=1

+ ∑ 𝑤𝑗𝑧
2 ℎ𝑧

2

𝑛2

𝑧=1

) 

 .[50] تواند به صورت زیر نوشته شودسرانجام مدل تولید شده می

(16) 𝑝(𝑣) = ∑ 𝑃(𝒉1)𝑃(𝒗|𝒉1)

ℎ1

 

𝑃(ℎ1) ی باالدر معادله = 𝛴𝑣𝑃(ℎ1, 𝑣) فرآیند یادگیری  ،. عالوه بر ایناستRBM  یرابطه که یابدادامه میدوم 

𝑃(𝒉1)   با𝑃(ℎ1) = ∑ 𝑃(ℎ1, ℎ2)
ℎ2 در شود. با استفاده از چنین روشی، احتماالت شرطی داده شدهجایگزین می 

توان یادگیری می سپسرا یک بار در یک الیه یاد بگیرد.  DBMتواند پارامترهای می متقابلو واگرایی  12-1۴های معادله

 تر اعمال کرد.ی میانگین را برای بدست آوردن مدل دقیقمبتنی بر حوزه
 

 ی بولتزمن عمیق با رویکرد فرا ابتکاری  .  تنظیم پارامترهای شبکه 3

و  RBM ،DBNسازی که اخیرا مورد توجه محققین قرار گرفته است تنظیم دقیق پارامتراهایِ یکی از مسائل بهینه

iRBMs چهار پارامتر اصلی که برای حصول نتایج .  [56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,50 ,14 ,13]  با رویکردهای فرا ابتکاری است

، افت وزن η یریادگی زانی، مnپنهان  یتعداد واحدها :شوند عبارتند ازتنظیم می محدودشونده ی بولتزمنهانیماشدقیق در 

λ  مومنتومو ϕ.  

یک ماشین  اگر .دهندروی یکدیگر قرار می به صورت پشته برها را RBM ،ی عمیقهای محدودشوندهماشین

4 ،سازیهر بهینه در الیه داشته باشد L ی عمیق،محدودشونده × 𝐿 روش آموزش همچنین . شودرمزگذاری می متغیر

بهینه  ریمتغ ۴  و در هر الیه ندیبیبه طور مستقل آموزش م هیکه هر ال است ایصانهیحر های بولتزمن عمیق روشیماشین

 .شودمی

 یبه صورت تصادف یسازنهیبه یهاکیتکن با رویکرد فرا ابتکاری به دقت تنظیم شوند ϕ ،n ،λ ،η یمترهااپاربرای آنکه 

پارامترهای مقادیر  [57 ,55 ,13,14]های . بر اساس نوشتهدنشومی جراا هاآن هایتمیالگور سپس و شوندمی مقداردهی اولیه

 شوند:ی زیر پیشنهاد میبا محدوده ذکرشده
𝜂 ∈ [0.1 , 0.9], 𝑛 ∈ [5,100], 𝜑 ∈ [0.00001,0.01]𝑎𝑛𝑑          𝜆 ∈ [0.1,0.9]  
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استفاده شده است.  [50]در  *ها، از تابع خطای میانگین مربعاتحلوجو به بهترین راهبه منظور هدایت عملیات جست

زده شده، میزان خطا را محاسبه ی مقدار واقعی و تخمینشود. این تابع با مقایسهنمایش داده می MSEاین تابع به اختصار با 

 .[50] دهدنشان می DBMی کلی مورد استفاده در این کار را برای تنظیم دقیق ابرپارامترهای ایده 8ی کند. شکل شمارهمی

 یکند که با توجه به ورودیاز ابرپارامترها را انتخاب م یامجموعه سازی،ی بهینهاین مسئله، 8ی با توجه به شکل شماره

 رساند.ببه حداقل  یمجموعه آموزش در سراسررا  ، میانگین خطای مربعاتمدل

 

 
 DBMسازی متغیرهای بهینه: رویکرد پیشنهادی برای 8شکل 

 در سراسررا  MSEمدل،  یکند که با توجه به ورودیاز ابر پارامترها را انتخاب م یامجموعه سازی،ی بهینهاین مسئله

