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 مقدمه -1-پ

كار با شبكه عصبي مصنوعي از يك سو بسيار  ،MATLABبا انتشار سري هاي جديد نرم افزار 

سبب مي  نكاتي كه در زير ذكر مي شود،رعايت نمودن . آسان، و از سوي ديگر نيازمند دقت بااليي مي باشد

حل كار با شبكه بنابراين ضمن مرور يك مثال، مرا .آيدشود تا نتيجه دلخواه با صرف كمترين زمان به دست 

در اين مرور، فرض بر آن شده كه خواننده هيچ گونه آشنايي قبلي با . داده مي شودعصبي مصنوعي شرح 

براي پيش بيني، ابتدا نياز به آموزش شبكه  .و شبكه عصبي مصنوعي نداشته است MATLABنرم افزار 

ست كه بخشي از داده براي ا الزمبنابراين . قرار مي گيرد آزمايش شبكه مورد ،پس از آموزش. مي باشد

  . گرفته شودبراي آزمايش شبكه در نظر  بخشيو  ،آموزش شبكه

  جعبه ابزار مورد استفاده -2-پ

 و NNToolداراي دو  جعبه ابزار به نامهاي  MATLABشبكه عصبي مصنوعي در نرم افزار 

NFTool در جعبه ابزار . مي باشد NFTool  كه در نرم افزارMATLAB 7.5 (R2007b)    اضافه

پيش فرض انتخاب شده  طوربه  تغيير داده شود،شده است، بسياري از فرضياتي كه بايد به صورت دستي 

ها در آن به صورت دستي  كه بسياري از فرض NNToolدر اين جا سعي بر آن شده كه با آموزش . اند

است كه كاربر به راحتي امكان استفاده انجام مي گيرد، ديد كامل تري به كاربر داده شود و در اين صورت 

  . را نيز خواهد داشت  NFToolاز

  هاي ورودي ساختار فايل -3-پ

هم در  اعتبارسنجيكه و در صورتي . (شودتقسيم مي  آزمايشابتدا داده ها به دو سري آموزش و 

براي % 15داده ها براي آموزش، % 70براي مثال ). گردد، سهمي هم براي آن لحاظ مي ه شودتگرفنظر 

Validation  كه داده ها در  شودفرض مي . شودمي گرفته كردن شبكه در نظر  آزمايشبراي نيز % 15و
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سازي استفاده  براي مدل NNToolدر صورتي كه از . وجود دارند Microsoft Excel  يك فايل با فرمت

بايد  وجود دارد،داده  200كه در كل  شوديعني اگر فرض . ، داده ها بايد حتما به صورت سطري باشندشود

 مثالً. در اين صورت هر سطر بيانگر يك نوع ورودي خواهد بود. دستون اكسل باش 200در   ،داده 200اين 

گرفته د و پريود موج در نظر سرعت باد، جهت با شامل در پيش يابي ارتفاع موج دريا، اگر پارامترهاي ورودي

كه هر يك  را نتيجه خواهد داد،ستون  200سه سطر و وجود داشته باشد، قرائت  200و براي هر كدام  شود،

  . پارامتر هاي اشاره شده خواهد بودهر يك از گر  از سطور بيان

ت يك كه آن هم به صور هدف پيش بيني است هم وجود دارد،همچنين قرائت ارتفاع موج را كه 

و فايل  Inputفايل اول كه شامل پارامترهاي ورودي است . ستون خواهد بود 200فايل داراي يك سطر در 

در فايلي به نام  ابتدا،% Input 70در فايل . ناميده مي شود Targetدوم كه هدف محسوب مي شود 

Input Train   بعد در فايلي به نام % 15وInput validation  آخر در فايلي به اسم % 15و Input 

Test  البته بهتر است انتخاب اين داده ها به صورت تصادفي انجام گيردو در اينجا براي  .شودذخيره مي

ها بايد به  كه فايل شوددقت  .سادگي بيان، به طوري مه شرح داده شد، فايل هاي ورودي ساخته مي شود

و در  شدهانتخاب  Targetرت، متناظر همان مقادير در فايل به همان صو. ذخيره شود 2003فرمت اكسل 

 6حال . شودذخيره مي  Target Testو  Target Validationو  Target Trainهاي نام سه فايل به 

به ( عدد  256داده ها بيش از تعداد كه  مطرح مي شود؛ در صورتي اي جا مساله در اين.وجود داردفايل 

