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 بصًرت کامال تحلیلی ي عملی کايی دادٌ ي مصىًعی ًَش وًیسی بروامٍ آمًزش تخصصی ديرٌايلیه 

 : هٌبؾت ثطای

 ثب ایسُ ّبی جصاة ٍ پَل ؾبظ ضا زاضًس.کِ قهس تَلیس اپلیکیكي ّبی َّقوٌس  ثطًبهِ ًَیؿبى حطفِ ای 

 هرتلف هی ثؿتطّبی جسیس زض نٌؼت ٍ تَؾؼِ زض ثرف ّبی کِ ثسًجبل ایجبز  تَؾؼِ زٌّسگبى ًطم افعاضّبی َّقوٌس

  ثبقٌس.

 تَاى ػولی زض پیبزُ ؾبظی هقبالت تحقیقبتی ذَز ّؿتٌسظهٌس زاًف ٍ کِ ًیب زاًكجَیبى اضقس ٍ زکتطی. 

 

 

ّبی  ظهیٌِزض ٍ فطنت ّبی قغلی ثؿیبضی ثب پیكطفت ضٍظافعٍى تکٌَلَغی زض حَظُ ػلَم کبهپیَتط ٍ ثطًبهِ ًَیؿی، ًیبظّبی جسیس 

 ایي تٌْب اثعاض هَجَز ثطای پبؾد ثِ توبهی .ایجبز گكتِ اؾت ، قجکِ ٍ فٌبٍضی اعالػبتقکینٌؼت، اهٌیت، پعهرتلف اظ جولِ 

کِ ثِ هؼٌی َّقوٌس ؾبظی  ٌس ثسٍى ًیبظ ثِ زذبلت اًؿبى ٍ ثب تکیِ ثط زاًف َّـ ههٌَػی اؾتًیبظّبی ایجبز قسُ، کٌتطل َّقو

ثطًبهِ ّبی ضٍـ ّبیی هی پطزاظز کِ ثِ ٍ پیبزُ ؾبظی ثطضؾی  هغبلؼِ،زض هحبؾجبت ٍ ثطًبهِ ًَیؿی اؾت. َّقوٌس ؾبظی ثِ 

هغع پؽ اظ آى هبًٌس  ثغَضی کِ اؾتفبزُ ًوَزُذَز ی آهَظقی ثطای یبزگیطی زازُ ّب س کِ ثتَاًٌس اظٌکبهپیَتطی ایي اهکبى ضا هیسّ

حَظُ ّبیی کِ  اظ هْوتطیي یک اًؿبى ٍ حتی زقیق تط اظ آى قبزض ثِ پیف ثیٌی ٍ تهوین گیطی زض ظهیٌِ ّبی هرتلف ثبقٌس.

تكریم ؾطیغ اًَاع ؾطعبى  چْطُ،عطاحی ًطم افعاضّبی َّقوٌس تكریم  ّب ایفبی ًقف هیکٌس هی تَاى ثَِّقوٌسؾبظی زض آى 

هؿیطیبثی ٍ کٌتطل َّقوٌس  پیف ثیٌی ًطخ ضقس تَضم کبالّب، اًَاع اضظّب ٍ فلعات گطاًجْب زض آیٌسُ، پیف ثیٌی ؾَز ؾْبم ثَضؼ،ّب، 

تَلیس  ذغَطکٌتطل َّقوٌس تطافیک، اهٌیت قجکِ ٍ پْجبزّبی ػولیبتی ٍ ًظبهی، هؿیطیبثی ٍ کٌتطل َّقوٌس اًَاع ٍؾبیل ًقلیِ، 

اظ ایي ضٍ پػٍّكگطاى حَظُ ّبی هرتلف ػلَم کبهپیَتط ٍ ثطًبهِ ًَیؿبًی کِ قهس تَلیس ًطم افعاضّبی کبضثطزی  اقبضُ ًوَز. نٌؼتی

هکبى زؾتطؾی ّوگبًی ثِ ایٌتطًت حطفِ ای ٍ پَل ؾبظ ضا زاضًس ثبیس ثتَاًٌس ذَز ضا ثب ایي ضٍیکطز جسیس آقٌب ؾبظًس. ػالٍُ ثط آى، ا

ی ثِ زًجبل جصة ًیطٍّبی یض توبهی ًقبط جْبى ؾجت قسُ اؾت تب قطکت ّبی ثعضگ ثب ًبزیسُ گطفتي هطظ ّبی جغطافیبپط ؾطػت ز



ضثبت  ،زض جْبًی کِ زض آى هبقیي ّبؾبظی ثطًبهِ ّبی َّقوٌس کوک ًوبیٌس. ثٌبثطایي  ُهترههی ثبقٌس کِ ثتَاًٌس آًْب ضا زض پیبز

ًیبظ ثِ فطاگیطی ػلَم َّـ ههٌَػی ثطای هٌْسؾبى، جبیگعیي اًؿبى ّب زض هكبغل هرتلف هی قًَس  ثطًبهِ ّبی َّقوٌسٍ  ّب

پیكطٍ زض ایي ظهیٌِ اقسام ثِ  آهَظقگبُثِ ػٌَاى ثطتط کبلج ًت اظ ایي ضٍ  هترههبى ٍ ثطًبهِ ًَیؿبى اهطی حیبتی تلقی هی گطزز.

