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 چکیذُ

هَسد  یىی اص هسبئلی وِ سَلیذ وٌٌذگبى ًشم افضاس اهشٍصُ ثب آى سٍثشٍ ّسشٌذ، سَلیذ ًشم افضاسّبی ثذٍى خغب هی ثبضذ. ایي هَضَع ثبالخػَظ دس

 آصهَى ًشم افضاس ثِ ػٌَاى یىی اص هشاحل هْنسیسشن ّبی دضضىی ٍ حیبسی وِ ثب خبى اًسبى ّب دس اسسجبط اسز، اّویز خَد سا ًطبى هی دّذ. 

ّب لجل اص یىی اص ساُ ّبی اعویٌبى ثشای ایدبد ًشم افضاسی ثذٍى خغب اسز. ثب ایي ٍخَد ثِ دلیل آًىِ آصهَى ًشم افضاس ،دس فشآیٌذ سَسؼِ ًشم افضاس

فشِ ثسیبس  افضاس ثب خغبّبی ًْ ٍ ًشم ، سوبهی هطىالر آًْب آضىبس ًطذُثب دادُ ّبی سسشی ٍ غیش ٍالؼی هَسد ثشسسی لشاس هی گیشد ػولیبسی ضذى

شم دس ایي همبلِ خْز آصهَى ً صهبى اخشا، ثشسسی هذاٍم سفشبس آى هی ثبضذ.ًشم افضاس دس غحیح د. ساُ حل اعویٌبى اص ػولىشد ػولیبسی هی ضَ

ًشبیح حبغل اص اٍساول یه سٍیِ سػوین ثشای ٍاسسی ًشبیح آصهَى ثشًبهِ اسز وِ دس صهبى اخشا اص اٍساول ًشم افضاس اسشفبدُ ضذُ اسز.  افضاس

 اسزاص لجل آهَصش دیذُ دس ایي همبلِ یه ضجىِ ػػجی  اٍساول دیطٌْبدیبیح هَسد اًشظبس همبیسِ هی ًوبیذ. اخشای ثشًبهِ سحز آصهَى سا ثب ًش

شم افضاس ثیص دوخ اًسَلیي سا سطخیع دّذ. ثب ضجیِ سبصی اًدبم ضذُ دس ایي همبلِ ػولىشد غحیح ًسفشبس ًبدسسز ًشم افضاس  هی ثبضذلبدس  وِ

 % ًطبى دادُ ضذُ اسز.99اص 

 کلوات کلیذی:
 .آصهَى ًشم افضاس، اٍساول ًشم افضاس، ضجىِ ّبی ػػجی، دوخ اًسَلیي

 

