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شايان ذكر است  برگزار گرديد به شرح جدول ذيل است.    April 2021 28-26مطابق با  1400 ماهبهشتيارد 8 -6برنامه زماني اين دوره كه در تاريخ 
 از كشور ايران جلوتر است.  دقيقه  30ساعت و 5كه از نظر زماني حدود  ارائه شده است كشور ژاپنبه وقت  هانزما ،كه در جدول زير

 

 
 

 

 بندي: برنامه زمان 
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 هاي ارزشيابي به اتمام رسيد. كنندگان و در نهايت تكميل فرمبندي با پاسخ به شركتجمعبحث و گفتگو و نيز با برگزاري پنل  دورهپايان اين 
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مفهوم به  ندي است كه طي آن ديتاي خام و بي فرآي كاويداده داده محور است.  وكارهاي كسبتمام  باًيتقرروز و مورد نياز هاي بكاوي يكي از تخصص داده
 . شوندسازماني تبديل مي گيري و تعيين اهداف استراتژيك مشخص ارزشي براي تصميم عات مفيد و با اطال
ساخت  گيرد. با  ماشين، رياضي و آمار را دربر مي  اي است كه علوم كامپيوتر، هوش مصنوعي، يادگيريكاوي يا ديتاماينينگ در واقع علمي ميان رشته داده

 .مؤسسات تحقيقاتي را كشف و الگوهاي پنهان آن را تحليل نمودها و ن ديتاهاي حجيم و پيچيده سازمانتوا، ميكاويدادهفرآيند 
.  شودا كند، سرمايه شركت نيز بيشتر مي هاي موجود در پايگاه داده يك شركت افزايش پيدرابر با طال دانست. هر چقدر دادهتوان داده را ببه طور كلي مي 

كاوي استفاده كرد تا گيري، نياز است تا از دادهگزارشات مناسب براي تصميمت مفيد و  نشده به اطالعاهاي حجيم و تميزن دادهحال، براي تبديل كردن اي
 .انگيزي را بدست آورد و تحليل كردها داده، نتايج شگفت هاي پنهان از پردازش ميليونالگوبا كشف 

ها،  ي سريع شبكهگردند. با توسعه منابع مستقل و پراكنده توليد مي  حال رشد است كه از   هاي حجيم، پيچيده و دردر حال بررسي داده big data تكنولوژي
هاي علم و فناوري از جمله علوم فيزيكي، زيستي و پزشكي به  در تمام حوزه  big dataاي، هاي دادهنجايش مجموعهسازي و افزايش گهاي ذخيرهرسانه 

كاوي يك مدل پردازشي  انداز داده و از چشم  كندمي را مشخص   big data هاي تكنولوژيويژگيHACE يش است. نظريه سرعت درحال رشد و گستر
ها بر اساس كردن آنها، مدلها از منابع اطالعاتي، كاويدن و تحليل آندادهآوري  هاي بزرگ شامل جمعبا داده  . كاركندميپيشنهاد   big data براي

 .ها استدادهكردن تمهيدات امنيتي هاي مورد نظر و فراهمويژگي
 

 Big Dataكاوي، داده، حجيم، داده: كلمات كليدي

  

 :چكيده
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ســازد فناوري اطالعاتي و ارتباطاتي در حوزه زمان و هر مكان فراهم ميهاي فراگير، محيطي كه نياز بشــر را در هر با افزايش اســتفاده از محيط امروزه
رعتي غير يني با ـس اني و ماـش ت. پقابل  تعاملي انـس رفت نموده اـس ور پيـش ناخت چالشبيني و شيتـص تـش عه فناوريها، فرـص هاي هاي محيطها و روند توـس

  .به يك ضرورت تبديل شده است   ،سازي براي كشورهانيازهاي پياده يسازفربههاي تحقيقاتي راهبردي، تبديل چالش به فرصت،  تقويت حوزهفراگير براي  
ها از قادر به دريافت آنها قرار داـشته كه  ها كرده اـست. انـسان از دوران كودكي در معرض انبوهي از ـسيگنالتجزيه و تحليل دادهبـشر از بدو تولد ـشروع به  

ها ها را تجزيه و تحليل كند و نـسبت به آننالگوش، بيني، زبان و اعـصاب بوده اـست. همچنين مغز او به ـسرعت آموخته كه چگونه اين ـسيگ  ،طريق چـشم
تاري  واكن ان دهد. پس از زبان گفتار، زبان نوـش يعي از دادهش نـش كل گرفت و مخازن وـس ند و تحليل ميها را ايجاد كرد كه تا به امروز قابل تجزيه  ـش   .باـش

دهمين حاال وارد عصـر بزرگ دادهكنند كه نابراين بسـياري از مردم اظهار ميب ت هها ـش ا هميشـه در اطراف ما هكه دادهاند، اما بايد به اين نكته توجه داـش
 .اندكرده و محبوبيت زيادي پيدا كرده شده شروع به شكوفاييهاي ثبتاند و فقط مقدار دادهبوده
تند. اغلب اوقات حتي داده باهت با هم متفاوت هـس ين، در عين ـش ين   كاويدادهكاوي و يادگيري ماـش ز به  كنند. هر چند روخطاب ميرا با نام يادگيري ماـش
يادگيري ماشـين از تالش براي سـاخت هوش مصـنوعي گذر كرد و اكنون هدف اصـلي آن سـاخت    .شـوندتر ميتر و شـبيهاين دو به يكديگر نزديكروز 

ال  ين به ـس ت كه بتواند ياد بگيرد و خود را با اطالعات جديد وفق دهد. اولين يادگيري ماـش يني اـس اع اختر perceptron كه مدل گرددبرمي 1957ماـش
د. ت كه از نورون  ـش بي بود كه در اواخر دهه اين مدلي اـس بكه عـص د. اين مدل آغازگر مدل ـش اخته ـش ان ـس د. از دهه   1980هاي مغز انـس تا  1980ايجاد ـش
د 1990دهه يار محبوب ـش ميم بـس ط دهه  SVM .متد درخت تـص د و از   1990در اواـس تردهآاختراع ـش نعت به طور گـس تفاده مين زمان در ـص ود اي اـس .  ـش

