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  عنوان الرسالة أو األطروحة

  ملخص الرسالة أو األطروحة
𝐵عائلة من مؤثرات الشبكات العصبية  قدميالباحث  أوال"في هذه الرسالة،   (𝑓; 𝐱) ن ايتكامل من نمط برنست-لمجموع

ما لتلك المؤثرات عند مبرهنات التقريب النقطي والمنتظم دراسة عطيي 𝜎(𝑥) sigmoidal . لعرفة بواسطة بعض دوا، م𝑠بالبعد 

1 حيث 𝐿 قش تقارب هذه المؤثرات في فضاءات الباحث يناتطبق على دوال مستمرة. وكذلك  ≤ 𝑝 < دم الباحث يقثانيا"  .∞

𝑓 ،𝐵تيلر حول -نايبرنست سلسلة تايلر لمتعددة حدودباستخدام مت عائلة من مؤثرات الشبكات العصبية (𝑓; 𝐱)  معرفة باستخدام ،

لتلك المؤثرات عندما تطبق على دوال  مبرهنات التقريب النقطي والمنتظمالباحث يدرس . 𝑓على  𝜎بعض دوال التابع االسي 

 .لهذه المؤثرات لتقريب دوال تنتمي لفضاء لبشتز 𝑣رتبة التقارب باستخدام مطلق العزم من الرتبة  الباحث ناقش . بعد ذلك،مستمرة

𝐵عطي بعض التطبيقات لعائلة مؤثرات الشبكات العصبية  أخيرا، ي (. ; 𝐱) ،𝐵 (. ; 𝐱) ،𝐹 (. ; 𝐱) و𝐾 (. ; 𝐱)  يحلل النتائج ثم

𝑛النتائج باستخدام الرسومات لدالة الخطأ لبعض القيم الخاصة  تصفلتلك المتتابعات، ثم و = ولدالتين اختباريتين   10,20,30

𝑓(𝑥ذات بعدين  , 𝑥 ) = 𝑥 + 𝑥  و𝑔(𝑥 , 𝑥 ) = cos(4𝑥 𝑥 ) + 2sin (𝑥 + 𝑥   باستخدام برنامج الماتالب. (
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Abstract of the thesis 
 

In this thesis, firstly the researcher introduces a family of neural network operators 𝐵 (𝑓; 𝐱) of 

summation-integral Bernstein type in 𝑠-dimensional, which are defined by using some sigmoidal functions 

𝜎(𝑥). Pointwise and uniform approximation theorems for these operators are given when applied for 

continuous functions. In addition, the researcher discusses the approximation for these operators 𝐵 (𝑓; 𝐱) in 

𝐿 -spaces with 1 ≤ 𝑝 < ∞. Secondly, the researcher introduces a family of neural network operators by using 

the sequence of Bernstein-Taylor's of 𝑓 , 𝐵 (𝑓; 𝐱) activated by the sigmoidal function 𝜎 acting on 𝑓.  The 

pointwise and uniform approximation theorems for these operators are studied  when  applied for a given 

continuous functions. Next, the researcher also discusses the order of approximation by using the absolute 

moment of order 𝑣  for these operators to approximate the functions belong to Lipschitz space. Finally, some 

applications of the sequences of a family of linear positive multivariate neural network operators 𝐵 (. ; 𝐱),  

𝐵 (. ; 𝐱),  𝐹 (. ; 𝐱) and 𝐾 (. ; 𝐱)  are given, then the results of these sequences are analyzed. The results by 

graphics of absolute value of the error function for some particular value of 𝑛 = 10, 20, 30 and for two test 

functions in 2-dimensional 𝑓(𝑥  , 𝑥 ) = 𝑥 + 𝑥  and  𝑔(𝑥 , 𝑥 ) =
2

3
cos(4𝑥1𝑥2) + 2sin (𝑥1 + 𝑥2) by using 

Matlap software, are described. 
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