موضوع پايان نامه و سميناربرای دانشجويان کارشناسی ارشد مھندسی کامپيوتر
گرايش ھای نرم افزار و ھوش مصنوعی

زمينه ھای تحقيقاتی :داده کاوی ،وب کاوی ،ھوش مصنوعی ،محاسبات نرم ،تشخيص الگو ،يادگيری ماشين،
عامل ھای ھوشمند ،پايگاه داده ھا و پردازش تصاوير.

 موضوع در زمينه داده کـاوی ،تشخيص الگـو و يادگيری ماشين
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

روش ترکيبی ويژگی ھای ساختاری و شباھت ھای مشترک جھت استخراج جوامع خود توصيف در شبکه ھای اجتماعی.
روش اکتشافی مبتنی بر خوشه بندی جھت مکان يابی تسھيالت ثابت و سيار )مطالعه ھای مختلف موردی مانند بانک ھا( ،خوشه
بندی نوری جريان داده ھايی با ابعاد بزرگ ،بھبود کارايی خوشه بندی داده ھا با استفاده از آتاماتای سلولی ،ارائه يک متد خوشه
بندی ترکيبی جديد برای پيدا نمودن خوشه ھايی با اشکال دلخواه و حذف نويزھا ،خوشه بندی شبکه ھای حسگر بيسيم با استفاده از
يک سيستم فازی ژنتيکی.
دسته بندی کاربران اينترنت يک سازمان )مانند بانک( با استفاده از تکنيک ھايی نظير ماشين بردار پشتيبانی و شبکه عصبی.
کشف کدھای مخرب کامپيوتری با استفاده از دسته بندی کننده ھای مبتنی بر يادگيری ماشين ) (Machine Learningبرپايه
خصيصه ھای ايستا ،طراحی چارچوبی بھينه برای طبقه بندی داده ھا و داده کاوی مبتنی بر روش ھای يادگيری ماشين و پياده
سازی آن دريک سيستم پشتيبان تصميم گيری ).(Decision Support System
متدی با صحت بيشتر برای پيشبينی ديابت نوع  ،2ارائه يک مدل پيش بينی ژن ھای موثر در مقاومت بدن به بيماری ھای عفونی
با بررسی اطالعات ناحيه پروموترژن ،تشخيص بيماری آسم براساس تحليل ھوشمندانه نتايج اسپيرومتری ،بررسی رويکرد
ترکيب اطالعات و کاربرد آن در تشخيص بيماری بی اختياری استرس ادرار ،تشخيص امراض غده تيروئيد با استفاده از شبکه
ھای عصبی.
ارائه يک روش کارآمد برای طبقه بندی انجمنی افزايشی ) ،(Classification based on Association Rulesکشف الگوھای
متناوب با استفاده از گروه بندی افقی-عمودی و عملگرھای منطقی ،ارائه يک روش غيربازگشتی جھت يافتن الگوھای متناوب از
درخت  FPبه کمک ماتريس دوبعدی ،روشی نوين برای مخفی سازی قوانين انجمنی با استفاده از روش ھای مسدودسازی و
تحريف.
يادگيری ترجيح ھای کاربر جديد مبتنی بر انتخاب پويای فقره ھا در سيستم ھای پيشنھاد دھنده مشارکتی ،سيستم پيشنھاد دھنده
منابع براساس تگ در کاربردھای رده بندی عمومی.
ارائه يک مدل ھوشمند برای تشخيص کاربران پرمخاطره و مشکل پولشويی در بانک ،تعيين استراتژی ھای سرمايه گذاری در
سھام شرکت ھای پذيرفته شده در بورس )تھران( با استفاده از تکنيک ھای داده کاوی ،ارائه يک مدل پيش بينی موجودی ھای
نقدی در بانک با استفاده از عمليات داده کاوی و براساس تکنيک الگوريتم ھای ژنتيکی.
استخراج کليد واژه ھای اسناد متنی مبتنی بر زنجيره ھای مارکوف.
ارائه يک مدل پيش بينی ھواشناسی با استفاده از شبکه ھای بيزين ،پيش بينی پارامترھای ھواشناسی با استفاده از شبکه ھای
عصبی – فازی تطبيقی ) (ANFIS: Adaptive Neuro Fuzzy Inference Systemبراساس آموزش برگشتی ،پيش بينی
پارامترھای ھواشناسی براساس ساختار شبکه عصبی – فازی بھبود يافته ) (ANFISبا استفاده از الگوريتم ھای ژنتيکی ،ارائه
يک مدل پيش بينی امواج دريا با استفاده از تکنيک شبکه ھای عصبی – فازی ،پيش بينی ھوا براساس مدل رياضی با استفاده از
شبکه ھای عصبی-فازی ،طراحی و پياده سازی شبکه عصبی-فازی به روش  GMDHجھت پيش بينی آلودگی ھوا.
تخمين خطاھای موقعيت ياب ھا با استفاده از شبکه ھای عصبی و عصبی – فازی ،طراحی و توسعه يک سيستم ھزينه يابی کارا
مبتنی برفعاليت با استفاده از تکنيک ھای داده کاوی و اکتشاف دانش و معرفت.
تشخيص الگوھای غيرمتعارف با استفاده از روش ھای آماری مبتنی بر زنجيره مارکوف ،شناسايی الگوھای ابر با استفاده از
شبکه ھای عصبی.

