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 یادگیری عمیق با متلب

 متلب عمیقیادگیری تولباکس 

« های عصبی عمیقشبکه» اعتبارسنجیجعبه ابزار یادگیری عمیق متلب، کارکردهای الزم برای ساختن، آموزش دادن و 
(Deep Neural Network) کند.  فراهم می ،در متلب ،را به صورت توکار 

 معماریانتخاب 

ها و این معماری های مختلف یادگیری عمیق، وجود دارد.در جعبه ابزار یادگیری عمیق متلب، امکان انتخاب معماری
 ها، در ادامه بیان شده است.کاربرد هر یک از آن

 (CNNشبکه عصبی پیچشی )

 بندی، تشخیصهای تصویری: دستهداده 
 های متداولالیه: 

 الیه پیچشی 
 حداکثر تجمع (Max Pooling) 
 واحد خطی یکسوسازی شده الیه (ReLU) 
 سازی دستهنرمال 

 انتقال یادگیری»یا استفاده از و از پایه  مدل آموزش دادن( »Transfer Learning) های از پیش آموزش با مدل
 داده شده

 (LSTMمدت بلند ) شبکه حافظه کوتاه

 بینی متنبندی سیگنال، پیشهای زمانی، دستهبینی سریهای ترتیبی: پیشداده 
 های متداول:الیه 

  الیهLSTM 
 الیه BiLSTM 
  بندییا دسته رگرسیونانجام 
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 های از پیش آموزش دیدهشبکه

 هاوارد کردن شبکه

 .داردها ها و الیهمدل (Import) کردن واردجعبه ابزار یادگیری عمیق متلب، چندین تابع برای   

 هاوارد کردن الیه
importCaffeLayers 

importKerasLayers 

 وارد کردن شبکه
importCaffeNetwork 

importKerasNetwork 
 exportONNXNetwork صادر کردن

 های از پیش آموزش دیدهدلم

 یک شبکه استفاده کرد.( Import) کردن واردتوان از یکی از دستورات زیر برای ، میAdd-on Explorer  از

inceptionv3 vgg19 Alexnet 

squeezenet resnet50 googlenet 

 resnet101 vgg16  

 های آموزشگزینه

 Execution Environment فرض( یو، خودکار )پیشپییو، چندین جیپیموازی، جی

 MaxEpochs ، یک گذر کامل در کل مجموعه داده آموزشی است.(Epoch« )دوره»یک 

 MiniBatchSize هابرای ارزیابی گرادیان و به روز رسانی وزن ،ای از مجموعه داده آموزشزیرمجموعه

 InitialLearnRate اما ممکن است واگرا شود. ،بخشدیک نرخ اولیه باالتر که آموزش را سرعت می

 LearnRateSchedule کاهش نرخ یادگیری بر اساس زمان با یک عامل

 ValidationData در طول آموزش  اعتبارسنجی

جویی به میزان مشخصی تکرار شد )موجب صرفه دقتمتوقف کردن آموزش در صورتی که 
 شود(.در زمان می

ValidationPatience 
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 اعتبارسنجی

 استنتاج

Predict : گرداندبازمیاحتمال متعلق به هر کالس را. 

Classifyگرداندبازمیمتعلق به هر کالس را  هایها و احتمال: برچسب. 

[Ypred,scores] = classify(net,X); 

 حالت

 ثبت و به روز رسانی کرد. classifyAndUpdateStateو  predictAndUpdateStateتوان با استفاده از حالت شبکه را می

 سازیبصری

 تعیین کرد. trainingOptionsتوان با استفاده از سازی را میو بصری (Validationاعتبارسنجی )اشکال گوناگونی از 

 Plots سازی پیشرفتبصری

 Verbose برای نمایش پیشرفت آموزش هر دوره trueتنظیم روی 

 VerboseFrequency بار نمایش داده شودچند وقت یک

 OutputFcn تابع سفارشی

  CheckpointPath پوشه برای ذخیره مدل در هر دوره

 بهبود دقت

ی که در این راستا مورد استفاده شود. رویکردهای متداولانجام می ،هابسته به وظیفه قابل انجام و داده ،مدل دقتبهبود 
 اند.متلب موجود هستند. این رویکردها، در ادامه بیان شدهگیرند، در جعبه ابزار یادگیری عمیق قرار می

 معماری شبکه

 های از پیش آموزش دیده شده برای کارشناسان جامعهاستفاده از مدل 
 ها و تنظیم پارامترهابه روز رسانی الیه 

 هاسازی دادهآماده

 هاافزودن داده 

 های آموزش، اعتبارسنجی و تستجداسازی داده

 هادادهسازی نرمال 
 هاحذف دورافتادگی 
 ها(ها )افزودن وزنمتوازن کردن کالس 
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 تنظیم فراپارامترها

 سازی بیزتنظیم پارامترهای آموزش با بهینه 
 اندازی مساله با راهoptimizableVariable 
 های فراخوانی تابعنوشتن مدل و گزینه 

 bayesoptسازی با استفاده از بهینه

obj = bayesopt(ObjFcn,OptVars,…) 
 
 

 )+کلیک کنید( فرادرس نیماش یر یادگیو  یکاودادههای مجموعه آموزش
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 مجله فرادرس عضو شوید. کانال تلگرام های منتشر شده، درنامهجهت آگاهی از آخرین تقلب
 

 مجله فرادرس تهیه و تنظیم:
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