
 

 

  newffی عصبی چند الیه با دستور به وجود آوردن شبکه

 ها مشخص است و خروجی مرتبطدهیم که خروجی آنی عصبی تعدادی ورودی میی عصبی، ما به شبکهدر استفاده از شبکه

تعدادی ورودی به شبکه ی بعد از اتمام آموزش شبکه، ها را یاد بگیرد. در مرحلهدهیم تا آنی عصبی میبا هر ورودی را به شبکه

 ها را مشخص کند. تا شبکه، خروجی آن دهیممی

را در  Pبرای این منظور ماتریس کنیم. های ورودی را تعریف میی چند الیه در متلب، ابتدا دادهبرای به وجود آوردن یک شبکه

 نظر بگیرید.
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ی یک داده داده به شبکه آموزش داده شود. هر داده دو بعد دارد. هر ستون نشان دهندهدر این ماتریس قرار است چهار نمونه 

 قرار داده شده است.  Tاست. خروجی مرتبط با چهار داده در بردار 
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الیه در نظر گرفته  ی دوی مورد نظر یک شبکهکنیم. شبکهی عصبی ایجاد مییک شبکه newffحال با استفاده از دستور 

 سازی و الگوریتم یادگیری مشخص شده است. ی مخفی دارد. سپس تابع فعالنرون در الیه 3شده است که تعداد 

(min max( ),[3,1],{' tan '', '}, ' '];net newff P sig purelin traingd  

انجام شده است.  train، عمل آموزش شبکه با استفاده از دستور netی عصبی و قرار دادن آن در متغیر پس از ساخت شبکه

 باشد. ها میها و خروجیگیرد که به ترتیب از چپ به راست، نام شبکه، ورودیسه ورودی می trainدستور 

[ , ] ( , , );net tr train net P T  

 گیرد. عمل تست شبکه صورت می simپس از آموزش شبکه، با استفاده از دستور 

( , );y sim net P  

برابر شده است و این بدان معنی است که شبکه به  Tبا بردار  yاند، دقیقا بردار ها کم بودهاین که ورودیدر اینجا به دلیل 

 ی آموزش را پشت سر گذاشته است. خوبی مرحله

 