 .گيري داشته استيادگيري آمار منتشر شد، رشد چشم ، كه كتاب2001رسيون منطقي، يك متد قديمي در آمار است كه در يادگيري ماشين از سال رگ
تند. اغلب اوقات حتي داده باهت با هم متفاوت هـس ين، در عين ـش ين   كاويدادهكاوي و يادگيري ماـش كنند. هر چند روز به  خطاب ميرا با نام يادگيري ماـش

كار آزمايـشگاهي نيز  در اين وبينار ابتدا به تعريف اوليه مفاهيم كاربردي پرداخته ـشد و ـسپس يك نمونه  .ـشوندتر ميتر و ـشبيهروز اين دو به يكديگر نزديك
 پردازيم.روز مي 3ارائه گرديد كه در ادامه به شرح مبسوط محتواي هر 
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 : گزارش سخنرانان

 :سخنراني روز اول 
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كنندگان در وبينار آغاز گرديد. سپس يك عكس مجازي از حاضرين در وبينار نيز تهيه گرديد. (شكل زير) محتواي روز نخست با معرفي مسئولين و شركت
   آغاز گرديد." یور ب�ره  د 
تول  یبرا  یبزرگ انتقاد یهاداده ل
 و تحل  ه�تج�  "پنل اول با موضوع 

 
 

 

وري هاي عمومي و افزايش بهره ارائه گرديد بيشتر پيرامون چرايي و چگونگي مديريت داده براي سرويس  TAN Poh Chooاين ارائه كه توسط خانم 
 هاي حجيم ارائه گرديد:بندي براي شناسايي داده بحث و بررسي صورت گرفت. به عنوان شروع بحث چهار گروه و دسته 

 ها در حالت استراحت داده �
 ها در حالت حركت ادهد �
 ها در اشكال مختلف داده �
 هاي مشكوك داده �
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 هاي حجيم شكل زير معرفي گرديد:همچنين به عنوان چرخه تحليلي در حوزه داده

 
سازمان متبوع هر كنندگان و دريافت بازخورد كلي اعضاي حاضر در پنل، يك سوال مطرح گرديد مبني بر اينكه  در ادامه بحث با هدف مشاركت شركت

 نماييد. باشد؟ نحوه شركت در اين سوال را در ادامه مشاهده ميهاي شهري درگير مياي از دادهكدام از حاضرين بيشتر در چه حوزه
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اي الزم براي هزيرساخت  تأمينهاي درگير در محيط و در حوزه زيرساخت اطالعاتي و تغييرات رفتاري در نحوه مبادله داده و همچنين شناسايي شاخص 
عوامل متعددي همچون هوش پيشگيرانه و تحقيق    تأثيررسيدن به خروجي مدنظر از يك مجموعه داده، بحث و بررسي صورت گرفت. در اين بخش 

 ترين مفاهيم ارائه گرديد. واكنشي به عنوان دو تا از اصلي

 هوش پيشگيرانه به عواملي همچون: 

 آگاهي �
 هشدارهاي پيشرفته  �
 احتياط �
 تحليل رفتاري  �
 تشخيص الگو  �
 پيشگيري از خطر و خرابي  �

 بستگي دارد. 

 مستقيم با عواملي همچون:  طوربه از سوي ديگر تحقيق واكنشي نيز  

 سازي شرايطآماده �
 اطالعاتيجستجوهاي بانك  �
 آوري مشاهداتجمع  �
 گذاري سرمايه  �
 پذيري اجراي فرآيند برگشت  �

 و
 كنترل خرابي  �

 باشد. در ارتباط مي

 

 



11 
 IN-97-GE-TRC-A-20  وريهاي حجيم براي افزايش بهره وبينار تجزيه و تحليل داده 

  استفاده و تيريمدبا هدف بهبود نحوه  ستمياكوس داده كي جاديا يبرادارد كه هاي سرويس عمومي بيان مي طبق ديدگاه دولت ايرلند، استراتژي داده
ها را در شكل زير است. برخي از اين ديدگاه گذاراناست يس و ، مشاغلشهروندان از يمندبهرهنمودن،  شفاف  ، وسازي، كارآمدكردننام ها درمجدد از داده
 فرماييد: مشاهده مي

 

هاي هاي حاكميتي هر يك از كشورها با جنبهدر خلل برگزاري كنفرانس، پرسش ديگري از حاضرين مطرح گرديد كه توسط آن ميزان ارتباط دستگاه
پذيري به  حكمراني، شفافيت و حفاظت از داده، امنيت و حريم خصوصي و دسترسها بررسي گرديد كه طي آن استانداردها و مختلف اكوسيستم داده

 هاي اول تا چهارم را به دست آوردند. ترتيب رتبه 

 
اجزاء معرفي   ترينمهممطرح گرديد. در اين بخش فرآيندهاي زير به عنوان  وري با استفاده از فناوريافزايش بهرهدر ادامه مبحث، موضوع 

 گرديد:

 يد كن گوش، دارد هايي كه انتظارازين و نده يآافق  ،يشآرزوها، شهرونداست  درخوبه  �
 د ي كن يياقدام را شناسا نيبهتر و را در آن اعمال  ل يو تحل ه ي، تجزديها را بشناسآن  خچهيتار و نهيشيپ �
 ، برقرار كنيد. زمان مناسب اي يبه موقع ، راحت و سازگار در زمان واقع ارتباط �

 

 هاي اجرايي در همين رابطه معرفي گرديد. مانند: نمونه همچنين برخي 
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و  يفرد يازهايخدمات در سراسر جهان از ن وستنيپ به همادغام و هدف با ، "LifeSG App" موبايلي در تركيه با نامبرنامه توليد يك  �
 با هم  يسازمان

 )19-(در خصوص ويروس كوييد يريگنظارت و كنترل همه يتلفن همراه برامختلف  يهابرنامه توليد  �
 )19-هاي كمكي (در خصوص ويروس كوييدبسته  بدون تماس  لي، حركت و تحوارتباطات عيسرطراحي و اجراي   �

 

اختصاص داشت. در اين بخش به عنوان   داريپا تاليجيد س يسرو ليتحو، به موضوع TAN Poh Choo هاي خانمبخش چهارم و پاياني صحبت
هاي تكنولوژي و كاربرد آن در مديريت حجيم داده تأثيراز كشور استراليا مورد نقد و بررسي قرار گرفت و نحوه  يسازمان ليو تحل هي فرم تجزپلتنمونه يك 

