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ای ماشین هاز زمانی که برای محاسبات از  .اندو فناوری اطالعات و ارتباطات از دیرباز در کنار همدیگر بودهی مراکز آمار

.  داده استرا در اختیار مراکز آماری قرار جدیدی ای کنون که منابع دادهاستفاده می شد تا  (mainframe)بزرگ 

د. از سوی خروجی را داشته باشن نخواهند با کمترین هزینه بیشتریاند که میمراکز آمار در شرایطی قرار گرفتهاکنون نیز 

 اما نمایند.به مخاطبین خود ارائه وری شده را در کمترین زمان ممکن آهای جمعدیگر توقع می رود که بتوانند داده

م را می توان به صورت زیر نا تاثیرگذار باشند ز آماریمراک فرایند درارتباطات  وفناوری اطالعات  شده مواردیکه باعث 

 برد:

 

 ایرسهای هددا ازو  های آماری متفاوت شدهبا توجه به اینکه نحوه کارکردن دستگاه: هاهمکاری بین دستگاه .0

رقراری یک ارتباط ب :ها شکل بگیرد. این ارتباط شاملتولیدکنندگان استفاده کنند باید ارتباطی بین دستگاه

در نهایت دقت و سرعت این ارتباط  پس از آن که .را خواهد داشتتبادل اطالعات  امکانمخابراتی است که 

 هایی در فناوری اطالعاتی و با الگوریتمباید به نحو مطلوب، نحوه یکپارچه سازی داده و اجرای آن شودانجام 

 .شودخواهد اجرایی و ارتباطات 

 

 دنیا سایر مراکز آماریتولید شده در  از نرم افزارهایمراکز آماری می توانند : مجدد از نرم افزارها استفاده .2

 ر آن عالوه ب شده وتا از این طریق در زمان و هزینه صرفه جویی  ندبه کارگیرآنها را  آگاهانهاستفاده کرده و 

 نرم افزارها شوند.امکانات باعث افزایش در کیفیت 

 

های ماشین گرفته تا ارتباط PDFدانلود فایل های برای  اینترنتاستفاده از  :وب _اینترنت افزایش استفاده از  .3

گر بتوانند داده ها را با یکدی ورفته ارتباطات مراکز آماری تحت تاثیر قرار گ شده است که ث باعماشین  _–

ولید آمار برای تمهمی  منبع دادهداده هایی که برروی این بستر منتشر شده در گام بعدی به اشتراک بگذارند. 

 .شده اند

های شده است. اتصال دستگاهآغاز  اتصال اشیا به اینترنت  2112: از سال  (IOT) استفاده از اینترنت اشیا .0

جدیدی برای مراکز آماری ای باعث شده که منابع داده تلویزیون، لباس، ساعت و .... یخچال، مانند:خانگی 

 و بیلیون دستگاه به اینترنت متصل شده 01در حال حاضر حدود تخمین زده شده است که  وجود بیایند.به 

 .هستند هادر حال جمع آوری داده

 

شکل بر پایه اینترنت  0991از سال : یکی از تکنولوژی هایی که (Clouding)استفاده از تکنولوژی ابری .0

نرم افزارهای کاربردی،  و هاسرورها، ذخیره سازی شامل: یشود  خدماتاین تکنولوژی با عث می گرفته است.



 شود که یمموجب کار  رد. اینگیدر دسترس بقیه قرار و به اشتراک گذاشته شده شبکه و اینترنت  از طریق

 .شودجویی صرفه های مورد نیازو زیرساخت در استفاده از فضای مورد نیاز

 

 1دود حهای محاسباتی و ارتباطی در حال حاضر لیتها به دلیل قاباین دستگاه لفن های هوشمند و تبلت:ت .1

ین که در ا ها می توانند عالوه برها هستند. این دستگاهدر حال استفاد ه از این دستگاهبیلیون تلفن هوشمند 

تعاملی نیز مورد استفاده  یگیرطرح های آماریاجرای از سوی دیگر برای  ،دننها کمک کجمع آوری داده

 شود.ها میانتقال دادهسرعت باالرفتن دقت و  ها موجباتستفاده از این دستگاها .قرار گیرند

 

: در قبل بصری سازی به معنی این بود که بتوان در یک محیط (visualization)بصری سازی داده ها .7

          رتنیاز است که  بصری سازی به صورت تخصصی اکنون ساده انواع نمودارها را پیاده سازی کنند. اما 

