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 -1373چیت ساز زاده، احمد، :سرشناسه
  JULIAآموزش تحلیل داده با عنوان و نام  پدیدآور:

  /مولف: احمد چیت ساز زاده.
 1401تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 

  :مصور،ص 256مشخصات ظاهري:
 978-622-218-593-0شابک: 

 کتابنامه. فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
 جولیا(زبان برنامه نویسی کامپیوتر) :موضوع
  Julia(computer program language)موضوع:
 زبان هاي نوشتاري(کامپیوتر)موضوع: 
  Scripting language(computer science)موضوع: 

 موضوع: ساختار داده ها 
 Data structures(computer science)موضوع: 

 QA    73/76رده بندي کنگره: 
 73/005 رده بندي دیویی:

 8965122شماره کتابشناسی ملی: 
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  فهرست مطالب 

  

 فصل اول

  مقدمه
 11 ___________________________________________ زیچ هر از شیپ

 11 ____________________________ !دهد یم جواب ایجول داده؟ لیتحل   1,1

 12 _____________________________________ ها داده درمورد یکم 1,2

  15 ________________________ !باش سینو برنامه بلدند، همه که را یکدزن 1,3
 

 دوم فصل

 دیجد عصر در یمیقد يباز کی ل؛یتحل

 18 __________________________________________ يباز نیقوان 2,1

 19 __________________________________________ يباز مراحل 2,2

  21 _________________________________________ سالح انتخاب 2,3
 

 سوم فصل

  !چرا؟ ا؟یجول سالح

 23 ______________________________________ کارانتازه با یسخن 3,1

 24 ______________________________________ سانینو برنامه يبرا 3,2
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 26 ____________________________________ !تونه؟ یم ایجول قاموساً 3,3

  36 _____________________________________ !ها غول انتخاب ایجول 3,4
 

 چهارم فصل

 ایجول يریگ قلق

 39 _______________________________________ توسعه يها طیمح 4,1

 42 __________________________________________ روال ای نحو 4,2

 59 __________________________________ ییایجول داده يها ساختار 4,3

 101 ____________________________________ لیفا تیریمد سامانه 4,4

  102 ___________________________ ایجول هسته استاندارد يها کتابخانه 4,5
 

 پنجم فصل

 DataFrames.jlتوسط کتابخانه  اکار با دیتافریم ه

 128 ________________________ ایجول در هالیفا یفراخوان و يسازرهیذخ 5,1

 136 ____________________________ هاداده يسازخالصه و یابیگاهیجا 5,2

 140 ______________________________ يریگرمجموعهیز و کردن لتریف 5,3

 147 ____________________________ یستون انتخاب يبرا select() نحو 5,4

 153 _________________________________ گمشده يها پیتا و ها داده 5,5

 159 __________________________________________ دادن وندیپ 5,6

 169 _______________________________ میتافرید يرهایمتغ التیتبد 5,7

  175 ________________________________ ها داده بیترک و يبندگروه 5,8
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  180 ________________________________________ نهیبه یبازده 5,9
  

 ششم فصل

 Makie.jl با ها داده يازرسیتصو

 CairoMakie.jl __________________________________ 191 زمیمکان 6,1

 192 ________________________________ نمودار يها یژگیو يدستکار 6,2

 201 __________________________________________ ها تم با کار 6,3

 LaTeXStrings.jl _______________________________ 208 از استفاده 6,4

 211 __________________________________ رنگ يهانقشه و ها رنگ 6,5

 220 _____________________________________ ها نشیچ در رییتغ 6,6

 GLMakie.jl ___________________________________ 238 زمیمکان 6,7

  

 253 _______________________________________________  منابع

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "احمد چيت ساززاده آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مقدمه مولف  
  

! بودم شکاك حال نیزده و در ع شگفت کامالً شدم آشنا ایکه با جول 96 خوب به خاطر دارم سال

، وجود کنند یم ادعا که آنچه واقعاً ایآ نکهیا خاطر به شکاك و ایجول یرقابت يایزده به خاطر مزا شگفت

