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Цели на предметната програма (компетенции):
10.
Целта на курсот е студентите да ги научат главните концепти на методите и техниките кои се применуваат за
препознавање на облици.По завршувањето на курсот кандидатитеќе бидат оспособени за дизајнирање,
реализирање и имплементација на системи за автоматско препознавање на облици, проценка на нивните

перформанси и нивна оптимизација.

Содржина на предметната програма:
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Вовед во проблематиката на препознавање на облици.Машинска перцепција, компоненти на систем за
препознавање на облици. Видови на обележја, екстракција на обележја, селекција на обележја и генерирање на
обележја. Класификатори базирани на Баесовата теорија на одлучување, линеарни класификатори, нелинеарни
класификатори.Методи за ненадгледувано учење. Дизајн и имплементација на систем за препознавање на
облици. Евалуација на перформанси на систем. Системи за идентификација и автентификација, за медицинска
дијагносика, одбрана, биоинформатика, препознавање на текст, ракопис, лица, отисоци од прст, биометриски
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17.4.
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Метод на следење на квапитетот на наставата

интерна евалуација и анкети
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