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Note: There is a possibility that this course will be given in English 

This depends on the number of foreign participants in it 
A final decision about this matter will be taken in the first lecture   

  

  
 להורדת קובץ תיאור הקורס

  
 תיאור הקורס

ניתן  לה תייח ס  .  בתחום  ע יבוד  אות ות  ו תמו נות  מ תפתח ת  בשנים  ה אחר ונות   זיר ה  מ רת קת  של  מ חקר  ה עוס קת   בייצוגים  ד לילי ם  יתירים
נקודת  מבט  אחר ת  על   תחו ם  זה   הינה  כמו דל  מת קדם .  90-שרווחו  בשנות  ה  wavelet-לתחום  ז ה  כהמ שך   טבעי   והכללה  של  שיטות  ה

הרעיון  הבס יסי בייצ וגי ם אלו  הינה  התמ רה  י תירה  בה  מספ ר  מקדמי ה ייצוג   גד ול ממס פר  .  תמונות ה מכליל מ ודל ים  קודמ ים\לתיאור  אותו ת
. דלילות  של   מקד מי  הייצו ג  –י  ריבוי  אפס ים  "זה  ב ייצוג  עולה   אפשרות  מרתקת  של  כפ יית  פשטו ת  ע "  בזבוז"לצד  .  הדגימות  באות  המקור י

אולי  אף  מענ יינת  מזה  היא  הע ובדה ).  ולמרבה  ה פלא  פ תיר ות(מסתבר  כי  כפיית   דלילות  באופ ן  זה  מ עוררת  מגוון  רחב  של   בע יות  יפות  
מהבעיות ,  במסגרת  קורס   ז ה  נס קור   את  התחום.  עם  הצלחה  מרשימה ,  שלמודל  המ וצע  יישומים   רבים   ומ גוו נים  בעיבוד  אותות   ות מונו ת

תוכנית  הה רצאו ת  תכלול  את  הנושאים .  ועוד,  בדחיסה,  ועד  לי ישומים  בבעיות   היפוך   בתמונות,  התיאורטיות  הבסיס יות  שהוא  מ עור ר
 :הבאים

  
  

  
 דרישות הקורס

תרגילי  בית   בהם  הדג ש  ה וא  על   4א    3    במהלך  ה קורס  יינת נו).  י  המרצה  האחראי"כל  ההר צאות  תי נתנה  ע(זהו  ק ורס  בפורמט  ר גיל  
 1-3המבוסס  על  )  אפשרי  בזוגו ת(כל  סטודנט  יבצע  פרויקט  ,  בנוסף.  יישומים  שונים  ש ייד ונו  ב כית ה\של  אלגוריתמים   MATLAB-תכנות  ב

וכמו ,  המתארת  את  עיקרי  הדבר ים  במאמ רי ם  אלה  PowerPointבפרויקט  זה  הסטודנט  יידרש  להכין  מצגת  .  מאמרים  מהעת  האחרונה
בסיום  הקורס  ).  עמודים  20-30-היקף  של  כ (והשאלות  הפת וחות  שה ותיר ו  ,  תרומתם,  ח  מ סכם  ובו  תיאור   של  המאמרים  הללו"כן  דו

שאלות  אשר  תבדוק   20-30בסיום  הק ורס  ת יערך  בחינ ה ב ת ,  כמו כ ן.  יאורגן יום  עיון  ובו  משת תפ י הקור ס  יציגו  את  הפרו יקטים
 . ומר הנלמדהתמצאות כללית בח

  
  .בקובץ זהמידע נוסף על הפרויקט והדרך למצוא מאמרים לבחירה כבסיס לפרויקט ניתן למצוא 

  
 מבנה הציון

 .בחינת התמצאות - 30%, ח על הפרויקט"דו - 20%, סמינר על הפרויקט - 20%, תרגילי בית - 30%
  

 למעוניינים
 .שומעים חופשיים המעוניינים להצטרף יתקבלו בברכה     
 .על מנת להיכנס לרשימת התפוצה) elad@cs.technion.ac.il(אנא שילחו אימייל למרצה הקורס      

  
 חומר לחלוקה והודעות 

 . להורדה כאןהשקפים שיוצגו בהרצאת הפתיחה זמינים  - 2013בספטמבר  1      •
  

  
 

 מיכאל אלעד :מרצה
 נקודות2 :זיכוי אקדמי

 4טאוב,12:30–10:30',יום א :שעות הרצאה ומקום
 )תלמידי מוסמכים אינם נדרשים לקדם (046200או236860 :דרישות קדם

 Sparse and“מאמרים שיוזכרו במהלך הסמסטר והספר  :ספרות נדרשת
Redundant Representations- From Theory to 
Applications in Signal and Image Processing”  שנמצא

 במספר עותקים בספריה
ומשם יש  (http://www.cs.technion.ac.il/~elad/teaching )כתובת האתר: (אתר הקורס

 )לעקוב אחר הקישורים לקורס זה
 )'יום ב (24.3.14 –' מועד ב, )'יום ו( 14.2.14 -' מועד א :מועדי הבחינה

 הנושא פרק בספר הרצאה
 מבוא כללי 1 1
 יחידות פתרונות דלילים 2 2
 ]Batch-OMP–1תרגיל בית [pursuitאלגוריתמי 3 3
 משפטי שקילות  –  pursuitביצועי אלגוריתמי  4 4
 יחידות ואלגוריתמים –התייחסות לרעש  5 5
 ]FISTA - 2תרגיל בית  [iterated shrinkage, ביצועים ויציבות –התייחסות לרעש  5,6 6
 יסודות וניתוח שיטת הסף–ניתוח ביצועים ממוצעים 8 7
 BP -והקשר שלה לDanzig-selector-שיטת ה 9 8
 מגוון יישומים אפשריים, Sparse-Landעיבוד אותות בעזרת מודל 8 9

 ]Gibbs Sampler – 3תרגיל בית [ בסיס–MMSE–ו MAPמשערכים 10, 9 10
 שיטות–MMSE-וMAPמשערכים 11 11
 דחיסת תמונות פנים,)K-SVD-וMOD(לימוד מילונים 11 12
 ]הורדת רעש מתמונה – 4תרגיל בית [שיטות שונות וקשריהן–ניקוי רעש 13, 12 13
 סיכום, רזולוציה-סופר, מילוי חורים בתמונות, הפרדה, שחזור –יישומים אחרים  14 14
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