 هقذهِ (1
 آصهَى ًشم افضاس یىی اص هشاحل هْن دس سَسؼِ سیسشن ّبی 

ًشم افضاسی هی ثبضذ. خْز اعویٌبى اص ػولىشد سیسشن ّبی 

ًشم افضاسی الصم اسز سوبهی ثخص ّبی ًشم افضاس ثِ دلز ٍ ثب 

 اغَل هٌْذسی هَسد ثشسسی ٍ آصهَى لشاس گیشد. آصهَى 

 اًدبم هی ضَدًشم افضاس ثِ دٍ غَسر ولی ایسشب ٍ دَیب 

ثش سٍی سَغیف ًشم افضاس سوشوض  . آصهَى ایسشب(1399)ثبثبهیش،

داسد ٍ ثِ ػٌَاى یىی اص هشاحل سَسؼِ سیسشن ّبی ًشم افضاس 

ضٌبخشِ هی ضَد. ایي ًَع آصهَى لجل اص ساُ اًذاصی سیسشن ثِ 

غَسر ػولیبسی سَسظ سین سسز اًدبم هی ضَد. ًَع دٍم 

. دس آصهَى دَیب، ًشم افضاس ثب اسشفبدُ اص اسزآصهَى آصهَى دَیب 

ی آصهبیطی اخشا ٍ خشٍخی آى ثب دادُ ّبی هَسد اًشظبس دادُ ّب

. ایي آصهَى هی سَاًذ دس صهبى (1399)ثبثبهیش، همبیسِ هی ضَد

اخشای ٍالؼی ًشم افضاس دس هحیظ ػولیبسی غَسر گیشد ٍ دس 

غَسر ثشٍص خغب دس اخشا ًشم افضاس، خلَ اخشا آى سا گشفشِ ٍ آى 

غَسر ثشٍص خغب دس صهبى ز اهي ّذایز ًوبیذ. دس سا ثِ ٍضؼی

حیبسی ایدبد ًوی ضَد هطىل ًشم افضاس ّبی وبسثشدی دس  ،اخشا

ٍلی اّویز ایي ًَع آصهَى صهبًی ثبسصسش هی ضَد وِ ًشم افضاس 

یه ًشم افضاس حیبسی ثَدُ ٍ ثب خبى اًسبى ّب اسسجبط داضشِ 

 دضضىی اس ّبی ثبضذ. اص خولِ ایي ًشم افضاسّبی حیبسی ًشم افض

ذ وِ دس سدْیضار دضضىی ثىبس هی سًٍذ. اص خولِ ایي ٌهی ثبض

وِ ثشای ثیوبساى  اسزسدْیضار سیسشن سضسیك دوخ اًسَلیي 

 دیبثشی اسشفبدُ هی ضَد.
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دیبثز یىی اص ثیوبسی ّبی سایح اسز وِ ثِ دلیل ووجَد 

هیضاى سشضح اًسَلیي دس ثذى ایدبد هی ضَد. عجك آهبس 

دس  هیلیَى ثیوبس دیبثشی 189خْبًی دس حذٍد هَسسِ سالهز 

هیلیَى  359ثِ  2939خْبى ٍخَد داسد وِ ایي سؼذاد سب سبل 

. ثیوبساى دیبثشی ّش سٍصُ دس چٌذ ًَثز ًیبص ثِ خَاّذ سسیذ

اًدبم اغلت ثِ غَسر دسشی  سضسیك اًسَلیي داسًذ ٍ ایي وبس سا

فبدُ اص وشاُ داسد. اهشٍصُ اسشّ ثِ هی دٌّذ وِ هطىالر صیبدی

دوخ اًسَلیي ثِ دلیل سبدگی وبسثشد سٍ ثِ افضایص اسز. دوخ 

بدُ هی وٌذ وِ وٌششل اًسَلیي اص یه ًشم افضاس دسٍى وبس اسشف

اًسَلیي سا ثش ػْذُ داسد. دس سضسیك اًسَلیي  هیضاى سضسیك

 هیضاى سضسیك اّویز ثبالیی داسد. چٌبًچِ ایي هیضاى ثسیبس 

ص حذ هدبص ثبضذ ثبػث افضایص ٍ یب ون سش اص حذ الصم ٍ یب ثیص ا

وبّص لٌذ خَى ثیوبس هی ضَد. افضایص لٌذ خَى ثِ ثشٍص 

هطىل دس ثیٌبیی، آسیت ثِ ولیِ ٍ حشی ووب هی ضَد. دوخ 

( سٌسَسی خْز ًوًَِ 1اًسَلیي داسای سِ ثخص اسز)

( ًشم افضای خْز هحبسجِ هیضاى 2گیشی اص هیضاى لٌذ خَى، )

یبص ثِ سَخِ ثِ هؼیبسّبی هخشلف لٌذ خَى ٍ اًسَلیي هَسد ً

ثب سَخِ ثِ ایٌىِ سیسشن  ( سشًگ سضسیك اًسَلیي ثِ ثیوبس.3)

دوخ اًسَلیي یه سیسشن حیبسی دضضىی هی ثبضذ، الصم اسز 

 ػولىشد آى ثِ دلز هَسد ثشسسی ٍ آصهَى لشاس گیشد.

یىی اص سٍش ّبی آصهَى ػولىشد غحیح ًشم افضاس دس 

بضذ. آصهَى دَیب ثب اسشفبدُ اص صهبى اخشا، آصهَى دَیب هی ث

اٍساول آصهَى  .اهىبى دزیش هی ضَداٍساول دس وٌبس ًشم افضاس 

یه سٍیِ سػوین ثشای ٍاسسی ًشبیح آصهَى یه ثشًبهِ اسز وِ 

ًشبیح حبغل اص اخشای ثشًبهِ سحز آصهَى سا ثب ًشبیح هَسد 

اًشظبس همبیسِ هی ًوبیذ ٍ یىی اص سِ خَاة هَفك، ًبهَفك ٍ یب 

ًوبیی اص  1. دس ضىل (1399)ثبثبهیش، هؼیي سا ثش هی گشداًذًب 

 اٍسول آصهَى ثشای یه ًشم افضاس هطبّذُ هی ضَد.