 موضوع در زمينه وب کـاوی
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تحليل نظرات در وب ) ،(Opinion Miningتحليل نظرات در وب با استفاده از خوشه بندی مبتنی بر چگالی.
خوشه بندی صفحات متنی براساس ھمسايه ھا و لينک ھا ،ارائه يک مدل بھبود يافته خوشه بندی در وب کاوی ،بررسی و ارزيابی
روش ھای مطرح در تامين کيفيت سرويس در خوشه ھای سرويس دھنده ھای وب.
سيستم جستجوی مبتنی بر پارامترھايی نطير تگ و محتوا براساس اطالعات فوکسونومی و ويژگی ھای بصری تصاوير )در
 ،(Flickrاستخراج يک شبکه اجتماعی با استفاده از تکنيک ھای وب کاوی.
جستجوی وب سرويس ھای معنايی و پيشگويی نتايج براساس روش طبقه بندی و بردارھای پشتيبان (Support Vector
). Machine
شخصی سازی نتايج موتور جستجو با استفاده از روش ھای ھوشمند ،ارائه يک مدل ھوشمند جھت جستجوی ھوشمند در وب و
ارزيابی فازی يا آماری آن.
توصيه صفحات وب از طريق وب کاوی کاربردی معنايی ).(Semantic Web Mining
طراحی سيستم درخواست و پيگيری الکترونيکی منابع اطالعاتی در محيط وب مبتنی بر بکارگيری روش نماينده ھوشمند.
توسعه يک کارگزار ھوشمند برای بازيابی صفحات وب براساس يادگيری شباھت بافتارپايه ميان محتوای موارد ،توسعه يک
کارگزار ھوشمند برای بازيابی صفحات وب براساس يادگيری شباھت بافتارپايه ميان کاربران.
طراحی و توسعه يک مدل بھره برداری از سايت ھای اطالعاتی مراکز وب در شبکه اختصاصی اينترانت.
ارائه يک مدل ھوشمند برای بازنمايی مستندات جھت استفاده موثر از آنھا در مقاصد بازيابی از وب.
تبديل اطالعات موجود در صفحات وب به دانش قابل استفاده در سيستم خبره.

 موضوع در زمينه ھوش مصنوعی ،محاسبات نرم ،تشخيص الگـو و يادگيری ماشين
)الگوريتم ھای تکاملی(
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ارائه الگوريتم بھينه شده رقابت استعماری جھت حل مسائل بھينه سازی ،تطبيق تصوير با استفاده از مسأله افراز گراف مبتنی بر
الگوريتم رقابت استعماری ،حل مشکل برش قطعات صنعتی با استفاده از مسأله کوله پشتی مبتنی بر الگوريتم رقابت استعماری.
حل مسأله زمانبندی کارھا با استفاده از پردازش تکاملی مبتنی بر بھينه سازی اکسترمال ،زمانبندی ايستای کارھا در سيستم ھای
توزيع شده ناھمگن با استفاده از الگوريتم ھای ژنتيکی ،ارائه يک روش ھوشمند نوين جھت زمانبندی سيستم ھای چندپردازنده ای
با استفاده از الگوريتم ھای ژنتيکی.
افزايش قابليت اطمينان مدارھای آنالوگ  CMOSبا استفاده از طراحی تکاملی.
بھينه سازی جدول قواعد سيستم ھای فازی با استفاده از الگوريتم ھای ژنتيکی.
رويکرد الگوريتم ھای ژنتيکی بر مبنای استدالل مورد پايه در سيستم ھای پرسش و پاسخ.