اده های مورد نیازپی، برخط  و بر حسب دسترسیمتنوع :به صورت تواندمیپیاده سازی شود. بصری سازی 

نمودارهای متفاوتی به دست  (Dataset)هاتوان با قرار دادن دیتاستسوی دیگر می زا ود.سازی می ش

که این موضوع نیز با ابزار ورد. از سوی دیگر ساخت گزارش های چند بعدی نیز در حال افزایش است آ

در موجود در فناوری اطالعات و ارتباطات ممکن شده است.  برای جذاب سازی و همچنین رواج آمار 

 .به کمک آمده استنیمشنی نیز محصوالت اجامعه نیز

 

      دارای  منابع داده ای جدیدی هستند که داده های حجیم: (Big Data)استفاده از داده های حجیم .2

فرمت های متفاوت است. این داده ها معموال به صورت غیر و  حجم باال، سرعت تغییراتهای ویژگی

هایی با این ویژگی استفاده کرد، فناوری اطالعات و ارتباطات ه بتوان از دادهک . برای اینساختاریافته هستند

ساختاریافته کرده و از آنها گزارش های مورد نظر را و با قابلیت: انتقال داده و  این نوع داده ها را جمع آوری

 .نمایدتهیه می

 هایی است شکل گرفته است داده 2117از سال  که : داده های باز(Open Data)استفاده از داده های باز .9

ای قابل هرمت ه ها باید با فقابل استفاده شود. این داد مجددا  که باید به گونه ای ارایه شود تا برای کاربران

 د.نارائه شو (Markup)ه( یا زبان عالمتگذاری شدCSVمتنی) مانند: ساختار (PDF)نه عکس و  استفاده

 

هستند می تواند برای  باز نبعم: نرم افزارهایی که (Open Source)زبااستفاده از نرم افزارهای منبع .01

ان به لینوکس، وها در مراکز آماری مورد استفاده قرار گیرد. از نمونه این نرم افزارها می تکاهش هزینه

Mysql ،R و ..... نام برد. 

 

نون . اکقابل ارائه استبه کاربران آماری  و لوح فشرده فلش مموریجداول ساده با استفاده از : اطالع رسانی .00

ت . قابل ارائه شده اس نیزها، اطالع رسانی های مبتنی بر اطالعات مکان جغرافیایی ه از وب سایتدبا استفا

           (  باعث  شده که انتقال اطالعات بین (APIنرم افزارهای کاربردیبا استفاده از  واسط برنامه نویسی 



برای مراکز آماری  ابزاری  های اجتماعی شبکه. از سوی دیگر ظهور نیز انجام شود ختلفنرم افزارهای م

 .شودمیفرهنگ سازی آماری که باعث  تسهیل در شده 

داده ها  علم  ،اندههای بزرگ قابل استفاده شدهدر سال های اخیر که داد : (Data Science)هاعلم داده .02

 ریاضی و فناوری اطالعات ،این هدف را دارد که با استفاده از مباحث آماریها نیز شکل گرفته است. علم داده

د این برای اینکه بتوان دهد. انجام هایی برای آینده اطالعات را استخراج کرده و بتواند پیش بینی ،و ارتباطات

این  استفاده می کند. هوش مصنوعی به معنی (AI)های هوش مصنوعی مهم به سرانجام برساند از روش

 ند.گیری کبتواند بااستفاده از برنامه نویسی ها و الگوریتم ها همانند انسان تصمیمسیستم است که 

 

ه نگ محرمانگی و حریم شخصی از قوانین اولیه و پایه ای مربوط به مراکز آماری است.امنیت داده:  .03

آماری دچار خدشه شود. از سوی  ا اعتبار هر دستگاهاست که باعث می شود ت یاز موارد  هاداشتن امنیت داده

. همیشه بیم این می رود که اطالعات شخصی استها هریز داددسترسی به  کاربران آماری های دیگر درخواست

مده کمک آ به هو نرم افزارهای مربوطسخت افزاری تجهیزات  ،. فرایندهاافراد دیگر قرارگیرد سترسیدر دافراد

به  رست ناد ها را مدیریت کند و تا جایی که می تواند ریسک دسترسی هاست تا بتواند دسترسی به این داد

 را مدیریت کند.داده ها 

 

حال باید منتظر ماند تا با پیشرفت بیشتر فناوری اطالعات و ارتباطات چه تاثیرات دیگری را برروی مراکز آماری خواهیم 

 دید.
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