 
 [1اٍراکل آزهَى یک ًرم افسار] ( 1ضکل 

  ضَد ٍسٍدیهطبّذُ هی  1ّوبًگًَِ وِ دس ضىل 

ًشم افضاس ثِ عَس ّوضهبى ّن ثِ ثشًبهِ هَسد آصهَى ٍ ّن ثِ 

ٍ خشٍخی ثذسز آهذُ اص ًشم افضاس  ٍاسد هی ضَد آصهَى اٍساول

ًیض ثِ ػٌَاى ٍسٍدی دٍم ثِ اٍساول ٍاسد هی ضَد. اٍساول دس 

اص سػوین گیشی دس خػَظ غحز خشٍخی ًشم افضاس ٍ وٌششل 

سػوین ًْبیی سا ثِ ػٌَاى خشٍخی آى ثب خشٍخی هَسد اًشظبس 

 اسسبل هی وٌذ.

ػولىشد سیسشن دوخ  ثشسسی غحزدس ایي همبلِ 

ضجىِ ػػجی وِ ثِ ػٌَاى  دس حیي اخشا ثب اسشفبدُ اص ،ًسَلیيا

اٍساول دس وٌبس ًشم افضاس دوخ اًسَلیي لشاس هی گیشد، ثشسسی 

. ضجىِ ّبی ػػجی اص ػٌبغش ػولیبسی سبدُ ای ثِ هی ضَد

هَاصی ثِ ًبم ًشٍى سبخشِ ضذُ اًذ وِ الْبم گشفشِ اص غَسر 

هغض اًسبى هی ثبضٌذ. ّش ًشٍى سَاًبیی یبدگیشی داضشِ ٍ دس 

اص آهَصش هی سَاًذ دس هَسد ٍضؼیز ٍسٍدی سػوین گیشی 

ًوبیذ. لزا ضجىِ ػػجی سا هی سَاى ثِ ػٌَاى اٍساول ًشم افضاس 

 دس وٌبس ًشم افضاس دوخ اًسَلیي ثىبس گشفز.

 دیطٌْبدی دیبگشاهی اص خبیگبُ ضجىِ ػػجی 2ضىل دس 

ثِ ػٌَاى اٍساول دس وٌبس ًشم افضاس دوخ اًسَلیي ًوبیص دادُ 

 ضذُ اسز.

 
 

 پوپ اًسَلیياٍراکل آزهَى ضبکِ عصبی بِ عٌَاى  ( 2ضکل 

هطبّذُ هی ضَد، دادُ ّبی  2ّوبًگًَِ وِ دس ضىل 

ٍسٍدی ثذسز آهذُ اص سٌسَس ّب ثِ ػٌَاى ٍسٍدی ثِ ًشم افضاس 

دوخ اًسَلیي ٍاسد هی ضَد سب ثب سَخِ ثِ هؼیبسّبی هطخع 

ضذُ هیضاى دٍص الصم ثشای سضسیك اًسَلیي ثذسز آیذ، ػالٍُ ثش 

َى یه آى ّوضهبى ٍسٍدی سٌسَسّب ثِ اٍساول آصهَى وِ اوٌ

ضجىِ ػػجی آهَصش دیذُ اسز ٍاسد هی ضَد. خشٍخی ثذسز 

یه سػوین هی ثبضذ وِ یب  دٍص ثذسز آهذُ اص ضجىِ ػػجی 

 ثشًبهِ هَسد آصهَى

 اٍساول آصهَى

x 
y , z 

 دادُ ٍسٍدی اص سٌسَسّب

اٍساول آصهَى    

 )ضجىِ ػػجی  آهَصش دیذُ(

ًشم افضاس دوخ 

 اًسَلیي

ضاس
 اف

شم
ی ً

ٍخ
خش

 

 سػوین گیشی:

خشٍخی خغب یب 

 خشٍخی لبثل لجَل

 تصمیم

 هیضاى دٍص سضسیمی
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آهذُ ثِ ػٌَاى خشٍخی ًشم افضاس سا سبییذ ًوَدُ ٍ یب آى سا خغب 

 هی داًذ.

