
 عضو هیات مدیره انجمن آمار ایران و استاد دانشگاه -دکتر فرزاد اسکندري

 ها:  رانی دادهچرا حکم

وابسته به یک اکوسیستم نوینی شده است که اساس  انسانها  اقتصادي و در جهان امروز رفتار اجتماعی سیاسی
در این اکوسیستم تقریبا همه انسانها به دو صورت تولید گردیده است. این اکوسیستم توسط داده ها  و بنیان 

انسانهاي درون این نان داده ها در الیه الیه زندگی چآگاهانه و ناآگاهانه در مرکزاین اکوسیستم قرار دارند. 
داب آو رسوخ پیدا نموده ایت که فضاي کسب و کار مردم تولید داده مختلف هاي بوسیله ابزار  اکوسیستم 

در ایجاد نمود. زندگی تحولی در توان نمیو بدون آن تقریبا گیري است در حال شکلآن گی مردم بر اساس دزن
ورت منظم در اختیار صها به همه دادهنوین تم یسسودر این اککنند. مکرانی میحها دارند بر انسانها واقع داده

به فقط ها دادهدرصد  10 دم شده چیزي در حدوانجسیهاي اربر اساس بر .شوندتولید نمیقرار ندارند و همه افراد 
تولید ها به صورت شبه ساختاري و یا ناساختار درصد داده 90ددر حدوو  گردندایجاد مییافته صورت ساختار

 ،تحلیل ،پردازش ،مصورسازي ،مدلسازي ،مدیریت ،انتظار ایجاد تجمیعدراین میان کنند. آفرینی مینقششده و
یک رویکرد توان گفت قرار است از این اکوسیستم استخراج شود. میاست که  گیري چیزيتفسیر و تصمیم

در این اکوسیستم رفتاري همان چیزي است که  یدر حال رخ دادن است. این کشف علمجدید در کشف علم 
   امروزه ان را علم داده ها می نامند. 

 یجادمنبع ارزشمند در ا یکبه  تواند یچگونه مکه  هاست؛ساختار و چگونگی تولید داده، مطالعه هادادهعلم 
ناساختار و  یافتهداده ساختار  یاديز یرشود. استخراج مقاد یلتبد فناوري اطالعات  وکار و کسب هاي ياستراتژ

 یشرا مهارکرده، بازده را افزا ها ینههزتا کمک کند  انسازمدستگاه و یا  یکبه  تواند یالگوها م ییشناسا يبرا
از  هام دادهعل رشته دهد. یشرا افزا سازمان یرقابت یتکرده و مز ییرا شناسا یدبازار جد يها فرصت داده،

و  يکاوداده ي،ا خوشه یلتحل ین،ماش یادگیريمانند  هایی فنو  کند یاستفاده م یانهآمار و علوم را یاضیات،ر
 .گیرد یرا در بر مسازي مصور

ها براي ها و سیستمهاي علمی، فرآیندها، الگوریتماي است که از روشرشتهیکی از علوم بین هادادهعلم 
-کاوي استفاده میساختاري شبیه به دادهناها در اشکال مختلف، ساختار یافته و استخراج دانش و بینش از داده

ي متحد کردن یک مفهوم برا "هاعلم داده"ها، با داده "هاي واقعیدرك و تجزیه و تحلیل پدیده"کند. به منظور 
ها را از مفاهیم و نظریه ها فنها، یادگیري ماشین و روش هاي مرتبط با آن است. این آمار، تجزیه و تحلیل داده

 برد.مختلف در زمینه ریاضیات، آمار، علم اطالعات و علوم رایانه به کار می

 



 

 

 

 

و تأثیر فعلی  ها ردیابی رشد آهسته علم دادهتواند براي جدول زمانی مختلفی وجود دارد که می از نظر تاریخی
 عبارتند از: برخی از موارد مهمتر  ایجاد اکوسیستم جاري مورد توجه قرار بگیرند. آن در 

 در مورد تغییر در دنیاي آمار نوشت:  )1962(جان توکی به عنوان اولین فرد 
، من دلیلی براي و مصور سازي  همانطور که مشاهده کردم آمار ریاضی در حال تکامل است«... 

