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  پروژه شرح مختصري از  عنوان  رديف

1  
پويا  هايي وب سايتطراحي و پياده ساز

 PHPبه زبان 

ابزارهاي الزم جهت  فاده ازاستو  PHPنويسي برنامه با زبانآشنايي  •

 زباناين طراحي تحت وب با استفاده از 

 مناسب UMLو ارائه نمودارهاي  هامهندسي خواسته •

 هاطراحي مناسب پايگاه داده •

  هاسازي صفحات وب متناسب با خواستهطراحي و پياده •

2  

افزارهاي طراحي و پياده سازي نرم

، VB ،C# ،Javaكاربردي به زبانهاي 

Delphi  ... و  

 آشنايي با زبان برنامه نويسي استفاده شده •

 معرفي ابزارهاي الزم جهت برنامه نويسي با اين زبان •

 مناسب UMLها و ارائه نمودارهاي مهندسي خواسته •

 هاطراحي مناسب پايگاه داده •

  هاافزار متناسب با خواستهسازي نرمطراحي و پياده •

3  
در بازيابي  MPEG-7استاندارد  كاربرد

  ايمنابع اطالعاتي چند رسانه

 MPEGمرور مختصري بر انواع استانداردهاي  •

 MPEG-7بررسي و معرفي استاندارد  •

 MPEG-7معرفي برخي كاربردهاي  •

 MPEG-7پياده سازي يك سيستم بازيابي اطالعات آزمايشي مبتني بر  •

4  
افزارهاي تحت ده سازي نرمطراحي و پيا

 موبايل

هاي عامل ته شده در پروژه و سيستممعرفي تكنولوژي به كارگرف •

 متناسب با آن

 نويسيبيان مشخصات ابزارهاي استفاده شده جهت برنامه •

 افزار كاربرديپياده سازي امكانات و مشخصات نرم •

مستندسازي كدهاي اصلي و واسط كاربر مربوط به هر بخش از امكانات  •

  افزار طراحي شدهنرم

5  
-هاي موثر در كارايي سيستمالگوريتم

  بازيابي اطالعات متني هاي

 آشنايي با مفاهيم بازيابي اطالعات متني •

 مطالعه چند نمونه از زيرشاخه هاي بازيابي اطالعات متني •

 هاي فعالانتخاب يكي از زير شاخه •

 شدهدر شاخه انتخاب هاي موجودتشريح و بررسي چند نمونه از الگوريتم •

ائه يك الگوريتم در قالب يك سيستم بازيابي اطالعات سازي و يا ارپياده •

 )c++ ،Java ،Matlabمثل  نويسيهاي برنامهآزمايشي (به يكي از زبان

  استانداردمجموعه دادگان يك ارزيابي عملكرد سيستم طراحي شده بر  •



  كاربردهاي يادگيري ماشيني  6

 آشنايي با مفاهيم يادگيري ماشيني •

 هاي فعال يادگيري ماشيني انتخاب يكي از زير شاخه •

 شدههاي موجود در شاخه انتخابتشريح و بررسي چند نمونه از الگوريتم •

 سازي يا ارائه يك الگوريتم مناسب به همراه ارزيابي عملكرد آنپياده •

  هاي استانداردروي يكي از مجموعه داده
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