
داده ھای علومریز مباحث ارائھ شونده در مدرسھ تابستانی آموزش تحلیل
اعصاب

IPM Neural data analysis summer school

مباحث نظری (جلسات اول و دوم بخش اول):

جبر ماتریسی-1
تعریف ماتریس و توابع پایھ ماتریسی●
کانولوشن●
درون یابی و برون یابی●
کواریانس و ھمبستگی●
●PCA

تبدیل ھای زمان-فرکانس●
مقدمات کار با داده نورونی-2

تفاوت در داده ھای بر اساس تکلیف و ثبت بدون تکلیف●
طراحی تسک شناختی برای جوندگان●
مروری بر روشھای ثبت داده و نحوه طراحی و پردازش آزمایشات●
مالحظات  آماری در پردازش داده●
روشھای بررسی تکرار پذیری و صحت آنالیزھا●

روشھای محاسبھ اطالعات در داده ھای نورونی-3
Spikingپاسخنمایش● activity

Spikeفرایند● sorting

روشھای پردازش اطالعات تک سلولی●
oMutual information

oROC

روشھای پردازش اطالعات در جمعیت نورونی●
oھادادهبندیدستھSVM((

●Temporal pattern
ocross correlation
oInter spike interval

فرکانسروشھای محاسبھ اطالعات در داده ھای نورونی در حوزه زمان-4
LFPخامھایدادهپردازش●

Powerپردازش●

پردازش فاز●
Spikeایدادهپردازش● – LFP
Crossھایدادهپردازش● frequency Connectivity

oPhase – phase locking
oPhase amplitude locking



oPower-power correlation
oGranger causality

مباحث برنامھ نویسی پایھ (جلسھ سوم بخش اول):

MATLABافزارنرممعرفی-1

اھمیت برنامھ نویسی در تحلیل داده ھای علوم شناختی●
SignalوMATLABنصب● processing

MATLABافزارنرممحیطمعرفی●

MATLABدرنویسیبرنامھ-2

)Variables(متغیرھا●

)Functions(توابع●

MATLABدرنویسیبرنامھ-3

Control(کنترلیفرمانھای● Statements(

)Plotting(نمودارھاترسیم●

MATLABدرنویسیبرنامھ-4

)Input-Output(ھادادهباکاروخروجیوورودی●

MATLABبھمختلفرکورددستگاھھایازھایدادهانتقالنحوه●

پردازش ھای پیشنھادی بخش دوم:

پیش پردازشھای داده ھای نورونی●
oدردادهکردنواردMATLAB
oاساسبرھادادهاستخراجEventھا
o،کار با داده ھای جانبی مانند فرکانس تنفس، ریتم قلب...

spikeدادهپردازشپیش●
oشناساییSpikeپیوستھسیگنالاز
oاستخراج ویژگی
oSpike sorting
o

Spikingبرمبتنیپردازشھای● activity
oپاسخنمایشSpiking activity
oفرایندSpike sorting
oروشھای پردازش اطالعات تک سلولی

▪Mutual information
▪ROC
▪Fano-factor

oروشھای پردازش اطالعات در جمعیت نورونی
))SVMھادادهبندیدستھ▪



،LFPھایدادهپردازشھایپیش●
oروشھای فیلتر کردن داده ھا
oروشھای حذف نویز
oدرفرکانسزمانتبدیلھایروشMATLAB
oنمایش داده ھا در فضای زمان فرکانس

LFP1ھایدادهپردازشھای●
oناحیھیکدرفعالیتبررسیraw dataوERP
oPower
oPhase locking
oباآشناییtoolboxموجودھای)Chronux، Field trip(

Crossھایدادهپردازش● frequency Connectivity
oPhase – phase locking
oPhase amplitude locking
oPower-power correlation
oGranger causality

Spikeھایدادهپردازش● – LFP
oمحاسبھروشھایspike phase

جمع برداری▪
▪Phase-phase consistency

oRate matching
oPhase coding

جمع بندی  دوره●
oبررسی پروژه ھا
oنحوه انتخاب روش آنالیز مناسب برای ھر داده