اما تصویر پر دازي  ها استکردم که عالقه من به مطالعه در دادهمیفکرشگفتی و تعجب داشتم ... من 
 ...»  در آن ایجاد گردید

روز، به جاي روزها و یا چند  اشاره دارد، در زمانی که نتایج آماري در ساعات شبانه ها رایانهبه ادغام آمار و  توکی
 .شود شود، ارائه می فته که با دست انجام میه

، به طور "علم اطالعات"هاي کامپیوتري را با استفاده از عبارت  محاسبات مختصر روش نائور ، پیتر1974در سال 
 :ئور، تعریف پیچیده خود را از مفهوم جدید ارائه دادامکرر انجام داد. ن

ها به  اند، در حالی که رابطه داده تاسیس شدهها  زمانی که آندرها،  علم رسیدگی به داده " 
 ".است هاي دیگر و علوم محول شده ها هستند به حوزه آنچه که نماینده آن

 ها این است:  آن رسالتالمللی محاسبات آماري شکل گرفت. اولین عبارت بیانیه  انجمن بین 1977در سال 
آوري کامپیوتر مدرن، و دانش  فن شناسی آماري سنتی، براي پیوند دادن روش رسالت سازمان "

 ".ها به اطالعات و دانش است متخصصان حوزه به منظور تبدیل داده
 



ها را از هم جدا کند. امروزه  ها و سازمان است تا شرکت به آرامی رشد کردهها دادهدر ده سال گذشته، علم 
 البته گیرد. اسان مورد استفاده قرار می، مهندسین و حتی ستاره شنهاشناسنسلها،  استفاده از آن توسط دولت

قبل داراي به سادگی ایجاد گردید که ها مه دادهواژه جدیدي به نام  ، استفاده ازعلم داده هادر طول تکامل 
هاي مورد  هاي جدید براي پردازش داده و روش ها نبود، بلکه شامل تغییر به سیستم دادهمشابه  "مقیاس بندي"

 د. تحلیل گردیمطالعه و 
است. از لحاظ فنی این شامل ترجمه  به بخش مهمی از تحقیقات علمی و دانشگاهی تبدیل شده هادادهعلم 

هاي  از نظر حوزه علم دادهماشینی، روباتیک، بازشناسی گفتار، اقتصاد دیجیتال و موتورهاي جستجو است. 
یک پزشکی، علوم انسانی و علوم اجتماعی هاي بهداشتی، انفورمات یافته تا علوم زیستی، مراقبت تحقیقاتی گسترش

به زبانی ساده علم داده  .گذارد ها، و امور مالی و مالی تاثیر می را در بر گیرد. علم اطالعات اکنون بر اقتصاد، دولت
 ها است. ها در حال حکم رانی بر کلیه سامانه

دقیقتر و نویسی  ، یک تغییر تدریجی براي نوشتن بیشتر و بیشتر برنامههادادهیکی از نتایج انقالب علم 
کنند که  در حال حاضر فکر می هادادهعلم بسیاري از پژوهشگران را ایجاد نموده است. محافظه کارانه 

 تر تقسیم کنند. هاي کوچک ها را به بخش ایدهو بهتر است  استخیلی خطرناك ها کل سامانههاي کامل  بازبینی
 .شود ها وارد می گیرد و سپس با احتیاط به درون جریان داده هر قسمت مورد آزمایش قرار می

ها و خطاهاي بزرگ اجتناب  ها را نجات دهد و از لغزش تواند زمان و پول شرکت ایمن میفلسفه بازي اگر چه این 
 کنند.  اي واقعی اجتناب میگیري دستاورده کنند و از پی هاي بسیار محدودي تمرکز می قیدها بر  کند، آن

 گوید:میاسکات هافمن از گوگل 
توانیم در برابر  کنیم این است که چگونه می چیزي که زمان زیادي را صرف صحبت در مورد آن می "

تغییرات زمانی که تغییرات بزرگتري مورد نیاز است محافظت کنیم. سخت است، چون این ابزار 
هاي زیادي  توانند مشوق ها همچنین می مهندسی انگیزه دهند، اما آنتوانند به تیم  واقعا میآزمایش 

ها بدهند تا فقط تغییرات کوچکی را امتحان کنند. ما خواهان این اصالحات کوچک هستیم، اما  به آن
  ".خواهیم که پرش بیرون از جعبه را انجام دهیم همچنین می

 
 وجود دارد  اما از نگاه دیگر بین آمار و علم داده تفاوت هایی 

اي است. علم  وسیع چند رشته حیطههاي در حال ظهور در رایانش است و یک  یکی از جدیدترین گرایش هادادهعلم 
وکار را  ریزي، اقتصاد، و مدیریت کسب افزار، ریاضی و آمار، برنامه علوم رایانه، مهندسی نرم همچون مفاهیمیها کاربرد  داده

سازي، تحلیل، مدیریت، تجسم سازي و ذخیره حجم زیادي از  آوري، آماده نی بر جمعها مبت داده علمکند.  ترکیب می
مه هاي اطالعاتی، از جمله  توان به عنوان داشتن ارتباطات قوي با پایگاهها در شرایط ساده می داده علماطالعات است. 