 فرماييد: در شكل زير مشاهده مي معرفي گرديد. آمار و محتواي كلي آن را يي كه با آن مواجه بودند هاچالشبه همراه  كالن،

 
 هاي اين پلتفرم عبارت بودند از: برخي از چالش 

 شتر يب ل يو تحل هيتجز  يو تقاضا برا طبيعيرشد  �
 آژانس خدمات مشترك  كيشدن به  ل يتبد �
 ت يها و خدمات كنترل و محدودبه برنامه  يعدم دسترس �
 سي بدون سلف سرو يزيرگزارش و برنامهها ، ارائه داده يبارگذار يبرا IT به اد يز يوابستگ �
 يزمان طوالن مدت �
 است ٪100اوج  يهاكه در ساعت يمحاسبه حجم كار �

 

 گيريبندي و نتيجه جمع 

 را بيان نمودند:  چند نكته كليدي در مواجهه با شرايط مهمهاي خود ايشان در پايان صحبت

 در ابتدا: �
o هاي، نه استراتژديها شروع كنييبا توانا 
o  دي، بزرگ فكر كنديكوچك شروع كناز 
o د يكاربران را در مركز خود قرار ده 
o ديده ليتشك ياچندرشته يهاميت 

 بندي:در زمان مقياس �
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o مهم است يرهبر 
o ميتنظKPI  فراموش نشود ، تكرار يني، بازبيريگها ، اندازه 
o د يدر آور انيها را به جرداده 
o ها، نه محصوالتعامل ستميس 
o ست ين يفقط در مورد فناور نيا 

 در زمان پايداري سيستم:  �
o  بررسي كنيدخود را شرايط ابتدا 
o دي، اعتماد را جلب كنديبگذار  شيرا به نما تيموفق 
o داشته باشيد.  داريپا جينتا يبهبود مستمر برا 

جلسه، يك پلتفرم بسيار ساده و كاربردي معرفي گرديد كه  هاي حاضرين در گيري از شرايط يكسان در طرح پرسش و پاسخ در پايان نيز به منظور بهره
دادند. به اين طريق هر سوالي كه بيشترين امتياز را داشت مطرح و كردند و سايرين به تناسب به هر سوال امتياز ميافراد سواالت خود را در آن مطرح مي 

 شد.پاسخ داده مي
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 سخنراني روز دوم:
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تا شروع كردند. ايشان  پو چون  نسبت به مطالب ارائه شده در جلسه اول توسط سركار خانم دكتر  سؤاالتيدكتر جينشنگ جلسه دوم را با طرح  

هاي بزرگ توضيحاتي در خصوص مطالب مورد نظر براي طرح در سه ساعت جلسه دوم گفتند و در مورد مباحث عنوان شده در بخش معرفي تحليل داده 
 شود و نقش آن در خدمات عمومي به چه صورتي است؟ اي اطالق مي داده  هاي حجيم به چه نوعمطالب رو آغاز كردند. داده

بيني و آناليزهاي قبل از ها به صورت توصيفي، پيشبندي آن هاي حجيم را يادآور شدند و دستهها بر دادهايشان در ادامه انواع آناليزها و تحليل

كلمه كليدي جهاني كه در شهر و كشور و اخبارها   ترينمهما بيان كردند. ايشان در ادامه از  ها با يكديگر رها و مقايسه اين تحليلبيني بر اساس داده پيش

طرح شد و قدرت تحليل متن در اين زمينه بيان شد. سوال بعدي   19) سوال كردند كه در پاسخ موضوع كويد  text analysisمطرح است در خصوص (
متولد شده، تحصيالت او در حوزه آمار بوده، بعنوان پرستار داوطلب در بيمارستان براي كمك   1819در خصوص خانم فلورانس نايتنيگل طرح شد نايتينگل 

هاي عفونت  آوري دادهنگار نيز بود. او تصميم گرفت نسبت به جمعاو روزنامه   .كرد و صد سال پيش درگذشته استبه سربازان ارتش انگليس فعاليت مي 
هاي اي و  گرافيك آماري و ارائه بصري اطالعات براي گزارش هاي آماري، نمودارهاي دايرههاي آماري، چارتاز روش باكتريايي بين سربازان اقدام كند و

 ها بود. كرد، كه راهي بسيار موثر براي بيان دادههاي سالمت استفاده ميارائه شده در داده

 نام  با  BBC  در  جديدي  مستند  ميزبان  سوئد،  كارولينسكا  موسسه  در  للالمبين   بهداشت  روزلينگ، استاد  در ادامه بخشي از سخنراني دكتر هانس

The Joy of Stats  دارد، پخش شد. در اين كليپ،   خصوصي  شهروندان   و   تحليلگران  براي  امروز  موجود  هايداده  عمق   و   وسعت  به   نگاهي  كه   است  

 توجهي قابل پيشرفت هم  تا كندمي رديابي را گذشته سال 200 طي درآمد و زندگي به اميد دهد،مي نشان را جهان بهداشت به خود اصلي عالقه راسلينگ
 )بيمار  و   فقير   بسيار  افراد(  سطح پايين  افراد  و)  سالم  افراد  و  ثروتمند  بسيار(  سطح باال  افراد  بين   عظيم  شكاف  همچنين  بلكه  دهد،   نشان  است  شده  ايجاد  كه  را

روزلينگ در اين كليپ   .است  بوده  جهان  در  مردم  دانش  گسترش  براي)  بصري  و(  آوازي  طرفدار  نوآورانه  هايروش   به  آماري  ارائه  با  . روزلينگكندميرا بيان  

 ترسيم   با  .كندمي   بيان   -  دقيقه  چهار  در  فقط  -  شماره  120.000  از  استفاده  با  سال 200  از  بيش   كشور  200  در  را  جهان  داستان  آمار  جذابيت  از  تماشايي

 تصور  ما اكثر كه جهاني با كنيممي زندگي آن  در ما كه جهاني چگونه كه دهدمي نشان هانس ،1810 سال از كشور هر براي درآمد برابر در زندگي به اميد
 . دارد اساسي تفاوت كنيممي

وري طرح شد. در اين بخش به  هاي آماري براي افزايش بهرهها و چارتتر كردن گراف طرح شده در خصوص ملموس  بخش بعدي مباحث

