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  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 
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 نویسندگان  مقدمه
 

ی  در دنیا از سطح متخصصین و مهندسان فراتر رفته و مورد توجّه رهبران برجسته« هوش مصنوعی»جایگاه 

« نیروی انسانیِ»که در کشور ما در چه وضعیتی قرار داریم مشخص است که از نظر  جهان قرار گرفته است. این

عرصه کم نداریم؛ همچنین عالوه بر جوانانِ پای کار و پرتالش،  توانمند چیزی کم از کشورهای پیشرفته در این

ای که باشند جویای کاربرد  ها دید که در هر رشته های مجالت علمی و همایش توان در اغلب فراخوان اکنون می

شان چه توصیفی وجود دارد و  ی تخصصی اند که بدانند در زمینه هوش مصنوعی در آن حوزه بوده و خیلی مشتاق

 شان باخبر شوند.  آینده گر هم بشود از وضعیت ا

های  گیرند نیز محورهایی از این زیرشاخه ها مورد حمایت قرار می های پژوهشی که از سوی سازمان در طرح

باشد.  شوند و بنابراین استقبال دانشگاه و صنعت از هوش مصنوعی قابل مالحظه می هوش مصنوعی برجسته می

)حفظه داخلی، مطلوب نبوده و رهبر عزیز ناخالص تولید از بنیان دانش های شرکت درصدی یک از کمتر هر چند سهم

 1«.برسد درصد 5 به حداقل سال، 1 تا 1 طول در و یابد افزایش حتماً باید سهم این»: اند کرده تأکید نیز اهلل تعالی(

م اما محقّق شدنِ این اشاره کردی« نیروی انسانی»و « حمایت حاکمیتی»تا اینجای بحث، به دو عامل 

ساز دیگری نیاز ندارد؟ باید خیلی صریح پاسخ  انداز آیا تا همین جای کار مسلّم خواهد بود و به عامل زمینه چشم

 بگوئیم که: خیر! اجازه دهید علت را با مثالی به عرض شما خوانندگان عزیز برسانیم:

، ابزاری برای وبگردی ساختند که کم کم نام میالدی دو دانشجوی دکترای دانشگاه استنفورد 1551در سال 

آمد گوی و میدان را از گوگل برُباید و  ! مایکروسافت هم در فضای رقابتی موجود، بدش نمیGoogleاین ابزار شد 

ی ویندوز، محصول خودش در این عرصه را نیز به جهانیان دیکته کند! بنابراین، پس از  عامل کدبسته مانند سیستم

ها در جذب نخبگان، و این بار با جذب  مآبانه و عادت غربی ذاری عظیم و البته کارهای زرنگگ یک سرمایه

در سال  Bingنخبگانی از تیم فنّی گوگل توسط مایکروسافت، باالخره موتور جستجوی مایکروسافتی با نام 

 سال بعد از گوگل، رونمایی شد. 11، یعنی چیزی در حدود 1335

منجر به پیشتازی  -ی دولتی شاید شانس و شاید حمایتهای ویژه –ل غیرمعمول امّا این بار دیگر عوام

ی برگ زرّین دیگری در خاطرات این مرد پولدار نقش ببندد و با  گیتس نشد و موتور بینگ نتوانست در زمره بیل

ر واقع همان تر و د حضور در بین مهندسین، خیلی سربلند بگوید که من اخراجی دانشگاهم ولی از همه شما موفق

 پولدارترم!

% بازارِ موتورهای جستجو همچنان به 13هر چه کرد نشد که نشد و طبق آخرین برآوردها، بیش از « گیتس»

گذاری  رسد! این بار نه سرمایه % هم نمی5ترین حالت به  گوگل اختصاص یافت و سهم بینگ در خوشبینانه
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ها باعث این ناکامی  تری داشت زیرا اگر هر کدام از این علّت مایکروسافت از گوگل کمتر بود و نه تیم فنّی ضعیف

 شد. وارد چنین رقابتی نمی« بیل»شده بود، قطعا 

بینی  گیتس را سرزنش کرد زیرا علت این اتفاق در آن زمان قابل پیش توان بیل البته در این زمینه چندان نمی

گذاری بیشتر بتوان جبران نمود. اما در این  با سرمایه سال تأخیر از گوگل را 11نبود، و شاید تصور چنین بوده که 

آوری  ویژه، جمع ها اهمیت باالیی دارند و به ، داده«یادگیری ماشین»ی آن  و هسته« هوش مصنوعی»حوزه، یعنی 

ها، اطالع از نیازهای  های هوشمند جستجو، خزیدن )کروالینگ( در بین وبالگ رفتارهای کاربران توسط الگوریتم

پایدار ماندنِ »ای در  کننده ، نقش تعیین«خورده های برچسب داده»یان و نهایتاً برچسب زنیِ دادگان و وجود مشتر

قدر فاصله گرفته بود  ها قبل گوگل شروع کرده بود و آن ی اینها را مدت یک فناوری دارند که همه« مزیت رقابتی

 که مایکروسافت هم نتوانست از وی سبقت بگیرد.

