
 

  

 

 

 رضا سعیدی مهندس سید احمد طوسی، مهندسرائه دهندگان: ا نویسی چندعاملهبرنامهعنوان کارگاه : 

 چکیده :

توجه ی واقعی موردهاسازی محیطجهت شبیه هاسازی عاملی شناختی در طراحی و پیادههامدلهای اخیر استفاده از در سال

ی حل هاهناشی از نزدیکی منطق آن با شیو هانویسان کامپیوتر قرار گرفته است. مزیت اساسی این مدلبسیاری از محققان و برنامه

باشد. می BDIقصد و طرح موسوم به ، شده مدل مبتنی بر باورد های شناختی پیشنهاباشد. از جمله مدلمیمساله توسط انسان 

 در .شودمیکه قابلیت پشتیبانی از این مدل را دارد نیز پرداخته  Jadexدر این کارگاه عالوه بر تشریح این مدل به معرفی ابزار 

 گردد.می حل Jadexنویسی سپس توسط برنامه و طراحی مدل این کمک به را مسئله نمونه یک نیز پایان

ی هاتوان هزینهمیپردازیم. به کمک مدلسازی میبه معرفی تکنیک مدلسازی در تحلیل مسایل پیچیده کارگاه در بخش دوم 

 مساله حل و سازیشبیه جهت متنوعی یهاافزارنرمی واقعی را به مقدار قابل توجهی کاهش داد. تا کنون هاآزمون و خطا در محیط

 خواهیم Netlogo ما در این کارگاه به صورت خاص به امکانات و روش کارکرد ده است.ش داده توسعه هوشمند یهاعامل کمک به

 تشکیل را بخش این اساسی محتوای کالسیک مثال چندین ارایه و  Netlogo سازشبیه اصلی اجزای با آشنایی. پرداخت

   .دهدمی

 سرفصل: 

  مدل شناختی معرفیBDI 

 آشنایی با Jadex و حل مساله 

  مفاهیم و اصول مدلسازی درNetLogo 

 

 



 فردکتر احسان عسگریان، مهندس سمیه اسدیارائه دهندگان:  پردازش زبان طبیعیعنوان کارگاه : 

 : چکیده

است. یک زبان طبیعی  ، ماشینی کردن فرایند درک و برداشت مفاهیم بیان شده توسطپردازش زبان طبیعی تالش عمده در زمینه

ای به زندگی بشر مورد توجه بسیاری از دانشمندان ها و مکالمات طبیعی یکی از اموری است که با ورود فناوری رایانهپردازش زبان

ساختارهای  ها وهای محاسباتی از زبان، با استفاده از الگوریتمقرار گرفته است. هدف اصلی در پردازش زبان طبیعی، ایجاد تئوری

سازی، تصحیح ها مانند ترجمه، خالصهای است. برای انجام بسیاری از عملیات خودکار بر روی زبانای موجود در علوم رایانهداده

 .سازی متون هستیمپردازش و آمادهامال و غیره، نیازمند یکسری ابزارهایی جهت پیش

یی مورد نیاز است تا بتوان دانشی هااست که برای استفاده از آنها پردازشامروزه حجم انبوهی از اطالعات متنی بر روی وب موجود 

که در آنها موجود است را استخراج نمود. پردازش اطالعات در سه سطح لغوی، نحوی و معنایی قابل انجام است. در این کارگاه 

 .برای این سه نوع پردازش بپردازیمنویسی مورد نیاز قصد داریم به نحوه برنامه

 : بخش اول کارگاه سرفصل

 مقدمه و مفاهیم 

 مروری بر کاربردهای پردازش زبان طبیعی 

 سطوح پردازش زبان طبیعی 

 معرفی اجمالی ابزارهای پردازش زبان طبیعی در زبان فارسی 

 فعالین حوزه پردازش متن در ایران 

 ابزارهای تولید شده و قابل دسترس برای پردازش متن فارسی 

  از نحوه استفاده از ابزارهای پردازش متن فارسیچند نمونه و مثال 

 های فعالیت در این حوزه در ایرانهای پردازش زبان طبیعی در زبان فارسی و محدودیتچالش 

 :سرفصل بخش دوم کارگاه

 (بررسی خالصه مباحث تئوری پردازش متن )لغوی، نحوی و معنایی 

  از کتابخانه استنفورد برای پردازش لغوی متن با استفادهنویسی برنامهنحوه 

  برای پردازش نحوی متن )تجزیه کننده و هم ارجاعی ( با استفاده از کتابخانه استنفوردنویسی برنامهنحوه 