 موضوع در زمينه ھوش مصنوعی ،محاسبات نرم ،تشخيص الگـو و يادگيری ماشين
)سيستم ھای فـازی(
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طراحی مديريت صف فعال ) (Active Queue Managementارتقاء يافته با استفاده از کنترلر فازی به منظور تعيين پويای
آستانه اتالف.
بھينه سازی توابع عضويت جھت کاوش فازی قواعد وابستگی در داده ھای کمی.
طراحی يک الگوريتم بھينه ھوشمند فازی برای مسيريابی شبکه ھای حسگر بيسيم ،ارائه يک روش خوشه بندی فازی چندپرشی
کارا در شبکه ھای حسگر بيسيم.
ارائه يک سيستم خبره فازی جھت ارزيابی سطح دانش و يادگيری کاربران در يک محيط چند عامله ) (Multi Agentدر آموزش
الکترونيکی تطبيقی ،طراحی يک چارچوب و توسعه يک الگوريتم آموزش نوين مبتنی بر مدل فازی جھت شناسايی و پيش بينی
سيستم ھای پيچيده و آشوبگونه ،ارائه يک سيستم فازی متمرکز و توزيع شده تطبيقی در کنترل ترافيک ،کنترل پراغ ھای
راھنمايی )در شھر تھران( با استفاده از منطق فازی.
ارائه يک الگوريتم کارا برای کشف قوانين وابستگی چندمقداری با استفاده از منطق فازی.

•
•

کاھش پيچيدگی پايگاه قوانين سيستم فازی با استفاده از گراف تصادفی ،بررسی انطباق ميان آنتولوژی ھا با استفاده از سيستم
فازی ،بکارگيری روش ھای فازی در دسته بندی الگوھای پيچيده.
کنترل بيماری ديابت با استفاده از شبکه نور و فازی.

 موضوع در زمينه ھوش مصنوعی ،محاسبات نرم ،تشخيص الگـو و يادگيری ماشين
)سيستم ھای ترکيبی فـازی-ژنتيکی-عصبی-ازدحام ذرات-تئوری آشوب-اجتماع مورچگان-
ماشين بردارماشين(...-
•

•
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زمانبندی چند ھدفه جريان کاری در محيط ابر با استفاده از الگوريتم ھايی نظير بھينه سازی ازدحام ذرات بھبود يافته
) ،(Particle Swarm Optimizationزمانبندی وظايف بر روی سيستم ھای چند پردازنده ای ناھمگن با وجود عدم قطعيت،
بھبود الگوريتم بھينه سازی ازدحام ذرات برپايه آرايش اوربيتال ھيبريدی مولکول ھا و تئوری آشوب.
امنيت داده ھای چند رسانه ای با رمزنگاری مبتنی بر دنباله ھای فرکتالی و تئوری آشوب ،رمزنگاری ويدئو با استفاده از آتاماتای
سلولی مبتنی بر تئوری آشوب ،بھبود سيستم ايمنی مصنوعی ) (Immune Systemبرپايه تئوری آشوب ،بھينه سازی زمان و
اجرای زمانبندی گريد ) (Grid Schedulingبا استفاده از الگوريتم آشوب ژنتيکی.
کاربرد محاسبات کوانتومی در حل مسائل بھينه سازی.
ارائه يک روش عصبی – فازی برای جبران اصطکاک در کنترل موقعيت  /نيروی ربات.
بھينه سازی کاربردھای سيستم ھای اجتماع مورچگان ) (Ant Colony Systemsبا استفاده از شبکه ھای عصبی و سيستم ھای
فازی.
بھينه سازی الگوريتم ھای استخراج ويژگی و تحليل مولفه ھای اصلی با استفاده از شبکه ھای عصبی ،ارائه يک روش جديد
الگوشناسی با استفاده از شبکه ھای عصبی انعطاف پذير.
طراحی و شبيه سازی تنظيم کننده خودکار برای سنسورھای حرارت صنعتی با راھبرد فازی-ژنتيک.
تنظيم پارامترھای شبکه عصبی با استفاده از روش يادگيری آتاماتون.
بھبود ماشين ھای بردار پشتيبان ) (SVMدر بازشناسی الگو با استفاده از تکنيک ھای تحليل آماری داده ھا.

