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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش  "  پرمان محمد عليزاده -آقايان محمد جواد جعفري"كتابي كه در دست داريد با همت 

شكر و قدرداني جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان ت

  كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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  مقدمه مولف
مرور زندگی دانشمندان بزرگ چه در قرون اخیر و چه دورتر منبع الهام بخش مناسبی براي انسان 
امروز است.نکته اي که به وفور در این بررسی ها مشاهده می شود منابع اطالعاتی و نوع دسسترسی به 

ر آن ها توسط انسان است.تعدادي کتاب از گذشتگان یک علم خاص،مقداري مشاهدات محدود و د
ادامه تحلیل و نتیجه گیري و ثبت نتایج براي استفاده آیندگان.چالش در این موضوع داشتن منابع 
اطالعاتی بیشتر چه از طریق مشاهده و چه از طریق متن هاي نوشته شده بود.شاید شما هم داستان 

  براي تهیه کتاب گرسنگی می کشید.فردي را شنیده باشید که 

تر رومیزي،تلفن همراه هوشمند و یا سایر ومت تنظیمات حافظه کامپیبه قسبرگردیم به عصر حاضر،
تجهیزات همراه خود نگاهی بیندازید.احتماال تعداد زیادي کتاب با موضوعات مختلف در دسترس شما 
هست.اگر اهل مطالعه باشید این تعداد ممکن است به صدها عنوان هم برسد.می توانید سري به 

  زنید یا یک سرچ ساده در گوگل در رابطه با عنوانی خاص داشته باشید.کتابخانه هاي اطراف خود ب

دایره المعارف هاي بسیار بزرگ و کتابخانه هاي آنالین را فراموش نکنید!شاید به دالیلی حوصله مطالعه 
کتاب هاي قطور را نداشته باشید.بیایید از فضاي کتاب و کتاب خواندن خارج شویم.امروز هاوکینز 

نظریه خود را در صفحه شخصی اش در فضاي مجازي منتشر کرد.نظر یکی از هم کالسی جدیدترین 
 در صفحه مربوط به این فیلم هاي دوران دانشگاه را در مورد قسمت جدید فیلم جنگ ستارگان

  خواندم.

خوب بهتر است کمی به کارهاي شخصی خود برسیم.با دوستی که قرار است پس از سال ها به دیدنش 
ط سیستم آدرس دهی گوگل نقشه محل قرار را مشخص کردیم.همچنین سیستم پیشنهاد بروم توس

دهنده گوگل به ما یک رستوران خوب معرفی کرد.چند عکس یادگاري با گوشی هوشمند خود 
انداختیم و با سایر دوستان خودمان از طریق اینستاگرام به اشتراك گذاشتیم.البته آن روز همه چیز به 

ش نرفت و مجبور شدیم در نهایت به علت مسمومیت غذایی ناشی از حساسیت خوبی و خوشی پی
  برویم. با استفاده از نقشه گوگل دوستم به بیمارستان

می توان ساعت ها از حجم بسیار عظیم منابع اطالعاتی که ثانیه به ثانیه در حال ذخیره شدن و 
دن و اطالعات زیادي از بیرون در استفاده است صحبت کرد.اطالعات زیادي از ما در حال ذخیره ش
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معرض استفاده ما قرار گرفته اند.همه ي مواردي که گفته شد امروزه نقش کتاب ها و مشاهدات 
  کمیاب گذشته را بازي می کنند که انسان باید براي بدست آوردنشان گرسنگی می کشید.

این مقدار از منابع اطالعاتی و نیاز به مدیریت درست آن ها چالش جدیدي به نام استفاده از اطالعات 
 انیآقاپا به عرصه زندگی گذاشت.سال ها پیش   "علم داده"را بوجود آورد.در پس این چالش ها 

و  ستیبشغل قرن  نیتر علم داده: جذاب«در مقاله  2012در سال  لیپات یج يتوماس دونپورت و د
از انبوه  توان یچگونه م دانند یکه م ی: کسانکنند یم فیطور تعر نیعلم داده را ا نیمتخصص »کمی

 نیداده را ا علم 2013کرد. استنتون در سال  دایوکار را پ کسب ياطالعات بدون ساختار پاسخ سوالها
 ل،یتحل ،يساز هآماد ،يآور است که به جمع ي: علم داده رشته در حال ظهورکند یم فیطور تعر

علم داده  2014در سال  سکولی. درپردازد یو نگهداشت اطالعات در حجم باال م تیریمد ،يساز يبصر
 هاست.  عمران داده ی: علم داده مهندسکند یم فیطور تعر نیرا ا

و موضوعات مرتبط با آن است.خواننده  "علم داده"هدف کلی این کتاب آشناسازي خواننده با دنیاي 
مطالعه این کتاب شناخت کلی با زوایاي مختلف این دنیاي بزرگ خواهد داشت تا پس از پس از 

مطالعه هر بخش بتواند مسیر خود را در راه تبدیل شدن به یک متخصص داده به درستی دنبال 
کند.براي افراد غیر مبتدي نیز بخش بندي کتاب بصورتی است که می توانند بخش هاي مرتبط با 

را مطالعه کنند هرچند خواندن همه بخش ها جهت داشتن دید بهتر از علم داده  حوزه کاري خود
مطمنا خالی از لطف نخواهد بود.در این کتاب پس از بررسی زوایاي مختلف این علم به سه بخش اصلی 

علم آمار مطمئنا بخشی آن می پردازیم که شامل آماده سازي،تحلیل و تصویرسازي اطالعات می باشد.
دایی ناپذیر در علوم مرتبط با داده ها است که دراین کتاب توجه ویژه اي به آن شده مهم و ج

مطالب مطرح شده در هر ضمینه ابزارها و زبان هاي برنامه نویسی کاربردي همراه با  در کنارالبالاست.
م در فصل هاي پایانی نگاهی به کاربرد علمختصري معرفی از نحوه استفاده آن ها عنوان شده است.

 داده در محیط زیست،کشف جرائم،خبرنگاري و تجارت الکترونیک انداخته ایم.

این کتاب مقدمه ایست جهت شروع یک راه طوالنی که درباره جاده ها،ابزارهاي مورد نیاز،مقصد و راه 
مواجه با هر پستی و بلندي را به شما نشان می دهد که براي لذت بردن و داشتن انرژي و انگیزه کافی 

بصورت خاص سفر خود در آینده اي نزدیک هر سفر دانستن این موارد الزم است.پس از این کتاب در 
  ادامه خواهیم داد. "کاربرد پایتون در علم داده"را با کتاب 

  

  

  


