پیش پزداسش ٍ پس پزداسش بز رٍی دادُ ّا:
پیش پزداسش بز رٍی دادُ ّاٍ ،رٍدی ّا را بِ فزم بْتزی بزای استفادُ شبکِ تبذیل هی کٌذ.
یکی اس تَابع هْن بزای پیش پزداسش بز رٍی دادُ ّا ،تابع  fixunknownsاست کِ در حقیقت بز رٍی
هقادیز بذٍى هقذار عول هی کٌذ .دادُ ّای سیز را در ًظز بگیزیذ:
;]p1 = [1 NaN 3 2 NaN; 3 1 -1 2 4
شبکِ با ایي هقادیز ًویتَاًذ کار کٌذٍ .لی هی تَاًین سطزی کِ دارای هقذار  NaNاست را تبذیل بِ دٍ
سطز کزدُ ٍ بِ صَرت کذ گذاری تبذیل کٌین.
;)[p2,ps] = fixunknowns(p1
با اجزای ایي دستَر هی تَاًیذ خزٍجی سیز را هشاّذُ کٌیذ:
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12322
10110
3 1 -1 2 4

سطز اٍل ّواى سطز دادُ ّای اصلی است فقط هقادیز  NaNرا با هیاًگیي هقادیز دٍ سوت خَد جاًشیي
کزدُ این ٍ .در سطز دٍم هشخص شذُ است کذام دادُ اصلی است ٍ کذام دادُ غیز اصلی ٍ ایي با هقادیز 0
ٍ  1هشخص شذُ است .بزای خزٍجی ،تَابعی کِ بزای  backpropagationاستفادُ شذُ اًذ ،هقادیز
 NaNبزای خزٍجی را جش دادُ ّای بی اّویت هی داًذ.
):Min and Max (mapminmax
یکی دیگز اس پیش پزداسش ّا ایي است کِ ّوِ ی دادُ ّا را در باسُ ی خاصی قزار دّین .تابع
ٍٍ mapminmaxردی ّا را در رًج [ ]1,1-قزار هی دّذٍ .رٍدی ّا ٍ خزٍجی ّا در هاتزیس ّای ٍ p
 tقزار دارًذ .با دستَرات سیز ایي رًج بٌذی را اعوال هی کٌین.
;)[pn,ps] = mapminmax(p
;)[tn,ts] = mapminmax(t
سپس بزای شبکِ اس هتغییزّای  tn ٍ pnبِ صَرت سیز هی تَاًین استفادُ کٌین:

;)net = train(net,pn,tn
سهاًی کِ شبکِ آهَسش دیذُ هی شَد ٍ هی خَاّیذ بزای ًوًَِ جذیذ خزٍجی را ببیٌیذ ،بایذ خزٍجی
شبکِ را بِ حالت اٍل بزگزداًیذ .بزای ایي کار اس هتغییز  tsاستفادُ کٌیذ .بِ دستَرات سیز تَجِ کٌیذ:
;)an = sim(net,pn
;)a = mapminmax('reverse',an,ts
با استفادُ اس ایي دستَر هی تَاًیذ خزٍجی را بِ حالت اٍل ببیٌیذ.

