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 Ad-Hoc یاهشرازگ هیهت  داد ماجنا نامزاس رد Data Warehouse کی دوجو اب ناوتیم هک یبلاج یاهراک زا یکی

 یحارط ماگنه دیاب تسا الاب تدش هب DW کی رد دوجوم یاههداد مجح هک نیا هب هجوت اب .دشابیم نآ یور رب

  .تشاد هجوت یاهژیو تاکن هب دیاب یتاعالطا یاهکناب عون نیا یور رب تاشرازگ

 یاهدروکر مجح گرزب یاهDW رد .درک هراشا Fact لوادج رد دوجوم یاههداد مجح هب ناوتیم تاکن نیا هنومن زا

 هدوب دنک تدش هب لوادج عون نیا یور رب Ad-Hoc یاهشرازگ هیهت دشابیم یدرایلیم لوادج عون نیا رد دوجوم

 هب امش هک دراد دوجو یدیدج یگژیو SQL Server رد اما دوشیم ناربراک دیدش یتیاضران ثعاب عوضوم نیا هک

 .دریبب الاب ار CUB شزادرپ تعرس نینچمه و DW زا Ad-Hoc یاهشرازگ تعرس نآ زا هدافتسا اب دیناوتیم یتحار

 درایلیم 1 زا شیب نآ مجح هک یFact لودج ،مدرک هدافتسا میاههژورپ زا یکی DW رد یگژیو نیا زا هصخش نم دوخ

 نیا یور رب Ad-Hoc یاهیرئوک دینکن رواب دیاش .دوشیم جرد نآ رد دروکر نویلیم 9 زا شیب هنازور و تسا دروکر

 .دهدیم شیامن ار عوضوم نیا دعب هحفص ریوصت .دوشیم یارجا یندرکن رواب تعرس اب لودج
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 راتفگ شیپ
 ملع یاههرود لومعم روط هب .تسا هدش میظنت روحم هداد یاههژورپ لحارم حیحص یریگدای فده اب هرود نیا

 اریز میدیزگنرب ار هار نیا ام اما .دنوشیم نیشام یریگدای و یواک هداد اهمتیروگلا زا یعیسو فیط لماش هداد

 و اهشور اب ییانشآ دنچره هک میتفایرد هضوح نیا رد راک نایضاقتم اب هبحاصم اهلاس و یراک هبرجت ساسارب

 یژولدتم زا حیحص کرد ،تسا رتدیفم یتایلمع هژورپ کی لوط رد هچنآ اما تسا دیفم نوگانوگ یاهمتیروگلا

 یاهمتیروگلا زا هدافتسا اب بسانم بلاطم حیرشت و یدربراک یاهلاثم اب لیلد نیمه هب .تسا ناگداد اب راک

 هزوح نیا رد دنراد دصق هک یناسک ات مینآرب ،روحم هداد یمومع یاههژورپ رد دربراکرپ رایسب و هدش هتخانش

 .میناسرب یلوبق لباق اتبسن یدنمناوت هب نامز نیرتهاتوک رد ار دننکراک هب عورش

 راک طیحم رد مه و دنوشیم هتفرشیپ یاههرود هدامآ مه ناگتخومآ شناد ،هرود نیا زا دعب بیترت نیدب

 .دنسرب هجیتن هب تسد رد هژورپ یگدیچیپ حطس روخارف هب و هدرک عورش ار هداد یور رب راک دنناوتیم

 

 یشزومآ هرود نیا یاهلصفرس

 هرود لوط رد زاین دروم رازبا یفرعم .1
• Python 

• Scikit 

• Matplotlib 

• Numpy 

• Pandas 

 

 هیلوا لیلحت تهج هداد یزاسهدامآ و یروآ عمج .2

 تهج هداد هیلوا نومزآ و تخانش ،دنتسه هتخانشان اتدمع دازآ عبانم ای و امرفراک زا یتفایرد ناگداد هک اجنآ زا

 زا یکی .تسا ربنامز رایسب عقاوم رثکا رد و تسا مهم و یشلاچ دراوم ءزج یدعب لحارم یارب نآ یزاسهدامآ

