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 باشد.یم ریزشرح به  ریرکبیام یدوره مسابقات هوش مصنوع نیدر ششم یکارگاه آموزشمشخصات مربوط به 

 کاربرد آن در یادگیری ماشینسیگنال و -: پردازش گرافعنوان

 معرفی:

سمت  به توجه ،یقاتیتحق دیي جدحوزه کیبه عنوان  گنالیس-با مطرح شدن پردازش گراف ر،یدر سال هاي اخ

ي اطالعات دهندهانتقال ساختار نیها وجود دارد و اآن انیم یساختار ارتباط یجلب شده است که نوع ییداده ها

مختلف وجود دارد؛ که از  کاربردهاي ها درمجموعه داده نیاز ا یهاي متنوعهاست. مثالي آن دادهدرباره یمهم

ي مغز شبکه نیو همچن یهاي اجتماعشبکه هاي حمل و نقل،هاي مربوط به شبکهتوان به دادهیها مي آنجمله

اند، شده فیتوص یساختار گراف کیکه با استفاده از  ییهاداده لیبراي پردازش و تحل یهاي متنوعاشاره کرد. روش

ها اطالعات مربوط روش نی. ارندیگیقرار م گنالیس-گراف پردازش يها در حوزهاز آن یارائه شده است که بخش

که در  ییها، استفاده از ابزارهااند و براي کار با آنکرده فیگراف تعر روي ییهاگنالیها را به عنوان سبه داده

 لیتوان به تبدیابزارها م نیي ااند. از جملهداده میحوزه تعم نیاست را به ا داشته وجود گنالیي پردازش سحوزه

ها این شبکه هم مورد توجه قرار گرفته است. قیعم ريیادگیستفاده از حوزه ا نیدر ا راًی. اخکرد اشاره یگراف هیفور

ها است را ي ساختار ارتباطی بین آندهندهها، گرافی که نشانبر بردارهاي ویژگی مربوط به نمونهتوانند عالوهمی

 عنوان ورودي دریافت کنند و از این دانش در فرآیند یادگیري بهره ببرند.نیز به

 شیپ از ها،فرض شده است که ساختار گراف مربوط به داده گنال،یس-بر پردازش گراف یهاي مبتنروشدر اکثر 

کاري راه یستیبا و ستیبرقرار ن شانیبرا هیفرض نیاز کاربردها وجود دارند که ا اريیحال بس نیا مشخص است. با

 فیبتواند به توص که یگونه موارد استنتاج ساختار گراف نیساختارشان ارائه شود. درواقع، در ا نیبراي تخم

هاي گراف، روش ريیادگی منظورشود. بهیضروري محسوب م یهاي مشاهده شده بپردازد گامداده اتیخصوص

سازي مدل نیها و همچنداده آماري گراف براساس اطالعات ريیادگیمتفاوت ارائه شده است.  کردهايیمختلف با رو

در سطح جامعه، دو مورد از  ماريیب کی ريیواگ يدهیمانند پد یکیزیهاي فدهیاهده شده براساس پدهاي مشداده

-گراف با استفاده از گراف ريیادگیي ها مسألهپژوهش از یبرخ راً یدهد. اخ یم لیرا تشک کردهایرو نیا نیترمهم

گراف  ريیادگیي در مسأله دیجد یدگاهید شیدایامر باعث پ نیا .اندمطرح کرده زیهاي مشاهده شده را نگنالیس

 ريیادگیبراي  گنالیاز ابزارهاي پردازش س کردیرو نیشده باشد. در ا ارائه هايکردیتواند مکمل رویشده است که م

 شود.یگراف استفاده م

تواند کاربردهایی که میسایر شود و در ادامه سیگنال پرداخته می-در این کارگاه ابتدا به معرفی حوزه پردازش گراف

 گیرد.بندي رئوس داشته باشد، مورد بررسی قرار میهاي مختلف یادگیري ماشین از جمله جاسازي و دستهدر حوزه



 :هاسرفصل

 برداري سیگنال و تئوري نمونه-معرفی پردازش گراف 

 بردارينظارتی با استفاده از نمونهیادگیري نیمه 

 ها در جاسازي رئوسگرافی و استفاده از آنهاي عصبی بررسی عملکرد شبکه 

 یادگیري ساختار گراف 

  :مدرس دوره معرفی 

 یقاتیموضوع تحق ياست که بر رو ریرکبیام یدر دانشگاه صنعت يمقطع دکتر يفکر، دانشجوبهنام روشن يآقا

موضوع در  نیا. دارد تمرکز  گنالیس-بر پردازش گراف یمبتن يهاساختار گراف با استفاده از روش ريیادگی

دوره  نیکارگاه در ششم کیعنوان  هانتخاب آن ب لیاز دال یکیمورد توجه قرار گرفته است که  ریچند سال اخ

 يریادگیشامل مباحث مربوط به  شانیا یپژوهش قیعال ریبوده است. سا ریرکبیام یمسابقات هوش مصنوع

 .است یعیطب يهاو پردازش زبان قیعم

 آنالینبه صورت آنالین  :ینحوه برگزار

 پردازش سیگنال، پایتونمفاهیم پایه در ، های عصبی کانولوشنی()شبکه های عصبینیازها: شبکهپیش

 

 

 