که در « خود ساختن»های از این نوع، یک ویژگی غیرملموس هم دارند و آن اینکه عالوه بر  یالبته فناور

نیز برخوردارند؛ یعنی شما وقتی از یک محصول « شدنی توسط کاربران تکمیل»پاراگراف قبل اشاره شد، از 

تارتان و از انتظاری که از کننده نقشی در آموزش دادنِ خودرو از رف عنوان یک مصرف کنید، به خودرویی استفاده می

ها در تعامل با همدیگر و در زندگی، همچنان که از خدمات  تر، انسان خودرو دارید نخواهید داشت؛ به بیان ملموس

شوند، به مرور باعث تکامل طرف مقابل نیز بایستی بشوند )البته وقتی با دوست خوب مواجهیم!!(  مند می هم بهره

گونه  شوند، زیرا این ها شبیه می هاست که به انسان در این ویژگی« ش مصنوعیهو»های مبتنی بر  و سامانه

است؛ آری، گوگل این ثانیه، با « تکمیل شدنِ مداوم»و « آموزش دیدن»شان وابسته به  ها اساساً حیات سامانه

سال قبل از بینگ  11ی قبلش شده و این روند  تر از ثانیه دیده اش آموزش ی قبل فرق دارد، و هر ثانیه گوگل ثانیه

خواهند  سال به گوگل خودشان کمک کرده بودند تا بفهمد از وی چه می 11شروع شده بود و کاربران هم در آن 

و در ادامه نیز وقتی به نیاز همدیگر پی بُردند، طبیعی بود که از وی به ابزار دیگری که تازه راه رفتن را داشت یاد 

ی گوگل را در این  توانست جای نوجوان فربه کودک نحیفِ بینگ، حتما نمیگرفت، روی نیاورند. در واقع،  می

 های قشنگ و گران بر تنش بکشاند! کارزار بستاند هر چند که مایکروسافت، لباس

بگذریم و به عامل سوم  -بدون آنکه خواسته باشیم روی لوگوی خاصی تأکید کرده باشیم –از مثال فوق 

است که « ای خورده های تمیز و برچسب داده»و آن هم وابستگی شدیدش به موفقیت هوش مصنوعی بپردازیم 

 کنند. ها ایفا می سازی داده کاربران نیز نقش مؤثری در این آماده

را در آن کتمان کرد، مرهون تأکید « هوش مصنوعی»توان اهمیت یافتن  وضعیت فعلی در کشور، که نمی

 عمل ای گونه به باید و دارد نقش دنیا آینده اداره در مسئله این»ایشان  باشد که در فراراهبرد مد نظر می رهبر عزیز

 1«.بگیرد قرار دنیا در مصنوعی هوش برتر کشور 13 جزو ایران که کنیم
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اکنون،  هم» ی هوش مصنوعی با عناوین بنابراین کتاب حاضر در راستای چند کتابی که در عرصه

« آمار کاربردی در علم داده»و « ماشین یادگیری ئلمسا تمام برای راهکار ارائه»، «کاوی داده

پردازد و ابزار انتخاب شده هم پایتون است زیرا هم  می« ها علم داده»ی  ایم، به مبحث جدّی و سازنده ارائه کرده

کدباز است هم یادگیری آن برای کاربران با سطوح مختلف قابل شروع کردن است. کدباز بودن برنامه فقط منجر 

افزایی، قابلیت این  نویسان نبوده، بلکه عالوه بر این هم کدها توسط دیگر برنامه بودنِ قطعه تی و آمادهبه راح

برداری از آن  ها هم مطلب دیگر برای انگیزه بهره ی آن در پردازش انواع مختلف داده افزار و چند هزار کتابخانه نرم

افزاری تجاری برای  ای چاپ کنید و به نرم اگر مقالهای است که شما  عالوه، رعایت حق کپی مسأله بوده و به

ی شرکت مربوطه و مسائل مالی آنرا اثبات  هایتان اشاره کنید که کدباز نباشد، حتما الزم است اجازه تحلیل داده

ی پایانی اینکه کدهای کتاب در آدرس مندرج  نمائید که در پایتون با چنین مشکلی هم مواجه نخواهید بود. نکته

 آخرین منبع کتاب نیز در دسترس عزیزان عالقمند قرار داده شده است.در 

متن کتاب حاضر در ایام بزرگداشت حکیم نظامی تفرشی به اتمام رسید و دیباچه را نیز با بیتی از آن حکیم پایان 

 بریم: می

ای گش  ق  ن   ی  وف   دا در ت   داون   ن مای         خ   ق  ب   ی  حق  امی را ره ت   ظ    ن  

ها نیز به دنبال چنین معرفتی  دنبال حقیقت بودن است، و علم داده به« تحقیق»که و در این حد اشاره نماییم 

 است...
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