ام بود، شروع به مطالعه و  یاصل زبان زین تونیپا و نبودم گرید يها که ناآشنا با زبان یی؟ از آنجادارد

ها  آن از یبرخ که شد ثابت میبرا يگرید از پس یکی ایجول يادعاها يناباور کمال در و کردم شیآزما

 اند. در فصل سوم آمده

 اریشود؟ پاسخ بس می شنهادیپ تونیپا ،ینویس واردان به حوزه برنامه تازه يریادگی يبرا شهیاما چرا هم

تر از همه منابع  تر است و مهم ساده همه از ارش،یبس يکاربردها نیع در تونین پاچو «ساده است: 

       نکهیبر ا یواردن مبن تازه پرسش نیا بر باشد یلیدل دیشا نیو ا » ترند شیب یپارس زبان به تونیپا

نکه در دهند بدون آ را آموزش می 1چرا که منابع فقط نحو » کدام است؟ ینویس زبان برنامه نیبهتر «

 دیبرو موتور با تاًینها ای دوچرخه با د،یکن دیخر کوچه سر سوپرمارکت از دیخواه اگر می « ؛ندیابتدا بگو

 . »دیکار استفاده کن نیا يخود را برا ونتیکام ایکه پورشه  ستین يازین اصالً و

 از پس ای کنند تلف ای را زهیانگ نفس و با تازه یانسان يرویدهند تا ن ها دست به دست هم می نیا یتمام

 حرکت حال در يگرید سمت به ایدن و! یرفت اشتباه را ری، خبر از آن دهند که مسندکه خبره شدآن

 يازیگاه ن چیچند که ه هر ،دارند خود دانش انبار در زین را تونینویسان، پا اکثر برنامه نیهم يبرا است؛

  اند. نداشته آن به

 از یکل جهینت کیانجام داد و  یشناسرفتار ابتدا دیل باح راه کردن دایپ يبرا ست؟یحل چ راه

 ادیز و دارند ازیکردن را ن ینویس چه برنامه يدانند برا یها نم که آن ،است نیواردان ا تازه یشناسرفتار

 ؛هاست کار حق با آن يکه البته در ابتدا ،شان ندارند يمادر زبان از ریغ یزبان به جستجو با یخوب انهیم

حوزه خودشان  يتر به تکاپو افتاده و هر کدام، ابزارها نویسان باتجربه است که برنامه نیحل ا راه ،نیبنابرا

                                                             
1 Syntax 
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نَفَسان، سردرگم  شود هم تازه ربارتر میپ خودشان دانش انبار هم کار نیدهند. با ارا در جامعه رواج 

 کنند. ینمانده و اشتباه انتخاب نم

وجود نداشت.  ایدرمورد جول یبه زبان پارس يادیمطالب ز ،دمکر شروع که زمان آن در دیحال تصور کن

 نیا یچرا که ط ؛کنم ینم اغراق دیشد (باور کن تمام می کشور کی یعلم یمنابع انسانبه ضرر  نیخب ا

 يارشد و دکتر انیدانشجو ،کنند مراجعه می ایجول يریادگی يکه به بنده برا یچندسال، اکثر کسان

 از فراتر یسرعت به امروزه ،یعلم يایدن چون! چرا؟ دیپرس یاند). م بوده یندسو مه یانسان ه،یعلوم پا

است که  يزیآن چ قاًیدق نیخواهد و ا می زین را آن) نتَکسی(س نحو یسادگ همزمان و دارد ازین تونیپا

سخن آنکه بنابر  خالصه. گفت میدرمورد آن سخن خواه لیفراهم کرده و در فصل سوم به تفص ایجول

 يجد یصورت به را ایجول ینویس و آموزش دادن زبان برنامه یگرفتم معرف میباال تصم لیدال یتمام

 .است میتصم همان تحقق يبرا من راه ادامه کتاب، نیا و کنم يریگیپ

واضح است! همانطور که گفتم  اریداده را انتخاب کردم؟ خب بس لیتحل یبا چاشن ایاما چرا جول