 رساند.یبه حداقل م یمجموعه آموزش

 

 های فرا ابتکاری مورد استفاده برای تنظیم دقیق پارامترها .  الگوریتم3-1

. این روش از فرآیند نواختن [58] ارائه شدمیالدی توسط گیم  2001: این الگوریتم در سال (HI)جستجوی هارمونی

دست آوردن هماهنگی در فرآیند همزمان گروه ارکستر موزیک الهام گرفته است. در این روش فرا ابتکاری تالش برای به

الگوریتم از جملهژنتیک، الگوریتم مانند  جستجوی هارمونی سازی است.در مسائل بهینه موزیک، مشابه پیدا کردن حل بهینه

های جدید از فرایند انتخاب و برای ایجاد نسل شده با نسلی از بردارهای حل شروع این صورت که دهنده است. به های بهبود

یشود. اما بر خالف الگوریتم ژنتیک که در آن از دو کروموزم برای تولید کروموزوم یا بردار حل جدید استفاده ماستفاده می

 .شودحل جدید استفاده می شود در این روش از همه بردارهای حل موجود در حافظه برای تولید

های محلی باشد. در این هنگام ممکن شود که مسئله دارای بهینهیکی از مشکالت جستجوی هارمونی، زمانی ایجاد می

ین . دلیل ارودباز بین  را سراسری هایامکان دسترسی به بهینهو  ودبهینگی محلی متوقف ش است جستجوی هارمونی در

منظور رفع این به. [58] سازی گسسته استمشکل عدم کارایی مناسب الگوریتم در اجرای جستجوی محلی در مسائل بهینه

م ارائه مختلفی از این الگوریت ه، محققان با تغییر در پارامترها و عملگرهای الگوریتم، انواعئلمشکل و تطبیق روش حل با مس

که به ترتیب احتمال در نظرگیری  دو پارامتری هستند HMCR و PAR د.کردند تا دقت حل و نرخ همگرایی افزایش یاب

اسی که نقش اس دهندی تصادفی را نشان میمتغیر از حافظه و احتمال تغییر متغیر انتخاب شده از حافظه ماتریس به اندازه

                                                 
* Means Square Error 
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های از این جستجو برای برای بهبود ماشین [56]و [54]، [53]، [13]در مطالعات  .بردارهای حل جدید دارند در تنظیم صحیح

RBM شود. استفاده می 

 رویکرد ای از جستجوی هارمونی است. در اینیافتهاین جستجو، مدل بهبود:  (IHSیافته)جستجوی هارمونی بهبود 

های حلکند که مسئول ایجاد راهی هارمونی استفاده میاز مقادیر پوپا برای هر دو حافظه ،HMRCبا در نظر گرفتن نرخ 

های حلوظیفه دارد برخی اختالالت را در راه PARی موسیقی است و نرخ کنندههای قبلی پخشجدید بر مبنای آزمایش

با مقادیر  PARو  HMRCپارامترهای در هر تکرار  .شودهای محلی هبهین مانعایجاد کند تا  HMRCایجاد شده توسط 

 *متغیر بندویس شوند.می رسانیروزبهاست  [max, PARminPAR]و  [max, HMCRminHMCR]ی در محدوده ی کهجدید

ϱ محاسبات  رایبPAR شود و مقادیر آن بین استفاده می[ minϱ ،maxϱ] .از این الگوریتم برای  [53]و  [50]در مطالعات  است

 اند.استفاده کرده DBNو  DBMتنظیم پارامترهای 

AIWPSO :ازدحام  هایاین مدل نوعی از الگوریتم( جمعیتPSO) ذره  کیرا به عنوان  یکه هر راه حل احتمال است

 c1دو ثابت شتاب  نیجستجو و همچن یو سرعت در فضا تیبردار موقع کی یهر عامل دارا .ردیگی)عامل( ازدحام در نظر م

بهترین موقعیت سراسری  ،شود و پس از چند بار تکرارداده می نتسابمقدار مناسب با هر موقعیت ابه هر عامل  است. c2و 