كه داده ها را به صورت ستوني  NFToolتوان از  باشند، يا مي) Excel 2003 تعداد ستونهاي نرم افزار

MATLABهم قبول مي كند استفاده كرد و يا اينكه داده هاي ستوني در  سطري  سپسو  شده وارد  

  .شودذخيره  M-Fileو به صورت يك  شده

  مراحل كار -4-پ

عصبي مصنوعي به  هكار با شبكعدد است مراحل  200حال با فرض اين كه تعداد كل داده ها 

  . شودصورت زير دنبال مي 
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  . شود مي كليك Work Spaceو بر روي پنجره  دهشباز  MATLABنرم افزار  )1

 .شودمي انتخاب  …Import Dataگزينه  Fileاز منوي  )2

  .شودمي باز يكي از فايلها  و شده، انتخاب گرديدهدر پنجره باز شده مسيري كه فايلها در آن ذخيره  )3

 InputTrain براي مثال بهكليك راست كرده و نام آن   Sheet1 در پنجره باز شده، بر روي نام )4

 .)دقت شود كه استفاده از فاصله گذاري در نام فايل در اينجا مجاز نمي باشد( .شودمي  تغيير داده

 .شودمي كليك   Finishبر روي دكمه )5

  Work Space در قسمت 1-1-پفايل طبق شكل  6تا هر  گرددمي آنقدر تكرار  5تا  2مراحل  )6

 .وارد شوند

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 .پس از وارد نمودن ورودي ها MATLABصفحه نرم افزار  -1- 1-پكل ش
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طبق گزينه هاي زير،  MATLABده نرم افزار در پايين و سمت چپ صفحه باز ش Startاز دكمه  )7

 :شودمي دنبال  2-1- پشكل شماره 

Start         Toolboxes          More …           Neural Network        NNTool 

 

 

  مسير دسترسي به جعبه ابزارهاي شبكه عصبي مصنوعي -2- 1-پشكل 

 

  .     گرددمي  انتخاب …Importدر پنجره باز شده گزينه ) 8 

  

دارد، اولين گزينه كه در اينجا را  Select a Variableدر قسمت مياني پنجره باز شده كه عنوان ) 9 

InputTest  و از بخش  دهش عالمتگذاري، 3-1-پنام دارد مطابق شكل شمارهDestination 

بق شكل ظاهر اپيغامي مط Importبا هر بار كليك بر روي دكمه . گرددمي انتخاب  Input Dataگزينه
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و  InputTrainبه همين ترتيب براي . شودكليك  OKگزينه مي بايست بر روي مي شود كه 

InputValidation  و براي سه فايل  گرددمي مراحل طي هم همينTarget هم از ستون سمت راست، 

  .شودمي انتخاب  Target Dataگزينه 

  

  

  .براي شبكه فايل ها به عنوان ورودي و هدف تعريف -3- 1-پشكل 

  

مشاهده مي شود كه در پنجره  4-1- پفايل، طبق شكل شماره  6براي هر  پس از اتمام مرحله قبل) 10

Network/Data Manager  در قسمتInput Data  سه فايل ورودي و در قسمتTarget Data  سه

  .فايل هدف قرار گرفته اند

  



٣٨ 

 

  

  .تفكيك فايل ها در شبكه -4- 1-پشكل 

  

 Createپنجره اي به نام  5-1-پمطابق شكل  شده كهكليك  …Newحال بر روي دكمه ) 11

Network or Data  در قسمت . ساخته مي شوددر اينجا شبكه  وباز مي شودName  ميتوان هر نامي را

  .نوع شبكه مشخص مي شودهم  Network Typeدر قسمت . براي شبكه انتخاب كرد
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  مراحل ساخت شبكه-5-1- پشكل  

  

را  Input Data، InputTrainدر قسمت . انتخاب مي شود Feed-forward در اين مثال شبكه

بقيه انتخاب ها . انتخاب مي شود TargetTrainهم  Target Dataانتخاب كرده و متناظراً در قسمت 

آمده است، انجام شده است كه با توجه به نوع شبكه اي كه مورد   6-1-مطابق آنچه كه در شكل شماره پ

  .شودكليك مي  Createپس از انتخاب موارد مورد نظر، بر روي گزينه  .نظر است، مي تواند تغير كند
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  .ساختار انتخابي براي شبكه عصبي نمونه - 6- 1-پشكل 

