اگر ضبکِ ایجاد ضذُ پاسخ خَبی ارائِ ًذادُ است راُ ّایی برای حل آى ٍجَد دارد .هیتَاًیذ با دستَر زیر
پاراهترّای ضبکِ را دٍبارُ تٌظین کٌیذ:
;)net = init(net
;)net = train(net,houseInput,houseTargets
الگَریتن یادگیری ایي ضبکِ بِ صَرت پیص فرض  Levenberg-Marquardtاست .ایي الگَریتن بسیار
سریع است اها ًیاز بِ حافظِ ی زیادی دارد .هی تَاًیذ الگَریتن یادگیری را تغییر دّیذ تا ّن حافظِ کوتری
استفادُ ضَد ٍ ّن هوکي است عولکرد ضبکِ افسایص یابذ.
ّوچٌیي هی تَاًیذ تقسین بٌذی دادُ ّا را برای آهَزش ،اعتبارسٌجی ٍ تست تغییر دّیذ .چْار تابع برای
اًجام ایي کار ٍجَد دارد .تابع  dividerandکِ حالت پیص فرض ّن از ّویي تابع استفادُ هی کٌذ.
ّوچٌیي تَابع ً divideind ٍ divideblock, divideintیس برای تقسین بٌذی استفادُ هی ضًَذ .با
استفادُ از ٍیژگی زیر هی تَاًیذ بِ تَابع تقسین بٌذی دسترسی داضتِ باضیذ ٍ آى ّا را تغییر دّیذ:
net.divideFcn
):Index Data Division (divideind
در ابتذا دادُ ای تَلیذ کٌیذ .برای ایي کار دستَرات زیر را اجرا کٌیذ:
;]p = [-1:0.01:1
ایي دستَر  102دادُ از  2-تا  2با گام ّای  0.2تَلیذ هی کٌذّ .وچٌیي خرٍجی را با دستَر زیر هی تَاًیذ
تَلیذ کٌیذ:
;))t = sin(2*pi*p)+0.1*randn(size(p
حال ایٌذکس ّایی را تَلیذ هی کٌین تا هطخص کٌین کذام ًوًَِ برای کذام بخص آهَزش ،اعتبارسٌجی ٍ
یا تست استفادُ ضَد:
trainInd = 1:3:201
;valInd = 2:3:201

testInd = 3:3:201;
:حال از ایي ایٌذکس ّا هی تَاًیذ بِ صَرت زیر استفادُ کٌیذ
[trainP,valP,testP] = divideind(p,trainInd,valInd,testInd);
: با دستَر زیر خرٍجی ّا را تقسین بٌذی کٌیذ.با دستَر باال ٍرٍدی ّا را تقسین بٌذی کردیذ
[trainT,valT,testT] = divideind(t,trainInd,valInd,testInd);
ُ هقادیر ًوًَِ ّا هتٌاظر با ایٌذکس ّای هطخص ضذtrainP,valP,testP در ّر کذام از پاراهترّای
.ٍجَد دارًذ
:Random Data Division (dividerand)
 تقسین کٌیذ برای ایي کار%10 ٍ %10 ،%00 ّوچٌیي هی تَاًیذ دادُ ّا را بِ صَرت تصادفی بِ ًسبت
:دستَر زیر را اجرا کٌیذ
[trainP,valP,testP,trainInd,valInd,testInd] = dividerand(p);
با ایي دستَر ایٌذکس ّا ّن تَلیذ م یطًَذ ٍ بِ راحتی از ایٌذکس ّای تَلیذ ضذُ هی تَاًذی خرٍجی را
:ًیس گرٍُ بٌذی کٌیذ
[trainT,valT,testT] = divideind(t,trainInd,valInd,testInd);
:Block Data Division (divideblock)
 اعتبار سٌجی ٍتست استفادُ هی، ًْایی بِ ترتیب برای آهَزش%10 ٍ  بعذی%10 ، %00 با ایي دستَر
.ضَد
[trainP,valP,testP,trainInd,valInd,testInd] = divideblock(p);
[trainT,valT,testT] = divideind(t,trainInd,valInd,testInd);
:Interleaved Data Division (divideint)
. دادُ ّا بِ صَرت پٌذ در هیاى برای بخص ّای هختلف تقسین هی ضًَذ،با استفادُ از ایي دستَر

;)[trainP,valP,testP,trainInd,valInd,testInd] = divideint(p
;)[trainT,valT,testT] = divideind(t,trainInd,valInd,testInd
ًسبت ایي تقسین ًیس ،بِ صَرت  10 ٍ 10 ،00هی باضذ .اگر دستَر باال را اجرا کٌیذ هی تَاًیذ در صفحِ ی
 workspaceهی تَاًیذ ایٌذکس ّا را هطاّذُ کٌیذ تا هتَجِ ضَیذ تقسین بٌذی بِ چِ صَرتی اجرا هی
ضَد.

