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چند تذکر
راودخنامایميلپایاندرلطفامی زنيد،ایميلمطلبی،بارابطه درکهصورتیدر•

دهاستفاخودایميلشناسه یبرایمستعارنامازاگرویژهبهبنویسيد،هم
.می کنيد

.شودشروع:SPR95باایميل(subject)موضوعابتدای•
اخالق»رعایتماست،عهده یبرآنرعایتکهمواردیمهمترینازیکی•

ومنبعذکربدونمطلبیازاستفادهتکاليف،کردنکپی.است«آکادميک
.می شودمحسوبتخلفبارزمواردازامتحاندرهم فکری

.بپرهيزیدفينگيليشصورتبهنوشتناز•
!سپاسگزارمپيشاپيششماهمکاریاز

درسگروه•

:درسصفحه•

جاویدانیعلیآقای:(TAs)دستيار•
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منابع
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Pattern Recognition and Machine Learning

Christopher Bishop

Pattern classification
Richard O. Duda, Peter E. Hart and David G. 

Stork

Pattern Recognition

Theodoridis & Koutroumbas



منابع
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Introduction to Machine Learning, Third Edition

Ethem Alpaydin

Machine Learning: A Probabilistic Prespective

Kevin Murphy

Learning from Data

Yasser Abu-Mostafa
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بارم بندی
٪20-25پروژه و فعاليت های پژوهشی•

٪15-30تکاليف•
٪50-60نمره ی کتبی •

%5فعاليت کالسی•

!خواهد شدنمره ی منفی عدم تحویل تکاليف منجر به دریافت •
در طول ترم، در مورد مباحث مطرح شده،ارائه ی  کاربرد یا یک نمونه ی بهبود یافته به •

.صورت مختصر  به عنوان فعاليت پژوهشی  مورد نظر است
.نيددر مورد موضوع پروژه، توصيه می شود با توجه به زمينه ی کاری موضوع خود را انتخاب ک•
.ارائه ها از فرودین، شروع خواهد شد•
.استتا پانزده اسفندماه مهلت تکميل فرم پيشنهاد موضوع ارائه ی شفاهی  •
پروژه ی نهایی به صورت کتبی تحویل داده و پس از آن در زمان تعيين شده به صورت•

.شفاهی هم ارائه خواهد شد
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پيش نيازها

آشنایی با جبرخطی و آمار و احتمال•
(Matlab)آشنایی با برنامه نویسی •
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سرفصل
دسته بندی•

تئوری تصميم گيری بيزی–
تخمين تابع چگالی احتمال•

MAP، (ML)درست نمایی بيشينه–

روش های ناپارامتری–
جداسازتوابع  –
شبکه های عصبی مصنوعی–

یادگيری عميق•
مبتنی بر کرنلروش های –

ماشين بردار پشتيبان•
دسته بندی کننده هاارزیابی –

کاهش بعد•
استخراج ویژگی/انتخاب–

خوشه بندی•
خوشه بندی سلسله مراتبی–

مدل مارکوف مخفی•
روش های نيمه نظارتی•
روش های یادگيری فعال•
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مجالت مرتبط

• IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 
Intelligence

• Pattern Recognition

• Pattern Recognition Letter

• Machine Learning 

• IEEE Transactions on Neural Networks

• Journal of Machine Learning Research www.jmlr.org

• Neural Computation

• Neural Networks

• Annals of Statistics

• Journal of the American Statistical Association

• Nature

• اسی آ ماری… ن  الگ وش 
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http://www.jmlr.org/


کنفرانس های مرتبط

• International Conference on Pattern Recognition 
(ICPR)

• International Conference on Machine Learning 
(ICML) 

• European Conference on Machine Learning (ECML)
• Neural Information Processing Systems (NIPS)
• Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI)
• Computational Learning Theory (COLT)
• International Conference on Artificial Neural 

Networks (ICANN) 
• International Conference on AI & Statistics 

(AISTATS)
• ...
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هوش مصنوعی

آیا امکان تحقق کامل اهداف هوش مصنوعی •
وجود دارد؟
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Ethemمقدمهیچاپدومکتاب Alpaydin



الگو( بازشناخت)بازشناسی

بهمربوطکهاستمصنوعیهوشازشاخه ای•
.استمشاهداتتوصيف/دسته بندی

ازمستخرجآماریاطالعاتاساسبرها(الگو)داده •
.می شونددسته بندینمونه هاسایر
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:هرزنامهتشخيصبرنامه ی•
سعیمی کند،اعالمspamعنوانبهکاربرکهایميل هاییبهتوجهبا–