  برای اتصال به ابزار استخراج پیوندنویسی برنامهنحوهDBpedia spotlight  وTAGme  و پردازش معنایی متن 

  لغتنامهبرای اتصال به نویسی برنامهنحوهWordNet   و استخراج موارد مشابه 

 ی مراحل قبلهانویسی برای پرس و جو بر روی ابر داده پیوندی با استفاده از پردازشنحوه کد 

 

 

 

 



 دکترمریم خدابخش، مهندس رامین رضوانیارائه دهندگان:  ی اجتماعیهاتحلیل شبکهعنوان کارگاه : 

 چکیده :

گذاری اخبار و یا موضوعات مورد عالقه خود، از امکانات موجود در اری ارتباط با یکدیگر، به اشتراکبرقرامروزه، افراد زیادی برای  

کنند. حجم عظیم اطالعات مربوط به های ارتباطی، استفاده میترین وسیلههای اجتماعی مختلف به عنوان یکی از محبوبشبکه

های اجتماعی زیادی برای اکتشاف دانش شده است. این اطالعات در شبکه، مشوق محققان تعامل کاربران با هم و رفتار آنها

که کاربران تواند به سه دسته کلی تقسیم می شوند: اطالعات متنی، اطالعات مربوط به پیوندها و اطالعات زمانی. از آنجاییمی

های اجتماعی ایفا تشاف دانش از شبکههای متنی نقش مهمی در اکبیشترین مشارکت را در تولید محتواهای متنی دارند، داده

ی اجتماعی و چگونگی استفاده از انواع مختلف اطالعات موجود در این هاکنند. هدف از برگزاری این کارگاه، معرفی شبکهمی

در این ی مختلف نیز هاابزارهای مختلف برای آنالیز این اطالعات و تفسیر خروجی .باشددر حل مشکالت دنیای واقعی می هاشبکه

 شود.میکارگاه ارائه 

 سرفصل: 

 ی کاربریهای اجتماعی در برنامههانقش شبکه 

 هاحلی اجتماعی و راههاهای موجود در شبکهی پردازش دادههاچالش 

 های اجتماعیهای تحقیقاتی فعال در شبکهحوزه 

 ی اجتماعی هامروری بر ابزارهای تحلیل شبکه 

  معرفی ابزارPajek 

  معرفی ابزارIGraph 

  معرفی ابزارNetworkX 

 یابی ومرکزیتcentrality  

 با نقش رهبر یا هاتشخیص نودleader  های اجتماعیدر شبکه 

 با نقش پل یا هاتشخیص نودbridge  های اجتماعیدر شبکه 

 با نقش هاتشخیص نودinfluential spreader  اجتماعی های( در شبکهها) تاثیرگذار در انتشار پیام 

 یافتن نزدیکترینk  همسایه برای یک نود 

 یافتن کوتاهترین مسیرها بین چند نود در گراف 

 بندی و تشخیص انجمن در گراف خوشه(community detection)   

 معرفی ابزارD3  برای نمایش گراف 

 

 

 



 

 مهندس جالل سخدری، مهندس فاطمه خجستهارائه دهندگان:  یندکاویافرعنوان کارگاه : 

 چکیده :

موضوع تحقیقاتی جدیدی است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه واقع شده است. این شاخه تحقیقاتی، بین هوش  کاویفرایند

کاوی، کشف، مانیتورینگ و گیرد. هدف فرایندمیسازی و آنالیز فرایند از سوی دیگر قرار محاسباتی و داده کاوی از یک سو و مدل

ی اطالعاتی موجود است. های ذخیره شده قابل خوانش از سیستمهاارتقای فرایندهای واقعی از طریق استخراج دانش از داده

ها و ... کاربرد دارد. در ها، دانشگاهها، شهرداری، بیمارستانهاها، بیمهی مختلفی از جمله بانکهاکاوی در صنایع و مجموعهفرایند

کاوی خواهیم پرداخت های تعیین شباهت فرایندها و کاربردهای فرایندهای پیش رو، روشچالشکاوی، ینداین کارگاه به معرفی فرا

 .کنیممیو به صورت عملیاتی ابزارهای قابل استفاده در این حوزه را معرفی 

  سرفصل: 

 کاوییندامعرفی فر 

 کاویینداهای فرچالش 

 یندکاویاکاربردهای فر 

 آشنایی با ابزارهای فرایندکاوی 

 


