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المستخلص
تعتبر عملية تحديد وإختيار المعلمات المثلي للشبكات العصبية و بخاصة للشبكات العصبية متعددة الطبقات عملية هامة و شاقة للغاية،
وتكمن اهميتها بإعتبار النجاح في إختيار وتحديد هذه المعلمات يؤدي لتصميم شبكات عصبية ذات فاعلية ودقة في األداء .هذا الورقة
تستخدم الخوارزمية الجينية كطريقة مثلي إلختيار معلمات تصميم الشبكات العصبية وذلك بإستخدام الترميز الثنائي بهدف الحصول على
تصميم شبكة عصبية فعالة وأقل اعتمادا على اإلنسان .إستخدمت الخوارزمية الجينية إلختيار وتحديد المعلمات االتية :عدد الطبقات
المخفية للشبكة وعدد الخاليا في الطبقة او الطبقات المخفية،نوع خوارزمية التدريب ،نوع دالة التفعيل ،الوزن االولي ،معدل التعلم ،معدل
قوة الدفع ،و عدد تكرارات التدريب .وأوضحت النتائج األولية للطريقة المقترحة أن النموذج الجديد لتحديد معلمات تصميم وتدريب
الشبكة العصبية أسهمت في تقديم أداء مرضي وفعال وحلت مشكلة إهدار الوقت التي تظهر بإستخدام الطرق التقليدية.
 .1المقدمة
تحديد وإختيار معلمات تصميم وتدريب الشبكات العصبية عملية هامة للغاية ،والهدف المطوب من االختيار االمثل هو تصميم شبكات
عصبية أكثر دقة وأقل اعتمادا على اإلنسان ،تقديم أداء مرضى ،والقدرة على اتمام عملية التدريب فى وقت مناسب .الهدف من هذه
الورقة هو اختيار معلمات تصميم وتدريب الشبكات العصبية وذلك بغرض تحسين كفاءة أداء الشبكة من خالل استخدام طريقة الترميز
الثنائي للخوارزمية الجينية.
عموما ،يتأثر التطبيق الناجح للشبكات العصبية لغرض التنبؤ والنمذجة في مجاالت العلوم والهندسة بشكل كبير على اختيار المعلمات
التالية :بنية الشبكة (أي عدد الطبقات المخفية وعدد الخاليا العصبية في كل طبقة مخفية) ،نوع خوارزمية التدريب (كمثال :التدرج
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النسبي ،قاوس-نيوتن ،المكورات التدرجية ،ليفينبيرج-ماركوارت ،الخوارزمية عكسية المرونة ،الخ) ،نوع دالة التفعيل (كمثال :اللوجستي
السيني ،الخطي ،الخ) ،معدل التعلم ،معدل قوة الدفع ،وعدد التكرارات لتدريب الشبكة.
الشبكات العصبية ] ،[1,2 ,3تستخدم بكثرة في النمذجة والتنبؤ وبخاصة لحل المسائل ذات النسق غير الخطي  ،التى تتغير مع الزمن،
وصعوبة والتي يصعب إستنتاج أو تمثيل العالقة بين مدخالتها ومخرجاتها.
فى الوقت الراهن تعتبر الخوارزمية الجينية واحدة من أهم طرق البحث عن التحسين إعتمادا على مبادئ الوراثة و التطور [. ] 5،4، 6
االبحاث الحالية فى الشبكات العصبية توضح أن تحديد المعلمات المثلي للتصميم والتدريب هى العقبة الرئيسية التى تواجه عملية تطوير
الشبكات العصبية.
عدد الطبقات المخفية و عدد الخاليا العصبية في كل طبقة لها تأثير كبير في أداء تدريب الشبكة ،مقدار وقت التدريب ،والقدرة على
التعميم .وعالوة على ذلك  ،استخدام عدد كبير من الخاليا العصبية في الطبقة او الطبقات المخفية قد يتناسب من البيانات اكثر من
