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III. A tantárgy célkituzései
A neurális hálók és alkalmazásaik előadás az adaptív algoritmusok alkalmazásait mutatja be, hangsúlyt fektetve az algoritmusok használatára.
Igyekszünk az alkalmazások egy viszonylag széles skáláját lefedni, a Bayes-modell alkalmazásaitól egészen a független-komponens alapú modellezésig illetve a hangfelismeréstől a DNS-molekulák és felismeréséig.

IV. A tantárgy tartalma
Komponensek  analízise:
Statisztikus modellezés alapjai – sajátértékek és sajátvektorok [9],Főkomponensek [2,4]. Független komponensek és a jelek elválasztása [8].
Bayes-féle modellezés:
Becslési módszerek [1, 2, 3], Hierarchikus modellek és a modell paramétereinek a becslése [1,2,4], Bayes-féle modellezés: az a-poszteriori és a prediktív eloszlások használata [4, 5].
Rejtett Markov modellek (HMMs):
HMM definíciók [7], Rejtett állapotok becslése [7],HMM alkalmazások (1) beszébfelismerés [7,8],HMM alkalmazások (2) DNS szegmentálás[7,8],
Gaussz-folyamatokkal történő modellezés:
A kernel függvény, funkcionális Bayes-modellek[4,5,6],	 Közelítések és a KL-távolság használata, a Gauszz-folyamatokkal töténő modellezés alkalmazásai.


V. Könyvészet
[1]. Bishop C.M (2006) Pattern Recognition and Machine Learning, Springer Verlag.
[2]. Russell S, Norvig P. (2003) Artificial Intelligence: A Modern Approach (Second Edition), Prentice Hall.
[3]. Mitchell T (1997) Machine Learning, McGraw Hill.
[4]. Bernardo J.M, Smith A.F.M (2000) Bayesian Theory, John Wiley & Sons.
[5]. MacKay D.J.C (2003) Information Theory, Inference and Learning Algorithms, Cambridge University Press, HTTP: http://wol.ra.phy.cam.ac.uk/mackay/itila/book.html.
[6]. Barto A. (2002): Statistical Pattern Recognition, John Wiley & Sons.


VI. Az oktatói tevékenység heti tematikája
·	Komponensek  analízise (1-4 hét):
·	Statisztikus modellezés alapjai – sajátértékek és sajátvektorok [9],	(2 ó.)
·	Főkomponensek [2,4].	(2 ó.)
·	Független komponensek és a jelek elválasztása [8].	(2+2 ó.)

·	Bayes-féle modellezés (5-7 hét):
·	Becslési módszerek [1, 2, 3],	(2 ó.)
·	Hierarchikus modellek és a modell paramétereinek a becslése [1,2,4],	(2 ó.)
·	Bayesfél modellezés: az a-poszteriori és a prediktív eloszlások használata [4, 5].	(2 ó.)

·	Rejtett Markov modellek (HMMs) (8-11 hét):
·	HMM definíciók [7], 	(2 ó.)
·	Rejtett állapotok becslése [7],	(2 ó.)
·	HMM alkalmazások (1) beszébfelismerés [7,8],	(2 ó.)
·	HMM alkalmazások (2) DNS szegmentálás[7,8],	(2 ó.)

·	Gauss-folyamatokkal történő modellezés (12-14 hét):
·	A kernel függvény, funkcionális Bayes-modellek[4,5,6],	(2 ó.)
·	Közelítések és a KL-távolság használata	(2 ó.)
·	A Gauss-folyamatokkal töténő modellezés alkalmazásai. 	(2 ó.)


VII. Alkalmazott didaktikai módszerek
Az előadások során bátorítom a kérdések feltevését, valamint érdekes példákat mutatok be valamint megoldandó feladatokat írok fel. Ezen feladatokat a szemináriumok alatt megbeszéljük. A hallgatók önálló tevékenységét támogatom alkalmazások bemutatásával valamint plusz tevékenység jutalmazásával.
Használunk a megfelelő programnyelvekkel ellátott számítógépeket gyakorlásra; vetítőt az előadásokhoz tartozó jegyzetek kivetítéséhez. Az előadások tematikája, a laborfeladatok és a a kötelező olvasmányok letölthető anyaga megtalálható a
http://www.cs.ubbcluj.ro/~csatol/mach_learn  
lapon.

VIII. Értékelés
A félév-végi jegy írásbeli vizsga eredménye. A vizsgán való részvételhez szükséges a labor- illetve gyakorlati órákon kiadott feladatoknak a leadása, ezek a vizsgapontok 40%-át jelentik, az írásbeli a maradék 60%-ot.
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