نرم و  مديريتي  تصميمداشبوردهاي  براي  داشبوردها  طراحي  براي  مناسب  نرم افزارهاي  به  جمله  از  شد.  اشاره  مناسب  گيري  ،  Power BIافزارهاي 

Tableau  ،Qlikview   بر روي اشتغال در كشور سنگاپور، به    19هاي اثر كويد  اي بزرگ با تعداد چند ميليون ركورد اشاره  شد. سپس دادههبراي داده

كارگران با دستمزد پايين بسيار    Covid-19گير  دراين مطالعه اشاره شد بعلت اثر بيماري همه   عنوان مطالعه موردي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

  PMET (professional, manager, engineer, techniques(و    19هاي اشتغال و كويد  ن در ادامه داشبورد مرتبط با دادهاند. ايشاآسيب ديده

اي، نمودار ها در داشبورد مديريتي بيان كردند. نمودار دايره هاي نمايش داده شده براي گزارش اين داده ها و گراف در سنگاپور توضيحاتي دادند و انواع چارت
اند. در ادامه هاي به صورت تصويري استفاده شده و هيستوگرام و نمودار فراواني از جمله نمودارهايي بودند كه در داشبورد مديريتي براي نمايش داده   خطي
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 Comparativeها (ههايي كه براي تجزيه و تحليل دادبندي به گراف اي بيان شد. در اين دستهها براي نمايش دادهبندي آنتفاوت انواع گراف و دسته 

Analysis اي ( )، يعني نمودار دايرهPie chartاي  ) و نمودار ميله(Bar chart)   هاي روندي و هاي مرتبط با تحليل بندي گراف اشاره شد و به دسته

د. سپس بيان شد  عنوان ش  )Histogramو هيستوگرام (   )Line-chartكه شامل نمودار خطي (  ) Distributions)  Trends andنحوه توزيع

شود. سپس در خصوص نحوه انتخاب چارت و گراف در داشبوردهاي مديريتي بر اساس  بيني استفاد ميهاي سري زماني و پيش كه نمودار خطي براي تحليل 

سپس    .)Insightsدهد (ارائه مي )؛ و گام سوم بينشي كه اين نمودار به ما  Tools)؛ گام دوم، ابزار نمايش داده (Dataگام اشاره شد. گام اول، داده (سه 

 خالصه بيان شد:  طوربههاي سري زماني مرتبط با جرايم بر اساس سال و بر اساس فايل داده تعريف شده در اكسل بر روي داده   به صورت عملي

 

 

هاي ساختاريافته هاي سري زماني ديگري دادهتوضيح داده شد و با داده  Tableauباز  افزار متنها در نرمدر ادامه نيز در خصوص فراخواني داده 

)Structureو ساختارنيافته ( )Unstructuredهاي عددي ()، همچنين دادهNumeric ها (بندي آن) و نحوه دستهCategory(   توضيحاتي ارائه

افزار با توجه به ويندوزهاي مختلف به صورت گام به گام بيان شد و فرصتي براي نصب اين نرم Tableauباز افزار متنشد. در ادامه كالس نيز نصب نرم 

كنندگان در خصوص انواع نمودارها و ساير موارد مرتبط پاسخ داده شد. در ادامه  كنندگان داده شد. در اين راستا به سواالت مختلف شركتتوسط شركت 

 و تحليل نمودارها بيان شد.  Tableauافزار داشبوردساز اي با استفاده از نرم جلسه نيز رسم انواع نمودارهاي خطي، روندي و مقايسه
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افزار  هاي آن مطالبي ارائه شد. در انتها چند برنامه و نرم ، كاربردها و انواع الگوريتم 1در روز سوم وبينار، در خصوص يادگيري ماشين 
  آن،  كاربردي در اين زمينه معرفي شد و با تمرين يك مثال از رگرسيون خطي ساده در محيط مايكروسافت اكسل و تحليل خروجي

 ينار روز سوم خاتمه يافت. بو

 ؟ شود  استفاده  وريبهره  دستاوردهاي  براي موثر طور   به تواندمي  چگونه  و  چيست  ماشين يادگيري

.  دهند ارائه  كاربردي  پيشنهادهاي  ما  به  و  كنند  بررسي  بگيرند،  ياد  كه  كنند مي  قادر  را  مختلف  هاي سيستم ، ينماش يادگيري  هاي روش
  و   ماشين  يادگيري  رويكردهاي   از   استفاده  با.  شوندمي   ترباهوش   دارند،   تعامل   افراد  و   هاشبكه   ها،داده   با  كه   زمان  مرور  به  هاسيستم   اين

  هايي داده   از   استفاده  با  كار   اين  غالبا.  دهند  ياري  روزمره   و   كاربردي  مهم،  مسائل   حل   در   را  ما   هستند  قادر   هاسيستم   اين  مصنوعي،  هوش 
 .نيست استفاده  قابل چندان ها انسان  ما براي  نامفهوم،  ماهيت يا   و زياد   حجم دليل  به  كه شودمي  انجام

 ماشين يادگيري و كاويداده  بين  تفاوت

  الگوها،   شناسايي   نحوه   همچنين .  باشدمي   متمركز   كامپيوتر   آموزش   بر  و   بوده  تجارت   تحليل   و   تجزيه  علم  از   ايمجموعه   زير  كاويداده 
  تجاري   مشكل   يك  حل   براي  هاآن   از  توانند مي   ها انسان   بعداً   كه  بوده   بزرگ   هايداده   مجموعه   در   ناشناخته  هايناهنجاري   يا  روابط

  هايداده   تحليل   و  تجزيه   يادگيري  نحوه  بر   اشارهو    بوده  مصنوعي   هوش  از  ايزيرمجموعه   ماشين   يادگيري  حقيقت  در  اما.  كنند  استفاده 
  كاوي داده   موارد   تمام  ، به بيان ديگر  .كند  كمك   جديد  هاي داده   بينيپيش   به   تواندمي   كه  دارد   آن  در   موجود  الگوهاي  ”يادگيري“   و  بزرگ
  از   شما  است  ممكن  مثال   عنوان   به  .نيست  كاويداده   شامل  ماشين  يادگيري  تمام  اما  باشد، مي   ماشين  يادگيري  از   استفاده   شامل

