
 

 

 مبانی بینایی کامپیوتر نام درس

 3 تعداد واحد

 اختیاری نوع درس

-دروس پیش

 نیاز

 هاها و سیستمسیگنال

 - نیازدروس هم

 .Computer Vision: Algorithms and Applications by Richard Szeliski .1 مراجع

2. Forsyth, David A., and Jean Ponce. Computer vision: a modern approach. 

Prentice Hall Professional Technical Reference, 2002. 
  کنبهروز نصیحتدکتر  مدرس

 آشنایی با بینایی ماشین و کاربرد های آن .1 مباحث

حافظه، ساخته شدن تصویر، نمونه برداری و کمی سازی، طیف نور و ادراک نمایش تصویر در 

 بصیری، رنگ ها

 آشنایی با پایتون: کارگاه

 matplotlibو  scipyخواندن و نمایش تصویر با . scipyو  numpyآشنایی با : کارگاه
 

 هستوگرام تصویر، عملیات نقطه ای، روشنایی و کانتراست،  .2

 هیستوگرام، هسیتوگرام رنگیکسان سازی 

 OpenCVآشنایی با : کارگاه
 

 نویز، نویز گاوسی،  .3

 فیلتر خطی،، مات کردن تصویر،  کانوولوشن و خواص آن

 کار کردن با ویدیو، هیستوگرام: کارگاه
 

 همبستگی نرمال شده، یافتن الگو در تصویر .4

 نویز ضربه ای، نویز فلفل نمکی

 bilateralفیتلر میانه، فیلتر دوجانبه 

 نویز و فیلترینگ، فیلتر های غیر خطی: کارگاه
 

 گرادیان تصویر، یافته لبه، فیلترهای لبه یاب .5

 الپالسین کاوسی، لبه یاب کنی

 کار با دوربین، یافتن لبه: کارگاه
 

 مورفولوژیآستانه گذاری تصویر، تصاویر باینری، اجزای پیوسته،  .6

 تصاویر باینری، موفولوژی: کارگاه

 تبدیل هاف دایره، تبدیل هاف، مفهوم رأی گیری، تبدیل هاف خط .7

 تبدیل هاف: کارگاه



 

 

 

 آشنایی با ویژگی های محلی، یافتن گوشه هریس .8

 یافتن گوشه چند مقیاسه

 یافتن گوشه: کارگاه
 

 هرم تصویر و مقیاس ها .9

 آشنایی با سیفت، ویژگی یاب سیف

 یافتن گوشه چند مقیاسه: کارگاه
 

 توصیف کننده سیفت،  .10

 KDمچ کردن سیفت، درخت 

 یافتن ویژگی سیفت، توصیف کننده و مچ کردن سیفت: کارگاه
 

 تبدیل های هندسی تصویر .11

 تصحیح پرسپکتیو

 پانوراما

 تبدیل های هندسی: کارگاه
 

 انطباق تصاویر،  .12

 تخمین پایدار

RANSAC 

 RANSACهای محلی، انطباق تصاویر با ویژگی: کارگاه
 

 آشنایی با یادگیری ماشین در بینایی کامپیوتر و کاربردهای آن .13

 مفاهیم اولیه یادگیری ماشین

 

 ترین همسایگیطبقه بندی تصاویر، طبقه بند بیز، نزدیک .14

 های بردار پشتیبانماشین

 طبقه بندی تصاویر: کارگاه
 

 LBPو  Haar ،HoGویژگی های تصویر،  .15

 یافتن شی

 یافتن شی: کارگاه
 

 های عصبیآشنایی با شبکه .16

 های عصبی کانوولوشنالشبکه



 

 

 

 های عصبیشبکه: کارگاه


