
Det fundamentale i Deep learning algoritmer  
De simpleste eller mest almindelige Deep learning algoritmer er en perceptron. En perceptron er en 
Deep learning algoritme brugt til supervised learning til binær klassifikation. Det er denne 
perceptron der er inspireret af den menneskelige hjernes neuron. ”Binary classifiers decide whether 
an input, usually represented by a series of vectors, belongs to a specific class. In short, a 
perceptron is a single-layer neural network” (Edureka, 2021) 
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Denne perceptron accepterer mange forskellige inputs i form af en matrix, baseret ud fra konceptet 
værdi for sandsynlighedsfordeling, kan det konkluderes hvilken klasse en given trækmarkør 
tilhører. 
 

 
(Li, Q. et. Al. 2014)  
 
Det markerede på ovenstående billede, er de inputs der tilføres neuronen i form af en matrix. 
Alle disse matricer (x1, x2, x3 og x4) er alle den samme størrelse, og er alle fire tildelt en vægt. 
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En vægt er et estimat om hvilken procentsats eller del af denne værdi der bidrager til outputtet. Så 
hvilken vægt eller betydning har x for y.  



 

 
(Li, Q. et. Al. 2014)  
 
Herefter når de forskellige kombinationer af vægte er blevet introduceret til input, 
bliver der derefter tilføjet en bias som er en lineær funktion.  
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Herefter tilføjes der ikke-linearitet i form af en aktiverings funktion. 
 
Når denne aktiverings funktion bliver kombineret, kan der enten skabes mange forskellige outputs 
eller et enkelt output.  
Måden hvorpå disse vægte bliver opdateret, er ved at tage det overskydende mellem y og ŷ. ŷ 
refererer til en forudset værdi. 
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Når den overskydende værdi er kendt, bliver denne tilbage forplantet og vægtene bliver opdateret. 
Når dette sker, bruges derivaterne (differencerne) fra y og ŷ. 
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Altså er overstående, en præsentation af et enkelt-lags neuralt netværk eller et enkelt neuron altså en 
perceptron. 
Når disse enkelte perceptroner bliver kombineret, opstår det der bliver kaldt et dense-layer. Når 
dette bliver gjort med mange forskellige perceptroner kaldes det multi-layer perceptron. Men hvad 
er fordelen ved at have et multi-layer frem for enkelt lag?  
 
En enkelt lags perceptron er i sig selv blot et logistisk regressionsproblem. Der kan altså udarbejdes 
en enkelt klasse, samt at der ikke kan kigges på flere forskellige dimensioner. Ved brug af multi-
layer perceptroner er der mange af det der kaldes dense-layers. I hvert lag kan der blive udvundet 
mange forskellige trækmarkører fra hvert af de inputs der er til rådighed. Ved at gøre dette bliver 
outputtet mere præcist og korrekt.  
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