 .است مفهومکافی مرتبط با این  ها یک فرد با دانش حوزه و علوم کامپیوتر، درك کرد. یک پژوهشگر دادهها داده
در کاربردهاي ها دادهمه و علم دادهادغام اند و در حقیقت، با  ادغام شده به شدت ها علم دادهبا مه داده ها تفکر 

هاي  ها، فایلکه از بالگ هادادهمهیافته است. اطالعات مفید به آسانی در  تکامل در اکوسیستم مورد بررسی مختلف 



. تمام این مانداز نظر پنهان می است هاي اجتماعی و غیره ساخته شده هاي متنی، شبکه صوتی / تصویري، تصاویر، پیغام
 يها استخراج شود. به عالوه، امروزه کسب و کارها ها فقط نویز هستند مگر اینکه تحلیل شود و اطالعات مفید از آن داده

وکار خود در  اجتماعی و پتانسیل کسب هايل اطالعات اولیه خود به دلیل نقش رو به رشد وبرا به عنوان کانا یاینترنت
ها، بسیاري از  ها بسیار جالب هستند، زیرا با استفاده از این داده ها براي یک پژوهشگر داده گیرند. تمام این داده نظر می

 .ها و نیز جوامع حل کرد توان براي سازمانمشکالت را می
 :درك شودهاي مختلفی تواند به صورت یک مهارت تخصصی است و می هادهداعلم 
 ها دادهها براي تحلیل  هاي پیشرفته در ریاضیات و آمار براي مدل کردن داده کارگیري تکنیک به •
 الگوریتم پیشرفتهاي  مهارتمهارت برنامه نویسی و توسعه موثر،  •
 هاي استدالل تحلیلی مهارت •
 وکار  هاي ارتباطی و کسب مهارت •

هاي مهارتی مختلف براي کسب مهارت  اي است و به مجموعه رشته یک حوزه میان  داده علمبنابراین، واضح است که 
مشکل  دستورها با یک  آن -ها هستند  هاي داده شبیه تجزیه و تحلیل  داده مدر این حوزه نیاز دارد. موارد استفاده در عل

شده به خوبی به پایان برسند. بنابراین،  گیرند که در نهایت با معیارهاي تعریف کنند و تصمیم می شروع می واضح
آمار یک موضوع گسترده دیگر اما   .آشنا باشند الگوهاوکار و  هاي کسب شوند تا با مدل پژوهشگران داده در نظر گرفته می

 رود. هاي متعدد به کار می ر گسترده در زمینهها سر و کار دارد و به طو است که با مطالعه داده
هاي عددي و  کند، اما به کسب اطالعات از داده ها را فراهم می آوري و تجزیه و تحلیل داده هاي جمع اگرچه آمار روش

 آمار در مطالعات مربوط بهدر واقع  .هاي منحصر به فرد اشاره دارد به داده ايرسته هاي کند. داده کمک می رسته اي
 :تا بتوانیم کند ها کمک می توجه است، چرا که به آن ها بسیار قابل داده

 گیري درباره نوع داده مورد نیاز براي رسیدگی به یک مشکل مشخص تصمیم •
 سازي اطالعات سازمان دهی و خالصه •
 ها گیري از داده تحلیل براي نتیجهبدست آوردن  •
 ارزیابی اثربخشی نتایج و ارزیابی عدم قطعیت •
 ریزي و انجام تحقیق ی براي برنامهطراح •
 سازي اطالعات دارد شرحی که داللت بر کاوش و خالصه •
 ها شده توسط داده ها و استنتاج از پدیده ارائه بینی ساخت پیش •

 انجام پذیرد.
 

علمی در این دنیاي بی نظم اسـت کـه فقـط مـی      نوین ها ایجاد یک نظمره آورد علم دادهآخر درکالم پس 
شد. با ایـن رویکـرد   مختلف زندگی بشري بامراحل در تمام ها تواند حاصل از به کارگیري برون دادهاي علم داده

در هر لحظـه و هـر   انسانها در آن با هم در ارتباط هستند و ود که بکه هوشمند جهانی بیک ش التوان به دنبمی
هر فرد تصمیم گیر را در هـر سـازمان و دسـتگاه    را براي دقیق و درست تصمیم تحلیل و یک  ایجاد مکان انتظار
 که داراي کمترین مخاطره باشد. فراهم نمود 

 


