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 . ویژگی استخراج و  الگو  بازشناسی کاربردهاي و  روشها مفاهیم،  با  ارشد کارشناسی دانشجویان آشنایی: هدف

 

 :  سرفصل مطالب درس

اجزاي یك سیستم بازشناسی ،  ویژگی، بردار ویژگی، فضاي ویژگی، دسته بندي،  بازشناسی الگوتعاريف پايه:   -

   . انواع بازشناسی الگو،  کاربردهاي بازشناسی الگو، الگو

ويژگی - آنها:  بردارهاي  خواص  توزیع  و  پارامترهاي  و  ویژگی  بردارهاي  و  ،  توزیع  توزیع  پارامترهاي  تخمین 

و سازگار( لغزش  بدون  )تخمین  تخمینگر  متعامد  ،  تبدیالت خطی،  خصوصیات  ماتریسهاي  (،    KLT)  تبدیل 

 Kernel)ه تحلیل مولفه هاي اصلی داده هاي غیر فشرد(، PCA)تحلیل مولفه هاي اصلی  ،  بردار و مقدار ویژگی

PCA) . 

توابع تمایز و  ،  تئوري تصمیم گیري بیز  دسته بندي بر اساس تئوري تصمیم گیري بیز )دسته بندي پارامتري(: -

گیري تصمیم  بندي،  سطوح  دسته  خطاي  درجه دسته،  محاسبه  )کالسیفایر  نرمال  هاي  توزیع  براي  بیز  بندي 

دسته بندي بر اساس ،  قاعده تصمیم گیري بیز با امكان امتناع،  قاعده تصمیم گیري بیز براي هزینه حداقل،  دوم(

 . GMMدسته بند ، آزمون گوسی بودن، باند باالي چرنوف و فاصله باتاچاریا،  حداقل فاصله

ويژگی - انتخاب  و  )فوریه،  :  تولید  تصویر  تبدیالت  از  استفاده  با  ویژگی  موجك، DCT  ،SVDتولید   ،

تنك...( ویژگی،  معرفی  فضاي  باالي  ابعاد  ویژگی،  مساله  استخراج  با  مقایسه  در  ویژگی  انتخاب ،  انتخاب 

تابع هزینه   بهینه سازي  با روشهاي  و    (PCA)تحلیل مولفه هاي اصلی  ،  Wrapperو    Filterروشهاي  ،  ویژگی 

ابعاد فضاي ویژگی ابعاد فضا    تحلیل ،  کاربرد آن در کاهش  به  نسبت  نمونه ها  تعداد  اصلی وقتی  مولفه هاي 

باشد تحلیل تمایز خطی ،  (Oriented PCA)تحلیل مولفه هاي اصلی جهت دار  ،  (snapshot PCA)  کوچك 

(LDAویژگی فضاي  ابعاد  کاهش  در  آن  کاربرد  و  آنها  LDAو    PCAمقایسه  ،  (  بیان محدودیت  تحلیل  ،  و 

غیرپارامتري خطی  )روشه،  تمایز  ویژگی  فضاي  ابعاد  کاهش  غیرخطی  مانیفولد(KLDAاي  یادگیري   ،  ،

( پیشرو  ویژگی  ترتیبی  انتخاب  )SFSروشهاي  پسرو   ،)SBS( دوطرفه  و   )BDS)  ،  بروش ویژگی  انتخاب 

Projection Poursuit  ،  منحنیROC  ،تست فرضیه ،ANOVA  ،MANOVA  ،نامنفی ،  معیار واگرایی تجزیه 

 . بندهااعتبارسنجی تقاطعی دسته، ماتریس

دسته بندي  ،  دسته بندي بر اساس تخمین پارزن،  تخمین توابع توزیع نامعلوم  :روشهاي دسته بندي غیر پارامتري -

 نزدیكترین همسایه  Kبه روش 



روش حداقل  ،  الگوریتم پرسپترون،  توابع تمایز خطی و سطوح تصمیم گیري:  دسته بندي كننده هاي خطی  -

  ( )،  (  LSمربعات  مربعات  متوسط  حداقل  بایاس،  (LMSروش  کننده خطی ،  واریانس-معارضه  بندي  دسته 

 . بندي الجیستیكدسته ، (SVMماشینهاي بردار پشتیبان )، (Fischerفیشر )

توابع  ، شبكه پرسپترون، شبكه هاي عصبی، ماشینهاي بردار پشتیبان غیرخطی  :دسته بندي كننده هاي غیر خطی -

هز تابع  شبكهفعالیت،   ابعاد  و  شبكه،  ینه  عصبی،  آموزش  هاي  شبكه  عملی،  انواع  درخت ،  دیدگاههاي 

 . مساله عدم تعادل کالسها، روش تقویتی در ترکیب کالسیفایرها، ترکیب کالسیفایرها، گیريتصمیم

-  ( نظارت  بدون  بندي  يا دسته  بندي  نزدیكی  :(Clusteringروشهاي خوشه  شباهت و عدم    معیارهاي ،  معیارهاي 

ترتیبی،  شباهت مراتبی،  روشهاي  سلسله  هزینه،  روشهاي  تابع  بهینه سازي  بر  مبتنی  بر  ،  روشهاي  بندي  خوشه 

 . اساس تئوري گراف

دسته  - زمینه روشهاي  به  وابسته  گسسته  :بندي  مارکوف  مارکوف،  فرایندهاي  مخفی  و  ،  مدل  پیشرو  روندهاي 

 . ا مشاهدات پیوسته و گسستهمدل مخفی مارکوف ب، الگوریتم ویتربی، پسرو

شبكه هاي  ،  افزایش داده ها،  یادگیري انتقالی،  شبكه هاي عصبی پیچشی،  مفاهیم پایه:  شبکه هاي عصبی عمیق -

 .شبكه هاي هماوردي ، خودرمزنگار
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