 بخواهيم  اگر  طرفي  از  اما.  كنيد   استفاده  تصادف   نرخ  به  مربوط  الگوهاي  ايجاد  جهت  اتومبيل  ترافيك  هايداده   براي  ماشين  يادگيري
  و بوده ماشين  يادگيري بر  مبتني  كامال ها آن   كه داشت  اشاره نكته  اين به  بايد كنيم،  صحبت خودكار  رانندگي  با  هايياتومبيل  مورد در

 باشند. نمي  كاويداده  نوع  هيچ  درگير

 هاي سالمت و امنيت هايي از كاربرد يادگيري ماشين در سيستم مثال 

 ريه   ايكس با استفاده از تصاوير اشعه  ريه مصنوعي در تشخيص عفونت  استفاده از هوش  -

عفونت ريه ناشي از اين بيماري با استفاده از تصاوير    سريع   تشخيص  براي   مصنوعي   هوش   ابزار   يك،  19-گيري كويد در جريان همه 
توانند به سرعت ت. با استفاده از اين ابزار پزشكان مي يافتوسعه كشور سنگاپور    2عفوني   هايبيماري   ملي  مركزريه در    ايكس  هاياشعه

هاي الزم را به منظور بستري  شدن حال فرد، رسيدگي وخيم هاي بيشتر دارند شناسايي و پيش از  افرادي را كه نياز به اكسيژن و مراقبت
هاي صورت گرفته در كشور سنگاپور با استفاده از اين ابزار  فرد در بيمارستان انجام دهند. براساس آمار ثبت شده، دو سوم از بستري 

 صورت گرفته است. 
هاي الزم را به منظور تشخيص بر روي  ايستي بررسي ب، يك راديولوژيست مي 19-پيش از اين براي هر فرد مشكوك به بيماري كويد

گرفت. در حال حاضر اين ابزار هوش مصنوعي در  داد كه اين فرآيند در بازه زماني يك ساعته صورت مي عكس ريه فرد انجام مي 

 
1 Machine Learning 
2 NCID 
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باشد، با استفاده از  مي   اشيناي از يادگيري مدهد. اين برنامه كه به عنوان نمونه اين فرآيند را انجام مي   %96.1مدت سه ثانيه با دقت  
تصوير از    4000تصوير از ريه داراي عفونت و    1000تصوير شامل    5000نويسي شده و در اين امر از  برنامه  3تكنيك يادگيري عميق 

 ريه سالم استفاده شده است. 

 استفاده از هوش مصنوعي در تشخيص ديابت چشم  -

  يك  نتايج  تواندمي  كهتوسعه داده است  مصنوعي هوش سيستم يكسنگاپور   ابتديمركز   چشم، ديابت  اوليه عالئم بررسي منظور به
هاي چشم ديابتي در  . در حال حاضر تمامي غربالگري كند بررسي    و  آناليز  ،ساعت  يك  جاي  به  دقيقه  چند  عرض  در  را  چشم  اسكن

 گيرد. ) كه توانايي تشخيص سه نوع بيماري چشمي را دارد، انجام مي  4كشور سنگاپور توسط اين برنامه (سلنا  

 ابزارهاي هوش مصنوعي در پيشگيري از بيماري -

هاي قلبي را  دهد مانند بيماري ض خطري جدي قرار مي هايي كه جان انسان را در معر توانند ميزان خطر بيماري مي   هاي هر فردژن
باشد بسياري از رفتارهاي خود را به مشخص نمايد. از آنجائيكه اگر فردي آگاه به اين موضوع باشد كه در معرض خطر جدي مي 
 ها است. منظور پيشگيري انجام خواهد داد، اين موضوع كليد موفقيت در پيشگيري از اين دسته از بيماري 

 تفاده از يادگيري ماشين به منظور تشخيص الگوهاي جرم اس -

  شماري بي   ساعات  توانند مي   جرم  تحليلگران.  است  برانگيز   چالش   بسيار  مجرمانه  رفتار   و   جرم  مشخص  الگوهاي  تشخيص   براي   تالش
.  كنند   صرف  است   جديد   الگوهاي   كشف  و  شده شناخته   الگوي   يك   با  متناسب   جرم   يك   آيا   اينكه   تعيين  براي   ها داده  بررسي   صرف   را

 . گيرد  قرار استفاده  مورد جرم از جلوگيري و بينيپيش   براي تواندمي  اطالعات  ،شد  شناسايي الگو يك  كه هنگامي 
  شناسايي   براي  جرم  تحليلگران   كار   ،حال   اين   با .  است  رشد   حال   در   اطالعات   بر   مبتني   و   تجربي   رويكردهاي  سمت   به   حركت  اين 

  يافتن   براي  تحليلگران.  مانده است  باقي   دستي  كار   يك  زيادي  حد  تا   گروه  يا  فرد  يك  توسط  شده  مرتكب   جرم  از  خاصي   الگوهاي
حال حاضر    در   .   كنند   مقايسه   گذشته   به  مربوط   جرايم   با   را   ها آن   و   كرده  بررسي   دستي   طور   به  را   جنايت   ها گزارش   بايد   خاصي   الگوهاي 

  كمك  جنايت  سري  كشف  براي   پليس  به  تواندمي   كه  طراحي شده است    Finder Series    نام  به  ماشين  يادگيري  روش   يك
  تاريخي   هاي داده   از  استفاده  با   را   كار   اين   و   ه استشد  داده  آموزش   سرقت از منزل  الگوهاي   تشخيص  براي  Finder Series.  كند

 جمع آوري شده باشد.  ساليان گذشته  طول در  دقت به  اطالعات مربوط. البته اين امكان تنها در صورتي وجود دارد كه دهد مي  انجام

 ها با استفاده يادگيري ماشين سازي فعاليت اتوماتيك 

نقاط    در   صورت   و   چشم   اسكن توان به  هاي يادگيري ماشين مي ها با استفاده از الگوريتم به عنوان يك نمونه از خودكارسازي فعاليت 
اشاره كرد. در سنگاپور،    بازرسي    اصلي   روش   عنوان   به  ديجيتال  انگشت  اثر  اسكن  جايگزين  صورت   و  چشم  اسكن اداره مهاجرت 

سنگاپور    مدت   بلند  هايگذرنامه   دارندگان  شهروندان و  .است شدهاين كشور    مهاجرتي  بازرسي   هايايست  همه  در  مسافران   شناسايي 
  نقاط   تمامي   در   اين سيستم جديد  از  توانندمي   است،  شده   ثبت در اداره مهاجرت اين كشور    هاآن   اسكن چشم  كه   مسافراني  ساير   و

 
3 Deep Learning 
4 Selena 
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اطالعات بيومتريك مسافر را با اطالعات    كافي است تا اين سيستم  ثانيه  يك  از  تركم  . كنند  استفاده  هوايي  و  دريايي   ،زميني   بازرسي
تم عالوه بر سرعت باالتر نسبت به موارد دستي از دقت باالتري نيز  اداره مهاجرت تطبيق دهد. اين سيس  داده  پايگاه ثبت شده در  

 برخوردار است. 