ًحَُ ػولىشد سیسشن اثشذا ثِ هؼشفی  2دس اداهِ دس ثخص 

آى دشداخشِ ٍ سذس دس دوخ اًسَلیي ٍ هؼیبسّبی هحبسجِ 

 ضجىِ ػػجی هػٌَػی ثِ عَس هخشػش هؼشفی  3ثخص 

ثِ هؼشفی ًحَُ ػول اٍساول آصهَى ٍ  4هی گشدد. دس ثخص 

وبسّبی  5ضجىِ ػػجی عشاحی ضذُ دشداخشِ ٍ دس ثخص 

ثِ خوغ ثٌذی ٍ  6هشسجظ ثشسسی هی ضَد. دس ًْبیز ثخص 

 وبسّبی آیٌذُ هؼشفی هی گشدد.

 کارّای اًجام ضذُ (2
 (Babamir,2101) ٍ (Babamir,2102)خغ اهش دس

خْز وٌششل سفشبس سیسشن دوخ اًسَلیي اص ضجىِ ّبی دششی 

اسشفبدُ ضذُ اسز. ضجىِ ّبی دششی ًوبیص گشافیىی اص هذل 

. ثب اسشفبدُ اص (Diaz,2101) سبصی سفشبس سیسشن هی ثبضذ

ضجىِ ّبی دششی سفشبس غحیح سیسشن دوخ اًسَلیي هذل 

غَسر خشٍج سیسشن اص ٍضؼیز اهي سفشبس گشدیذُ ٍ دس 

 ًبدسسز سا هطخع هی ًوبیذ.

ضجىِ ّبی ػػجی وبسثشدّبی صیبدی دس سدْیضار 

 دضضىی داسًذ اص خولِ دشداصش سػبٍیش ٍ یب سیگٌبل

(Miller,0992) سفىیه آهبسی ٍ الگَیی ،

(Maglaveras,0991)  ثشای هذل سبصی سیسشن ّبی ٍ

حَصُ ّبی ػػجی دس  . ضجىِ(Lakatos,0992)ثیَلَطیه 

ی بس دَیبی سیسشن ثشاثیوبسی دیبثز ثشای هذل سبصی سفش

اص دیگش وبسثشدّبی ضجىِ  وٌششل لٌذ خَى ثىبس سفشِ اسز.

سطخیع صٍد ٌّگبم ثیوبسی اسشفبدُ آى دس ػػجی هی سَاى ثِ 

یه  (Gogou,2110) دس هشخغ .(Gogou,2110) اضبسُ وشد

ػػجی خْز سؼییي  سیسشن َّضوٌذ ثب اسشفبدُ اص ضجىِ ّبی

دس  هیضاى سدَیض اًسَلیي ثِ ثیوبساى عشاحی گشدیذُ اسز.

اص ضجىِ ّبی ػػجی ثِ ػٌَاى  (Vanmali,2112)هشخغ 

 اٍساول آصهَى ًشم افضاس وبسر اػشجبسی اسشفبدُ ضذُ اسز.

