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Obrazların tanınması    

 

İzahat vərəqi 

 
Obrazların tanınması fənni ötən əsrin ikinci yarısından 

etibarən dünyanın aparıcı universitetlərinin riyaziyyat fakültələrində 

tədris olunan əsas Obrazların tanınması əsas vəzifəsi tələbələrə 

formal dillər nəzəriyyəsini, klassik qərar qəbuletmə  nəzəriyyəsini və 

mürəkkəblik nəzəriyyəsini öyrətməkdən ibarətdir. Bu biliklər tətbiqi 

riyaziyyatın müxtəlif sahələrində nəzəri tədqiqatların aparılması 

zamanı və eləcə də proqramlaşdırma, nəzəri informatika kimi 

müxtəlif tətbiqi sahələrdə məsələlərin həlli zamanı vacibdirlər.         

Fənnin mənimsənilməsi nəticəsində tələbələr 

Bilməlidir: 
- Obrazların tanınmasının (OT) əhəmiyyəti nədir 
- Tətbiqi məsələlərdə OT-nın rolu 

 
Bacarmalıdır: 
- Məsələlərin qoyuluşu. OT-da alqoritmlərin qurulması 

- Uyuşmayan tənliklər sisteminin komitet həllərinin qurulması. 

Statistik tanınma məsələləri. 

- model qurmağı 

- Tanınma məsələlərinin təsnifatı 

- OT-da riyazi, sintaksis, statistik üsullar 
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- Hesablama və alqoritm qurulması 

- Proqram tərtib etmə bacarığı 

-  

Yiyələnməlidir: 

- OT—da üsullar 

- Həndəsi tanınma üsulları 

- Tanınmanın mərhələləri 

- Nəticəni şərh etməyi bacarmalıdır 

   - Ədədi hesablama aparmağı, alqorirm qurmağı 

      Fənnin tədrisində mövzulara uyğun hazırlanmış slaydların 

nümayişi üçün noutbuk və proyektorun olması məqsədəuyğundur.  

 
MÖVZULARIN SAATLAR ÜZRƏ PAYLANMASI 

№ Mövzuların adı 

Auditoriya saatlarının 
miqdarı 

mühazirə məşğələ 

1.  
Obrazların tanınmasının əsas 
anlayışları 

2 1 

2.  Kompaktlıq hipotezası 2 1 

3.  Hemminq məsafəsi 2 1 

4.  
Ən qısa yolun tanınması məsələsinin 
tam şəkildə həlli 

2 
1 

5.  Qraflar üzərində tanınma məsələləri 2 1 

6.  Sifarişlər portfeli məsələsinin tanınma 2 1 
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Mövzuların qısa məzmunu 
 

Mövzu № 1. Obrazların tanınmasının əsas anlayışları. 

Əsas anlayışların verilməsi. Həll anlayışının verilməsi. Rozenblatt 
sxeminin verilməsi. OT-nın tətbiq edildiyi sahələr  [1-3]. 
 

Mövzu № 2. Kompaktlıq hipotezası 

Kompaktlıq hipotezasının əhəmiyyətinin verilməsi. Kompaktlıq 

hipotezası ödənilmədikdə OT-da əmələ gələn çətinliklər [1-3]. 

 

Mövzu № 3. Hemminq məsafəsi. 

məsələsi kimi həlli haqqında (Çanta 

məsələsi) 

7.  Etalonlu tanınma 2 1 

8.  
Sortlaşdırmanın tanınma məsələsi kimi 

verilməsi 
2 

1 

9.  Metrikaya görə tanınma 2 1 

10.  
Qradiyent alqoritmin xətasının 
tanınma məsələsinə tətbiqi 

3 
1 

11.  
Qiymətləndirmə əsasında tanınma 

məsələləri 
2 

1 

12.  Statistik tanınma üsulları 3 2 

13.  İki qraf arasında məsafə 2 1 

14.  Tanınmanın dayanıqlığı məsələsi 2 1 
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Diskret çoxluqlarda məsafə anlayışının verilməsi. Hemminq 
məsafəsinin hesablanma qaydası. Hemminq məsafəsi terminində 
tanınma məsələləri. Bul dəyişənli diskret optimallaşdırma 
məsələlərində Hemminq məsafəsi terminində tanınma məsələsi [1-3]. 
 

