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2. Artificial Neural Networks

Artificial neural networks are model-free intelligent dynamic systems based on experimental 

data that by processing the data have transmitted hidden laws behind the data to the network 

structure. Artificial neural network based on numerical data or example calculation, learn 

general rules and try to model the neuro-synaptic structure of human brain. 

Artificial neural networks have two basic properties: one, mapping based on experimental 

data (ability and potency of generalizability) and other, parallel structurability.  

These are suitable and applicable in modeling and simulation of systems, especially in non-

linear. In other word, in adaptive systems, particularly when the process under study is very 

complex, artificial neural networks provide appropriate solutions. 

2. شبکه ھای عصبی مصنوعی 
شبکه ھای عصبی مصنوعی سیستم ھای دینامیکی ھوشمند بدون مدل برمبنای داده ھای آزمایشی ھستند 

که از طریق پردازش داده ھا، قوانین مخفی فراتر از داده ھا را به ساختار شبکه منتقل کرده اند. شبکه عصبی 
مصنوعی بر مبنای داده ھای عددی یا محاسبه مثال، قواعد عمومی را فراگرفته و سعی می کند ساختار 

 . نوروسیناپسی مغز انسان را مدلسازی نماید
شبکه ھای عصبی مصنوعی دارای دو خصوصیت پایه ھستند: یکی نگاشت بر مبنای داده ھای آزمایشی 

ازی.  (توانایی و پتانسیل تعمیم پذیری) و دیگری ساختاربندی مو
اینھا مناسب بوده و در مدلسازی و شبیه سازی سیستم ھا ، به ویژه در سیستم ھای غیر خطی کاربرد دارند. 

به عبارت دیگر، در سیستم ھای انطباقی، به ویژه زمانی که فرایند مورد مطالعه بسیار پیچیده باشد، شبکه 
 . ھای عصبی مصنوعی راه حل ھای مناسبی عرضه می کنند
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