المطلوب ،مما قد يتسبب في فقدان القدرة على تعميم الشبكة .الى جانب ذلك ،استخدام عدد قليل من الخاليا العصبية في طبقة او الطبقات
المخفية يؤدى الي شبكة قد ال تكون قادرة على التعلم.
الهدف الرئيسي من هذا البحث هو تصميم شبكة عصبية مع أداء مرضي وأقل اعتمادا اإلنسان  ،و قادرة على حل مشكلة الوقت المهدر
فى عملية التدريب.
في السنوات األخيرة ،تم تطبيق الشبكات العصبية بنجاح في العديد من األعمال في مجاالت العلوم و الهندسة ،ولكن ال يوجد حتى اآلن
طريقة مثلي و عامة لتصميم الشبكات العصبية .تهتم هذه الورقة بشكل رئيسي على تصميم الشبكات العصبية من خالل إختيار المعلمات
بصورة مؤتمتة بالكامل من خالل إستخدام الترميز الثنائي للخوارزمية الجينية .هنالك العديد من األعمال التي تم تنفيذها في السنوات
األخيرة؛ والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
أكثر استخدامات الخوارزمية الجينية لتحسين عمل الشبكات العصبية فى المجال الهندسي كان في جانب اختيار شروط التشغيل األمثل،
إختيار واعداد معلمات المدخالت لتحقيق أكبر قدر من األداء ،و أيضا زيادة و إنقاص المخرجات حسب الحوجة ].[7
تم استخدام الخوارزمية الجينية في اختيار أوزان االتصال األولية والتحيز للشبكة العصبية ذات االنتشار الخلفي وذلك لتجنب التقارب في
الحلول المثلي ].[8, 9
الختيار اوزان االتصال االولية و دالة التفعيل للشبكة العصبية استخدم الترميز الحقيقي للخوارزمية الجينية من اجل الحصول على اداء
فعال كما تم مقارنة هذه الطريقة مع طرق اخري واوضحت النتائج فعالية استخدام هجين الشبكات العصبية مع الخوارزمية الجينية ].[10
تعتبر معمارية الشبكة من اهم معلمات تصميم الشبكات العصبية و تلعب دورا كبيرا في تسريع اداء الشبكة لذلك تم استخدام الخوارزمية
الجينية الختيار امثل عدد للخاليا العصبية في الطبقة المخفية واوضحت النتائج ان الشبكة المطورة كان ادائها افضل بكثير من غيرها
].[11
يالحظ من م ما قدم من بحوث مشابهة ركزت فقط على معالم محددة مما يستوجب تقديم بحث يغطي معظم معالم تصميم و تدريب
الشبكات العصبية.
 .2الشبكات العصبية
الغرض من الشبكات العصبية هو محاكاة العقل البشرى في اتخاذ القرارات والتنبؤ ومحاكاته أيضا من حيث البنية والوظيفة .في
السنوات األخيرة ،تم تطبيق تقنية الشبكات العصبية في العديد من المجاالت ،مثل صناعة السيارات [ ،]7الخدمات المصرفية [،]8
اإللكترونيات [ ،]9الخدمات المالية [ ،]10الصناعة [ ،]11االتصاالت [ ،]12النفط والغاز [ ،]13والروبوتات [.]14
تتكون الشبكات العصبية من عدة طبقات  ،وهي :طبقة المدخالت ،الطبقة المخفية ،و طبقة المخرجات .هنالك العديد من انواع الشبكات
العصبية لكن الشبكات العصبية ذات التغذية األمامية هو األكثر استخداما وذلك لسهولتها و بساطة تكوينها ،ودائما ما تستخدم معها
خوارزمية االنتشار العكسي كخوارزمية تدريب.
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الشكل  1التالى يوضح النموذج العام للشبكات العصبية ذات التغذية األمامية.

