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Obiective
Cursul urmareste prezentarea notiunilor si metodelor de baza utilizate intr-o analiza a colectiilor mari de date pentru descoperirea de eventuale asocieri, sabloane, clasificari.
Conþinutul
Cursul de modelare stohasticã a datelor se ocupã cu aplicarea &#8211; pentru diferite tipuri de date &#8211; al unor algoritmi care folosesc modele stohastice.
Pe durata cursului accentul se va pune pe aplicarea algoritmilor ºi analiza datelor &#8211; a caracteristicilor &#8211; pe care vrem sã modelãm. Am vrea sã folosim un anumit algoritm pentru date discrete ºi una alta pentru cele continue. În pofida faptului cã mai multe date înseamnã mai multã informaþie, dar pentru extracþia informaþiei necesitã de obicei o cunoºtinþã prealabilã &#8211; a-priori knowledge &#8211; despre model. Vrem sã alegem un tip de algoritmi dacã avem multe observaþii ºi un altfel dacã sunt disponibile numai câteva dintre acestea. De exemplu metode statistice sunt bune la foarte multe date în timp ce pentru puþine observaþii suntem nevoiþi sã efectuãm o analizã a problemei ºi rezultatul sã-l includem ca precondiþii sau cunoºtinþe a-priori în modelul al cãror parametri aproximãm. Putem clasifica algoritmii ºi dupã tipul problemelor pe care le rezolvã: sã folosim un algoritm care s-a dezvoltat pentru clasificare pentru o problemã de clasificare, adicã nu vrem sã folosim algoritmi pentru date continue când avem de-a face cu date discrete. În acest context cursul se propune a fi o introducere avansatã în modele din domeniul instruirii automate a maºinilor (machine learning) ºi are ca obiectiv familiarizarea studenþilor cu folosirea modelelor care conþin variabile aleatoare respectiv a modelelor stohastice.


Tematica cursurilor:
&#8226; Analiza bazatã pe componente (sãpt 1-4) bib. [2,4,8,9]:
  &#8226; Bazele modelãrii statistice &#8211; matrici, valori proprii ºi vectori proprii [9],
  &#8226; Componente principale ºi utilizarea în curãþarea semnalelor [2,4],
  &#8226; Componente independente &#8211; aplicaþii în separarea semnalelor [8].

&#8226; Modelare Bayesianã (sãpt 5-7) bib. [1,2,3,4]:
  &#8226; Introducere în diferite tipuri de estimare [1,2],	(2 h.)
  &#8226; Specificare ierarhicã a parametrilor unor modele ºi estimarea parametrilor  [1,4],
  &#8226; Modelare Bayesianã: densitãþile posterioare ºi predictive [3,4],

&#8226; Modele Markov Ascunse (HMMs) (sãpt 8-11) bib. [6,7]:
  &#8226; Definiþiile HMM-urilor [6],
  &#8226; Estimarea stãrilor neobservabile [6],
  &#8226; Aplicaþii ale HMM-urilor în (1) procesarea sunetului [6,7],
  &#8226; Aplicaþii ale HMM-urilor în (2) segmentarea ADN-urilor [6,7].

&#8226; Modele de Procese Gaussiene (sãpt 12-14) bib. [4,5]:
  &#8226; Distribuþii Gaussiene multidimensionale, funcþii kernel [3,4,5],
  &#8226; Metode de aproximare: distanþa KL, aproximaþii rare,
  &#8226; Aplicaþii ale inferenþei cu procese Gaussiene.
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Evaluare
Nota finalã va fi compusã din
 - (40%) o prezentare a unei metode aleasã în primele ºase sãptãmâni,
 - (20%) participare ºi rezolvare a problemelor de laborator,
 - (40%) examen oral din tematica cursului ºi a seminariilor prezentate de studenþi.


