@Override
public boolean removeEdge(V source, V dest, E data) {
if (!outgoingEdges.containsKey(source)) {
return false;
JESTEŚ PROGRAMISTĄ?
}
ROZWIJAJ BOTA RAZEM Z NAMI!
if (!incomingEdges.containsKey(dest)) {
return
false;1 Sp. z o. o. zajmuje się sztuczną inteligencją (Artiﬁcial Intelligence)
Firma
AI FORCE
w zakresie sprzedaży. AIF1 rozwija aplikację My Social Seller (MSS),
}
która wykorzystuje chatboty, sztuczną inteligencję oraz
if (!outgoingEdges.get(source).containsKey(dest))
{ social media
doreturn
komunikacji
false;z klientami. Zostań częścią ekipy AIF1 i rozwijaj boty razem z nami!
}
Stanowisko: Programista
boolean foundOut = outgoingEdges.containsKey(source)
&&
outgoingEdges.get(source).containsKey(dest) &&
Miejsce pracy: Kielce
outgoingEdges.get(source).get(dest).remove(data);
boolean foundIn = incomingEdges.containsKey(dest) && incomingEdges
1 etat
.get(dest).containsKey(source) &&
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę od 01.10.2018 r.
incomingEdges.get(dest).get(source).remove(data);
if (foundOut && !foundIn) {
Zakres obowiązków:
throw new AssertionError("Edge found
in
outgoing
but
not
incoming");
- Programowanie w języku Java, Javascript, Python
- Tworzenie chatbotów w aplikacji Messenger
}
- Rozwój komponentów sztucznej inteligencji
if (foundIn && !foundOut) {
- Rozwój narzędzi do systemu MSS
- Implementacja
testów
throw new AssertionError("Edge found in incoming
but
notautomatycznych
outgoing");
- Praca w metodyce Scrum
}
// TODO: cut down the number of .get calls
Wymagania:
-Znajomość
jednego z języków programowania:
if (outgoingEdges.containsKey(source) &&
(!outgoingEdges.get(sourc||
Java, Javascript lub Python
outgoingEdges.get(source).get(dest).size()
==
0))
{
- Znajomość wzorców i metod projektowania obiektowego
- Znajomość środowiska programistycznego Eclipse
outgoingEdges.get(source).remove(dest);
- Znajomość protokołu HTTP
}
- Znajomość języka angielskiego
- Dodatkową
zaletą będzie znajomość WIT.AI, Facebook API
if (incomingEdges.containsKey(dest)
&& (!incomingEdges.get(dest).con
incomingEdges.get(dest).get(source).size() == 0)) {
Oferujemy:
incomingEdges.get(dest).remove(source);
- Umowę o pracę
- Pracę w dynamicznie rozwijającej się ﬁrmie
}
przy innowacyjnych projektach z obszaru
return foundOut;
sztucznej inteligencji, chatbotów
}
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
do 15.09.2018 r. na adres mail:
info@mysocialseller.com

/**
* remove a vertex (and its edges) from the graph.
przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AI FORCE 1 sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach,
*Do
moich danych osobowych, w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
zgodniez Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
* @param
vertex
* @return true if successfully removes the node
*/

Projekt "My Social Seller (MSS)" jest ﬁnansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2010. Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.
Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