 PSO یو محل سراسریاکتشاف  یهاتیقابل نیتعادل ب جادیا یبرا AIWPSOشود. حل انتخاب میبه عنوان بهترین راه

 کند.، وزن اینرسی مناسب را در فضای جستجو انتخاب میwبا تنظیم پویای  عاملدر هر تکرار، هر  شده است. شنهادیپ

  اند.استفاده کرده RBMاز این الگوریتم برای تنظیم پارامترهای  [50]پاسوس و همکارانش 

CS :کیکه ممکن است به عنوان  صورتکند به ایناستفاده می فاخته پرواز بیترک از [60 ,59] هجستجوی فاخت 

 یهااز گونه یبرخ یمارکوف، همراه با رفتار انگل رهیزنج یبر رو τالهام گرفته از پرواز پرندگان با گام  یتصادف ییمایراهپ

 کند:ی اساسی را دنبال میمدل سه ایده این شود. فیفاخته تعر

 گذارد.شوند تخم میهایی که به طور تصادفی انتخاب میهر قاخته یک بار در النه -1

را  النه ای اندازدمی دور را مرغ تخم و کرده کشف[ 1 ، 0تخم مرغ فاخته را با احتمال ] زبانیپرنده م  -2

 .شود( جادیا یدی)راه حل جددکنمی جادیا یدیجد یالنه رها کرده و

 شوند.های بعدی منتقل میمرغ به نسلهایی با بهترین تخمالنه -3

 انداستفاده کرده RBMاز این الگوریتم برای تنظیم پارامترهای  [61]و   [50] در مطالعات

FA در شودیبالقوه حاصل م یهاو جذب طعمه یریگتاب هنگام جفتشب کرم زنجذابیت چشمکاز : این الگوریتم .

 .شودیمحاسبه م هستند تیجمع وندر ی کهگریتاب دشب هایآن با کرم تیموقع قیاز طر ،تابکرم شب β تیواقع، جذاب

 بیبه ضر تیجذاب ن،ی. عالوه بر اشودیم نییتع تیبا توجه به مقدار تابع هدف در آن موقع تابشب کرم ییروشنا نیهمچن

 شودمی ستمیس یمحل هاییسازنهیبه مانع از ضریب آشفتگی تصادفی است که α دارد. یبستگنیز  γتاب جذب نور کرم شب

از این الگوریتم  [14]و  [50] در مطالعات .دهدیجستجو انجام م یرا در فضا یتصادف یروادهیپ ،تابکرم شب به اینصورت که

 اند.استفاده کرده DBNو  DBMبرای تنظیم پارامترهای 

BSA : ،ی ا محاسبهب که سائلی توسعه یافته استمقابله با م یبرا واست  عیساده، موثر و سر یتکامل تمیالگوراین مدل

 تقاطع و جهش همراه با انتخاب اتیبه طور خالصه، عملشوند. کند و حساسیت بیش از حد به پارامترهای کنترلی مشخص می

 BSA کند. دیگذشته تول اتیاز افراد را بر اساس تجرب یدیجد تیتا جمع ردیگیشده را به کار م رهیذخ یهاحافظه ی،تصادف

جهش  تیرا که در جمع ی( ، که تعداد عناصر افرادmix_rateاختالط ) زانیدارد: م ازیانتخاب مناسب از دو پارامتر ن کیبه 

                                                 
*  bandwidth 
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 [50]پاسوس و همکارانش  کند.یجستجو را کنترل م مسیر سی، که دامنه ماتر Fپارامتر  نیکند و همچنیکنترل م ابندییم

 اند.استفاده کرده DBNو  DBMاز این الگوریتم برای تنظیم پارامترهای 

JADE: جهش  یکه استراتژ ی استبر تکامل افتراق یمبتن تمیالگور"DE/current-to-p-best" و کندیرا اجرا م 

و  یخیاطالعات تار یبرا ،یاریاخت آرشیواز  JADE ،نیعالوه بر ا .ردیگیجهش به کار م ندیرا در فرآ p-bestفقط عوامل 

 زانیدارد که مخفف م cبه انتخاب پارامتر  ازین JADEکند. یاستفاده مپارامتر کنترلی  در یقیتطب یبه روزرسان نیهمچن

