
 
 

پروژه ی پایانی 

پـروژه ی پـایانی فـرصتیست تـا مـفاهیم و تکنیک هـایی که در طـول این درس آمـوختید را در عـمل بـه کار بـبرید و بـا اسـتفاده از 

آن هـا مشکالتی واقعی از دنیای اطـراف را حـل کنید. فـرصتیست تـا روش هـا و الـگوریتم هـای مـطرح شـده ی درس را بـا 

جـزئیات بیشتر بـشناسید، نـقاط قـوت و ضـعف آن را درک کنید و شـرایطی که در آن بهـترین عملکرد را دارنـد شـناسـایی 

کنید. 

 عـالوه بـر این، شـما در حین انـجام پـروژه ی پـایانی نـمونـه ی کوچکی از کار پـژوهشی را تجـربـه می کنید، بـا نـحوه ی خـوانـدن 

مقاله های علمی حوزه ی هوش مصنوعی آشنا می شوید و بعضی از مراحل نوشتن یک مقاله ی علمی را طی می کنید. 

این سـند شـامـل دسـتورالـعمل هـای الزم بـرای انـجام پـروژه ی پـایانی و هـم چنین سیاسـت نـمره دهی آن می بـاشـد. در ادامـه 

دسـتورالـعمل هـر یک از مـراحـل و بـارم بـندی هـر مـرحـله  آمـده اسـت. هـم چنین در پـایان بـا زمینه هـایی که می تـوانید پـروژه ی 

خود را تعریف کنید آشنا می شوید و چند  مورد از کاربرد های معروف هر کدام را مشاهده خواهید کرد. 
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دانشگاه علم و صنعت 
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تاریخ های مهم 

آخرین مهلت ارسال طرح پروژه: ۲۰ آذر •

آخرین مهلت تحویل گزارش نهایی: ۱۰ بهمن •

زمان ارائه ی حضوری: از ۶ بهمن •
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مراحل 

نـمره ی پـروژه پـایانی بـه ۳ بـخش تقسیم شـده اسـت، ۱- پـروپـزال ۲- گـزارش نـهایی ۳- ارائـه ی حـضوری. در ادامـه هـر 

مرحله با جزئیات و دستورالعمل های مورد نیاز آمده است: 

۱. ارسال طرح پروژه (۲۰ نمره) 

 بـه 
ً
بـرای انـجام پـروژه ی پـایانی، شـما بـاید گـروه هـای حـداکثر دو نـفره ایجاد کنید. انـتخاب مـوضـوع پـروژه ی هـر گـروه، کامـال

عهـده ی خـودتـان اسـت. شـما آزاد هسـتید هـر مـوضـوعی که عـالقـه دارید انـتخاب کنید و هیچ محـدودیت در انـتخاب آن 

وجـود نـدارد. تـنها بـاید روش حـل آن مـسالـه، از مـباحثی بـاشـد که در این درس آمـوخـته اید (در انـتها، زمینه هـایی که 

می تـوانید پـروژه ی خـود را در آن تـعریف کنید آمـده اسـت). وظیفه ی پـروپـزال شـرح دقیق مـسالـه، راه حـل پیشنهادی شـما و 

روش ارزیابی آن است. پروپزال از قسمت های زیر تشکیل شده است: 

(عـنوان پـروژه) عـبارتی بـرای بیان خـالصـه ی مـسالـه و راه حـل پیشنهادی شـماسـت؛ مـثال: پیاده سـازی عـامـل هـوشـمند 

بازی پک من با استفاده از یادگیری تقویتی 

(تـوضیح مـسالـه)  یکی از مـهم تـرین بـخش هـای پـروپـزال و الـبته پـروژه شـماسـت. در این قـسمت بـاید دقیق تـوضیح 

دهید سیستمی که شـما طـراحی می کنید چـه مـسالـه ای را حـل می کند؟ ورودی و خـروجی سیستم شـما چیست؟ در 

چه محیطی سیستم شما قرار است فعالیت بکند؟  

دقـت کنید مـسالـه   و مـوضـوعی که بـرای پـروژه ی خـود انـتخاب می کنید نـه محـدوده ی خیلی بـزرگی داشـته بـاشـد و نـه 

محـدوده ی خیلی کوچکی. بـه طـور مـثال تشخیص سـرطـان بـا اسـتفاده از هـوش مـصنوعی محـدوده ی بسیار بـزرگی را 

شامل می شود و هم چنین تشخیص تصویر دو نوع پرنده از هم بسیار محدوده ی کوچکی را در نظر گرفته است. 