الطبقة المخفية
Y1

X1

Y2

X2

طبقة المخرجات
Yn

طبقة المدخالت

Xn

الشكل  :1الشكل العام للشبكة العصبية من نوع شبكات التغذية
االمامية

 .3الخوارزمية الجينية
هو تقنية اندماجية مثلي وعامة الغرض تعتمد على نظرية داروين للنشوء و التطور و التي تبحث عن أقرب/أمثل قيمة لدالة الهدف عن
طريق محاكاة عملية التطور الطبيعية .وقد أستخدمت الخوارزمية الجينية بنجاح لحل العديد من المشكالت في مجموعة واسعة من
المجاالت (غولدبرغ.)1989 ،
باختصار ،الخوارزمية الجينية تقوم بثالث عمليات أساسية وهي :اإلختيار ،التعابر ،والطفرات .تبدأ الخوارزمية بمجموعة من الحلول
للمشكلة التي يجري فحصها ،مجموعة الحل (تمثل بالكروموسومات في الخوارزمية الجينية) تسمى بالسكان.

تستخدم عملية التعابر للحصول على حل جديد من خالل الجمع بين الكروموسومات المختلفة وذلك لتوليد ذرية او اجيال جديدة أفضل،
تسمى عملية الحصول على حل جديد عن طريق تغيير عضو في السكان تسمى هذه العملية الطفرة .يمكن تمثيل هذه العمليات كما هو
مبين في الشكلين  2و .3

الشكل  :2عملية التعابر

الشكل  :3عملية الطفرة
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 .4المنهجية
 1-4جمع البيانات
في هذا البحث استخدمنا نوعين من البيانات لتصميم وتدريب الشبكة ،االولى لبيانات جمعت من ركة بتروناس لتكرير البترول ،الثانية
لبينات قياسية للمشكلة .XOR
تم جمع بيانات حجمها  500بيانة من شركة بتروناس لتكرير البترول بمدينة مالكا بماليزيا لتطوير وتدريب النموذج المقترح ،تم فحص
البيانات بصريا واحصائيا للتاكد من صحتها وازالة القيم الشاذة وكذلك القيم الغير مكتملة .الشبكة المقترحة سوف تسخدم للتنبؤ بعزل
البنتان ) isolate pentane (iC5و البنتان الطبيعي ).normal pentane (nC5
مدخالت هذه الشبكة هي المتغيرات التالية:




درجة الحرارة Temperature
انسياب البخار الراجع Reflux flow
معدل االنسياب Flow rate

المخرجات هي:



البنتان المعزول iC5
البنتان الطبيعي nC5

تمثل هذه المتغيرات كطبقة ادخال و طبقة مخرجات كما هو موضح في الشكل  4أدناه.

الشكل  4نموذج الشبكة العصبية لمشكلة استخالص البيوتان
عادة ما تستخدم  XORكمشكلة قياسية للتأكد من صحة العديد من الطرق الرياضية و المنطقية و غيرها؛ تحتوى المشكلة على متغيرين
ثنائين كمدخل و متغير ثنائي واحد كمخرج ،واستخدمت سابقا في العديد من الدراسات كمشكلة قياسية الختبار أداء الشبكات العصبية.
تتكون  XORمن أربع عينات تدريب ،اذا كانت المدخالت متطابقة فالناتج صفر ،واذا كانت المدخالت مختلفة فالناتج واحد .الجدول 1
يوضح جدول الحقيقة للمشكلة .XOR
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الجدول  1جدول الحقيقة للمشكلة XOR

الشكل  5التالي يوضح بنية الشبكة العصبية متعددة الطبقات للمشكلة .XOR

الشكل  5نموذج الشبكة العصبية للمشكلة XOR
 2-4مزيج الشبكة العصبية و الخوارزمية الجينية المقترح:
مزج الشبكة العصبية مع الخورازمية الجينية يعتبر وسيلة فعالة ألغراض النمذجة واألمثلية .في هذا البحث ،سوف يتم تطبيق الخوارزمية
الجينية للحصول على معلمات تصميم وتدريب الشبكة العصبية المثلي.
 1-2-4ترميز الخوارزمية الجينية لمعلمات تصميم وتدريب الشبكة العصبية:
سيتم تمثيل معلمات التصميم والتدريب من خالل الترميز الثنائي ،وذلك بتمثيل المعلمات في شكل كروموسومات ،في حالتنا ،سيتم تميز
المعلمات التالية:








نوع خوارزمية التدريب يمثل بثنائيتين.
بنية الشبكة (عدد الطبقات المخفية و عدد الخاليا في كل طبقة مخفية) تمثل بست ثنائيات.
نوع دالة التفعيل في خاليا الطبقة المخفية و طبقة المخرجات يمثل بثنائيتين.
الوزن االولي يمثل بعشر ثنائيات.
معدل التعلم يمثل بثمانية ثنائيات.
معدل قوة الدفع يمثل بعشر ثنائيات.
حجم تكرار التدريب يمثل باربع ثنائيات.
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النمط الوراثي هو سلسلة من الثنائيات ( 0أو  )1بطول ثابت .كل نمط وراثي يتوافق مع كروموسوم فريد .الشكل  6يوضح طريقة تمثيل
معلمات التصميم والتدريب للشبكة العصبية من خالل الترميز الثنائي.

الشكل  :6تمثيل معلمات التصميم والتدريب بواسطة الترميز الثنائي
في هذا الجزء سنتعرف على تمثيل خوارزمية التدريب كمثال لعملية التمثيل بواسطة الترميز الثنائي:
تعبتر تقنية االنتشار الخلفي من اكثر خوارزميات تدريب الشبكات العصبية استخداما و تستخدم لتعديل او ضبط اوزان اتصال الشبكة
لتقليل نسبة الخطأ خالل عملية التدريب ] .[22في هذا البحث استخدمنا اربع من اشهر انواع خوارزميات تدريب الشبكة وهي:قاوس-
نيوتن ،المكورات التدرجية ،ليفينبيرج-ماركوارت ،الخوارزمية عكسية المرونة.
الجدول 2يوضح تمثيل هذه الخورازميات بواسطة الترميز الثنائي.
جدول  2تمثيل خوازميات التدريب
خوارزمية التدريب