 هیلوا یاهزاف یارب رضاح لاح رد هک ییاجنآ زا .تسا رازبا اب ام یانشآ و ام ینف یدنمناوت هلحرم نیا رد تاکن

Data Exploration ام فادها ات میوش انشآ نآ اب نکمم یاج ات دیاب ام ،تساهنیرت حرطم زج سادناپ یرازبا 

 .دوشن ام ینف یدنمناوت هب دودحم

 

• Series 

• Data Frame 

• Data Exploration 

• Pandas Queries 
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 50StartUp و  Baltimore Salary، Revenue-Budget_financial_Plan تس اتید رد الاب میهافم :ویرانس

 اهتکرش یجورخ و دنتسین یتاقیقحت و یشزومآ فادها یارب اضعب اهتساتید نیا .دش دهاوخ هدایپ و یسررب

 و سادناپ اب راک ،زاین دروم لحارم ندرک لابند اب اهتساتید نیا رد .دنتسه گرزب یراد هیامرس یاههاگنب و

Data Exploration یتایلمع یاههژورپ یخرب رد سادناپ یاهتیدودحم لیلدب .تخومآ میهاوخ ار SqlLite  و 

MS Sql Server دندرگیم یفرعم تالکشم یخرب لح یارب. 

 

 ششوپ  numpy هناخباتک زا زاین دروم دراوم زین Exploration هلحرم رد یددع تابساحم ماجنا تهج

 .دش دهاوخ هداد

 

 یواک هداد و نیشام یریگدای .3

• Classification & Regression 

o Linear Regression  

o Logistic Regression 

o Evaluation Methods (LMSE, MSE..) 

o Decision Tree 

o Random Forest 

o Evaluation methods (Confusion Matrix, ROC, AUC, F1 Score) 

• Clustering 

o Methodology 

o Kmeans 

o یفرعم Density Based, Hierarchical, Grid Based 

 

 :اهویرانس
 الاب اهمتیروگلا توق و فعض طاقن یسررب •

 )Airbnb تساتید ( نآ فلتخم یاههصیصخ ساسا رب الاک تمیق نیرت بسانم باختننا و ینیبشیپ •

 )Student Performance تساتید ( اهنآ ندش دودرم ای یلوبق ینیب شیپ و نازومآ شناد یدنب هتسد •

 )Congress 2016 تساتید( اهنآ یارآ یدنب هتسد و ناملراپ ناگدنیامن راتفر یدنب هتسد •

 )Adults تساتید( ناشرگید یاههصیصخ اب نآ طابترا و دارفا دمآرد یدنب هتسد و لیلحت •

 اهنآ تیریدم لح هار و  Categorical یاههصیصخ باختنا •

  یرامآ تاکن و ویرانس یدادعت •
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 هصیصخ باختنا .4
 هصیصخ یسدنهم •

 هصیصخ باختنا رد رامآ •

 هصیصخ باختنا یاهمتیروگلا یخرب •

 یددع ریغ یاههصیصخ تیریدم •

• Transformation 

 

 ؟تسا یسک هچ یشزومآ هرود نیا سردم
 ]هداد لیلحت و یواک هداد تیریدم دشرا سانشراک و صصختم[ یرقاب ریما

 هداد ملع رب ینتبم یاهراکهار هنیمز رد ینف رواشم و هداد لیلحت و یواک هداد تیریدم یرقاب ریما

 لاح رد و تسا ایلاتیا نالیم کینکت یلپ و ازیپ هاگشناد زا رتویپماک یسدنهم لیصحتلا غراف یو .تسا