 
ً
یابی) میزان مـوفقیت راه حـل شـما در مـسالـه ای که طـرح کرده اید را مـشخص می کند. روش ارزیابی حـتما (روش ارز

بـاید معیاری قـابـل انـدازه گیری و الـبته قـابـل مـقایسه بـاشـد. بـه طـور مـثال عملکرد خـوب عـامـل در بـازی شـطرنـج معیار 

مناسبی نیست. در عوض درصد خطای ربات در یک محیط شبیه سازی شده معیار دقیق تری است. 

در این بـخش عـالوه بـر ارائـه ی معیار ارزیابی عملکرد سیستم، بـاید روش پـایه ای هـم بـرای حـل مـسالـه ی خـود مـعرفی 

کنید. روش پـایه راه حـلی حـداقلی و بـدیهی بـرای مـسالـه ی هـدف شـماسـت که حـد پـایین میزان عملکرد هـر سیستمی 

بـرای این مـسالـه را مـشخص می کند. بـه طـور مـثال بـرای یک عـامـل هـوشـمند بـازی، الـگوریتم حـریصانـه می تـوانـد یک 

روش پـایه بـاشـد یا در دسـته بـندی دو کالس بـا تـعداد بـرابـر، روشی که همیشه دسـته ی اول را خـروجی دهـد ۵۰ درصـد 

دقت دارد، بنابراین هیچ روشی نباید در این شرایط عملکردی پایین تر از روش پایه داشته باشد. 
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(پیش نیاز هـا) در صـورتی که بـرای مـسالـه ی شـما دیتاسـت خـاصی وجـود دارد یا بـرای آن بـاید دیتا جـمع کنید و یا بـرای 

مـسالـه ی خـود نیاز بـه مـوتـور بـازی و یا محیط شـبیه سـازی دارید ذکر کنید. اگـر هـم این مـوارد از قـبل وجـود نـدارنـد و 

 به آن اشاره کنید چرا که قسمتی از پروژه ی شما را تشکیل می دهد. 
ً
قصد پیاده سازی و یا جمع آوری آن را دارید لطفا

(راه حـل پیشنهادی) در این قـسمت بـه اخـتصار راه حـل و الـگوریتم(هـا) پیشنهادی خـود را بـرای مـسالـه ی مـورد 

نظرتان و هم چنین دلیل استفاده از آن را توضیح دهید. 

(مـراحـل اجـرای پـروژه) در این قـسمت رونـدی که بـرای انـجام پـروژه قـصد دارید طی کنید را بـنویسید. بـرای انـجام 

هـر پـروژه  ای نیاز اسـت آن  را بـه مـراحـل کوچک تـر تقسیم و آن مـراحـل را بـه تـرتیب اجـرا کرد. بـه طـور مـثال بـرای پـروژه ی 

دسـته بـندی تـوییت هـای فـارسی مـراحـل اجـرا بـه این شـرح اسـت: ابـتدا داده جـمع آوری می شـود، بـعد از تمیزکاری دیتا، 

الـگوریتم (الـف) بـاید بـرای آن پیاده سـازی شـود، بـعد از پیاده سـازی الـگوریتم و انـجام آزمـایش هـای الزم، نـوبـت بهـبود 

و اشکال زدایی آن می باشد و … 

(اعـضای گـروه) هـمان طـور که گـفته شـد پـروژه در قـالـب گـروه هـای دو نـفره انـجام می شـود. در این قـسمت بـاید 

مشخصات اعضای گروه ذکر شود. 

 آن هـا را در این فـرم ارسـال کنید. آخـرین مهـلت ارسـال پـروپـزال هـا ۲۰ آذر 
ً
بـعد از آمـاده کردن هـمه ی این مـوارد، لـطفا

اسـت. هـر پـروپـزال  تـوسـط دسـتیاران آمـوزشی بـررسی می شـود و در صـورت تـایید می تـوان کار خـود را روی پـروژه آغـاز کرد. 

 
ً
 مشکالت مـوجـود  در آن بـرای شـما ارسـال خـواهـد شـد. لـطفا

ً
اگـر پـروپـزال ارسـالی شـما تـایید نشـد نـگران نـباشید! حـتما

اشکاالت آن را برطرف کنید و دوباره ارسال کنید. دقت کنید حداکثر تا ۲۵ آذر باید پروپزال خود را نهایی کرده باشید. 

