
 

 

 کاوی داده و مصنوعی هوش نویسی برنامهعنوان دوره : 

 ساعت 100مدت زمان دوره : 

 سطح دوره : مقدماتی تا پیشرفته

 

 

 بصورت کامال تحلیلی و عملی کاوی داده و مصنوعی هوش نویسی برنامه آموزش تخصصی دورهاولین 

 : مناسب برای

 با ایده های جذاب و پول ساز را دارند.که قصد تولید اپلیکیشن های هوشمند  برنامه نویسان حرفه ای 

 که بدنبال ایجاد بسترهای جدید در صنعت و توسعه در بخش های مختلف می  توسعه دهندگان نرم افزارهای هوشمند

 باشند. 

 تی خود هستند.زمند دانش و توان عملی در پیاده سازی مقاالت تحقیقاکه نیا دانشجویان ارشد و دکتری 

های  زمینهدر و فرصت های شغلی بسیاری با پیشرفت روزافزون تکنولوژی در حوزه علوم کامپیوتر و برنامه نویسی، نیازهای جدید 

 این تنها ابزار موجود برای پاسخ به تمامی .ایجاد گشته است ، شبکه و فناوری اطالعاتشکیصنعت، امنیت، پزمختلف از جمله 

که به معنی هوشمند سازی  نیازهای ایجاد شده، کنترل هوشمند بدون نیاز به دخالت انسان و با تکیه بر دانش هوش مصنوعی است

برنامه های روش هایی می پردازد که به و پیاده سازی بررسی  مطالعه،در محاسبات و برنامه نویسی است. هوشمند سازی به 

مغز پس از آن مانند  بطوری که استفاده نمودهخود ی آموزشی برای یادگیری داده ها بتوانند ازد که نکامپیوتری این امکان را میده

حوزه هایی که  از مهمترین یک انسان و حتی دقیق تر از آن قادر به پیش بینی و تصمیم گیری در زمینه های مختلف باشند.

تشخیص سریع انواع سرطان  طراحی نرم افزارهای هوشمند تشخیص چهره، ها ایفای نقش میکند می توان بههوشمندسازی در آن 

مسیریابی و کنترل هوشمند  پیش بینی نرخ رشد تورم کاالها، انواع ارزها و فلزات گرانبها در آینده، پیش بینی سود سهام بورس،ها، 

خطوط تولید هوشمند ترافیک، امنیت شبکه و  کنترلپهبادهای عملیاتی و نظامی، مسیریابی و کنترل هوشمند انواع وسایل نقلیه، 

از این رو پژوهشگران حوزه های مختلف علوم کامپیوتر و برنامه نویسانی که قصد تولید نرم افزارهای کاربردی  اشاره نمود. صنعتی

سترسی همگانی به اینترنت مکان دحرفه ای و پول ساز را دارند باید بتوانند خود را با این رویکرد جدید آشنا سازند. عالوه بر آن، ا

ی به دنبال جذب نیروهای یپر سرعت در تمامی نقاط جهان سبب شده است تا شرکت های بزرگ با نادیده گرفتن مرز های جغرافیا

ربات  ،در جهانی که در آن ماشین هاسازی برنامه های هوشمند کمک نمایند. بنابراین  همتخصصی باشند که بتوانند آنها را در پیاد

نیاز به فراگیری علوم هوش مصنوعی برای مهندسان، جایگزین انسان ها در مشاغل مختلف می شوند  برنامه های هوشمندو  ها



 

 

پیشرو در این زمینه اقدام به  آموزشگاهبه عنوان برتر کالج نت از این رو  متخصصان و برنامه نویسان امری حیاتی تلقی می گردد.

  .کاوی می نماید داده و مصنوعی هوش نویسی برنامهتخصصی  برگزاری اولین دوره

در این دوره، دانش پایه مورد نیاز برای تولید برنامه های هوشمند به همراه روش پیاده سازی آنها در نرم افزار متلب آموزش داده 

، Cمی شود. بنابراین برنامه نویسان زبان های مختلف قادر خواهند بود تا با تبدیل کدها از زبان متلب به هر زبان دیگری همچون 

 سرفصل های این دوره آموزشی به شرح زیر می باشد :و غیره، اپلیکیشن مورد نظر خود را تولید نمایند.   جاوا، پایتون

 د :نپروژه هایی که در این دوره پیاده سازی می شو

 ه پیش بینی سهام و قیمت هاپروژ .1

 انگشتپروژه تشخیص اثر  .2

 )تبدیل تصویر به متن( OCRپروژه  .3

 پروژه تشخیص اشیاء در محیط .4

 پروژه تشخیص بارکد .5

 پروژه تشخیص پالک خودرو .6

 پروژه تشخیص چهره .7

 نیماش یریادگی

 قیعم یریادگیو  نیماش یریادگی ،یهوش مصنوع یمعرف 

 یریادگی ( تحت نظارتSupervised Learning) 

 یریادگی ( بدون نظارتUnsupervised Learning) 

 نیماش یریادگیدر  هیپا یها کیتکن یمفهوم انیب 

 یخط و منحن برازش 

 احتماالت یتئور 

 میتصم یتئور 

 رهینرمال تک و چند متغ عیتوز 

 یضیاستنتاج ب مدل 

 مربعات نیکمتر روش 

 یبند رده (Classification) 