 جذیذ اًذیطِ  (3
لجل اص ثشسسی ساُ وبس دیطٌْبدی الصم اسز اثشذا ًحَُ 

سذس ًحَُ ثىبسگیشی  دوخ اًسَلیي ٍ ػولىشد سیسشن

ضجىِ ػػجی ضشح دادُ ضَد ٍ دس ًْبیز یه ضجىِ ػػجی 

 .ثِ ػٌَاى اٍساول آصهَى هؼشفی هی ضَد

 سیستن پوپ اًسَلیي (1-3
داسای  اًسَلیيسیسشن دوخ ّوبًگًَِ وِ گفشِ ضذ، 

سٌسَس ٍسٍدی خْز اًذاصُ گیشی دبساهشش ّبی هَسد ًیبص ثشای 

ضذ. ایي دبساهشش ّب هی ثب اًسَلیي الصم ثشای سضسیكهحبسجِ 

اًسَلیي هَخَد دس خَى اسز. دٍ دبساهشش  ضبهل لٌذ خَى ٍ

 ثبثز دیگش ًیض ٍخَد داسد دس ًشم افضاس دوخ اًسَلیي سٌظین 

: ضبخع ثذًی ٍ سبسیخچِ اًسَلیي سضسیك ضذُ. دس هی گشدد

اداهِ ایي دبساهششّب وِ ثش اسبس داًص ثذسز آهذُ اص فشد 

دادُ هی ضًَذ. خْز دیبدُ هشخػع ثذسز آهذُ اًذ، ضشح 

سبصی آسبى سش ایي دبساهشش ّبی ثب اسشفبدُ اص ضجىِ ػػجی، ّش 

 یه اص آًْب ثِ دسشِ ّبیی سمسین گشدیذُ اسز.

 1قٌذ خَى 

سا ًطبى هی دّذ هیضاى لٌذ خَى ثذى ثیوبس ایي دبساهشش 

 5ثِ   ایي دبساهشش .هی ثبضذ mg/dl 329سب  9وِ ػذدی ثیي 

 وِ ػجبسر اًذ اص: ضذُ اسزثخص سمسین 

  59سب  9: لٌذ خَى ثیي 2ثسیبس دبییي -

  119سب  59: لٌذ خَى ثیي 3دبییي -

 199سب  119: لٌذ خَى ثیي 4ػبدی -

 269سب  199: لٌذ خَى ثیي 5ثبال -

 329سب  269: لٌذ خَى ثیي 6ثسیبس ثبال -

 7اًسَلیي خَى 

هیضاى اًسَلیي وِ ثذى ثیوبس سشضح ًوَدُ اسز وِ ثیي 

ثخص سمسین ضذُ  3ثِ  دبساهششایي  هشغیش اسز.ٍاحذ  35سب  9

 اسز وِ ػجبسر اًذ اص :

 ٍاحذ 5سب  9: اًسَلیي خَى ثِ هیضاى 8حذالل -

 ٍاحذ 39سب  5: اًسَلیي خَى ثِ هیضاى ػبدی -

 ٍاحذ 35سب  39: اًسَلیي خَى ثِ هیضاى 9حذاوثش -

 10ضاخص بذًی بیوار 

اسز وِ هیضاى چبلی یب الغشی ثیوبس  دبساهششیایي ػذد 

سا ثب هحبسجِ ٍصى ٍ لذ اٍ ثذسز هی آٍسد. ایي هیضاى ثِ غَسر 

                                                           
0 Blood sugar 
2
 Hypoglycemic 

3
 Hypo-danger 

4
 Normal 

5
 Hyper-danger 

6
 Hyperglycemic 

7 Blood Insulin 
8
 Minimum 

9
 Maximum 

01 BMI 
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ثخص  4سٌظین هی ضَد ٍ ثِ  ثشای ّش ثیوبس ثبثز دس ًشم افضاس

 صیش سمسین هی ضَد:

 29سب  9: ضبخع ثذًی ثیي 11دبییي -

 25سب  29: ضبخع ثذًی ثیي ػبدی -

 39سب  25: ضبخع ثذًی ثیي 12اضبفِ ٍصى -

 35سب  39: ضبخع ثذًی ثیي 13چبق -

 ُ14تاریخچِ اًسَلیي تسریق ضذ 

سبػز  24ایي هیضاى همذاس دٍص اًسَلیي اسز وِ دس 

گزضشِ ثِ ثذى ثیوبس سضسیك ضذُ اسز. ایي هیضاى دس سػوین  

گیشی ثشای افضایص یب وبّص هیضاى سضسیك هشحلِ ثؼذ هَثش 

هحبسجِ ثؼذی دس  . ایي دبساهشش دس ّش ثبس سضسیك ثشایاسز

دبساهشش ثِ ایي  حبفظِ سیسشن دوخ اًسَلیي رخیشُ هی ضَد.