پـروپـزال ارسـالی شـما در وهـله ی اول از لـحاظ شـرح دقیق مـسالـه، روش ارزیابی و پیش نیازهـا بـررسی می شـود. هـم چنین 

دلیل استفاده از راه حل پیشنهادی وخالقیت شما در موضوع پروژه از دیگر موارد موثر در ارزیابی پروپزال شماست. 

اگـر که نـتوانسـتید و یا مـایل نـبودید خـودتـان مـوضـوعی بـرای پـروژه ی پـایانی پیدا کنید، می تـوانید بـا کسر ۵ درصـد از نـمره ی 

کل پـروژه، مـوضـوعی پیشنهادی از دسـتیاران حـل تـمرین دریافـت کنید (دقـت کنید که بـا این حـال بـاز هـم بـاید پـروپـزال 

پروژه را تهیه کنید) . 
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۲. گزارش نهایی (۵۰ نمره) 

پـس از پیاده سـازی پـروژه و انـجام آزمـایشات آن، بـاید گـزارش مـربـوط بـه آن را تهیه کنید. بیشترین بـخش نـمره ی پـروژه را 

این قـسمت بـه خـود اخـتصاص می دهـد. گـزارش نـهایی، تـوضیحات کامـل و دقیق از تـمامی کار هـایی اسـت که در طـول 

پـروژه انـجام داده اید و نـشان دهـنده ی خـروجی کار شـما و میزان تـوانـایی در حـل مـسالـه اسـت. گـزارش نـهایی بـه چـند بـخش 

تقسیم می شود: 

(چکیده)  در این بخش توضیحی کوتاه از پروژه ی خود، دلیل انتخاب این موضوع و راه حلتان بیاورید. 

(مـقدمـه و مـعرفی)  بیان دقیق مـسالـه و تـوضیح شـرایط آن در این بـخش قـرار می گیرد،  هـم چنین معیار ارزیابی 

راه حل ها و عملکرد آن ها نیز در این بخش معرفی می شوند. 

 بـاید مـطالـعه ای بـر روی کارهـایی که تـا اآلن انـجام شـده اسـت انـجام 
ً
(کار هـای مرتـبط) بـرای انـجام هـر پـروژ ه ا ی طبیعتا

داد. این بخش برای توضیح کلی سایر راه حل های موجود و مقایسه ی روش شما با آن هاست. 

(راه حـل ارائـه شـده) در این بـخش راه حـل شـما بـرای مـسالـه ای که مـطرح کردید بـاید بـه طـور کامـل و دقیق تـوضیح داده 

شود. 

(آزمـایش هـا) نـحوه ی انـجام آزمـایش هـا، تنظیمات، محیط اجـرا و نـتایج هـر کدام از آن هـا در این بـخش تـوضیح داده 

می شود. 

(تحـلیل و تفسیر نـتایج) مـهم تـرین بـخش کل گـزارش این قـسمت اسـت. شـما بـاید در این بـخش نـتایج و خـروجی 

سیستم را تحـلیل و تفسیر کنید. همچنین بیان کنید بـه چـه عـلت راه حـل شـما تـوانسـته نـتایج خـوبی بگیرد و یا حتی 

دلیل شکست آن چیست؟ در چــه شــرایطی سیستم شــما عملکرد خیلی خــوبی از خــود نــشان می دهــد و در چــه 

شرایطی نتایج آن ضعیف است؟ 

(منابع) در این بخش منابع و ابزار های مورد استفاده ی خود را قرار دهید. 

آخـرین مهـلت تـحویل گـزارش ۱۰ بـهمن می بـاشـد، هـم چنین تـمامی گـزارش هـا بـاید در پـلتفرم بـوتـه نـوشـته شـونـد. پـس از 

تایید پروپزال ها، پروژه های شما در سایت بوته ایجاد می شود و می توانید نوشتن گزارش خود را آغاز کنید. 

رعـایت قـالـب ذکر شـده در بـاال و هـم چنین تـوضیح دقیق و کامـل هـر کدام از بـخش هـا معیار ارزیابی پـروژه ی شـما در این 

مرحله است. 
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نمونه ای از گزارش های قابل قبول* 

استدالل استراتژی بر اساس نقشه نفوذ •

نویسه خوان فارسی  •

پیشنهاد آهنگ •

* تـمامی این گـزارش هـا بـه دلیل فـرمـت گـزارش نـویسِی مـناسـب، در این جـا آورده شـده انـد بـنابـراین لـزومی نـدارد مـباحـث مـطرح شـده تـوسـط 

آن ها در این درس استفاده شود. 