 یبند خوشه (Clustering) 

 ای یمولفه اساس لیتحل PCA 

 



 

 

 یمصنوع یعصب یها شبکه

 پردازش اطالعات شیپ یها روش 

 ای هیپرسپترون چند ال یعصب یها شبکه MLP در متلب 

 ای هیپا یشعاع یعصب یها شبکه RBF در متلب 

 ای لدیهاپف یعصب یها شبکه Hopfield Neural Network 

 ای بانیبردار پشت یها نیماش SVM در متلب 

 ایو نگاشت خود سازمان ده  یرقابت یعصب یها شبکه SOM 

 یمعرف Skeleton 

 با استفاده از  ایاش صیتشخSkeleton 

 ریتصو پردازش

 تالیجیدر فرمت د ریتصاو یساز رهیذخ هیپا میمفاه 

 در متلب ریپردازش تصو هیپا میبر مفاه یمرور 

 و استفاده از تابع  یمعرفimread تالیجید ریتصاو یخواندن انواع فرمت ها یبرا 

 و استفاده از تابع  یمعرفimshow تالیجید ریتصاو یانواع فرمت ها شینما یبرا 

 و استفاده از تابع  یمعرفimwrite تالیجید ریتصاو ی( انواع فرمت هایساز رهینوشتن )ذخ یبرا 

 (یرنگ ریو غ یرنگ ریدر متلب )تصاو ریانواع تصاو یساز رهیو ذخ شینما وهیش یرسبر 

 در متلب تالیجید ریتصاو ستوگرامیو پردازش ه کاربرد 

 در متلب ریپردازش تصو یحوزه مکان برا یلترهایو ف التیتبد 

 ای ییشدت روشنا التیتبد Intensity Transforms 

 ای ریبر بهبود تصو یمرور Image Enhancement ییشدت روشنا التیبا استفاده از تبد 

 و کاربرد تابع  یمعرفimadjust ییشدت روشنا لیتبد یبرا 

 ریتصو ستوگرامیمفهوم ه انیب 

 و کاربرد تابع  یمعرفimhist ریتصو ستوگرامیه میترس یبرا 

 ریتصو ستوگرامیبه دست آمده از ه یآمار فیتوص یبررس 

 ای ستوگرامیه یهموارساز Histogram Equalization 

 و کاربرد توابع  یمعرفhisteq  وadaphisteq ستوگرامیه یهموارساز یبرا 

 ای یمکان یلترهایمفهوم ف یمعرف Spatial Filters 

 ای یخط یمکان یلترهایف Linear Spatial Filters 

 ای یهمبستگ یعملگرها Correlation 



 

 

 ای یدگیچیپ یعملگرها Convolution 

 نایم ارتباط Correlation  وConvolution 

 و کاربرد تابع  یمعرفimfilter در متلب ریبه تصاو یمکان یلترهایاعمال ف یبرا 

 و کاربرد تابع  یمعرفrot90 لیتبد یها سیدوران ماتر یبرا 

 و کاربرد تابع  یمعرفfspecial معروف یمکان لیتبد یها سیماتر جادیا یبرا 

 ای یخط ریغ یمکان یلترهایف Nonlinear Spatial Filters 

 با تابع  یخط ریغ یستون یلترهایف یساز ادهیپcolfilt در متلب 

 و برعکس با توابع  یبه حالت ستون ریتصو لیتبدim2col  وcol2im 

 با  یخط ریغ یمکان یلترهایف یساز ادهیپnlfilter 

 یو دو بعد یبعد کیدر حالت  هیفور یسر میبر مفاه یمرور 

 یمکان التیو ارتباط آن ها با تبد هیفور التیخواص تبد یبررس 

 ای یفرکانس پاسخ Frequency Response 

 نیی: پایفرکانس یلترهایانواع ف یبررس ( گذرLow-Pass)( باال گذر ،High-Pass) انیو م ( گذرBand-Pass) 

 و حذف عوامل مخرب ریاصالح تصو یبرا یعموم کردیرو یبررس 

 یرکانسف یلترهایمتناوب با ف زینو حذف 

 زیحذف اثر نو یبرا یمکان یلترهایانواع ف یمعرف 

 زیحذف نو یهوشمند برا یلترهایف یطراح یبرا یمقدمه ا انیب 

 ای یدگیچیبر حذف پ یمبتن یها روش Deconvolution ریاصالح تصاو یبرا 

 ای نریو لتریف Wiener Filtering زیحذف نو یبرا 

 روش Regularized Filtering زیحذف نو یبرا 

 ای یخط-ریغ یتکرار یبازساز یکردهایرو Iterative Nonlinear Reconstruction 

 ای چاردسونیر-یلوس تمیالگور کاربرد Lucy-Richardson Algorithm 

 ایکور  یدگیچیحذف پ یها روش Blind Deconvolution زیحذف نو یبرا 

 یمکان یلترهاینقطه و خط با استفاده از ف صیتشخ 

 خط و نقطه در متلب صیتشخ یبرا یمکان یلترهایف یساز ادهیپ 

 هاف لیتبد یتئور یمبان یبررس 

 خطوط صیتشخ یمتلب برا طیهاف در مح لیتبد یعمل یساز ادهیپ 

  