 ثخص سمسین هی ضَد: 3

 ٍاحذ 3سب  9: اًسَلیي سضسیك ضذُ ثِ هیضاى 15ون-

 ٍاحذ 5سب  3: اًسَلیي سضسیك ضذُ ثِ هیضاى 16هشَسظ-

 ٍاحذ8سب  5: اًسَلیي سضسیك ضذُ ثِ هیضاى 17ثبال-

 ضبکِ ّای عصبی (2-3
ٍاحذ دبیِ ثِ ًبم ًشٍى سطىیل  1919حذٍد هغض اًسبى دس 

ًشٍى دیگش هشػل اسز.  194ضذُ اسز ٍ ّش ًشٍى سمشیجب ثِ 

ّب ػٌػش اغلی هغش ٍ ٍاحذ دشداصش هٌغمی ّسشٌذ.  ًشٍى

ضجىِ ّبی ػػجی اص سٍی سبخشبس ًشٍى ّبی هغض ٍ ًحَُ اسػبل 

آًْب ثِ یىذیگش ضجیِ سبصی ضذُ اًذ ٍ سملیذ سبدُ ای اص 

حبلز سبدُ یه  3هشوضی ّسشٌذ. دس ضىل  سیسشن اػػبة

 ًشٍى ًوبیص دادُ ضذُ اسز. 

 
 ساختار یک ًرٍى (3ضکل 

                                                           
11

 Below 
12

 Overweight 
13

 Obese 
04  Log 
15

 Less 
16

 Medium 
17

 High 

 pّوبًگًَِ وِ دس ایي ضىل هطبّذُ هی ضَد هیضاى سبثیش 

سؼیي هی ضَد. ٍسٍدی دیگش  wثِ ٍسیلِ همذاس اسىبلش  aسٍی 

خوغ هی ضَد.  wpاسز ٍ ثب  1اسز همذاس ثبثز  bوِ ّوبى 

ثشای سبثغ هحشن یب سبثغ  nحبغل خوغ ٍسٍدی خبلع 

 1دس ًْبیز خشٍخی ًشٍى ثب هؼبدلِ  خَاّذ ثَد. f 18اًشمبل

 سؼشیف هی ضَد

A=f(wp+b)         (0)  

 

ٍ ًَع الگَسیشن یبدگیشی،  fثش اسبس اًشخبة سبثغ هحشن 

سٌظین هی ضًَذ. ضجىِ ػػجی ایي سَاًبیی سا  wٍ bدبساهششّبی 

داسد وِ آهَصش دیذُ ٍ ثش اسبس آهَصش دادُ ضذُ ػول 

ثشای  w ٍbًوبیذ. آهَصش ضجىِ ػػجی ثِ هؼٌی سغییش ٍصى 

سسیذى ثِ ًشیدِ ًْبیی هی ثبضذ. دادُ ّبیی وِ ثشای آهَصش 

چْبس وِ دس ایي همبلِ  اسشفبدُ هی ضًَذ یه ثشداس هی ثبضٌذ

خضء آخش خشٍخی اسز. دٍ آى دادُ ّبی ٍسٍدی ٍ  ػضَ اٍل

اًَاع سَاثغ اًشمبل دس ضجىِ ّبی ػػجی ٍخَد داسد. وِ دس ایي 

ص سبثغ اًشمبل لگبسیشوی اسشفبدُ ضذُ اسز وِ دس ضىل همبلِ ا

 .هطبّذُ هی ضَد 4

 
 تابع اًتقال لگاریتوی( 4ضکل 

همبدیش هطبّذُ هی ضَد ایي سبثغ سٌْب  4ّوبًگًَِ وِ دس ضىل 

سا ثش هی گشداًذ. لزا ثب سَخِ ثِ خشٍخی ضجىِ  1ٍ  9ثیي 

هی ثبضذ، ثْششیي سبثغ  1ٍ  9ػػجی دیطٌْبدی وِ همبدیش 

 اًشمبل هی ثبضذ.

ضجىِ ػػجی ثىبسگشفشِ ضذُ دس ایي همبلِ یه ضجىِ 

دس اسز ٍ ثشای آهَصش آى هشذ 19 ػػجی چٌذ الیِ سٍ ثِ خلَ

ثىبس سفشِ وِ یىی اص وبساسشیي هشذّبی آهَصش دس  29اًشطبس

 ضجىِ ّبی ػػجی هی ثبضذ. 