 بر عالوه تا کنند یمعرف را خودشان حوزه در استفاده مورد يابزارها دیاتر ب نویسان باتجربه برنامه

آنکه  يبه جا ،سروکله بزنند يتر مهم يها چالش با زیداران ن تجربه حوزه، نیواردان به ا تازه ییآشنا

 پاافتاده تلف کنند. شیپ يها وقت خود را با چالش

چه بهتر که  ،نیبنابرا است؛ شده دهیآفر آن سباتمحا و علم يبرا که است یزبان ایها جول نیعالوه بر ا

 فراگرفتن بر عالوه ریمس انیپا در که میکن حرکت یسمت به زیانگ زبان شگفت نیا يریادگی ریدر مس

 داشته خود دانش انبار در زیاست ن آن ساخته شده ياش را که برا یعمل يکاربردها از یکی ا،یجول

موجود و  يها داده اساس بر ایدن ماتیتصمکه  یدر حال ،داده لیتحل از بهتر يکاربرد چه حال. میباش

 که ندهیآ يایدن در دیبا یشخص هر که دی؟! البته اگر هنوز شک داردیآ یها به دست م آن لیتحل

 به پاسخ در دوم و اول فصل باشد، داشته دانشش انبار در را داده لیتحل ست،ین دور هم چندان

 .شماست
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خصوصاً دوستداران  ؛منبع آزاد يافزارها نرم یجامعه حام يها ارائه و قاتیتحق حاصل رو شیکتاب پ

را شکسته و عدالت  یاند انحصارطلب کرده یکه سع ییها باشد. تالش می ایجول ینویس زبان برنامه

رو  هروب یبا کتاب ،نیبنابرا ؛کنند هیهد تالیجید يایمندان و فعاالن دن و دانش را به عالقه یدسترس

 و مقاالت يمبنا بر کتاب نیا. ستین زرد اصطالح به و نشده نوشته فروش يبرا صرفاً هک دیهست

 .استیجول ژهیو به و R تون،یچون پا ی؛نویس برنامه يها و مستندات زبان یعلم يها کتاب

 چکسیاما ه ؛شود گرفته کار به یمفهوم انتقاالت و یعلم اشتباهات حداقل شده یسع کتاب نیدر ا

 اریبس ،نیبنابرا. ستمین یمستثن قاعده نیا از زیعا کند که بدون نقص است و بنده نتواند اد ینم

 عالوه تا دیزد کن گوش را میمفاه بد انتقال ایشوم تا منت بر سر بنده گذاشته و اشتباهات  خوشحال می

 یبه منبعنوشتار را  نیها را اصالح کرده و ا آن يبعد شاتیرایو در نمود، دیخواه بنده به که یلطف بر

 م.یکنتبدیل زبانان جهان  یبلکه تمام پارس ،رانیا زمانینه تنها کشور عز یِجامعه علم يبدون نقص برا

که باعث شدند  2یسوفال یو جناب دکتر عل 1یدانم از جناب دکتر رضا ملک می واجب خود بر انیدر پا

 ریتقد کمال بچشم، را داده علم ینیریشان ش العاده فوق يها ییراهنما با و گرفته قرار ریمس نیبنده در ا

  .باشم داشته را تشکر و

از  يبردار یمنت اجازه اقتباس و کپ یبکه  Julia Data Scienceکتاب سندگانیمتشکرم از نو نیهمچن

اند و کتاب حال  داده يآزادساز يها سنسیجامعه طرفداران ال یکتابشان را نه تنها به بنده که به تمام

 است. از آن یحاضر اقتباس

    محل باید کتاب را به انتها برسانید.محل شروع بازي : براي دانستن چیستی این      
                                                                                        

 تر شیچه ب هر يافروز لمع به دیام                                                                        
 زمیعز همسر و مادر پدر، به میتقد                                                            

 ساززاده تیچاحمد                                                                
 1401ماه ریت 28                                                             

                                                             
١https://www.linkedin.com/in/reza-maleki-36106693  
https://www.linkedin.com/in/ali-sufali٢  

 