 ماشين يادگيري هايالگوريتم  انواع

 پاسخ اين سوال كه از كدام الگوريتم يادگيري ماشين استفاده نماييم بستگي به نوع داده و نوع نتيجه مورد نياز دارد.  

 هاانواع داده  -

هاي ساختاريافته  بندي كرد. به طور ساده داده دسته   ٦ساختاريافته  و غير   ٥توان از نوع ساختار به دو دسته ساختار يافته ها را مي داده 
توان به ميزان صادرات كاالهاي مختلف در  باشند. به طور مثال مي سازي ميه به صورت سطر و ستون قابل ذخيره هايي هستند كداده 

توان به  ها مي به عنوان مثالي از اين نوع داده   يافته قرار دارند كههاي غيرساختاره اشاره كرد. در طرف مقابل، داده طول ساليان گذشت
 بت شده اشاره كرد. هاي ثفيلم و تصاوير

.. را و . ها قابليت جمع، تفريق  كرد. در نوع عددي دادهدسته بندي  ٨و اسمي   ٧ها را به صورت نوع عددي توان داده از سوي ديگر مي 
 كننده اشاره كرد. هاي اسمي به كشور صادربراي داده توان به ميزان ريالي صادرات و هاي عددي مي دارند. به طور مثال، براي داده 

 ماشين يادگيري هايالگوريتم  مختلف انواع -

 ارد.  هاي يادگيري ماشين وجود داز الگوريتم  10و يادگيري نظارت نشده  9دو دسته اصلي يادگيري نظارت شده

 شده يادگيري نظارت  -

  تا   كندمي   تالش   سيستم  شده،   نظارت  ماشين   يادگيري   در .  كنندمي   استفاده  شده  نظارت  يادگيري   از   ماشين  يادگيري   هاي روش   اغلب
  بر  را  الگوها  تا  كندمي   تالش  سيستم  يادگيري،  نوع  اين  در  ديگر،  عبارت  به.  بياموزد  گرفته  قرار  آن  اختيار  در  كه  گذشته  هاينمونه   از

هدف بدست آوردن يك داده خروجي مشخص  ها،  در استفاده از اين دسته از الگوريتم  .بگيرد   فرا   آن  به  شده   داده   هاي مثال   اساس
هاي  هاي گذشته از اين دسته از الگوريتم بيني ميزان رشد تورم در سال آتي با استفاده از داده . به عنوان نمونه براي پيش باشدمي

 شود. اشين استفاده مي يادگيري م
 توان به موارد زير اشاره كرد: هاي اين دسته مي از الگوريتم 

 
5 Structured 
6 unstructured 
7 numerical 
8 categorical 
9 Supervised machine learning 
10 Unsupervised machine learning 
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تصميم :  11بنديدسته  � تك  12گيريدرخت  از  الگوريتم يكنبراي تشخيص  از  اين دسته  ميهاي  نوع ها  اين  در  باشد. 
  » سياه «   هايدسته   به   نمونه  يك  تعلق   به  توانمي   امر  اين  از  مثالي   براي.  باشدمي   گروه  يا  دسته   يك   خروجي  متغير   مسائل

 .كرد اشاره »هرزنامه غير «  يا  »هرزنامه« هايدسته به ايميل  يك  و »سفيد«  يا
اين دسته  حقيقي  مقدار  يك  خروجي  متغير  كه  است  رگرسيون  هنگامي  مساله  يك:  13رگرسيون  � در  با  باشد.  بندي 

  14كننده بيني هاي پيشخروجي بر اساس دادهبيني مقدار عددي يك متغيير  هاي آماري سعي در پيش ه از تكنيكاستفاد
توان از رگرسيون خطي استفاده  بيني ميزان قد يك فرد با استفاده از وزن فرد ميبه عنوان مثال، براي پيش   باشد.مي

 .وجود دارد 16و چندگانه  15بيني كننده دو نوع رگرسيون خطي ساده تغيرهاي پيش م كرد. براساس تعداد 
  اعمال انتها در و دانش نمايش  ني،ماشي يادگيري براي  نوين محاسباتي هايروش و هاسيستم  :17هاي عصبي شبكه  �

  هاشبكه   گونهاين  اصلي  ايده.  هستند  پيچيده   هايسامانه   از  خروجي  هايپاسخ   بينيبيش   جهت   در  آمده   دست  به  دانش
  ايجاد   و  يادگيري  منظور  به  اطالعات  و  هاداده  پردازش  براي  زيستي  عصبي  سيستم  كاركرد  شيوه  از  گرفتهالهام   حدودي  تا

  .است اطالعات پردازش  سامانه  براي جديد ساختارهايي ايجاد ايده، اين كليدي عنصر. باشدمي دانش
 نشده يادگيري نظارت  -

  يادگيري   رياضي،   بيان  به.  باشد  هاداده  در   موجود   جالب   ساختارهاي  دنبالبه   تنهايي  به  خود   بايد   الگوريتم  نشده،نظارت   يادگيري  در
  موجود   خروجي  داده  متغير  هيچ  و  باشند  داشته  وجود  ورودي  متغيرهاي   فقط  داده   مجموعه   در  كه  است  زماني   به  مربوط  نشدهنظارت 
  ندارد   وجود   ايشده   داده  صحيح   پاسخ   هيچ   شده،  نظارت   يادگيري   برخالف  زيرا  شودمي   گفته   نشده  نظارت  يادگيري،  نوع  اين  به.  نباشد

 . باشد  پاسخ دنبال  به  بايد خود  ماشين و
 توان به موارد زير اشاره كرد: هاي اين دسته مي الگوريتم از 

