دورههای علم داده
 و هوشمندی کس
بوکار

Data Science and Business
Intelligence Specialization

بوکار چیست؟
علم داده و هوشمندی کس 
روزانه حجم اطالعات بسیاری در سازمانها ایجاد و در نرمافزارها ثبت میشود ،اما سازمانها
با چه ابزاری میتوانند از دانش نهفته در این حجم انبوه اطالعات ارزشمند استفاده کنند؟
دانش تصمیمساز تبدیل کنند؟
چگونه میتوانند این اطالعات خام را به
ِ

• مدیـران ارشـد و عملیاتـی سـازمانها نیـاز دارنـد بـا پایـش شـاخصهای کلیـدی عملکـرد
( )KPIبهشـکل لحظـهای از عملکـرد واقعـی سـازمان یـا فرآینـد تحـت مدیریتشـان مطلـع
شـوند و بهسـرعت بتواننـد علت نوسـانات منفـی و مثبت عملکـردی را دریابنـد و تصمیمات
بهموقعـی بگیرنـد.
• تحلیلگـران و کارشناسـان سـازمان بـرای تجزیـه و تحلیـل فرآیندهـا و عملیات ،بـه اطالعات
جامـع و قابـل اتکایـی نیـاز دارنـد کـه بتواننـد بـا فرآینـدی منسـجم و قابـل اتـکا ،نتایـج
تصمیمسـازی را دردسـترس مدیـران و تصمیمگیـران سـازمان قـرار دهنـد.
هوشـمندی کسـبوکار بـا قابلیـت یکپارچهسـازی اطالعـات ،مجموعـه د ادههـا و اطالعـات
گوناگـون و پراکنـدهی مرتبـط بـا کسـبوکار را بـه بهتریـن سـاختار مناسـب تحلیـل و
تصمیمسـازی تبدیـل میکنـد و ایـن اطالعـات را بـه سـادهترین روش در قالـب گزارشهـای
تحلیلـی و گرافیکـی و داشـبوردهای مدیریتـی در اختیـار قـرار میدهـد .همچنیـن سـازمانها
بـا اسـتفاده از علـم داده و یادگیـری ماشـینی و بـر اسـاس اطالعـات گردآوریشـده از طریـق
شـاخصهای كلیـدی عملكـرد ،نسـبت بـه شناسـایی روندهـای منظـم و پنهـان در دادههـا
اقـدام نمـوده و تصمیـم گیریهـای راهبـردی موثـری را بـرای پیشـبرد اهـداف سـازمان انجـام
خواهنـد داد.

موسسهی پژوهش و آموزش همکاران سیستم با توجه به اهمیت بهکارگیری هوشمندی
کسبوکار در سازمانها ،دورهای متمایز و کاربردی را برای مخاطبان فراگیریاین حوزه برگزار میکند.
پشتوانهی موسسه در برگزاری این دورهها ،دانش و تجربهی بیش از یک دههی همکاران
سیستم در ارائه و پیادهسازی موفق این راهکار در سازمانهای متوسط و بزرگ تا هلدینگهای
بزرگ کشوری ،در اختیار داشتن شبکهای از متخصصان با تجربه و ارتباط با فعاالن صنعت و
استادان برتر دانشگاهی است.
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مخاطبان دوره
• مدیران و کارشناسان واحدهای فناوری اطالعات
• کارشناسان ،مدیران و تحلیلگران واحدهای برنامهریزی استراتژیک ،سیستمها و روشها
مدیریت فرآیندها و زیرساخت
• برنامهنویسان و توسعهدهندگان راهکارهای هوشمندی كسبوكار ،تحلیلگران
و برنامهریزان سیستمهای کسبوکار
• دانشجویان رشتههای علوم و مهندسی کامپیوتر ،فناوری اطالعات ،صنایع و مدیریت

کمیتهی علمی هوشمندی کسبوکار
• ایمان رئیسی وانانی؛ دکترای مدیریت فناوری اطالعات و عضو هیئت علمی
دانشگاه عالمه طباطبائی
• علیرضا مراحمی؛ کارشناس ارشد مدیریت کسبوکار دانشگاه صنعتی شریف
مشاور فنی و مدیر بیش از صد پروژهی هوشمندی کسبوکار
مدیرعامل شرکت هوشمندی تجاری همکاران سیستم
• حمید یزدانینژاد؛ مشاور فنی تولید نرمافزارهای هوشمندی کسبوکار
و مدیر خط پروژههای هوشمندی کسبوکار شرکت همکاران سیستم
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Data Science
and Machine
Learning

Business
Intelligence

دادهکاوی
مقدماتی در
 Matlabو
Rapidminer

انبار داده
مقدماتی

DBMS

SQL SERVER
مقدماتی

بستهی جامع آموزش
علم داده و هوشمندی كسب و كار

()Data Science & Business Intelligence Specialization
این بسته شامل آموزش یکپارچهی مفاهیم اولیهی هوشمندی كسبوكار تا تحلیلهای
پیشرفته علم داده و یادگیری ماشینی میباشد .ساختار كلی این دوره جامع بصورت زیر است:
• آموزش مدیریت پایگاه داده ( )SQL SERVER 2016 Design & Querying
• مدیریت انبار داده ()Data Warehousing & Dimensional Modeling

برنامهنویسی
مقدماتی در
پایتون

انبار داده
پیشرفته

• طراحی واجرای داشبوردهای عملکردی کسبوکار ()Business Performance Dashboards
• دادهکاوی و یادگیری ماشینی ()Data Mining & Machine Learning
• متنکاوی و تحلیل متون ()Text Mining and Sentiment Analysis
سرفصلهای کاربردی این بسته بهطور متوالی برگزار میشوند و شرکتکنندگان به ازای هر
ه دریافت میکنند؛ همچنین با گذراندن تمام دورهها ،شرکت کنندگان موفق
دوره ،گواهینام 
به اخذ گواهینامهی جامع خواهند شد.