۳. ارائه ی حضوری (۳۰ نمره) 

در ارائـه ی حـضوری در ۱۰ دقیقه فـرصـت دارید پـروژه و نـتایج خـود را تـوضیح دهید و از آن دفـاع کنید. ارائـه شـامـل تـوضیح 

مـسالـه، تـوضیح راه حـل، چـالـش هـا، نـمایش نـتایج و دمـو اسـت. تـوصیه می کنیم در این بـخش از تـعداد زیادی نـمودار و 

مثال استفاده کنید. کیفیت محتوای ارائه و از همه مهم تر تسلط بر آن ها معیار نمره دهی در این بخش خواهد بود. 

 اعالم خواهد شد. 
ً
اطالعات بیشتر در مورد این مرحله متعاقبا

۴. موارد قابل تحویل 

هر گروه باید برای پروژه ی خود مخزنی در وب سایت گیت هاب ایجاد کند و موارد زیر را در آن قرار دهد: 

فایل های پیاده سازی پروژه •

دستورالعمل و موارد الزم برای اجرای دوباره ی پروژه و آزمایش ها •

لینک به صفحه ی گزارش در سایت بوته •

اسالید های ارائه ی حضوری •
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زمینه های مجاز برای انتخاب موضوع پروژه 

هـمان طـور که گـفته شـد راه حـل هـای شـما بـاید از بین مـباحثی که در کالس مـطرح شـده اسـت انـتخاب شـود؛ در زیر تـمامی 

 بـرای هـر زمینه تـوضیحاتی کوتـاه و هـم چنین کاربـر د هـای مـعروف آن ذکر شـده 
ً
مـوضـوعـات مـجاز آورده شـده اسـت. ضـمنا

 به نکات زیر توجه کنید: 
ً
است. قبل از پرداختن به زمینه  ها و کاربردشان، لطفا

مـسائـل و پـروژه هـایی که در زیر مـطرح می شـونـد، تـنها و تـنها بـرای ایده گـرفـتن و آشـنایی بـا مـسائلی اسـت که می تـوان در •

 انـتظاری نـداریم پـروژه هـایی که انـتخاب 
ً
هـر زمینه حـل کرد. تـوجـه کنید که بعضی از آن هـا بسیار پیچیده هسـتند و اصـال

می کنید از لحاظ پیچیدگی در سطح آن ها باشند. 

کاربـرد هـا و مـسائلی که در ادامـه ذکر شـده، فـقط بخشی از مـسائـل قـابـل حـِل هـر زمینه اسـت و نـه «مـوضـوعـات پیشنهادی •

 مـجبورید از بین آن هـا پـروژه ی خـود را 
ً
بـرای پـروژه پـایانی». بـنابـراین آوردن آن هـا در زیر بـه این مـعنا نیست که حـتما

 با هدف آشنایی با زمینه ها جمع آوری شده اند. 
ً
انتخاب کنید. آن ها صرفا

انـتخاب مـوضـوعی که مـورد عـالقـه ی شـماسـت از هـر چیزی مـهم تـر اسـت، بـنابـراین اگـر از این سـند ایده ای نـگرفتید •

نـگران نـباشید، مـطمئن بـاشید بـا کمی صـرف وقـت، گشـت و گـذار در اینترنـت و گـپ بـا دسـتیاران آمـوزشی می تـوانید 

موضوع مورد عالقه ی خود را پیدا کنید. 

۱. مسائل جست و جو 

بـرای یافـتن بهـترین جـواب ممکن بـرای یک مسـئله روش هـای مـتعددی وجـود دارد، یکی از سـاده تـرین روش هـا جسـت و جـو 

اسـت. سـادگی آن هـا بـه این دلیل اسـت که نیازی بـه یادگیری نـدارنـد و صـرفـا بـا جسـت وجـو درختی تـمام حـالـت هـای ممکن 

را نـگاه می کند و بهـترین را انـتخاب می کند. الـبته الـگوریتم هـای مـتعددی بـرای کوتـاه کردن جسـت و جـو و بـه اصـطالح 

 بهـترین جـواب را انـتخاب نمی کنند و صـرفـا مجـموعـه ای 
ً
هـرس  کردن درخـت وجـود دارد. الـگوریتم هـای جسـت و جـو لـزو مـا

اکشن ها را برمی گردانند که به وضعیت هدف می رسد. 