 [50]. پاسوس و همکارانش [50] کندمی نییجهش را تع یاستراتژ حرص )حرص و طمع( که gپارامتر است و  یسازگار

  اند.استفاده کرده DBNو  DBMاز این الگوریتم برای تنظیم پارامترهای 

CoBiDE :سیماتر ، ازتقاطع ندیدر فرآ ستمیبهتر مختصات س شینما یاست که برا یبر تکامل افتراق یمبتن کیتکن 

وبی ی خمبادله شود تا یکنترل م یدو بعد عیتوز کیبا استفاده از  تقاطع، جهش و نیعالوه بر ا کند.یاستفاده م انسیکووار

 فیتعر pbبا پارامتر  انسیکووار سیبا توجه به ماتر لیفرانسیتکامل د یاحتمال اجرا .حاصل شود یاکتشاف و بهره بردار بین

ینشان داده م psاند با هانتخاب شد انسیکووار سیمحاسبه ماتر یبرا یفعل تیکه از جمع ینسبت افراد نیشود، همچنیم

 اند.استفاده کرده DBNو  DBMاز این الگوریتم برای تنظیم پارامترهای  [50]. پاسوس و همکارانش [50] شود

 

 های فرا ابتکاری . بررسی کارایی الگوریتم3-2

مشخص شد پاسوس و «  RBMهای تنظیم دقیق پارامترهای ماشین» ی با توجه به بررسی انجام شده در زمینه

 [56 ,55 ,54 ,53 , ,52 ,50 ,14 ,13] ترین بررسی را نسبت به سایر مقاالت موجود در این زمینهجامع [50]همکارانش 

 (CDمتقابل)واگرایی های الگوریتمبا استفاده از را  هیو سه ال هی، دو الهیال کی DBNو  DBMهای ها، مدلاند. آنانجام داده

وزن و  زوالیادگیری، تعداد واحدهای پنهان،  نرخ »اند. برای بهبود پارامترهای کرده مقایسه (PCD)پایدار واگرایی متقابلو 

الگوریتم ، (IHS)جستجوی هارمونیک بهبود یافتهاست که عبارتند از:  شدهاستفاده زیر  یساز نهیهفت روش بهاز  «مومنتوم

، الگوریتم (FA) تابکرم شب ، الگوریتم(CS)جستجوی فاخته، (AIWPSO)تطبیقی ساکن دارسازی ازدحام ذرات وزنبهینه

بر اساس یادگیری  دیفرانسیلو تکامل (JADE) دیفرانسیل تطبیقی یتکامل الگوریتم ،(BSA)ی بازگشتیسازی جستجوبهینه

 .(CoBiDE)توزیع دو حالته الگوریتم تنظیم پارامترهای واریانس ووماتریس ک

 اند: به نتایج زیر دست پیدا کرده  [50] های باال، پاسوس و همکارانشی عملکرد الگوریتمبا مقایسه

 کندیاهم مفر یتصادف یهارا نسبت به جستجو یتر قیدق جی، نتافرا ابتکاری هایتکنیک بر یمبتن یساز نهیبه -1

 [13,53,54] مشهود است شو همکاران Papaدر آثار گونه که این موضوع همان

  کنند.می جادیها اDBNنسبت به  را یترقیدق جیها نتاDBMرسد  یبه نظر م  -2

 .گذار باشندریتأث جیها در نتاهیتعداد ال که رسدیبه نظر نمشوند هنگامی که پارامترها به طور دقیق نتظیم می  -3

۴-  IHSدر هر دو مدل داده یهادر تمام مجموعه DBN  وDBN لحاظ آماری از جیرا بدست آورد، اما نتا جینتا نیبهتر 

 است. زین یابتکار فرا یهاکیتکن ریمشابه سا

 یتکرار برا 10 رای، زوجود ندارد تداخلیو  های واگرایی انقباضیالگوریتم نیب توجهیقابلتفاوت  هاآزمایشدر این   -5

 یمگراه ندیفرآ کی متیقبه  پایدار واگرایی متقابل الگوریتم رود یدر واقع انتظار م .شودمیاستفاده  یریادگی

