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از اطالعات توسط علم داده امکان  یاز مجموعه ا نشیاستخراج دانش و ب
 یمورد استفاده و کاربرد  یکار  یها ستمیاز س یار یبس در است که ریپذ

  اریعلم نوظهور است که طرفداران بس کی  Data Science .خواهد بود
شما هم جزو عالقه  اگر .اندک به خود جذب کرده است ی را در مدت  یادیز

 یسوال ها یبرا  ی مقاله پاسخ نی ا دیعلم هست نیبا ا یی مندان به آشنا
 .شماست

 

 (Data Science) ست؟یعلم داده چ 1#

روش ها،   از شود که ی محسوب م  یرشته ا نیحوزه ب کیداده  علم
 نشیاستخراج دانش و ب یبرا ی علم یها ستمیها و س  تمیالگور ندها،یفرآ

 .کند ی استفاده م  یساختار  ریو غ یساختار  یاز داده ها یار یاز بس

و داده   نیماش  یر یادگی ،یاست که به داده کاو  ی علم داده علم قتیحق در
متحد  یبرا ی توان مفهوم   ی داده را م علم .شود ی بزرگ مربوط م  یها

به آنها، به منظور   مربوط یداده ها و روش ها لیو تحل  هیکردن آمار، تجز
 .با استفاده از داده به شمار آورد ی واقع  یها دهیپد لیو تحل   هیدرک و تجز

مختلف در  یها  نهیگرفته شده از زم یها  هیها و نظر  کیحوزه از تکن نیا
دانش دامنه و علوم اطالعات استفاده   وتر،یآمار، علوم کامپ ات،یاضیر نهیزم
 .کند ی م
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  ،ی چهارم علم )تجرب  یعلم داده را الگو نگ،یتور زهیبرنده جا یگر  میج
داشت که "همه   اظهار بر داده( دانسته و ی و اکنون مبتن ی محاسبات  ،ینظر 

 با است" و ر ییاطالعات در حال تغ  یفناور  ریتأث لیدرباره علم به دل زیچ
 .میمواجه هست از داده ها ی لیس
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 ارکان تخصص علم داده 2#

 

و تجارب  ی مختلف آموزش یها نهیکه دانشمندان داده اغلب از زم  ی حال در
  یقو ی اساس نهیدر چهار زم دیآن ها با  شتریب کنند، ی استفاده م  یکار 

  بیترت  چی ه بدون .آل متخصص باشند دهیحالت ا کیدر  ایباشند 
 :موارد عبارتند از نیا ،یخاص  تی اهم ای تی اولو

 / دامنه  تجارت  .1
 )شامل آمار و احتمال(  ات یاضیر .2
 نرم افزار / داده(  ی و مهندس   ی)به عنوان مثال، معمار  وتریکامپ علوم .3
 ( یو کالم ی )کتب ارتباطات  .4

مطلوب هستند   اریوجود دارد که بس ز ین یگر ید یها و تخصص ها مهارت 
ادامه   در .وردار هستندبرخ یشتر ی ب تیاز اهم ی چهار مهارت اصل نیا اما
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دانشمندان در حوزه  یبرا ی عناصر به عنوان مهارت اصل نی مقاله از ا نیا
 .شود ی علم داده استفاده م 

در   معموال هستند اما یدو موضوع قو ای کیمردم اغلب در  قت،یحق در
ارکان، دانشمند  نیاساس ا بر .ستندین یاندازه قو کیهر چهار مورد به 

  در بتواند از منابع داده موجود استفاده کند و دیاست که با ی داده شخص
 نشیدار و ب  ی استخراج اطالعات معن  یرا برا یدیصورت لزوم منابع جد

 .کند جادیا ی عمل یها

جهت  یتجار  رات ییو تغ مات یتصم  تی هدا یتوان برا یها م  نشیب نیا از
تخصص حوزه   قیکار از طر نیا .ه کرداستفاد یبه اهداف تجار  ی اب یدست

  یها کیو استفاده از همه تکن جینتا  ریکسب و کار، ارتباطات موثر و تفس
و کتابخانه  ینرم افزار  یبسته ها ،یسی برنامه نو یمربوطه، زبان ها یآمار 

 .شود ی انجام م  رهی داده و غ  یها رساختیها، ز

 

 The Data) ون علم داده ینمودارها 3#
Scientist Venn Diagram) 

کمک به تجسم    یاز نمودار دانش داده را برا ی مختلف یتوان نسخه ها   ی م
 .کرد دایپ گریکدیارکان و روابط آن ها با  نی موارد ا
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ون با عنوان، نبرد  ینمودارها ن ی در مورد ا ی عال یمقاله ا  لوریت  دی وید
 Battle of the Data Science Venn) ون در علم داده یها اگرامید

Diagrams) وشته استن. 