  .کبٍی هی ًوبیس زازُ ٍ ههٌَػی َّـ ًَیؿی ثطًبهِترههی  ثطگعاضی اٍلیي زٍضُ

 ًطم افعاض هتلت آهَظـ زازُ زض آًْب پیبزُ ؾبظیضٍـ زاًف پبیِ هَضز ًیبظ ثطای تَلیس ثطًبهِ ّبی َّقوٌس ثِ ّوطاُ  ،زض ایي زٍضُ

، Cهرتلف قبزض ذَاٌّس ثَز تب ثب تجسیل کسّب اظ ظثبى هتلت ثِ ّط ظثبى زیگطی ّوچَى ظثبى ّبی  هی قَز. ثٌبثطایي ثطًبهِ ًَیؿبى

 ؾطفهل ّبی ایي زٍضُ آهَظقی ثِ قطح ظیط هی ثبقس : ٍ غیطُ، اپلیکیكي هَضز ًظط ذَز ضا تَلیس ًوبیٌس.  ، پبیتَىجبٍا

 

 

 ذ :ومی شًسازی  پريژٌ َایی کٍ در ایه ديرٌ پیادٌ یادگیری ماشیه

 ُ پیف ثیٌی ؾْبم ٍ قیوت ّبپطٍغ .1 هؼطفی َّـ ههٌَػی، یبزگیطی هبقیي ٍ یبزگیطی ػویق

 تكریم اثط اًگكتپطٍغُ  .2

 )تجسیل تهَیط ثِ هتي( OCRپطٍغُ  .3

 اقیبء زض هحیظتكریم پطٍغُ  .4

 تكریم ثبضکسپطٍغُ  .5

 تكریم پالک ذَزضٍپطٍغُ  .6

 تكریم چْطُپطٍغُ  .7

 

 (Supervised Learning) ًظبضت تحت یبزگیطی

 (Unsupervised Learning) ًظبضت ثسٍى یبزگیطی

 هبقیي یبزگیطی زض پبیِ ّبی تکٌیک هفَْهی ثیبى

 ثطاظـ ذظ ٍ هٌحٌی

 تئَضی احتوبالت

 تئَضی تهوین

 تَظیغ ًطهبل تک ٍ چٌس هتغیطُ

 هسل اؾتٌتبج ثیضی

 یي هطثؼبتضٍـ کوتط

 (Classification) ثٌسی ضزُ

 (Clustering) ثٌسی ذَقِ

 PCA یب اؾبؾی هَلفِ تحلیل

 شبکٍ َای عصبی مصىًعی

 ضٍـ ّبی پیف پطزاظـ اعالػبت

 هتلت زض MLP یب الیِ چٌس پطؾپتطٍى ػهجی ّبی قجکِ

 هتلت زض RBF یب پبیِ قؼبػی ػهجی ّبی قجکِ

 Hopfield Neural Network یب ّبپفیلس ػهجی ّبی قجکِ

 هتلت زض SVM یب پكتیجبى ثطزاض ّبی هبقیي

 SOM یب زُ ؾبظهبى ذَز ًگبقت ٍ ضقبثتی ػهجی ّبی قجکِ

 Skeletonهؼطفی 

 Skeletonتكریم اقیب ثب اؾتفبزُ اظ 



 پردازش تصًیر

 زیجیتبل فطهت زض تهبٍیط ؾبظی شذیطُ پبیِ هفبّین

 هتلت زض تهَیط پطزاظـ پبیِ هفبّین ثط هطٍضی

 فطهت اًَاع ذَاًسى ثطای imread تبثغ اظ اؾتفبزُ ٍ هؼطفی

 زیجیتبل تهبٍیط ّبی

 فطهت اًَاع ًوبیف ثطای imshow تبثغ اظ اؾتفبزُ ٍ هؼطفی

 زیجیتبل تهبٍیط ّبی

 شذیطُ) ًَقتي ثطای imwrite تبثغ اظ اؾتفبزُ ٍ هؼطفی 

 زیجیتبل تهبٍیط ّبی فطهت اًَاع( ؾبظی

 هتلت زض تهبٍیط اًَاع ؾبظی شذیطُ ٍ ًوبیف قیَُ ثطضؾی

 (ضًگی غیط ٍ ضًگی تهبٍیط)