Mövzu № 4. Ən qısa yolun tanınması məsələsinin tam şəkildə 
həlli. 

Ən qısa yol anlayışının daxil edilməsi. Deykstr alqoritminin 

verilməsi Deykstr alqoritmi vasitəsi ilə tanınma məsələsinin həlli 

[1-3]. 

 

Mövzu № 5. Qraflar üzərində tanınma məsələləri. 
Qraflar haqqında əsas anlayışlar. Qraflar üzərində tanınma 

məsələsinin qoyuluşu. Deykstr alqoritmi vasitəsi ilə tanınma 

məsələsinin həlli (ardı)  [1-3]. 

 

Mövzu № 6. Sifarişlər portfeli məsələsinin tanınma məsələsi kimi 
həlli haqqında (Çanta məsələsi) 

Sifarişlər portfel məsələsinin qoyuluşu. Sifarişlər portfel 

məsələsinin həlli Həllin interpretasiyası. Sifarişlər portfeli 

məsələsinin tanınma məsələsi kimi verilməsi. Misalların qurulması  

[1-3]. 

Mövzu № 7. Etalonlu tanınma. 
Etalonlu tanınma anlayışının verilməsi. Misallar. Etalonlu 

tanınma üsulları. Müəllimli və Müəllimsiz tanınma. Öyrədici 

ardıcıllığın qurulması [1-3]. 
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Mövzu № 8. Sortlaşdırmanın tanınma məsələsi kimi verilməsi. 

Niazmlama anlayışının daxil edilməsi. Nizamlama üçün 

alqoritmin verilməsi. Alqoritmlərin təsnifatı. Alqoritmlərin 

keyfiyyətinə görə tanınma məsələsi [1-3]. 

 

Mövzu № 9.  Metrikaya görə tanınma. 
Metrika anlayışının daxil edilməsi. Metrikaların müqayisəsi.  
[1-3]. 

 

Mövzu № 10.  Qradiyent alqoritmin xətasının tanınma məsələsinə 
tətbiqi. 
Alqoritmin verilməsi. Xətanın tapılması. Xətanın tanınma məsələsinə 
tətbiqi [1-3]. 
 

Qiymətləndirmənin ölçülməsinin verilməsi. Qiymətləndirmənin 

tanınma kimi verilməsi. 

[1-3]. 

 
Mövzu № 12.  Statistik tanınma üsulları. 
İlkin anlayışların daxil edilməsi. Risk funksiyasının seçilməsi. 
[1-3]. 

 

Mövzu № 13. İki qraf arasında məsafə. 

İki qraf arasında məsafənin verilməsi. Məsafənin hesablanmasına aid 
misallar [1-3]. 

Mövzu № 11. Qiymətləndirmə əsasında tanınma məsələləri 
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Mövzu № 14.  Tanınmanın dayanıqlığı məsələsi. 
Dayanıqlıq anlayışının daxil edilməsi. Tanınmanın seçilməsi. 
[1-3]. 

  

 

Sərbəst işlərin mövzuları. 

1. Obrazların tanınmasının əsas anlayışları. 

2. Kompaktlıq hipotezası. Hemminq məsafəsi. 

3. Qraflar üzərində tanınma məsələləri. Ən qısa yolun tanınması 

məsələsinin tam şəkildə həlli. İki qraf arasında məsafə. 

4. Sifarişlər portfeli məsələsinin tanınma məsələsi kimi həlli 
haqqında (Çanta məsələsi) 

5. Etalonlu tanınma. Metrikaya görə tanınma. 
6. Sortlaşdırmanın tanınma məsələsi kimi verilməsi. 
7. Qradiyent alqoritmin xətasının tanınma məsələsinə tətbiqi. 
8. Qiymətləndirmə əsasında tanınma məsələləri 

9.  Statistik tanınma üsulları. 
10.  Tanınmanın dayanıqlığı məsələsi. 
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