.داردخودکاراییبهبوددر

صورتایندر•
–Tگروهدوبهایميل هادسته بندیعملspam/not spam

–Eعنوانبهکاربرکهایميل هاییپی گيریspamمی کنداعالم.
–Pعنوانبهدرستیبهکهایميل هاییتعدادspamدسته بندی

.شده  اند
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USC CS Distinguished Lecture Series, 2008



...(ادامه)کاربردها

ارزیابی اعتبار•

اسی آ ماری ن  الگ وش 
14

credit scoring

Discriminant: IF income > θ1 AND savings > θ2

THEN low-risk ELSE high-risk

Discriminant



...(ادامه)کاربردها

(OCR)تشخيص کاراکتر•
تشخيص کاراکترهای  دستنویس–

یک کلمه دنباله ای از کاراکترهاست•
•t?e

تشخيص هویت با استفاده از دست خط•
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...(ادامه)کاربردها

تشخيص چهره•
شرایط نوری متفاوت، –

پوشش و آرایش های مختلف
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Training examples of a person

Test images

ORL dataset,
AT&T Laboratories, Cambridge UK



...(ادامه)کاربردها

تشخيص صوت•
وابستگی زمانی–
–Sensor fusion

تشخيص بيماری•
در نظر گرفتن ریسک تصميم گيری–

(outlier detection)تشخيص موارد نامتعارف •
–Intrusion Detection Systems
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شيوه های یادگيری

یادگيری با نظارت•
یادگيری بدون نظارت•

یادگيری نيمه نظارتی•
یادگيری فعال–

یادگيری تقویتی•
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Supervised learning

Unsupervised learning

Reinforcement learning

Semi-supervised learning

Active learning



یادگيری بانظارت

پاسخآموزشی،نمونه هایباهمراهشيوه ایندر•
.داردوجودهممطلوب

جدیدنمونه هایپيش بينی–
دانشاستخراج–
فشرده سازی–
وتقلبتشخيصغيرنرمال؛نمونه هایتشخيص–

سو ءاستفاده
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supervised Learning



یادگيری بی نظارت

در این حالت تنها داده های ورودی وجود دارند، بدون •
.این که ناظر مقدار مطلوب را مشخص کند

موجود در ( regularity)«نظم»هدف پيدا کردن •
.داده است، آن چه معمول و طبيعی است

گروه بندی نمونه های (: clustering)خوشه بندی•
مشابه

مدیریت ارتباط با مشتری–
(چندی سازی رنگ)فشرده سازی تصویر–
(Learning motifs)بيوانفورماتيک–
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Unsupervised Learning

Density estimation



(BSS)جداسازی کور سيگنال 

Microphone #1

Microphone #2

Speaker #1

Speaker #2
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کاربرد یادگيری بی نظارت
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Image Segmentation



...(ادامه)کاربرد یادگيری بی نظارت
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Organize computing clusters

Social network analysis

Image credit: NASA/JPL-Caltech/E. Churchwell (Univ. of Wisconsin, Madison) 

Astronomical data analysis
Market segmentation

Adopted from Dr. Andrew NG



+

+

_

_

تنها بخشی از داده ها برچسب خورده اند، و حجم •
.زیادی از آن بدون برچسب هستند

.برچسب زدن داده ها کار پرهزینه ای است•
از طرفی، داده های برچسب نخورده ی زیادی در اختيار•

.داریم

یادگيری نيمه نظارتی
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semi-supervised Learning

+

+

_

_

+

+

_

_

یادگيری بانظارت یادگيری نيمه نظارتی



یادگيری تقویتی

ازدنباله ایسيستم،یکخروجیمواردبرخیدر•
اهميتحرکتیککهگونه ایبه.هاست«کنش»

می شودباعثکهاستسياستیبلکهندارد،
.برسندمناسبهدفبهحرکات،مجموع

ومجموعدرکهصورتیدراستمناسبعملیک•
حالتایندر.باشدمناسباعمالسایرکناردر

تسياسانتخاببهقادربایدیادگيریالگوریتم
.باشدمناسب
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Reinforcement Learning

Game playing

Robot in a maze

Multiple agents, partial observability, ...



ارزیابی الگوریتم های یادگيری

ادگيری،یالگوریتم هایارزیابیبرایکاربرد،بهبسته•
موردحافظه یومحاسباتحجمدسته بندی،دقت

.می شودگرفتهنظردرنياز
ستهبدارند؛وجودمتفاوتییادگيریالگوریتم های•

وتیمتفاالگوریتم هاینظر،موردکاربردشرایطبه
.دادقراراستفادهموردمی توانرا
پيچيدگیآموزشی،داده هاینيازموردحجم•

تعميمقابليتواستفادهموردالگوریتم های
.گيرندقراربررسیموردبایدکهاستمسائلی

اسی آ ماری ن  الگ وش 
26