علم داده و
یادگیری ماشینی
در پایتون

طراحی
داشبوردهای
عملکردی
کسبوکار

متنکاوی
در پایتون
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SQL SERVER
پیشرفته

مدیریت پایگاه داده در SQL Server 2016
DESIGN & QUERYING

طراحی داشبوردهای عملکردی کسبوکار

()Business Performance Dashboards

سطح مقدماتی

• آشنایی با تعاریف داشبورد مدیریتی ،انواع داشبوردها و ویژگیهای آنها

• آشنایی با ساختار پایگاه داده و مفاهیم آن
• شیوهی طراحی یک پایگاه داده و مدیریت آن
• کار عملی با دستورات مهم و کاربردی زبان T-SQL

*

این دوره پیشنیاز دورهی «انبار داده» است.

• اصول طراحی داشبوردها
• استفاده از ابزار داشبورد Self-Service
• مزایا و معایب هر ابزار
• ارائهی تجربیات پروژههای واقعی اجرا شده در کشور

سطح پیشرفته
• آشنایی با ویژگیهای جدید  Microsoft SQL Serverهمچون
 Columnstore Indexو In-Memory OLTP
• بهکارگیری ویژگیهای جدید  Microsoft SQL Serverدر طراحی
• فراگیری دستورات بیشتری از  TSQLهمچون
 Pagination، Windowing، Error Handlingو Analytic Functions
برای طراحی دستورات دلخواه

انبار داده

(Data Warehousing
)& Dimensional Modeling

دادهکاوی

سطح مقدماتی

• آموزش برنامه نویسی به زبان MATLAB

• آشنایی با مفاهیم انبارداده و مکعب

• آشنایی با فرآیند اجرای پروژههای دادهكاوی

• پردازش تحلیلی آنالین

• آشنایی با مفاهیم و انواع الگوریتمهای یادگیری ماشینی

• یکپارچهسازی داده از منابع گوناگون

• پیادهسازی الگوریتمهای پركاربرد در نرمافزارهای  MATLABو Rapidminer

• طراحی و ایجاد انبار داده

• بررسی اجمالی نمونههای داده از سازمانهای مختلف

 MATLABو Rapidminer

• گزارشگیری پویا از انبار داده
• زبان MDX
سطح پیشرفته
• حل نمونههای موردی ( )Case Studyو مثالهای کاربردی با استفاده
از ابعاد گسترده زبان  MDXدر قالب کارگاه
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برنامه نویسی مقدماتی در پایتون
• مقدمهای بر پایتون و نسخههای آن
• آشنایی با نسخههای  Pythonو  PyCharmو مجموعه Anaconda
• آشنایی با بستهها  /کتابخانههای مهم در پایتون
• آشنایی با انواع متغیرها و عملگرها و ساختار آنها
• انواع ساختارهای داده و کاربردهای آنها
• انواع حلقهها و نحوه استفاده از آنها
• آشنایی با توابع مهم در پایتون
• اصول برنامهنویسی شیءگرا در پایتون
• آشنایی با مصورسازی و ایجاد نمودارها
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علم داده و یادگیری ماشینی در پایتون
• آشنایی با علم داده و یادگیری ماشینی
• طبقه بندیها و الگوریتمهای علم داده
• آشنایی با بستهها  /كتابخانههای مهم در علم داده و یادگیری ماشینی
• آشنایی با آرایهها و ماتریسها
• انواع ساختارهای داده مهم در حوزه علم داده
• مروری بر روشهای ترسیم و ویرایش نمودارها
• مروری بر مباحث مقدماتی آماری
• پیش پردازش و پاالیش دادهها
• آشنایی با مفهوم و كاربرد كاهش ابعاد داده
• پیادهسازی انواع رگرسیون و كاربردهای آن
• پیادهسازی روشهای یادگیری نظارت شده و اعتبارسنجی آن
• پیادهسازی روشهای یادگیری بدون نظارت و اعتبارسنجی آن
• مرور مقدماتی بر روشهای فرا ابتكاری و الگوریتمهای تكاملی
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متن کاوی در پایتون

()Text Mining With Python
• مرور مفاهیم ،كاربردها والگوریتمهای متنكاوی با پردازش زبان طبیعی

aparat.com/sgeducation

()Natural Language Processing
• شیوهیاستخراج متوناز منابع گوناگون
• قطعهبندی متون و فیلتر كردن كلمات
• پیش پردازش متن ()Text Pre-Processing
• ریشهیابی ،تركیب كلمات و حذف كلمات كم تاثیر
• خوشهبندی متن و یافتن متون مشابه ()Text Clustering
• طبقهبندی و پیشبینی متن ()Text Classification
• شناسایی قواعد وابستگی در متون ()Text Association Rules
• مـروری بـر تحلیل احساسـات و كاربردهای آن در شـبكههای اجتماعـی ()Sentiment Analysis

/موسسه-پژوهش-و-آموزشlinkedin.com/showcase/

systemgroup.education
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تهران ،یوسف آباد ،خیابان ابن سینا
کوچه  ،15 /1پالک 20
تلفن021-84205111 :

Info.education@systemgroup.net

education.systemgroup.net
 15دورههای علم داده و هوشمندی کسبوکار

