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 چاشنی دل به زبان داده اي                                                                       روشنی عقل به جان داده اي

 جمله زبان از پی تسبيح تست                                                                    رده سوسن که مصابيح تستپ

 هاارزش داده یپژوهش  و  بازشناس یکپارچه یریتمد

ضرورت  یکما  یدر جامعه علم یپژوهش هاييتبه چرخه فعال پذیرياسداده محور و مق یکپارچه، یکردرو یکاتخاذ 

 و هابه نهادها،گروه هایافته يو گزارشگر هاگرييلتحل ي،قو يهاانباره ها،فراداده یریتاثربخش، مد يهااست. وجود داده

ن به همه ابعاد آن پژوهش پرداخت یکپارچه یریتمباحث مد یچرخه موثرند. با توجه به گستردگ ینا يقدر توف یهمگ افراد

مندان به نشر  عالقه یژهو هپژوهشگران ما و ب يو برا یمسخن به آن بپرداز یناما آنچه رواست در ا باشد،ینم یرامکان پذ

 پژوهش است. ینددر فرا ها آن يلو تحل یهتجز هاييوهش و هاارزش داده یاست، بازشناس يددر مجله مف یپژوهش يکارها

رفته  بکار يآن و ابزارها يرندگیدر دسترس، دامنه و دربرگ يهاداده يفيتبه ک يعیطور طب هپژوهش ب یندفرا موفقيت

 يلتحل و یهتجز يفيتک یشها و افزا داده یتپژوهش عمدتاً بر نحوه روا یننو یکردهايدارد. رو یآن بستگ يلتحل يبرا

در پژوهش هستند که  ییهاو روش یکردهارو يريمند بکارگيازکه پژوهشگران ما سخت ن روست یناست. از ا یآن مبتن

 . باشند هاداده يلو تحل یهو تجز ياز گردآور ترييقدق هايیتبر روا یمبتن

کاکس  یویدبه قول د یتروا ینکه در ا آورمیم را هاداده يلو تحل یهمعطوف به تجز هايیتاز روا یکی ینجاا در

(David cox( و براد افرون  )Brad Efronب ،)است  تا  "مداخالت یعل يراتتاث درباره"( هاداده يلکارآمار )تحل يشتر

 یعل يراتهمان تاث ییدور شد که هدف نها يتواقع یناز ا یداما نبا يستن یچه چندان قطع گر یزتما ین. ا"هاينیب يشپ"

 است.

( و data modelling) هادهدا يساز مدل شامل هاداده يلتحل يردرگ یشاز دو گرا یريتصو یماننمونه، لئو بر براي

 يانگرب هایشگرا یناز ا یککند. هر یم يم( ترسalgorithmic machine learning) یتمیالگور ينماش یادگيري

اگرچه  "،0202( برنده نوبل اقتصاد در سال Guido Imbens) یمبنسا یدوگو قول به. هستند هاداده یتاز روا هاییيوهش

مناسب توسط پژوهشگر حائز  يوهش يص، اما تشخ"هستند يحخود صح يجا در و خود وقت به هاروش یناز ا یکهر

 را بدنبال داشته است: یرز يامدهايپ هاداده يساز مدل یعنینخست  يوهگفت که استفاده از ش یداست. با يتاهم
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 و نتایج علمی مساله دار ارائه نظریه هاي نامرتبط -

 هاي مطلوب الگوریتمیگران از مدل بازداشتن تحليل -

  ل جدید مبتالئگران به مسا ممانعت از پرداختن تحليل -

 ها صورت گرفته است.هاي مختلفی از الگوریتمسازي الگوریتمی در حال حاضر مدل ماشين براساس یادگيري

 تا کنندهایی را جستجو میاند و فعاالنه روشبينی گام نهادهل اوليه پيشئمسا از اکنون به فراتر دهندگان الگوریتمتوسعه

هاي توان به شيوهها میهاي ایجاد شده برپایه الگوریتماز روش ها بگنجانند.هاي علی را در الگوریتماهداف و محدودیت

 peters) و مکاشفات علی ((Imbens and Rubin, 2015، دیدگاه نتایج بالقوه (graphical, Pearl 2000)گرافيکی 

et al. 2,017) و  موجود هاي تحليلیهاي متنوع یادگيري ماشينی و امکان ترکيب آنها با روش. در ادامه روشاشاره کرد

 آید.خالصه میبطور وکارها موارد بکارگيري آنها در حل مسایل واقعی کسب

 

 

    

 (Clustering) خوشه بندي -

 فروکاهی بعدمندي -
(Dimensionality 

reduction) 
 بندي طبقه -

(Classification) 
 معمولشبکه هاي عصبی   -

(Conventional neural 
networks) 

 شبکه هاي یادگيري عميق -

(Deep learning networks) 
 شبکه عصبی همگشتی -

(Convolutional neural 
network) 

 شبکه عصبی بازگشتی -

(Recurrent neural 
network) 

 شبکه باورهاي عميق -

(Deep belief networks) 

 رگرسيون -

(Regression) 
 الگوریتم هاي جستجو -

(Search algorithms) 
 مرتب سازي -

(Sorting) 
 ترکيب سازي -

(Merging) 
 همفشردگی -

(Compression) 
 الگوریتم هاي گراف -

(Graph algorithms) 
 بهينه سازي خطی و غير خطی -

(Linear and non-linear 
optimization) 

 پردازش سيگنال -

(Signal processing) 
 رمزنگاري -

(Encryption) 

 تخصيص منابع -

(Resource allocation) 

 تحليل هاي پيش نگر -

(Predictive analytics) 

 نگهداري پيش نگر -

(Predictive 

maintenance) 

 شخص سازي ویژه -

(Hyper-personalization) 

 شناسایی روندهاي جدید/ناسازگاریها -

(Discover new trends 

/anomalies) 

 پيش بينی -

(Forecasting) 

 بهينه سازي محصول و قيمت -

(Price and product 

optimization) 

 ساختار نيافتهتبدیل داده هاي  -

(Convert unstructured 

data) 

 ارجحيتی رده بندي -

(Triaging) 

 

  

 مواردکاربرد هایتحلیلسایرروش هاییادگیریماشینیروش
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هاي تحليلی بيان یک هاي تحليل یادگيري ماشينی و امکان ترکيب آن با سایر روشروش پرداختن به از قصدم

خواهند محققانی که میاکنون از  ها بعنوان دارایی ارزشمند در جهان امروز است. هاي برخورد با دادهروایت تازه از روش

در پردازش و  نرویکردهاي نوی به ءبا اتکا این انتظار می رود که هاي علمی در این مجله بپردازندبه پژوهش و نشر یافته

 اي را پيشروي خود در مکاشفات علمی بگشایند.مسيرهاي تازه هاتحليل داده

 به قول نظامی

 

اي از راه قدیمی بيارپرده                                                                                            تا کی از این راه نو روزگار    
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