بعضی از کاربرد های روش های جست وجو در دنیای واقعی: 

پیدا کردن مسیر: الگوریتم های پیدا کردن بهترین مسیر در خودرو ها. [لینک] •

طراحی VLSI: قرار دادن قطعات روی برد به صورتی که کمترین فضا اشغال شود و تاخیر کمینه شود. [لینک] •

مسیریابی ربـات: بـرای ربـات هـا که مسیر مشخصی نـدارنـد و در واقـع فـضای اکشن هـا و وضعیت هـایشان بی نـهایت •

است. [لینک] 

توالی مونتاژ کردن قطعات به صورت خودکار: پیدا کردن ترتیب برای بستن قطعات مختلف یک وسیله. [لینک] •
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https://elib.uni-stuttgart.de/bitstream/11682/3036/1/main.pdf
http://www.math.ucsd.edu/~ronspubs/pre_tree_structures.pdf
https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall11/cos495/COS495-Lecture22-GraphSearchMP.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/e248/aa03f7244a3b24d0ce0002238485a346d394.pdf


طراحی پرو تیئن: پیدا کردن یک ترتیبی از آمینواسیدها برای ساخت یک پروتیئن برای درمان یک بیماری. [لینک] •

عامل هوشمند بازی ها مانند شطرنج، تخته نرد، Solitaire و … •

  MDP ۲. مسائل قابل توصیف با

فـرآیند هـای تصمیم گیری مـارکوف چـارچـوبی را بـرای مـدل سـازی فـرآیند هـای کنترل، تصمیم گیری و بـرنـامـه ریزی که در آن 

عـامـل تـصادفی دخیل اسـت فـراهـم می کنند. بـه طـور خـالصـه MDPهـا بـرای بـرنـامـه ریزی دنـبالـه ی بهینه ای از عـمل هـا 

هسـتند که مـطمئن نیستیم ۱۰۰٪ درصـد تـاثیرگـزار بـاشـند. نـوع گسـترش یافـته ی این نـوع مـسائـل POMDP هـا هسـتند؛ 

 قـابـل مـشاهـده نیست. 
ً
تـفاوت این دسـته بـا نـوع مـعمولی آن در این اسـت که فـضای حـاالت و بـه طـور کلی محیط، تـمامـا

 عـامـل مـطمئن نیست در چـه حـالتی قـرار دارد. این حـالـت پشـتبیانی از مـسائـل سـخت تـری را 
ً
این بـه این مـعناسـت که لـزومـا

به MDP اضافه می کند. 

 :MDP بعضی از کاربردها و نمونه مسائل قابل حل با

حرکت و کنترل ربات ها •

کنترل مقدار تولید کارخانه ها بر اساس نیاز بازار •

کنترل تاخیر روشن شدن ماژول وایرلس برای بهبود مصرف انرژی [لینک] •

سرمایه گذاری بهینه در بازار بورس [لینک] •

شرط بندی بهینه [لینک] •

فرستادن تعداد کاتالوگ های بهینه برای بیشتر کردن میزان سود [لینک] •

سیستم گفت و گو و تولید دیالوگ [لینک] •

[بیشتر…] •

۳. یادگیری تقویتی* 

در یادگیری تـقویتی، یک عـامـل از طـریق «سعی و خـطا» و ارتـباط بـا محیط  عملکرد خـود را بهـبود می بخشـد. در هـر گـام 

زمـانی، عـامـل حـالـت محیط را مـشاهـده کرده و طـبق آن اقـدام بـه تصمیم گیری و انـجام عـمل می کند. عـمل انـجام شـده 

مـوجـب تغییر وضعیت محیط می شـود و در نتیجه ی آن، عـامـل یک سیگنال بـه عـنوان پـاسـخ از محیط دریافـت می کند. 

این سیگنال که از نوع پاداش یا تنبیه است، به عامل کمک می کند تا عملکرد خود را بهبود بخشد. 
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https://arxiv.org/pdf/1806.06064.pdf
https://pypi.org/project/python-chess/
https://github.com/chanddu/Backgammon-python-numpy-
https://github.com/shlomif/PySolFC
http://www.cim.mcgill.ca/~decinfo/courses/ecse506/winter-2014/notes/MDP-structure.pdf
https://www.minet.uni-jena.de/Marie-Curie-ITN/SMIF/talks/Baeuerle.pdf
http://www.cim.mcgill.ca/~decinfo/courses/ecse506/winter-2014/notes/MDP-structure.pdf
http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/aism/st11/MDPApplications1.pdf
https://nlp.stanford.edu/pubs/IS2006_HaveWeMet.pdf
http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/aism/st11/MDPApplications1.pdf


