آموزش شبکه عصبی:
در حقیقت تحث آهَزش ضثکِ ػصثی هرتَط تِ دیذى یا ًذیذى خرٍجی ًوًَِ ّا هی تاضذ در اداهِ تیطتر
تَضیح هیذّین.
دٍ ًَع آهَزش ضثکِ تِ ضکل زیر است:
الف ـ آهَزش تا هؼلن
ب ـ آهَزش تذٍى هؼلن
الف -آهَزش تا هؼلن
آهَزش اكثر ضثکِّاي ػصثی تا استفادُ از زٍج تردارّاي ًوًَِ صَرت هیگیرد تِ طَري كِ تِ ّر تردار
ٍرٍدي ،یك تردار خرٍجی هطخص ًسثت دادُ هیضَد .تا ارائة ایي هجوَػِ تردارّا تِ ضثکٍِ ،زًْا تر
اساس الگَریتن یادگیري ضثکِ اصالح هیگردًذ.ایٌگًَِ آهَزش را آهَزش تا هؼلن یا آهَزش تا ًظارت هی
گَیٌذ.
ضثکِّاي دلتا ،آداالیي  ،هاداالیي ،تاتغ پایِ ضؼاػی ( ٍ )RBFپساًتطار ( )BPاز ایي ًَع آهَزش استادُ
هی كٌٌذ.
تِ زتاى سادُ تراي استفادُ از ایي ًَع آهَزش تایذ خرٍجی حقیقی تراي ًوًَِ ّا ٍجَد داضتِ تاضذ .ضثکِ
ػصثی تا دیذى ّر ٍرٍدي تِ ّوراُ خرٍجی هطلَتص هی تَاًذ پاراهترّاي خَد را تٌظین كٌذ.

ب-آهَزش تذٍى هؼلن
در ایي ًَع آهَزش،تردارّاي ٍرٍدي تِ ضثکِ ارائِ گردیذُ تذٍى ایٌکِ تردارّاي خرٍجی هرتَط تِ ضثکِ
دادُ ضًَذٍ،زًْاي ضثکِ تصَرتی اصالح هیضًَذ كِ تردارّاي ٍرٍدي هطاتِ در یك گرٍُتٌذي قرار
گیرًذ .پاسخ ضثکِ تر اساس ًسدیکتریي تردار تِ تردار ٍرٍدي خَاّذ تَد.

یادگیري تذٍى ًاظر را خَد یادگیري ّن هیگَیٌذ .از ضثکِ ّاي تِ كارگیرًذُ الگَریتن تذٍى ًاظر هیتَاى تِ
ضثکِ ّاي ّة ،كًََّي ٍ ّاپفیلذ اضارُ كرد.

توابع فعال سازی متداول:
در حقیقت در ّر ًرٍى دٍ تخص ٍجَد دارد ،تخص اٍل كِ حاصل جوغ ضرب ٍزى ّا در هقادیر ٍرٍدي
تِ آى ًرٍى تِ ّوراُ تایاس ٍرٍدي تِ ًرٍى را تذست هی آٍرد ٍ تخص دٍم تاتغ تثذیل است .خرٍجی
تخص اٍل یك هقذار ػذدي است كِ ًوی تَاًذ پاسخ هَرد ًظر ضثکِ تاضذ ٍ یا ایٌکِ هقادیر داخلی ضثکِ
ػصثی تا خرٍجی ًْایی ضثکِ الساها یك ارتثاط سادُ ٍ خطی ًذارًذ .تٌاترایي هقذار تذست آهذُ از ایي
جوغ تایذ تِ صَرت دیگر تثذیل ضَد .تِ طَر هثال تا تؼییي حذ آستاًِ اي ،اگر حاصل جوغ ًرٍى از حذ
آستاًِ تؼییي ضذُ كوتر تاضذ ،هقذار خرٍجی صفر ٍ اگر تیطتر از حذ آستاًِ تاضذ ،هیساى خرٍجی یك هی
تاضذّ .ویي پردازش را تثذیل هی ًاهٌذ .حال تر اساس ًیاز هی تَاى از رٍش ّاي هختلفی تراي تثذیل
استفادُ كرد .در جذٍل زیر ًام ترخی از ایي تَاتغ تِ ّوراُ تؼریف ٍ تازُ ي آى را آٍردُ این.
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تقسیم بندی شبکه ها بر اساس نوع ساختار

در اداهِ تحث ضثکِ ّاي پیص خَر ٍ پس خَر را تررسی خَاّین كرد.

