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کذکارگاٌ
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عىًان کارگاٌ

استفادٌ از پایتًن در دادٌ کايی
در ایي کارگـاُ یک رٍزُ ضرکتکٌٌذگاى بِ ٍسیلِ اًجام تحلیل بر رٍی دادُ ّای ٍاقعی ،با ابسارّای دادُکـاٍی هَجَد بِ زباى
پایتَى آضٌا خَاٌّذ ضذ .کار با دادُ ّا ٍ پیص پردازش آًْا تَسط ، Pandasبصری سازی آًْا تَسط ٍ matplotlib
استفادُ از ابسارّای دادُ کاٍی  Scikit-Learnاز هحَرّای ایي کارگاُ ّستٌذ .ایي کارگاُ بِ صَرت عولی بَدُ ٍ ّوراُ با

چکیذٌ

اًجام پرٍشُّای کَچک برای افسایص بْرٍُری دٍرُ خَاّذ بَد .
هخاطباى ایي دٍرُ افرادی ّستٌذ کِ با هفاّین برًاهًَِیسی آضٌایی داضتِ باضٌذّ .ذف از برگساری ایي دٍرُ آضٌایی ایي افراد
با قابلیتّای عوَهی زباى پایتَى ٍ استفادُ از کتابخاًِ ّای هَجَد در ایي زباى برای تحلیل دادُ ٍ استفادُ از الگَریتنّای
دادُکاٍی است.

زبان ارائٍ
کارگاٌ
زمان برگساری
مخاطبان
ارائٍدَىذگان
پیصویازَای

فارسی
دٍضٌبِ  11اسفٌذ  – 1131ساعت  8الی  8( - 18ساعت)
داًطجَیاى ٍ فارغ التحصیالى رضتِ ّای هٌْذسی کِ آضٌایی اٍلیِ با زباى ّای برًاهِ ًَیسی ٍ هفاّین دادُ کاٍی داضتِ
باضٌذ
داًطگاُ خَارزهی
هٌْذض جعفر خاکپَر – هٌْذض ابراّین هبصری
آضٌایی اٍلیِ با اصَل برًاهِ ًَیسی ٍ دادُ کاٍی

کارگاٌ

ًرم افسارّای هَرد ًیاز  :بستِ ًرمافساری  Anacondaبِ ّوراُ Python 2.7

َسیىٍ

 1111111ریال

تًضیحات

گَاّیًاهِ حضَر در کارگاُ برای ضرکتکٌٌذگاى صادر هیضَد.
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سرفصل کارگاٌ:


بخص ًخست – آضٌایی با زباى پایتَى
 oآضٌایی با زباى پایتَى ٍ ٍیصگیّای هْن آى
 oاصَل برًاهًَِیسی در پایتَى
 oبرًاهًَِیسی ضیگرا در پایتَى
 oکار با دادُّا ٍ فایلّا



بخص دٍم – استفادُ از ابسارّای دادُکاٍی در پایتَى برای پرٍشُّای عولی
 oهعرفی کتابخاًِ ّای هَرد ًیاز برای دادُکاٍی
 oپیصپردازش دادُ ٍ آهادُسازی دادُّا برای تحلیل
 oبصریسازی دادُ ٍ ابسارّای تَلیذ ًوَدار
 oتحلیل دادُّا بِ کوک الگَریتنّای دادُکاٍی
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