شبكه  Network/Data Managerاز پنجره  Networksحال مشاهده مي شود كه در بخش ) 12

كليك بر روي گزينه نام شبكه و حال با كليك بر روي. قرار گرفته است 7- 1-پساخته شده مطابق شكل 

Open…  گرددشبكه باز مي.  
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  .موقعيت شبكه ساخته شده -7- 1-پشكل 

  .كه نماي شبكه را در آن مي توان ديد. باز مي شود 8-1-پپنجره اي مطابق شكل ) 13

  

  .شماي شبكه ساخته شده -8- 1-پشكل 
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 زبانه در ، كليك نموده واست زبانهكه خود شامل سه   Train زبانهروي  9-1-پطبق شكل شماره ) 14

و براي  Inputs ،InputTrainبراي  Training Dataدر قسمت  Training Info آن يعنياول 

Targets ،TargetTrain   مي گرددانتخاب.  

  

  .آموزش شبكه ساخته شده -9- 1-پشكل 

 Supply optional validationهر دو گزينه  validation and Testingدوم يعني  زبانهدر ) 15

data?  وSupply optional testing data?  در صورتي. (زده مي شود عالمت 10-1- پمطابق شكل 

در قسمت .) عالمت گذاري مي شودفقط گزينه دوم در نظر گرفته نشده است،  Validation  كه

Validation Data  برايInputs ،InputVaidation  و برايTargets  نيزTargetValudation 

 Targetsو براي  Inputs ، InputTestبراي  Test Dataو به همين صورت در قسمت گردد انتخاب مي 

 . شودانتخاب مي  TargetTestهم 
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  .تخصيص داده ها به هر قسمت - 10- 1-پشكل 

در اينجا نيز تنظيم پارامترهاي مختلف بستگي  شده، Training Parametersبعدي يعني  زبانهوارد ) 16

تعريف شده قرار مي  Defaultنچه كه به صورت آدر اين مثال تمامي پارامترها مطابق . به نوع مساله دارد

  . انتخاب مي شودعدد  200، برابر با 11-1-پآن مطابق با شكل مقدار كه  epochsبه جز تعداد  .گيرد

  

  .اختصاصي شبكهتنظيمات  - 11- 1-پشكل 
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 مي شود، در پايين و سمت راست صفحه كليك  Train Networkگزينه بر روي  پس از آن كه )17

  .نشان داده مي شود، نمايش داده مي شود 12-1-پنموداري مطابق آنچه كه در زير در شكل 

  

  .آموزش شبكه - 12- 1-پشكل 

و   Inputs ،InputTestبراي  Simulation Dataو در بخش  مي شود انتخاب Simulate زبانه) 18

انتخاب مي  TargetTest نيز  شده استزده  عالمت Supply Targets  كه قبال گزينه Targetsبراي 

نشان داده شده است،  13-1- پرا مانند آنچه كه در شكل شماره  Simulate Networkو گزينه  گردد

  .مي كنيم انتخاب
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  .مدلمراحل گرفتن خروجي از  - 13- 1-پشكل 

ظاهر مي شود كه مي توان در سمت راست آن در بخش  Network/Data Manager  مجددا پنجره) 19

Output Data  وError Data  مشاهده  14-1-پفايلهاي خروجي و خطاي مورد نظر را طبق شكل

  .نمود

  

  .فايل خروجي شبكه عصبي مصنوعي - 14- 1-پشكل 
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 …Exportقرار دارد كليك كرده و گزينه Output Data براي مثال روي فايلي كه در قسمت ) 20

باز مي شود كه فايل ها  Export from Network/Data Managerپنجره اي به نام . شودمي انتخاب 

با اين كار پيغامي مطابق شكل . شودكليك مي  Exportكرده و بر روي دكمه  مشخصمورد نظر را در آن 

كليك بر روي دو بار با . ظاهر مي شوند WorkSapceهاي مربوطه در بخش  ظاهر شده و فايل 15-1-پ

هر كدام از فايلها مي توان محتويات آنها را مشاهده كرد و در صورت لزوم براي محاسبه پارامترهاي خطا به 

   .منتقل كرد Microsoft Excelنرم افزار 

  

  .MATLABانتقال خروجي ها به فضاي كار  - 15- 1-پشكل 

  

 