خوشه  �  توانمي   آن  كمك  به  كه  است   فرآيندي  بندي،خوشه   خالصه  طوربه   يا  بنديخوشه   تحليل :  18بنديتحليل 
  به   توجه   با  خوشه   هر   اعضاء .  شودمي  ناميده   خوشه   يك  افراز  هر .  كرد  افراز  مجزا  هايگروه  به   را  اشياء   از  ايمجموعه

از   .است  مقدار  كمترين  هاخوشه  بين  شباهت  ميزان  عوض  در  و  هستند  شبيه  بسيار  يكديگر  به  دارند  كه  هاييويژگي
 اشاره كرد. 19توان به تشخيص ناهنجاريها ميكاربردهاي اين دسته از الگوريتم

است.    21وابستگي   قواعد  و  مكرر  اقالم  مجموعه  كاوش  براي  پركاربرد  هايروش  از  يكي:  20هاي اپريوري الگوريتم �
مثال   طور    نيز   آبجو   خريد   مستعد   كنند،مي  تهيه   بچه   پوشك  جمعه  ظهرهاي  از  بعد   كه   آمريكايي  جوان  مردهاي «به 

 
11 classification 
12 Decision Tree 
13 Regression 
14 Predictors 
15 SLRM Simple Linear Regression Models 
16 SLRM Multiple Linear Regression Models 
17 Neural Networks 
18 Cluster Analysis 
19 Anomaly Detection 
20 Association Apriori 
21 association rule mining 
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 توانمي  را   اطالعاتي  چنين.  است  افراد  روزمره  زندگي  از  وابستگي  قواعد  كاوش  از  مشهور   مثال  يك   عبارت   اين.  »هستند
  استفاده  خريد سبد تحليل يا  تبليغاتي گذاريقيمت  مانند بازار هايفعاليت  درباره سازيتصميم براي هاييپايه  عنوان به

 .كرد

 هاي يادگيري ماشينهاي مفيد در به كارگيري الگوريتممعرفي برخي برنامه 

 مايكروسافت اكسل  -

ايكروسافت اكسل  دهد. با وجود آنكه مها ارائه مي تحليلي را براي تحليل داده -آماريبسته آناليز ديتاي مايكروسافت، انواع ابزارهاي  
توان آن  هاي كمتر مي باشد، براي حجم دادههاي با بيشتر از يك ميليون ركورد از عملكرد قابل قبولي برخوردار نمي براي پردازش داده 

 ا بايد از مسير زير اين بسته را فعال نمود. را مورد استفاده قرار داد. براي استفاده از اين بسته ابتد
File -> Options -> Add-ins -> Manage: Excel Add-ins Go -> Check Analysis Tool-Pack And VBA  

 
آماري،  هاي كنيم و تحليل مورد نياز از جمله رگرسيون، آزمون ها، از تب ديتا گزينه ِديتا آناليز را انتخاب مي پس از انتخاب كردن داده 

 نماييم (مطابق شكل زير). هاي آماري را مشخص مي بدست آوردن آماره 

 
را معادل   Yنماييم. متغير بيني وزن از روي قد، رگرسيون را انتخاب مي هاي قد و وزن افراد و به منظور پيش به طور مثال براي داده 

 نماييم. ا (متغير مستقل) انتخاب مي ستون نظير قد ر Xستون وزن (به عنوان متغير وابسته) و براي متغير 
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 باشد: و در انتها خروجي به صورت شكل زير مي 

 
 باشد: در تحليل جدول خروجي رگرسيون آگاهي از موارد زير الزم مي 

تر باشد ميزان قابل  نزديك   1باشد. هر چه اين عدد به  ره عددي بين صفر و يك مي اهمو  22R  -مربع �
باشد كه به معني آن است  مي 0.506برابر    R-باالتر خواهد بود. در اين مثال، مربع  ،اعتماد بودن مدل

  قابل اعتماد است. %50بيشتر از   كه مدل

 
22 R-Square 
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باشد،    0.05مربوط به ضريب كمتر از     P-Valueدر آزمون مربوط به ضرايب مدل، در صورتي كه مقدار   �
باشد در حالي كه مقدار  دار مي ب قد معني باشد. در مثال فوق مقدار ضريداري ضريب مي به معني معني 

 داري آماري است. فاقد معني  ، عرض از مبدا مدل
متر افزايش  سانتي   1باشد بدين معني است كه به ازاي هر  مي    0.4329مقدار ضريب قد در مدل كه عدد  �

 يابد.كيلوگرم افزايش مي  0.4329وزن به ميزان   ، در قد
 

 Rنويسي  زبان برنامه  -

زبان   نرمبرنامه اين  داده نويسي و  براي  رايگان مناسب  داراي ساختار مي افزار    انواع   از   ايگسترده   هايكتابخانه   داراي  R  باشد.هاي 
،  خطي  رگرسيون «  ، »ماشين   يادگيري   هاي الگوريتم «  نويسي،   برنامه   زبان   اين   در .  است  نمودارها   ترسيم  هاي شيوه   و   آماري   هاي روش

فاده  براي آموزش نحوه است  باشد.مي  Rattleيكي از اين كتابخانه ها، . هستند استفاده قابل »آماري   استنباط« و  »زماني هايسري «
 شود.معرفي مي R  23و  Rattleكاوي با  از اين كتابخانه، كتاب داده

 معرفي گرديد.    SAS Enterprise Minerنويسي پايتون و  افزارهاي مرتبط، زبان برنامه از ديگر نرم  -
 

  

 
23 Williams, G.J. (2011), Data Mining with Rattle and R, the art of excavating data for knowledge discovery, Springer 
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 گيري بندي و نتيجهجمع

ها اسـت كه يك سـازمان براي بهبود فرآيندهاي مختلف خود اي از دادهشـود، مجموعهگفته مي Big Data داده هاي بزرگ كه در زبان انگليسـي به آن
دهند تا الزم را در اختيار افراد قرار ميها هسـتند كه بينش آن نياز دارد. در واقع اين داده  همچون بازاريابي، فروش، طراحي اسـتراتژي و مواردي مشـابه به

ها اغلب تـصادفي و غيرقابل اطمينان هـستند. در اين ميان نقش كالن داده در بازاريابي هر روز بيـشتر از گيريگيري كنند. بدون داده، تـصميمبتوانند تـصميم