 هتلت زض زیجیتبل تهبٍیط ّیؿتَگطام پطزاظـ ٍ کبضثطز

 هتلت زض تهَیط پطزاظـ ثطای هکبى حَظُ فیلتطّبی ٍ تجسیالت

 Intensity Transforms یب ضٍقٌبیی قست تجسیالت

 اؾتفبزُ ثب Image Enhancement یب تهَیط ثْجَز ثط هطٍضی

 ضٍقٌبیی قست تجسیالت اظ

 ضٍقٌبیی قست تجسیل ثطای imadjust تبثغ کبضثطز ٍ هؼطفی

 تهَیط ّیؿتَگطام هفَْم ثیبى

 تهَیط ّیؿتَگطام تطؾین ثطای imhist تبثغ کبضثطز ٍ هؼطفی

 تهَیط ّیؿتَگطام اظ آهسُ زؾت ثِ آهبضی تَنیف ثطضؾی

 Histogram Equalization یب ّیؿتَگطام ّوَاضؾبظی

 ثطای histeq ٍ adaphisteq تَاثغ کبضثطز ٍ هؼطفی

 ّیؿتَگطام ّوَاضؾبظی

 Spatial Filters یب هکبًی فیلتطّبی هفَْم هؼطفی

 Linear Spatial Filters یب ذغی هکبًی فیلتطّبی

 Correlation یب ّوجؿتگی ػولگطّبی

 Convolution یب پیچیسگی ػولگطّبی

 Correlation ٍ Convolution هیبى اضتجبط

 ثِ هکبًی فیلتطّبی اػوبل ثطای imfilter تبثغ کبضثطز ٍ هؼطفی

 هتلت زض تهبٍیط

 تجسیل ّبی هبتطیؽ زٍضاى ثطای rot90 تبثغ کبضثطز ٍ هؼطفی

 تجسیل ّبی هبتطیؽ ایجبز ثطای fspecial تبثغ کبضثطز ٍ هؼطفی

 هؼطٍف هکبًی

 Nonlinear Spatial Filters یب ذغی غیط هکبًی فیلتطّبی

 زض colfilt تبثغ ثب ذغی غیط ؾتًَی فیلتطّبی ؾبظی پیبزُ



 هتلت

 ٍ im2col تَاثغ ثب ثطػکؽ ٍ ؾتًَی حبلت ثِ تهَیط تجسیل

col2im 
 nlfilter ثب ذغی غیط هکبًی فیلتطّبی ؾبظی پیبزُ

 ثؼسی زٍ ٍ ثؼسی یک حبلت زض فَضیِ ؾطی هفبّین ثط هطٍضی

 هکبًی تجسیالت ثب ّب آى اضتجبط ٍ فَضیِ تجسیالت ذَال ثطضؾی

 Frequency Response یب فطکبًؿی پبؾد

 ثبال ،(Low-Pass) گصض پبییي: فطکبًؿی فیلتطّبی اًَاع ثطضؾی

 (Band-Pass) گصض هیبى ٍ (High-Pass) گصض

 هرطة ػَاهل حصف ٍ تهَیط انالح ثطای ػوَهی ضٍیکطز ثطضؾی

 فطکبًؿی فیلتطّبی ثب هتٌبٍة ًَیع حصف

 ًَیع اثط حصف ثطای هکبًی فیلتطّبی اًَاع هؼطفی

 ًَیع حصف ثطای َّقوٌس فیلتطّبی عطاحی ثطای ای هقسهِ ثیبى

 Deconvolution یب پیچیسگی حصف ثط هجتٌی ّبی ضٍـ

 تهبٍیط انالح ثطای

 ًَیع حصف ثطای Wiener Filtering یب ٍیٌط فیلتط

 ًَیع حصف ثطای Regularized Filtering ضٍـ

 Iterative یب ذغی-غیط تکطاضی ثبظؾبظی ضٍیکطزّبی

Nonlinear Reconstruction 
 Lucy-Richardson یب ضیچبضزؾَى-لَؾی الگَضیتن کبضثطز

Algorithm 
 Blind Deconvolution یب کَض پیچیسگی حصف ّبی ضٍـ

 ًَیع حصف ثطای

 هکبًی فیلتطّبی اظ اؾتفبزُ ثب ذظ ٍ ًقغِ تكریم

 زض ًقغِ ٍ ذظ تكریم ثطای هکبًی فیلتطّبی ؾبظی پیبزُ

 هتلت

 ّبف تجسیل تئَضی هجبًی ثطضؾی

 تكریم ثطای هتلت هحیظ زض ّبف تجسیل ػولی ؾبظی پیبزُ

 ذغَط

  