 .تسا Big Text Mining میجح نتم شزادرپ یرتکد یادیدناک رضاح

 مولع و یراگن زمر لماش یلک هنیمز ود رد یو یصصخت هطیح

 .تسا هداد

 شوه و یواک دنیارف یاههنیمز رد ناشیا یاههژورپ رثکا

 بلقت فشک :لماش ناشیا یاههژورپ هدمع.تسا هدوب یعونصم

 رد فلخت صیخشت ،لوصحم ینابیتشپ و یکناب یاهمتسیس رد

 و یلام یاههصیصخ رگید ای و شنکارت ساسا رب یراهظا دوخ

 یزاس هنیهب ، هنیمز رد هژورپ دنچ ، OSINT ،یلام ریغ

 زا هدافتسا و یعامتجا ساسحا لیلحت ،یا هریجنز یاههاگشورف

 یزاس هنیهب ،هدنیآ ینیب شیپ و تاغیلبت ،و شورف رد نآ

 تلاح شزادرپ اب ساسحا لیلحت هیاپ رب اهنویساموتا ،تاغیلبت

 هدافتسا اب زیارپ رتنیا یاهمتسیس تینما ،،یرتشم یادص و هرهچ

 و یتایلمع یاههژورپ هلمج زا هنیهب یتارباخم یاهنشولس هئارا ،یواک هداد و یعونصم شوه زا

 .تسا هدوب روشک رگید و ناریا رد ناشیا یتاقیقحت

 دودح تلع نیمه هب دیاش و دنراد سیردت و میهافم لاقتنا هب یدایز رایسب هقالع ناشیا نینچمه

 .دنتشاد تایضایر سیردت رانک رد یا رآ یج و ستلیآ ،لفات سیردت هقباس لاس تشه
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  :یلک هاگن کی رد هرود
 هداد ملع یریگدای هرود :هرود ناوــنع  

 دنراد هداد ملع هزوح یریگدای هب لیامت هک یدارفا و نادنم هقالع :نیبطاـــخم  

 SQL Serverرد یسیون یرئوک هرود :هرود زاـــینشیپ  

 تعاس ۳۰ عومجم رد هسلج ۱۰ :هرود لوــط  

 تسا یصاصتخا یمارگلت هورگ یاراد :یناـــبیتشپ  

 یدولناد و یروضحریغ :هئارا هوــحن  

  یربراک لنپ قیرط زا دولناد :دولناد هوــحن  

 زومآ کین تیریدم یرهاط دیرف :هرود تیریدم  

 یرقاـــب ریـــما  :سردــــم  

 \ ناموت نویلیم کی :هرود غلـــبم  

 

 

؟تسا هنوگچ یدولناد یاههرود تفایرد هوحن  

 
 
 دراو زومآکین تیاس رد دوخ یربراک باسح هب ،شرافس تبث زا سپ

 یرادیرخ هرود تاسلج دولناد هب ما دقا »اهدولناد« شخب رد و هدش

 .دینک هدش

 

 

 ؟تسا هنوگچ یمسر روتکاف رودص

 دحاو اب دوخ دیرخ زا شیپ ،یمسر روتکاف تفایرد هب لیامت تروص رد

 رکذ نایاش.د�امن لصاح سامت )۰۲۱ – ۹۱ ۰۷ ۰۰ ۱۷( هعومجم شورف
 هعومجم تیاس زا نیالنآ دیرخ زا سپ یمسر روتکاف رودص ناکما ،تسا

 .تشاد دهاوخن دوجو ناونع چیه هب
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 ریظنیب ینابیتشپ

 قیرط زا ینابیتشپ یاراد زومآ کین یاههرود مامت نالا ،تسا ینعمیب الماک ینابیتشپ نودب شزومآ

  .تسا مارگلت و تیاس

 میت ،زومآکین تیاس رد امش شرافس ندش ییاهن و تبث سپ

 تفرگ دنهاوخ سامت امش اب یراک تعاس ۷۲ ات ۲۴ یط ینابیتشپ

 ماجنا هرود ره یمارگلت ینابیتشپ هورگ رد امش ندش وضع دنیارف ات

 اب دیناوتیم یماهبا و لاوس هنوگ ره دوجو تروص رد.دوش

 تچ شخب قیرط زا ای و د}امرف لصاح سامت تکرش یاههرامش

 .د}امن حرطم ار دوخ تالاوس ،تیاس ینابیتشپ
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