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 عصبی تطبیقی –سيستم استنتاج افزي 
ANFIS: Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System 

ANFIS: Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System  

 



 مثال:
است.  z دارد و خروجی آن y و x فرض کنيم که سيستم فازی دو ورودی 

 : قوانين به صورت زير باشندحال اگر 
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شود، استفاده وزنی فازی ساز ميانگين نا از یاگر برای غير فازی ساز 

 :خروجی به صورت زير خواهد بود

 

 

 :به صورت زير خواهد بود ANFIS ساختار معادل

 



 .عبور می کنند از توابع عضويت ،ين اليه ورودی هادر ا: 1اليه 

 

 

 

 

سي د باشد که در اکثر موارد توابع گوپارامتری مناسبی می توانتوابع عضويت هر تابع 

 انتخاب مي شوند. 

 
 مجموعه پارامترها هستند. σ وa  که

 .معروف هستند (Premise Parameters)  های اوليهرپارامتر های اين اليه به پارامت

  

خروجی اين اليه ضرب سيگنال های ورودی است که در واقع  :2يه ال

 .قسمت اگر قوانين هستندمعادل 
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 :شده اليه قبلی است خروجی اين اليه نرمال :3اليه 

 
 :4اليه 

 
  

 :خروجی اين اليه خروجی کلی سيستم است :5اليه 

 
 .اکنون يک شبکه توليد شده است که معادل سيستم استنتاج فازی سوگنو است
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 ANFIS اهي آموزش روش
 )کاهش گراديان( Back-Propagation of Errorتشار خطا به عقب ان 

 (hybrid) ترکيبی 

از آنجا که تعيين پارامترهای توابع عضويت در قسمت مقدم قواعد و همچنين تعيين 

به آموزش شبکه  ،های شبکه عصبي استضرائب قسمت تالي قواعد همانند تعيين وزن

که براساس روش  کمک روش هايي مثل الگوريتم های پس انتشار خطا انجام مي شود

و  p1توان پارامترهایميروش اين ا استفاده از ب کاهش گراديان يا گراديان نزولي است.

q1 .و غيره را تنظيم کرد  

 :.ر هر دور )يعني در هر تکرار( دو مرحله خواهيم داشتدر اين روش، د

که در منجر به توليد است  (feed forward) ی اول حرکت رو به جلو مرحله

احتماالً با خروجيِ که )همان طور که در بخش قبل توضيح داده شد(  خروجي مي گردد

  گردددار خطا مشخص ميو مق واقعي تفاوت دارد

توانيم به عقب بازگشته و  در اين مرحله مياست  عقبحرکت رو به  دومی  مرحله

تر به خروجيِ واقعي و با  ای نزديک تا در تکرارِ بعدی نتيجه سازی کنيم هنگام را به پارامترها

يابد تا خروجي شبکه به خروجي مطلوب اين مراحل ادامه ميتر را توليد کنند.  کم خطای

 .نزديک گردد

 



دهد. مي توان خطا را براساس ه و خروجي مطلوب مقدار خطا را ميتفاضل خروجي شبک 

نيازمند محاسبه  BPالگوريتم آموزش يک شبکه با  ميانگين مربعات خطا محاسبه کرد.

 است. E(X , w)گراديان خطای 

 

 

 

  

 

𝑒𝑖الگوهای داده شده به مدل است و تعداد  Nکه در آن  = 𝑡𝑖 − 𝑜𝑖  است. هدف کمينه

 پارامتر مدل است. 𝑤است و  𝑤است که تابعي از   Eکردن مقدار 

 :گراديان نزولیکاهش گراديان با  روش

چنانچه شيب يک نقطه از فضای سه بعدی )يا دو بعدی( رو داشته باشيم و در جهت عکس 

تواند مينيمم محلي يا عمومي باشد(  آن شيب حرکت کنيم، به يک نقطه مينيمم )که مي

 .در پيدا کردن نقاط مينيمم يک مسئله، گراديان نزولي مي گويندمي رسيم. به اين روش 
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 روش ترکيبی(hybrid) 

استفاده مي (LSE) در اين روش از ترکيب روش گراديان نزولي و حداقل مربعات خطا

 .شود


