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کذکارگاٌ

WR1511

عىًان کارگاٌ

ردگیری َذف در يیذئً
ردگیزی ٍیذئَ یکی اس هباحث هْن ٍ جالب در یادگیزی هاضیي ٍ پزداسش تصَیز است .ردگیزی ٍیذئَ ،بِ فزآیٌذ تخویيِ هکاى
یک یا چٌذ ضی هَرد عالقِ (ٍابستِ بِ کاربزد) در طَل سهاى با استفادُ اس دٍربیي اطالق هی ضَد .ردگیزی ٍیذئَ در بسیاری اس
سهیٌِ ّا ،اس جولِ تَلیذ رساًِ ای ،علَم پشضکی ٍ سیست ضٌاسی ،رباتیک ،سیستن ّای ًظارتی ،تجارت ،باسی ّا ٍ بسیاری
هَارد دیگز کاربزد دارد .کارایی رٍش ّای ردگیزیٍ ،ابستگی سیادی بِ ًحَُ استخزاج اطالعات اس دًبالِ تصاٍیز ٍ ًحَُ ًوایص

چکیذٌ

ٍ بیاى ضیِ ّذف دارد ،کِ تحقیقات گستزدُ ای درایي سهیٌِ ضذُ است (پزداسش تصَیز) .گذضتِ اس اّویت استخزاج اطالعات
هفیذ ،هْن تزً ،حَُ هکاى یابی ّذف در ّز سهاى است .رٍش ّای هکاى یابی ّذف بِ دٍ دستِ تک فزضیِ ای ٍ چٌذ فزضیِ
ای (بزای ردگیزی تک ّذفِ ٍ چٌذ ّذفِ) تقسین هی ضَد ،کِ در ّز دستِ رٍش ّای هختلفی هعزفی ضذُ است .بِ طَرکلی،
هَضَعات هزبَطِ در ایي سهیٌِ را اس دٍ ًگاُ بیٌایی هاضیي ٍ یادگیزی هاضیي هی تَاى هطزح کزد کِ در ایي جا ّذف بزرسی
هَضَع ،بیص تز اس ًگاُ یادگیزی هاضیي است.

زبان ارائٍ
کارگاٌ
زمان برگساری
مخاطبان
ارائٍدَىذگان
پیصویازَای
کارگاٌ
َسیىٍ
تًضیحات

فارسی
دٍضٌبِ  11اسفٌذ  – 1131ساعت  8الی  8( - 18ساعت)
داًطجَیاى هٌْذسی کاهپیَتز ،بزق ،پشضکی ٍ  ،...هزاکش صٌعتی ٍ تحقیقاتی ٍ ...
داًطگاُ فزدٍسی هطْذ
دکتز ّادی صذٍقی یشدی – هٌْذس احساى ضوس داٍدلی
پزداسش تصَیز هقذهاتی ،آضٌایی با هتلب ،آضٌایی اٍلیِ با فیلتزّای ٍفقی (هبتٌی بز دادُ ،هبتٌی بز هذل)
 1111111ریال
گَاّیًاهِ حضَر در کارگاُ بزای ضزکتکٌٌذگاى صادر هیضَد.
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سرفصل کارگاٌ:


هقذهِ ٍ تعزیف ردگیزی ٍیذئَ



کاربزدّای ردگیزی ٍیذئَ



استخزاج ٍیژگی



رٍش ّای ًوایص ّذف



رٍش ّای هکاى یابی ّذف



تزکیب اطالعات



ردگیزی چٌذ ّذفِ
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