 موضوعات کاربردی مختلف در زمينه ھوش مصنوعی ،محاسبات نرم ،تشخيص الگـو،
يادگيری ماشين و عامـل ھای ھـوشمند
•
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•
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معماری عامل ھای ھوشمند ) (Intelligent Agentsبرای جستجوگرھای وب ،تشکيالت ائتالف بھينه ميان عامل ھای چند
مھارتی با استفاده از يادگيری تقويتی ،طراحی يک عامل ھوشمند برای افزايش کارايی جستجوی متون.
ارائه روشی برای پيشنھاد الگوھای طراحی براساس شرح نيازمندی ھای نرم افزار ،سيستم بالدرنگ پيشنھاد دھنده برچسب در
سيستم ھای رده بندی مردمی.
ارائه يک روش مبتنی بر خالصه سازی به منظور استنتاج با مقياس بزرگ برروی آنتولوژی ھای پويا ،خالصه سازی گزينشی
متون فارسی مبتنی بر خوشه بندی مبتنی بر ازدحام ذرات بھبود يافته.
زمانبندی پردازنده ھای چند ھسته ای ناھمگن با استفاده از ويژگی ھای وابسته به معماری ماشين برنامه.
رمزنگاری متن با استفاده از آتاماتای سلولی چند حالته.
تخصيص منابع مبتنی بر توان در محيط ھای ابری با قابليت سرريز.
ارائه يک سيستم کاراء تشخيص نفوذ ھوشمند مبتنی بر سپر امنيتی شبکه.
ترکيب داده چند سنسوری در حامل دريايی برای مديريت نبرد ،طراحی کنترلر ھوشمند در خلبان خودکار موشک ھای زمين به
ھوا.
ارائه يک مدل کارا برای پاسخگويی بار مشترکين شبکه برق ھوشمند با استفاده از بھينه سازی استوار.
ارائه الگوريتمی ھوشمند برای کاھش زمان تاخير در تورھای جھانی در بستر شبکه ھای سريع ،حل مشکل سيستم ھای حمل و
نقل ھوشمند ) (Intelligent Transportation Systemsدر شرايط تغيير شدت روشنايی ،استفاده از روش ھای موجود در
سيستم ھای حمل و نقل ھوشمند جھت بھبود ترافيک )شھر تھران( ،پيش بينی حجم ترافيکی در بزرگراھھا با استفاده از سيستم
ھای ھوشمند و براساس متغيرھای سرعت ،حجم و چگالی در تابلوھای متغير ،طراحی و توسعه يک سيستم تخمين ترافيک و شبيه
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سازی يک شبکه گسترده ،کنترل ھوشمند ترافيک قطارھای بين شھری در نواحی شبکه راه آھن سراسری ،مديريت ترافيک شبکه
ھای سرعت باال برای سوئيچ ھای پشتيبانی کننده از کيفيت سرويس ) ،(QOSطراحی و توسعه يک الگوريتم ھوشمند برای کنترل
بھينه سيستم ترمز ضد قفل.
ارائه يک سيستم ھوشمند در شناسايی و طبقه بندی کروموزوم ھای انسانی.
طراحی و پياده سازی سيستم ھای ھوشمند در آموزش يا  ،(Intelligent Teaching System) ITSبھره گيری از اصول کاراء
برنامه ريزی در طراحی و توسعه يک سيستم چند کارگزاره در محيط آموزشگرھای ھوشمند ،طراحی و پياده سازی سيستم خبره
مشاوره و نيازسنجی آموزش ،آموزش مقابله با باليای طبيعی از طريق محيط الکترونيکی.
مدل سازی سيستم ھای خبره مبتنی بر قاعده.
شناسايی و رديابی با استفاده از الگوريتم ھای ھوشمند.
تشخيص گفتار ) (Speech Recognitionبا استفاده از تکنيک شبکه ھای عصبی ،بازشناسی کلمه و گفتار جديد گوينده ناشناس با
استفاده از روش ھای ھوشمند )شبکه ھای عصبی(.
متد بھبود يافته ای برای تشخيص وب روبات ھا ،ارائه روش ھای بھينه و کارا برای ھدايت و کنترل روبات متحرک ،مسيريابی
مقيد چندين ربات متحرک در محيط ناشناخته براساس برنامه ريزی پويا ،طراحی و توسعه نرم و سخت افزاری يک روبات
متحرک ھوشمند با بکارگيری فرمان ھای گفتاری.
طراحی و شبيه سازی يک سامانه ھوشمند روابط مشتريان در راستان ايجاد يادگيری سازمانی.
ارائه يک معماری جھت استخراج کاتالوگ ھای مجازی از صفحات وب فروشندگان اينترنتی در تجارت الکترونيک.
حل معادالت جبری ماتريسی با استفاده از محاسبات ھوشمند.