اکل رایجاد ضبکِ عصبی بِ عٌَاى اٍ( 3-3

 آزهَى 
ّوبًگًَِ وِ گفشِ ضذ دس ایي همبلِ اص ضجىِ ػػجی ثِ 

ػٌَاى اٍساول آصهَى ثشای ًشم افضاس سیسشن دوخ اًسَلیي 

                                                           
01 Transfer function 
09 Multi-layer feedforward 
20

 backpropagation 
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 دس وٌبس اسشفبدُ ضذُ اسز. ثشای لشاس دادى ضجىِ ػػجی 

    5اًسَلیي ضجىِ ػػجی ثب سبخشبس ضىلًشم افضاس دوخ 

عشاحی گشدیذُ اسز. ضجىِ ػػجی ٍ دس ًْبیز اٍساول آصهَى 

عشاحی ضذُ  2912ي همبلِ ثب اسشفبدُ اص ًشم افضاس هشلت دس ای

 اسز.

 

 ضبکِ عصبی طراحی ضذُ برای اٍراکل آزهَى (5ضکل 

 4ایي ضجىِ ثب سَخِ ثِ ٍسٍدی ًشم افضاس دوخ اًسَلیي داسای 

ٍسٍدی ٍ یه خشٍخی هی ثبضذ. ّش یه اص ٍسٍدی ّب ثشای ثبصُ 

ّبی هخشلف داسای همبدیش هشفبٍسی هی ثبضٌذ. ثشای ایدبد 

سبدگی دس ضجىِ ػػجی عشاحی ضذُ ایي ٍسٍدی ّب ثِ غَسر 

 ثشای ٍسٍدی لٌذ خَى وذ گشدیذُ اسز .   1خذٍل 

خشٍخی ضجىِ یه همذاس یب ّوبى هیضاى دٍص اًسَلیي 

حبلز هی ثبضذ. ایي سِ حبلز ثب دٍ ثیز  3هی ثبضذ وِ داسای

ًطبى دادُ ضذُ اسز، لزا ضجىِ ػػجی داسای دٍ خشٍخی وِ 

 سا خَاٌّذ داضز سجذیل هی ضَد. 1یب  9ّش یه همبدیشی 

 ٍرٍدی قٌذ خَى بِ ضبکِ عصبی (1جذٍل 

 قٌذ خَى
None 329-269 269-199 199-119 119-59 59-9 

9 5 4 3 2 1 
 

ّبی  وذ گزاسی اًدبم ضذُ ثشای ّش یه اص سبیش ٍسٍدی

، ضبخع ثذًی ثیوبس دس 2دس خذٍل  هیضاى اًسَلیي خَى

ٍ ثشای خشٍخی دس  4ٍ سبسیخچِ سضسیك دس خذٍل  3خذٍل 

 ًطبى دادُ ضذُ اسز. 5خذٍل 

 خَى بِ ضبکِ عصبی ٍرٍدی هیساى اًسَلیي (2جذٍل 

 هیضاى اًسَلیي ثذى ثیوبس
None 35-39 39-5 5-9 

9 3 2 1 

 

 بِ ضبکِ عصبیٍرٍدی ضاخص بذًی بیوار  ( 3جذٍل 

 ضبخع ثذًی ثیوبس
None 35-39 39-25 25-29 29-9 

9 4 3 2 1 

 

 بِ ضبکِ عصبی ٍرٍدی تاریخچِ تسریق اًسَلیي ( 4ذٍل ج

 سبسیخچِ سضسیك اًسَلیي
None 8-5 5-3 3-9 

9 3 2 1 

 

 ضبکِ عصبیخرٍجی  ( 5ذٍل ج

 خشٍخی ضجىِ ػػجی

None 8-5 5-3 3-9 

99 11 19 91 

 