تسلسل الثنائية

المكورات التدرجية

00

قاوس -نيوتن

01

ليفينبيرج-ماركوارت

10

الخوارزمية عكسية المرونة

11

وكذلك م ثلت معمارية الشبكة وتعني عدد الطبقات المخفية و الخاليا التي تحتويها اي طبقة بعدد ست ثنائيات كمثال :التسلسل الثنائي
 000000يعنى طبقة مخفية واحدة تحتوي علي  3خاليا .وعلى نفس المنوال مثلت نوع دالة التفعيل،معدل التعلم ،معدل قوة الدفع و حجم
تكرار التدريب.
 3-4تقييم المالئمة
في هذا البحث استخدمنا الصيغة الرياضية أدناه لتقييم المالئمة والتي ايضا استخدمت بواسطة ]: [33
)(1

1 n
 yi  yt 2

n i 1

حيث  ytتشير للمخرج المرغوب فيه و  yiتشير للمخرج الخالي.

Fitness= 106 
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 4-4مقاييس األداء
متوسط مربع الخطأ استخدم لقياس كفاءة أداء الشبكة وفق الصيغ التالية:
)(2

1 k
 yi  yt 2

n i 1

MSE 

 .5النتائج:
الشكل  7يوضح أفضل متوسط مربع الخطا الذي حققه النموذج المقترح من خالل التدريب باختيار ثالث قيم مختلفة الحتمال انتقال
الطفرة .وقد تحقق أفضل أداء لقيمة احتمال التعابر=  0.95وقيمة احتمال الطفرة= .0.05

الشكل  7متوسط مربع الخطأ على حسب احتمال الطفرة و احتمال التعابر
في هذه الدراسة تم اختبار عدد من األفراد ما بين 10و  20من عدد السكان ،يوضح الشكل  5افضل لقيم متوسط مربع خطا ،افضل اداء
تم الحصول عليه عند حجم السكان  ،20تم اختبار قيم مختلفة من االجيال كمثال  10و  20و تحقق افضل اداء بعد الجيل الـ.20
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الشكل  8متوسط مربع الخطأ على حسب حجم االجيال و السكان

كمثال للنتائج لمشكلة استخالص البيوتان حصلنا على افضل حل وكان التسلسل كاالتي:

ويفسر التسلسل الثنائي كاالتي:
الشبكة عصبية المثلي لها المعلمات االتية:
 طبقة مخفية واحدة تحتوي على  15خلية عصبية
 نوع دالة التفعيل اللوجستية السينية للخاليا العصبية المخفية و الدالة الخطية للخاليا العصبية للمخرجات
 خوارزمية التدريب المكورات التدرجية
 وزن االتصال االولي =0.519716
 معدل التعلم= 0.025857471
 معدل قوة الدفع= 0.061401
 بتكرار تدريب قدره 200
هذا الحل حقق متوسط مربع خطأ قدره  0.0019لممخرج  IC5و  0.0002للمخرج nC5

كمثال للنتائج للمشكلة  XORحصلنا على افضل حل وكان التسلسل كاالتي:
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:ويفسر التسلسل الثنائي كاالتي
:الشبكة عصبية المثلي لها المعلمات االتية
. خاليا عصبية5  خاليا عصبية وفي الثانية8  طبقتان مخفيتان في االولي
 نوع دالة التفعيل السينية الظل للخاليا العصبية المخفية و للخاليا العصبية للمخرجات
ماركوارت- خوارزمية التدريب ليفينبيرج
0.059031=  وزن االتصال االولي
0.031922630 = معدل التعلم
0.052192 = معدل قوة الدفع
400  بتكرار تدريب قدره
. 0.0002 هذا الحل حقق متوسط مربع خطأ قدره
: الخاتمة.6
.فى هذه الدراسة قدمنا نموذج يستخدم الترميز الثنائي للخوارزمية الجينية إلختيار امثل معلمات تصميم وتدريب الشبكات العصبية
 وحققتXOR  واخري قياسية وهي المشكلة القياسية،طبقنا النموذج المقترح علي مشكلة حقيقية وهي مشكلة استخالص البيوتان
 تتميز الدراسة عن غيرها بانها ركزت علي معظم معلمات التصميم والتدريب كاختيار بنية.الطريقة المقترحة نتائج مرضية وفعالة
. معدل قوة الدفع و حجم تكرار التدريب، معدل التعلم، الوزن االولي، نوع دالة التفعيل، نوع خوارزمية التدريب،الشبكة
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