اگز قصذ استخزاج اطالعات وُفتٍ ي الگًَای واشىاختٍ مفیذ اس درين اوبًَی
اس دادٌ َا را داریذ ي َذفتان یکی اس مًارد سیز است:
 حذف دادٌ َای پزت ي مغشًش ي کاَش يیژگی َا
 پیش بیىی يقایع آیىذٌ بزاساس ريوذ گذشتٍ
 طبقٍ بىذی اشیا ي افزاد بزای شىاسایی الگً
 دستٍ بىذی اشیا ي افزاد بز اساس صفات ي يیژگی َا
در ایه کارگاٌ شزکت وماییذ.

ومًوٍ َایی اس کاربزدَای دادٌ کايی
درجِ ثٌذی کیفی عیت ،کؾوؼ ٍ قبرچ
تعییي ارتجبط عَاهل گًَبگَى در کؾت ثبفت سردآلَ
هحل یبثی عیغتوبتیک پزٍتئیي ّب یب اعتخزاج الگَی پزٍتئیٌی
پیؼ ثیٌی َّا ،ؽجیِ عبسی ثبرػ رٍساًِ ٍ دیگز هتغیزّبی آة ٍ َّا
آؽکبرعبسی ثیوبریْبی دام اس رٍی صذاّبی تَلیذ ؽذُ اس آًْب ٍ یب تؾخیص گًَِ ّبی پزًذگبى
هذلغبسی ٍ تفغیز طیف ثبستبثؼ اًتؾبری خبک ٍ یب طجقِ ثٌذی خبک ّب ثب کوک دادُ ّبی GPS
تؾخیص صى ّبی پبعخ دٌّذُ ثِ تٌؼ ّبی ؽَری ٍ عزهب در پٌجِ ٍیب تؾخیص صًْبی هقبٍم ثِ ًوبتذ عیغت در عَیب
پیؼ ثیٌی در هغبلِ تخویز هبءالؾعیز ،تعییي رقن گٌذم هٌبعت ثزای هبکبراًی در گوزک ٍ یب ایجبد ّؾذار اٍلیِ در ؽجکِ ّبی تبهیي غذا
تصوین گیزی درهذیزیت آفبت ثبتحلیل دادُ ّبی عبلْبی هتَالی جوعیت حؾزات ،پیؼ ثیٌی حولِ آفبت ٍیب ثْیٌِ عبسی اعتفبدُ آفت کؼ

سمان بزگشاری 30 6اردیبُشت  52مذت ديرٌ  4 6ساعت َشیىٍ ثبتوام( شزکت در ديرٌ ،واَار ،پذیزایی ي سزيیس
رفت ي بزگشت)100/000 6تًمان (تخفيف  %20بزای داوشجًیان)
مذرس  6دکتز ريسبٍ عباس سادٌ (عضً َيأت علمی پژيَشكذٌ کشايرسی)
مكان بزگشاری 6مجتمع تحقيقاتی عصز اوقالب _ پژيَشكذٌ کشايرسی
بزای شزکت کىىذگان در ديرٌ آمًسشی گًاَیوامٍ پایان ديرٌ صادر میگزدد.
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