 موضوع در زمينه مھندسی نـرم افـزار
•

•
•
•
•

ارائه يک الگوی جديد معماری برای سيستم ھای نرم افزاری با زبان مدل سازی  ،UMLرھيافتی نوين برای مدل سازی نرم
افزار از روی مدل شیء گرای حرفه با استفاده از زبان مدل سازی  UMLوھمراه با اندازه گيری با معيارھای مناسب ،توسعه
مدل سازی تجاری در  UMLبا استفاده از منطق فازی.
طراحی و شبيه سازی روشی جھت سنجش کارايی فرآيندھای نرم افزاری.
ارائه يک متدلوژی سريع انتقال جديد برای توسعه نرم افزار.
بھبود روش ھای ارزيابی صفات کيفيتی معماری نرم افزار.
ارائه يک متدلوژی توسعه نرم افزار برپايه  RUPبا استفاده از بازنگری فرآيند مدل سازی درآن.

 موضوع در زمينه پـايـگاه داده ھـا
•
•
•
•
•
•
•

ارائه يک الگوی انبار داده بھبود يافته برای داده ھايی نطير داده ھای  (Radio Frequency Identification) RFIDدر
زنجيره تامين ،بھينه سازی انبار داده مبتنی بر  RFIDدر مديريت زنجيره توليد.
توسعه  SQLبه منظور پاسخگويی به درخواست ھای چند بعدی در بانک ھای اطالعاتی جغرافيايی (Geometric Information
).System
ارائه يک مترجم ماشينی به روش پايگاه دانشی و ميان زبانی در دامنه محدود.
طراحی و پياده سازی تکنيک ھای بھينه سازی پرس و جوی مفھومی در  Oracle DBMSيا .SQL DBMS
طراحی و پياده سازی يک موتور جستجوی تصاوير در پايگاه داده تصوير بر روی اينترنت.
طراحی توسعه و ارزيابی يک معماری مديريت توزيعی شبکه ھای مخابراتی مبتنی بر ميان افزارھای شیء گرا ،طراحی و
توسعه يک کاربرد توزيعی ايمن براساس سيستم ھای امنيتی ميان افزار )مانند ،(CORBA
بررسی روش ھای يکپارچه سازی بانک ھای اطالعاتی و منابع داده ای و ارائه يک تکنيک جديد و کاراء يکپارچه سازی بانک
ھای اطالعاتی و منابع داده ای با استفاده از منطق ،يکپارچه سازی منابع داده ای رابطه ای ) (RDBMمبتنی بر ھستان شناسی
محلی ).(Ontology

 موضوع در زمينه پردازش تصاوير و تشخيص الگـو
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