ته مي ود. كالن دادهگذـش ي بازاريابها ميـش اـس واالت اـس ياري از ـس خ  ها راتوانند بـس خ دهند. يافتن پاـس ؤاالتيپاـس ها ها براي آنتواند براي مدتكه مي  ـس
د با ك حيح كالن دادهبيجواب مانده باـش ت.پذير ميها امكانمك گرفتن و تحليل ـص ندي اـس ود. اين پژوهش از نوع كاربردي و روش آن مطالعه ـس نتايج   ـش

وكارها خواهند داـشت. اما  بـسياري در افزايش فروش كـسب تأثير قطع  طوربههاي بزرگ مزاياي مـشخص و معقولي دارند و دهد كه دادهها نـشان ميبررـسي
ازمان يوهتوانند از آنها نمياين روزها بازدهي الزم را ندارند، چرا كه ـس حيح بهرهها به ـش وند. جمعي ـص ت، اما آنچه كه آوري دادهمند ـش يار مهم اـس ها بـس

مند ديتا بهرهتوانند از مزاياي بيگغيير را بپذيرند نميها و مديران تا زماني كه نتوانند تشــركت .باشــدها ميهاي صــحيح و تحليل آنآوري دادهســت، جمعمهمتر ا

 .شوند

يعي مي كالن داده ط آن ميديد وـس تدهد كه توـس ف فرـص ب و كار بپردازيدتوانيد به كـش منابع ناهمگون توليد ديتا، تنوع به خاطر پديد آمدن   .هاي كـس

تزيادي در كالن داده فحات گـس ته، ـص ت. در گذـش ل و گوگلها به وجود آمده اـس افت اكـس يت) و ديتابيسرده (مثل مايكروـس ها، تقريبا تنها منبع ديتا به  ـش

تنوع .  اندكاربردهاي متنوع مورد توجه قرار گرفته ز درني …، صـوت و PDFهاي بسـيار متنوعي به فرم ايميل، عكس، ويديو،  آمدند. امروزه، دادهحسـاب مي

اختار پيچيدگيهاي بيزياد داده ازي و آناليز اين دادههاي فراواني براي ذخيرهـس توانايي پردازش كالن داده فوايد فراواني دارد؛ برخي از اين   .كنندها ايجاد ميـس

 :ها عبارتند ازفايده

 .مند شوندهايشان بهرهگيريهوشي قدرتمند در تصميمتوانند از منابع وكارها ميكسب �

 .شودتر ميپشتيباني از مشتريان با خودكارسازي فرايندها بسيار راحت �

 .بيني كردوكار را پيشهاي احتمالي استارت يك كسبتوان با استفاده از كالن داده يا همان بيگ ديتا، ريسكمي �

 پذيرد.سهولت صورت مي، به هاي مختلفتر عملياتسازي بيشبهينه �

ت عي بر اين داـش اعته ـس اده و كاربردي در قالب يك كارگاه عملي چندـس كلي ـس تا نكات    در نهايت اين دوره با تالش به منظور تفهيم اطالعات اوليه به ـش
 ياي اين مطلب باشد.تواند گوكنندگان در نظرسنجي صورت گرفته، ميمهم و كليدي را به مخاطبان ارائه دهد. قطعا ميزان رضايت شركت

 
 نمايند.وري و تمامي عزيزاني كه در راستاي گسترش علم همكاري ميسازمان ملي بهرهمحترم با سپاس از شما خواننده گرامي، متوليان 
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 IN-97-GE-TRC-A-20  وريهاي حجيم براي افزايش بهره وبينار تجزيه و تحليل داده 

 ها پيوست 
 مربوطه  سازمان براي دوره دستاوردهاي و كاربردها �

 گذاري ريزي و سياست برنامه هاي سازمان جهت هاي كالن موجود در سامانهاستفاده از داده -

 هاي سازمان جهت نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط هاي كالن موجود در سامانهاستفاده از داده -

 هاي اجراييارزيابي دستگاه عملكردي و استفاده از آن در يهاتوليد دادههاي اجرايي جهت الزام دستگاهآوري و جمع -

 دوره دستاوردهاي به توجه با خدمت  محل كنوني وضعيت بهبود جهت در كنندهشركت  پيشنهادات �

 سازمان در محور-داده تصميمات اتخاذ جهت مديريتي داشبوردهاي خط بر ارائه  جهت تجاري هوشمند هايسيستم از اينمونه سازيپياده -
 پيشنهادي  هايبخشنامه و  مصوبات تاثيرات بينيپيش جهت سازمان كالن هايداده از استفاده -
 رعايت مقررات ابالغي، از جمله مقررات در حوزه نظام پرداخت بر نظارت جهت سازمان هايسامانه در موجود كالن هايداده از استفاده -

 تايدگيب ليتحل يافزارهابا استفاده از نرم  ي تخصص يكاربرد يهادوره يبرگزار -

 ار يدر اخت ميحج يهاو داده تايدگ يبر اساس ب يروبهره ديكل يهاشاخص  يابيارز آموزش -
 نقاط قوت  �

 وري طرح مبحث بيگ ديتاها در حوزه تخصصي بهره -
 وريهاي بهرهمديريتي براي نمايش برخي از شاخص ساز و داشبوردهاي افزارهاي گزارشآشنايي اوليه و ضمني با نرم -
وري بر اساس  باحث تخصصي طرح شده در خصوص بهرهبراي م استفاده از تجربيات ساير كشورهابندي بسيار دقيق و مناسب و برنامه زمان  -

 بيگ ديتاها

 آموزشي دوره هايمحدوديت  و هاضعف �

 روزهاي دوم و سومعدم ارائه پاورپوينت مناسب در طول   -

 شد.ي برگزار م workshopبصورت  ديدوره با ني رسد اي ؛ بنظر مافزاربه استفاده از نرم  ازيبودن دوره و ن يبا توجه به كاربرد -

 . شد ان يب يمطالب، بصورت طوالن يو مقدمات نسبت به زمان كل دوره و فشردگ خچهيتار انيب  بخش -

 )Tableauآموزش داده شده ( يتيريافزار داشبورد مدنصب نرم   يبرا يزمان تيمحدود -

 ي تيريمد هيها و داشبورد اولداده يف يارائه گزارشات توص ي) براTableauافزار (با نرم  ياتيو عمل يبرد رمدت زمان آموزش كابودن كوتاه -


