
  
 دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن

  جامعہ مليہ اسالميہ
  2020، جوالئی 1
  

  پريس ريليز
مصنوعی ذہانت ، بگ ڈيٹا تجزيات ، کالؤڈ کمپيوٹنگ اور انٹرنيٹ پر جامعہ مليہ اسالميہ ميں بين االقوامی 

   سمپوزيم کا اہتمام
  

کمپيوٹر سائنس اور حاليہ 'کو  2020جون  30اسالميہ نے ڈيپارٹمنٹ آف کمپيوٹر سائنس ، جامعہ مليہ 
کے موضوع پر ايک روزه آن الئن بين االقوامی سمپوزيم کا انعقاد کيا۔ اس دوران بگ ڈيٹا ' ٹيکنالوجيز

   ايناليٹکس ، کالؤڈ کمپيوٹنگ ، انٹرنيٹ اور مصنوعی ذہانت جيسے موضوعات پر تبادلہ خيال کيا گيا۔
  

  کا مستقبل ، ان کے ارتقاء اور مختلف ڈومينز ميں ايپلی کيشنز پر مرکوز تها۔سمپوزيم ٹيکنالوجی 
  

فی زمانہ انسانی  سمپوزيم ميں جو موضوعات زير بحث آئے ان ميں مصنوعی ذہانت کا فی اہم تها ، جو
تک کارگر ہوتی ہے جب  تاہم اس کی طاقت صرف اس وقت  زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کررہا ہے ۔ 

ڈيٹا اينالٹکس ، کالؤڈ کمپيوٹنگ اور انٹرنيٹ جيسے ٹکنالوجی کے ساته ہم آہنگ کيا جاتا ہے، اسے بگ 
  ماہرين نے اس سے بهی آگے کيسے ٹکنالوجی کا استعمال ہو اس پر گفتگو کی ۔

  
  جامعہ مليہ اسالميہ کے شعبہ کمپيوٹر سائنس نے کيا تها۔ اس سمپوزيم کا اہتمام 

  
سيمی فرحت بشير ، ڈين ، فيکلٹی آف نيچرل سائنسز اور پروفيسر ايس ايم ) کٹرڈا(افتتاحی خطبہ پروفيسر 

  کے قادری ، ہيڈ ڈيپارٹمنٹ آف کمپيوٹر سائنس ، جامعہ مليہ اسالميہ نے پيش کيا ۔
  

ڈائريکٹر ، سی ايل او ڈی ايس ليب ، يونيورسٹی آف ميلبورن ، آسٹريليا اور سی (پروفيسر راجکمار بوييا 
ٹيکساس يونيورسٹی ،ڈيپارٹمنٹ آف ( ، پروفيسر لطيف الرحمان خان ) اسافٹ ، آسٹريلياای او ، منجر

کے پروفيسر لطيفور خان کے چار تکنيکی سيشن ہوئے۔ ) ڈالس ، امريکہ) کمپيوٹر سائنس، ڈالس امريکہ 
اور ) ڈيپارٹمنٹ آف کمپيوٹر سائنساينڈ انفارميشن ٹکنالوجی ، يونيورسٹی آف جموں(پروفيسر ونود شرما
) ڈپارٹمنٹ آف ٹکنالوجی ، مينجمنٹ اينڈ اکنامکس ، ٹيکنيکل يونيورسٹی آف ڈنمارک(ڈاکٹر ژيفينگ ليو 

  وغيره نے سمپوزيم ميں شرکت کی ۔
  

اس سمپوزيم ميں شامل موضوعات نے ان آنے والی ٹکنالوجی کے بارے ميں شرکا کو معلومات فراہم کی 
  ت رکهی ۔جس ميں دنيا بهر کے ماہرين نے اپنی با
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