ثب اسشفبدُ اص لَاًیٌی وِ ثشای عشاحی سیسشن دوخ 

اًسَلیي ٍخَد داسد دادُ ّبی آصهَى ثشای آهَصش ضجىِ 

ثخطی اص آًْب سا هطبّذُ  6ػػجی عشاحی گشدیذ وِ دس ضىل

 .هی ضَد

 
 دادُ ّای آهَزش ضبکِ عصبی (6ضکل 

، ضجىِ آهَصشدس اص آهَصش ضجىِ ػػجی  ثب دادُ ّبی 

ز ػػجی ثب دادُ ّبی سسز هَسد آصهبیص لشاس گشفز. خْ

ثِ ضجىِ اػوبل  7آصهَى ضجىِ ػػجی دادُ ّبی سسز ضىل 

 . دسز آهذ ثِ 8ًوبیص دادُ ضذُ دس ضىل گشدیذ ًٍشبیح 

 
 آزهَى ضبکِ عصبیبخطی از دادُ ّای  (7ضکل 

 
 7ًتایج بذست آهذُ از دادُ آزهَى ضکل (8ضکل 

خشٍخی ثذسز آهذُ اص ًشم افضاس ٍ ضجىِ ػػجی ثِ 

اٍساول آصهَى ٍاسد هی ضَد سب ثشَاًذ سػویوی ثش غحز 

 هحبسجِ ًشم افضاس ثب سَخِ ثِ ضشایظ هطخع ضذ اسخبر ًوبیذ. 
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 ٍ 189ثشای هثبل دس غَسسیىِ سٌسَس لٌذ خَى، هیضاى 

سا هطخع ًوبیٌذ ٍ ثب سَخِ ثِ  3سٌسَس هیضاى اًسَلیي خَى 

ثشای ضبخع ثذًی اٍ سؼییي ضذُ ثبضذ ٍ  28ثذى ثیوبس ػذد 

ٍاحذ اًسَلیي دسیبفز  4سبػز گزضشِ ثیوبس ثِ هیضاى  24دس 

ٍاحذ  5سب  3وشدُ ثبضذ، ضجىِ ػػجی سػوین دسسز سا سضسیك 

بى دادُ ضذُ ًط 9ًشیدِ ایي اخشا دس ضىل اًسَلیي هی داًذ.

هیضاى اًسَلیي الصم س غَسسیىِ ًشم افضاس دوخ اًسَلیي، د اسز.

ٍاحذ هحبسجِ  5ٍ یب ثیص اص  3ثشای سضسیك سا ػذدی ووشش اص 

ًوبیذ، اٍساول آصهَى خغب سا دس اخشا سطخیع دادُ ٍ آى سا 

 اػالم  ٍ اص سضسیك ًبدسسز خلَگیشی هی وٌذ.

 
 ًرم افساراجرا با دادُ ّای ٍرٍدی از ( 9ضکل 

 ًتایج (4
آصهَى  ٍ سسز ًشم افضاس یىی اص همَلِ ّبی هْن دس ػلن 

هٌْذسی ًشم افضاس ثَدُ ٍ ایدبد ًشم افضاسی ػبسی اص خغب ّذف 

صهَى ًشم افضاس هٌْذسبى ًشم افضاس هی ثبضذ. ثب ایي ٍخَد آ

ثِ عَس وبهل اهىبى دزیش ًوی ثبضذ. اص ایي  دیص اص ساُ اًذاصی،

خغبی ًشم افضاس دس صهبى اخشا هَسد سَخِ  سٍ ساّىبسّبی ثشسسی

 اسز. ثشای ایي هٌظَس ثىبسگیشی اٍساول آصهَى دس وٌبس 

وِ ثشَاًذ دس خػَظ غحز ػولىشد  یًشم افضاس ثِ ػٌَاى اثضاس

دس  ًشم افضاس دس حبل اخشا سػوین ثگیشد دیطٌْبد گشدیذُ اسز.

ضجىِ ّبی ػػجی ثِ ػٌَاى اٍساول دس ایي همبلِ ثىبس گیشی 

ز. هَسد ثشسسی لشاس گشفٌبس ًشم افضاس دضضىی دوخ اًسَلیي و

 99ثذسز آهذُ اص آى ًطبى دٌّذُ ػولىشد غحیح ثبالی 

  دسغذی آى هی ثبضذ.

دس فؼبلیز ّبی آسی ایي همبلِ هی سَاى ثِ ثشسسی  

هؼیبسّبی دلیك سش سیسشن دوخ اًسَلیي دشداخشِ، ّوچٌیي 

اًسَلیي اص ضجىِ ثب سَخِ ثِ سػوین گیشی فبصی سیسشن دوخ 

 ػػجی فبصی اسشفبدُ ًوَد.
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