شده   جادیون که توسط استفان کوالسا ا یاز نمودارها ی ک ی ریز ری تصو در
ارکان   هیشب ار یدر نمودار بس هیاول ی ضیب کرد که دیمشاهده خواه  ،است

 .ذکر شده در باال است

 



 

6 www.namatek.com 

 ایبرچسب ها و  نیی در تع ی مانند آن، سع  گرینمودار و موارد د نیا
 ی از ارکان همپوشان  کیهر  در است که یا نهیزم ایمشخص کردن شخص 

 .دارند

 The" دهد، استفان کوالسا برچسب ی نمودار نشان م  نیکه ا همانطور
Perfect Data Scientist" تجارت،   در دهد که ی اختصاص م یرا به فرد

 .است یاندازه قو کیآمار و ارتباطات به  ،یسی وبرنامه ن

 

 علم داده  یاهداف و داده ها 4#

 ی و قابل بررس ی اهداف معمول دیارکان، ابتدا با نی ا تیدرک اهم یبرا
 .علم داده را درک کرد ندیفرآ ن ی مرتبط با ابتکارات علوم داده و همچن

ک علم داده مشتر  یاز اهداف و داده ها  ی است ابتدا در مورد برخ بهتر
علوم داده  نهی کوتاه از مطالب قابل ارائه در زم ی ستیل نجا یا در .میبحث کن

 :وجود دارد

 ( ی مقدار بر اساس ورود کی ی نیب شی)پ یی گو شیپ •
 (ست یهرزنامه ن ای)به عنوان مثال داده هرزنامه هست  یبند طبقه •
 (Netflix آمازون و  یها هیبه عنوان مثال، توص) ها هیتوص •
بدون  یالگوها )به عنوان مثال، طبقه بند یو گروه بند  یی شناسا •

 شناخته شده( یکالس ها
 تقلب(  صی)به عنوان مثال، تشخ یناهنجار  صیتشخ •
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 ( ره یصورت و غ لم،یمتن، صدا، ف ر،ی)تصو صیتشخ •
 ( ره یگزارش، تجسم و غ قی )از طر ی عمل نشیب •
کارت  دیی)به عنوان مثال، تأ  یر یگ میخودکار تصم یندهایفرآ •

 (یاعتبار 
 (FICO به عنوان مثال، نمره) یو رتبه بند ی ازده یامت •
 ( ت یبر جمع ی مبتن  ی ابی)به عنوان مثال، بازار  یبند می تقس •
 ( سک ی ر تی ری)به عنوان مثال، مد  یساز  نهیبه •
 ها )به عنوان مثال، فروش و درآمد(  ی نیب شیپ •

مشکل   کیحل  ایهدف خاص و  کی به  ی ابیدست یها برا  نی از ا کی هر
 .خاص در نظر گرفته شده است

 

 کدام است؟ یهدف واقع 1-4#

 ست؟ یاست که کدام هدف است و هدف چ نیا ی واقع  سوال
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  جادیدانشمند داده ممکن است فکر کند که هدف او ا  کی عنوان مثال،  به
که قصد  ی شغل گریطرف د  از .با عملکرد باال است ی نیب شیموتور پ کی

درآمد   شیاستفاده كند، ممكن است هدفش افزا ی نیب  شیدارد از موتور پ
 .حاصل شود ی نیب شیموتور پ نی تواند با استفاده از ا ی م باشد كه

 در نباشد اما ی مسئله در نگاه اول مسئله مهم  نیرسد ا ی به نظر م  گرچه
بودن رکن اول )تخصص حوزه   ی اصل لیشده دل فی توص تی واقع وضع

  ی لیسوابق تحص یدارا ی عال تی ریمد یاعضا اغلب .و کار( استکسب 
 .هستند MBA کسب و کار محور مانند

  هستند اما یافراد فوق العاده باهوش  رانیاز مد یار یکه بس نیوجود ا با
در دسترس   یها تمیها و الگور کی است در تمام ابزارها، تکن ممکن

  ن،یماش یر ی ادگی ،یآمار  لیو تحل هیدانشمند داده )به عنوان مثال، تجز
 .نداشته باشند ی ( مهارت کافره یو غ  ی هوش مصنوع 

و داده   ازهایآن ها ممکن است نتوانند به دانشمند داده ن ن،یتوجه به ا با
به آنجا را   دنیرس ری( و مسرها ی ها )متغ ی ژگیها مانند منابع داده، و

  کیدهد که  ص یبتواند تشخ یی اجرا  ریمد  کیاگر  ی حت  .دهند شنهادیپ
کند، ممکن است   ی درآمد کمک م شیدهنده خاص به افزا هیموتور توص

توان از داده   ی وجود دارد که م  یاد یز یروش ها احتماال متوجه نشود که
توان به  ی نم نیبنابرا .استفاده کرد زیدرآمد ن شیافزا یشرکت برا یها

 ی آل داده نسبت به عملکرد کل دهیا دانشمند کرد که دیتأک ی اندازه کاف 
به   ی ابیدست یشرکت برا یکسب و کارها و نحوه استفاده از داده ها

 .دارد  ی اهداف سطح باال درک نسبتا کامل
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 Data Science ندی فرآ 5#

 

کتاب هوش  در آورده شده است که GABDO دنینمودار مدل فرآ ریز در
و   جادیا (AI for People and Business) افراد و مشاغل یبرا ی مصنوع 

 .شده است ی معرف 

کنند، خصوصًا   ی را دنبال م نیبه ا هیشب یندیداده معموالً فرآ دانشمندان
 .مربوطه یها کیو تکن نیماش ی ر یادگیمدل با استفاده از  جادیهنگام ا

 :شده است لیتشک یاز پنج مرحله تکرار  GABDO ندیفرآ مدل

 (Goals) اهداف  .1
 (Acquire) ی اب یدست .2
 (Build) ساخت .3
 (Deliver) لیتحو .4
 (Optimize) یساز  نهیبه .5
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  یمرحله تکرار  هر .شود ی نشان داده م  GABDO یرو با نام اختصار  نیا از
 له قبل برگردد.چند مرح  ای کیتواند به  ی هر مرحله م رایاست ز


