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فهرست مطالب

مقدمه•
یادگیری با ناظر•
یادگیری بدون ناظر•
یادگیری تقویتی•
یادگیری عمیق•
کاربردهای عملی و پیاده سازی یادگیری ماشین•
جمع بندی و نتیجه گیری•



مقدمه

یادگیری ماشین: هسته هوش مصنوعی•
توانایی یادگیری بدون برنامه ریزی صریح•
به دست آوردن دانش از سیستم های کد شده دشوار•
بهینه سازی برای یادگیری نمونه های جدید •



فلوچارت الگوریتم های یادگیری ماشین

پیش پردازش استخراج ویژگی طبقه بندی



یادگیری با ناظر

برچسب دار بودن دادگان ورودی•



یادگیری بدون ناظر



یادگیری تقویتی



دسته بندی الگوریتم های یادگیری ماشین



خوشه بندی



k-meansالگوریتم 





کاهش ابعاد

کاهش ویژگی ها با هدف حذف ویژگی های بی ربط و اضافی•
کاهش حجم محاسبات•
افزایش سرعت اجرا•
بهبود نتایج اجرای الگوریتم ها•



روش های طبقه بندی با ناظر

ماشین های بردار پشتیبان•
درخت تصمیم گیری•
جنگل تصادفی•
شبکه های عصبی•

•K نزدیکترین همسایگی



ماشین های بردار پشتیبان

https://en.wikipedia.org/wiki/Support-vector_machine

https://en.wikipedia.org/wiki/Support-vector_machine


درخت تصمیم گیری



جنگل تصادفی

https://en.wikipedia.org/wiki/Random_forest

https://en.wikipedia.org/wiki/Random_forest


شبکه عصبی

𝑛𝑒𝑡1 = 𝑤1 × 𝑋
𝑜1 = 𝑓 𝑛𝑒𝑡1



توابع فعالساز در شبکه های عصبی

تک قطبی•

𝜎𝑔 =
1

1 + 𝑒−𝑔

دوقطبی•

∅ℎ =
1−𝑒−𝑔

1+𝑒−𝑔

خطی•

•RBF



KNN

https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm

https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm


رگرسیون

𝑦 = 𝑤𝑥 + 𝑏



چالش های یادگیری ماشین



یادگیری عمیق

استخراج ویژگی به صورت اتوماتیک•
کارکرد در دادگان با حجم باال•



الگوریتم های یادگیری عمیق مورد بررسی

کد کننده های خودکار•
شبکه های پیچشی عمیق•
شبکه های بازگشتی عمیق•



کد کننده های خودکار

روش یادگیری بدون ناظر•
کاهش بعد•



شبکه های پیچشی

یادگیری با ناظر•
:اجزای اصلی شبکه کانولوشن

الیه کانولوشن
الیه پولینگ
تابع فعالساز



الیه کانولوشن



الیه پولینگ



dropoutالیه 

جلوگیری از بیش برازش: هدف



معرفی چند شبکه پیچشی

AlexNet

VGG16

FENET

LeNet

ZFNet

ResNet



شبکه های بازگشتی

مدلسازی سری های زمانی•
پردازش تصاویر ویدئویی•

• LSTM

• Bidirectional LSTM

• GRU



LSTM

https://en.wikipedia.org/wiki/Long_short-term_memory

𝑓𝑡 = 𝜎𝑔(𝑊𝑓𝑥𝑡 + 𝑈𝑓ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑓)

𝑖𝑡 = 𝜎𝑔 𝑊𝑖𝑥𝑡 + 𝑈𝑖ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑖
𝑂𝑡 = 𝜎𝑔 𝑊𝑜𝑥𝑡 + 𝑈𝑜ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑜
𝐶𝑡ℎ𝑡 = 𝜎𝑐 𝑊𝑐𝑥𝑡 + 𝑈𝑐ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑐
𝐶𝑡 = 𝑓𝑡ʘ𝑐𝑡−1 + 𝑖𝑡ʘ𝐶𝑡ℎ𝑡
ℎ𝑡 = 𝑂𝑡ʘ𝜎ℎ(𝐶𝑡)

https://en.wikipedia.org/wiki/Long_short-term_memory


BiLSTM

https://discuss.pytorch.org/t/how-to-implement-a-different-version-of-bilstm/14698

https://discuss.pytorch.org/t/how-to-implement-a-different-version-of-bilstm/14698


GRU

https://en.wikipedia.org/wiki/Gated_recurrent_unit

https://en.wikipedia.org/wiki/Gated_recurrent_unit


چالش های شبکه های عمیق

نیاز به حافظه های بزرگ•
زمان آموزش طوالنی•
نیاز به دادگان حجیم•



اجزای یادگیری تقویتی

پاداش•

استراتژی•
تابع ارزش•
مدل•



برنامه ریزی پویا





مونت کارلو

عدم نیاز به دینامیک محیطی•
یادگیری بر مبنای تجربه عامل در محیط•
یادگیری در لحظه•
توجه به رفتارهای بهینه•



شیوه یادگیری در انسان

Sowa, John F. "The virtual reality of the mind." Procedia Computer Science 88 (2016): 139-144.



ارتباط علوم اعصاب با یادگیری تقویتی

یق ساختارهای بررسی عملکرد محاسباتی دستگاه عصبی مانند سروتونین، دوپامین و استیل کولین از طر
یادگیری تقویتی



دوپامین

ت و یادگیری تاثیر پذیری بیماری اسکیزوفرنی، بیماری پارکینسون، اعتیاد، حافظه طوالنی مد•
از دوپامین

مطرح شدن سیگنال پاداش مغز •

:temporal differenceمدل های محاسباتی موثر از •

• 𝑉 𝑠𝑡 ← 𝑉 𝑠𝑡 + 𝛼 𝑅 + 𝛾𝑉 𝑠𝑡 + 1 − 𝑉 𝑠𝑡



کاربردهای یادگیری ماشین در پزشکی

طبقه بندی تومور در تصاویر پزشکی

COVID19تشخیص 

پردازش سیگنال های حیاتی
تشخیص ناهنجاری ها در تصاویر پزشکی

پیش بینی بیماری ها
پردازش دادگان کلینیکی



COVID-19تشخیص 

Haque, Khandaker Foysal, and Ahmed Abdelgawad. "A Deep Learning Approach to Detect COVID-19 
Patients from Chest X-ray Images." AI 1, no. 3 (2020): 418-435.



پردازش سیگنال های حیاتی



رایانه-واسط های مغز



برای شادی روح دانشمند عزیز و پر افتخار کشورمان 
شهید مصطفی احمدی روشن صلواتی هدیه بفرمایید



با تشکر از توجه شما


	aicc_url: 
	aicc_sid: 
	session_id: 
	command: 
	version: 
	aicc_data: 
	connectresponse: 
	isfdf: 


