بیستویي کٌفراًس هلی ساالًِ اًجوي کاهپیَتر ایراى
سوپَزیَم بیي الوللی َّش هصٌَعی ٍ پردازش سیگٌال اًجوي کاهپیَتر ایراى
کارگاُّای آهَزضی AISP 2015 ٍ CSICC 2015

کذکارگاُ

WR1501

عٌَاى کارگاُ

کاٍش دادُ ّای عظین
ایي کارگاُ الگَریتن ّایی ترای استخراج هذل ّا ٍ اعالػات دیگر از هقادیر تسیار زیاد دادُ ،هؼرفی هی کٌذ .تاکیذ ایي کارگاُ

چکیذُ

تر رٍش ّایی است کِ کارا ٍ هَثرًذ ٍ قاتل تؼوین ترای دادُ ّای ػظین ّستٌذ .در آخر تر اساس تجرتیات گرٍُ دادُ کاٍی
داًطگاُ ضیراز در زهیٌِ کاٍش هجوَػِ دادُ ّای ػظین ،ها یک رٍیکرد گام تِ گام ترای حل کارتردی هسائل تجسیِ ٍ تحلیل
دادُ ّای ػظین ارائِ هی دّین.

زباى ارائِ
کارگاُ
زهاى برگساری
هخاطباى
ارائِدٌّذگاى
پیصًیازّای
کارگاُ
ّسیٌِ
تَضیحات

فارسی
یک ضٌثِ  01اسفٌذ  – 0232ساػت  8الی  3( - 01ساػت)
داًطجَیاى رضتِ هٌْذسی ٍ ػلَم کاهپیَتر ،تحلیلگراى دادُ ،کارهٌذاى فؼال در حَزُ ّای فٌاٍری اعالػات
داًطگاُ ضیراز
دکتر اضکاى ساهی – هٌْذس ًذا ازٍجی
آضٌایی هقذهاتی تا هثاحث دادُ کاٍی ،یادگیری هاضیي
 411111ریال
گَاّیًاهِ حضَر در کارگاُ ترای ضرکتکٌٌذگاى صادر هیضَد.
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سرفصل کارگاُ:
 )0چالص ّا ٍ فرصت ّا در کاٍش دادُ ّای ػظین.
 )1هقذهِ ای تر سیستن ّای تَزیغ فایل (.)DFS
 )2ترخی از الگَریتن ّای هٌاسة ترای کاٍش دادُ ّای ػظین ،هاًٌذ:

 .0کاٍش جریاى دادُ ّا" :جریاى ّا" دادُ ّای ٍرٍدی تِ یک سیستن ّستٌذ کِ تا یک ًرخ تسیار تاال ٍارد سیستن هی ضًَذ ،تِ
ػٌَاى ًوًَِ ی ایي ًَع جریاى ّای دادُ ای هی تَاى تِ دادُ ّای گرفتِ ضذُ از یک هاَّارُ ،یا دًثالِ ی کلیک ّا ترای یک سایت
هحثَب ،اضارُ کرد.
 .1هجوَعِ آیتن ّای هکررً :ام دیگر آى "قَاػذ تالزهی" استّ .ذف ها یافتي آیتن ّای است کِ تِ عَر هؼوَل تاّن اتفاق هی افتٌذ.
یک هثال کالسیک آى تحلیل سثذ خریذ هطتری ّای یک فرٍضگاُ است ،تا ّذف یافتي اقالهی کِ تِ عَر هؼوَل تاّن تِ فرٍش هی
رسٌذ (هاًٌذ ًَضیذًی ٍ پَضک تچِ).
 .3خَضِ بٌذی :در ایي ًَع الگَریتن ّا ّذف گرٍُ تٌذی تؼذاد زیادی ًقاط در تؼذاد هحذٍدی گرٍُ است ،تِ عَری کِ ًقاط هَجَد در
ّر خَضِ دارای تیطتریي ضثاّت تِ یکذیگر تاضٌذ ٍ ّوپٌیي کوتریي ضثاّت را تِ ًقاط دیگر خَضِ ّا داضتِ تاضٌذ.
 .3دیگر الگَریتن ّای هرتثظ.
 )3ارائِ یک هغالؼِ هَردی از کاٍش هجوَػِ دادُ ّای ػظین.
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