تشخيص چھره ) (Face Recognition & Detectionبا استفاده از تکنيک ھای کارا و جديد .بعنوان نمونه ،تشخيص چھره به
روش  PCAبا استفاده از ديتابيس ،تشخيص چھره با استفاده از ھيستوگرام تصاوير ،تشخيص چھره با استفاده طبقه بندی كننده
چندخطی ،تشخيص چھره به روش تحليل تفکيکی خطی دو بعدی  ،D-LDAتشخيص چھره از روی چشم با استفاده از شبکه
عصبی ،تشخيص چھره با استفاده از متد .Viola & Jonz
تشخيص جنسيت از روی چھره افراد ،تشخيص جنسيت از روی صدای افراد ،تشخيص پوست افراد و مشخص کردن آن در
تصوير ،شناسايی حالت چھره با استفاده از سيستم استنتاج فازی عصبی وفقی برای ربات انسان نما ،آشکارسازی چھره با استفاده
از تکنيک شبکه عصبی ).CMAC (Cerebellar Model Articulation Controller
تشخيص کاراکتر و عدد در تصوير ) ،(Optical Character Recognitionتشخيص و شمارش يک حرف خاص در تصوير،
تشخيص عدد فارسی در تصوير ،تشخيص حروف فارسی در تصوير به روش تطبيق الگو ،تشخيص حروف فارسی در تصوير به
روش شبکه عصبی ،تشخيص حروف فارسی با استفاده از شبکه ھای عصبی  ،ARTتشخيص يک عبارت رياضی به صورت
دستخط شامل اعداد و عالئم به زبان فارسی ،استخراج ويژگی ھای حروف و ارقام چاپی و دستنويس جھت پردازش خودکار اسناد
)چک بانکی(.
تشخيص ھويت افراد براساس اثر انگشت با استقاده از ديتابيس ،تشخيص ھويت افراد براساس اثر انگشت با استقاده از شبکه
عصبی ،تشخيص ھويت افراد براساس اثر انگشت برای مقياس ھای حجيم ،تشخيص ھويت افراد براساس امضاء.
ترميم تصوير ) ،(Image In Paintingترميم ويدئو ) ،(Video In Paintingکاھش نويز در تصوير )،(Noise Canceling
حذف نويز از صوت با استفاده از تکنيک  ،FIR-Filterبازيابی تصاوير تخريب شده با نويز ضربه ای و با استفاده از فيلتر ميانه
ای تطبيقی و فازی.
تشخيص لبه تصوير با استفاده از الگوريتم کلونی مورچه ھا ،تشخيص دايره در تصوير ،لبه يابی تصاوير آتش و شعله.
تشخيص سايه و متمايز ساختن آن در تصوير.
پنھان نگاری تصاوير ) ،(Steganographyپنھان نگاری تصوير با استفاده از تکنيک ھای  DCTو ، LSBپنھان نگاری تصوير
در فايل صوتی.
فشرده سازی تصاوير با استفاده از تکنيک ھای  SVD ،DTC2و  ،Waveletفشرده سازی با استفاده از تکنيک تبديل کسينوسی
گسسته يا  DCTو تبديل معکوس  ، IDCTفشرده سازی تصوير با استفاده از خاصيت انتگرال گيری چشم انسان.
ويرايش تصاوير شامل تبديل تصاوير سياه وسفيد به تصاوير رنگی ،شطرنجی کردن قسمتی از تصوير ،ترکيب دوعکس ،پخش
چند تصوير به صورت فيلم ،به ھم چسباندن تصوير چند تکه شده.
شبيه سازی سيستم موقعيت يابی جھانی ) (GPS: Global Positioning Systemو کاھش خطاھای مدل شده با استفاده از فيلتر
کافمن ،ارائه يک سيستم رديابی بھنگام خودرو با استفاده از .GPS
تشخيص حرکت از طريق ورودی دوربين يا وبکم ،شمارش افراد عبوری از مقابل دوربين ،رديابی چشم انسان با استفاده از
فيلترھای متفاوت مانند فيلتر داگمن و روابط ھندسی حاکم بر اجزاء چھره.
طراحی و پياده سازی روشی موثر جھت شاخص گذاری و بازيابی تصاوير با استفاده از تحليل چند مقياسه تصوير ،ارائه يک
روش جديد و کارا برای شناسايی تصاوير ،بررسی روش ھای بازيابی تصوير و ارائه يک تکنيک جديد و کارا جھت بازيابی
تصاوير با استفاده از خوشه بندی لبه ھا.
تشخيص سرعت خودرو ،تشخيص تعداد خودرو ،استخراج پالک خودرو از کل تصوير ،تشخيص پالک خودرو )پالک ھای
ايران(.
تشخيص بارکد محصوالت شامل تشخيص محل بارکد از روی تصويرمحصول ،استخراج عدد و تشخيص کشور سازنده ،تشخيص
بطری خالی و شناسايی آن از بطری ھای پر ،تشخيص اسکناس فارسی ،تبديل نت موسيقی به صدا و بلعکس ،سيستم بينايی ماشين
) (Machine Vision Systemبرای نظارت خط توليد کاشی و سراميک.
تشخيص و شناسايی تومورمغزی درعکس  MRIمغز ،ارائه يک روش بھينه به منظور دسته بندی تصاوير تومورھای مغزی با
استفاده از کد اسپارس تصحيح يافته ،جدا سازی دندان از تصاوير  ،X-Rayتشخيص غدد سرطانی )سرطان سينه( ،استخراج
عروق شبکيه چشم.
کيفيت سنجی و تعيين سالمت ميوه ،شناسايی و تشخيص سايز ميوه و طبقه بندی ميوه ھا ،تشخيص و شمارش دانه ھای برنج
درتصوير ،تشخيص کيفيت دانه ھای برنج در تصوير ،تشخيص نوع گل از ميان چند عکس بازيابی شده با استفاده از شبکه
عصبی ،جداسازی ميگو و ماھی با استفاده از پردازش تصاوير.