بعضی از کاربردها و نمونه مسائل قابل حل با یادگیری تقویتی: 

کنترل و حفظ تعادل در پهپادها و کوآد کوپتر ها •

عامل هوشمند برای انواع بازی ها (مثال بازی های Atari [لینک]) •

کنترل و آموزش ربات های صنعتی [لینک] •

 رسیدن به طراحی بهینه برای تولید یک محصول (به طور مثال طراحی بهینه ی موتور جت) •

توزیع بهینه ی پردازه ها روی هسته های پردازنده برای مصرف کمینه ی انرژی [لینک] •

سیستم های هوشمند چت بات و تولید دیالوگ [لینک] •

[بیشتر…] •

۴. یادگیری ماشینی* 

یادگیری مـاشین روشی بـرای تحـلیل داده اسـت که بـه طـور خـودکار مـدلی از روی دادهی مـوجـود می سـازد. این روش یکی 

از شـاخـه هـای هـوش مـصنوعی بـر اسـاس این تفکر اسـت که مـاشین می تـوانـد از داده ی مـوجـود بـا کمترین دخـالـت انـسان 

یاد بگیرد، الگوها را تشخیص دهد و تصمیم گیری کند.  

بیشتر صـنایعی که بـا داده هـای بـزرگ کار می کنند، ارزش تکنولـوژی هـایی که از یادگیری مـاشین اسـتفاده می کنند را 

میدانـند. بـا دریافـت اطـالعـات از داده هـا شـرکت هـا قـادر خـواهـند بـود که بـه صـورت بهینهتـر کار کنند و از رقـبای خـود 

پیشی بگیرنـد. از یادگیری مـاشینی در سـرویس هـای اقـتصادی، صـنایع هـمگانی، مـراقـبت هـای سـالمتی، تـجارت و فـروش، 

حـمل و نـقل عـمومی و کشاورزی اسـتفاده می شـود. بـه دلیل کاربـرد گسـترده ی یادگیری مـاشینی در دنیای امـروز، در زیر 

فـقط چـند مـورد از تسک هـای قـابـل حـل بـا یادگیری مـاشینی آمـده اسـت امـا شـما می تـوانید بـرای مـشاهـده ی لیست کامـل تـر بـه 

لینک های پایانی مراجعه کنید. 

بعضی از کاربردها و نمونه مسائل قابل حل با یادگیری ماشینی: 

• (Text	Classification) دسته بندی متن

• (Image	Classification) دسته بندی تصاویر

• (Sentiment	Analysis) تشخیص احساس و لحن جمله

• (Object	Detection) تشخیص اشیا در تصاویر

• (Image	Generation	&	Generative	Adversarial Networks) تولید تصویر جدید شبیه به دیتاست
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https://deepmind.com/research/publications/playing-atari-deep-reinforcement-learning
https://www.technologyreview.com/s/601045/this-factory-robot-learns-a-new-job-overnight
http://www.ecs.umass.edu/ece/tessier/lu-glsvlsi15.pdf
https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/towards-end-end-reinforcement-learning-dialogue-agents-information-access/
http://web.stanford.edu/class/cs234/project.html


• (Face	Recognition) تشخیص هویت و چهره

• (Recommender	Systems) سیستم های پیشنهاد دهنده

• (Text	Summarization) خالصه سازی متن

• (Constituency	Parsing	&	Dependency	Parsing) تجزیه ی جمله و ساخت درخت آن

• (Machine	Translation) ترجمه ی ماشینی

برای مشاهده ی لیست کامل تر می توانید از منابع زیر استفاده کنید: 

• kaggle.com

[بیشتر...] •

* تکنیک هـای یادگیری عمیق بـا اینکه جـزو مـباحـث مـطرح شـده در این درس نیست ولی اسـتفاده از آن هـا در پـروژه  

 مـورد قـبول اسـت. بـا این حـال در نـظر داشـته بـاشید مـهم تـرین هـدِف پـروژه، یادگیری شـماسـت؛ 
ً
اشکالی نـدارد و کامـال

بنابراین توصیه می کنیم ابتدا هدف خود را درک کامل این تکنیک ها بگذارید و سپس استفاده از آن ها را آغاز کنید.
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http://kaggle.com
http://cs229.stanford.edu/projects.html