 .عملکرد بهتری داشته باشد تریطوالن

یاد  DBNهای بهتری را نسبت به ها ممکن است مدل DBMرسد همچنین با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می

 مناسب هستند. DBMهای فرا ابتکاری برای تنظیم دقیق پارامترهای بر این است که تکنیک [50] یبگیرند اما تاکید مقاله
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 گیری. نتیجه4

کند. این مدل برای برای تولید مدل استفاده می های آموزش دیدهیادگیری ماشین رویکرد استقرایی است که از داده

اشین های یادگیری می عصبی یکی از مدلشبکه تشخیص تصویر، تشخیص گفتار، پردازش زبان طبیعی و ... مفید است.

های های عصبی دارای مدل. شبکهدنگیرمورد استفاده قرار می که به طور گسترده به عنوان یک مدل یادگیری ماشین است

 شود که این قانون برای حلهای عصبی تک الیه از قانون دلتا استفاده میتک الیه و چند الیه هستند. برای آموزش شبکه

شود. برای آموزش  استفاده های عصبی چند الیهمسائل خطی مناسب است. اما برای حل مسائل غیر خطی الزم است از شبکه

های رهی عصبی، انتخاب تعداد گبندی شبکهبرای طبقهشود. انتشار استفاده میهای عصبی چند الیه از الگوریتم پسشبکه

 بندی چند کالسه)سه یا بیشتر( بستگی دارد.بندی باینری)دو کالس( یا طبقهساز معموال به دستهخروجی و تابع فعال

د. آموزش کنهای عصبی عمیق استفاده میه یک تکینک یادگیری ماشین است که از شبکهیادگیری عمیق به طور ساد

شد. یادگیری عمیق این مشکل را حل کرد. یادگیری عمیق تر سخت بود و باعث افت عملکرد آن میهای پنهان عمیقالیه

و بار  برازشگی گرادیان، بیشی عصبی عمیق را پوشش داد. این سه نقطه ضعف عبارتند از: محوشدسه نقطه ضعف شبکه

 . محاسباتی

های رمزگذار، خودرمزگذارهای تنک و های عصبی پیچشی، ماشینی شبکهیادگیری عمیق به چهار دستههای تکنیک

 ،صویرت ویژگید و به هر نکنتصویر ورودی را دریافت می های عصبی پیچشیشبکه شوند.های بولتزمن تقسیم میماشین

  کند.میقادر به متمایزسازی از یکدیگر  ها راکه آند ندههای قابل یادگیری و بایاس( تخصیص می)وزن یمیزان اهمیت

وع ن تنک یخودرمزگذارها گیرند.استفاده قرار می ی عملیات یادگیری موردبرای رمزگذاری بهینهبرای  های رمزگذارماشین

 .قرار داردها در برابر کدگذاری متراکم و محل قرارگیری نورونعصبی است که برحسب موضع  هایاز انواع کدگذاری دیگری

( از یک پنهان های ورودی )الیهسازی توزیع دادهکه برای مدل های احتمالی هستندمدل بولتزمن محدودشوندههای اشینم

 .گویندنیز می پنهانها واحدهای کنند که به آنالیه باینری پنهان استفاده می

 کیبه  تواندیاز پارامترها است که م یادیتعداد ز میوجود دارد تنظ یعصب یهاکه در شبکه ییهاتیاز محدود یکی

بولتزمن محدود شونده با  یهانیماش یپارامترها قیدق میتنظ» یمسئلهاین مقاله شود.  لیحل تبد رقابلیغ یمسئله

استفاده شده در  یفرا ابتکار یهاتمیو الگور کندیمطرح م یسازنهیبه یمسئله کیرا به عنوان  «یفرا ابتکار یهاتمیالگور

 ازیمشتق صدها پارامتر ن یآن است که به محاسبه هاکیتکن نیاستفاده از ا تیمز. دهدیقرار م یرا مورد بررس نهیزم نیا

 .شودینم هیبا ابعاد باال توص ییفضاها یراه حل برا نیندارد البته ا
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