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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 
  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

دكتر  - دكتر اسماعيل زاهدي -نژاد آقايان دكتر محسن يزدي"كتابي كه در دست داريد با همت 
و تالش جمعي از  محسن بيگيمهسا -و همكاري سركار خانم ها ساره هرمزان"پورمحمد رضا

  همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.
  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 
ورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از انواع رسانه هاي نيازهاي علمي و آموزشي كش

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

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

بریم، یک وضعیت بحرانی از لحاظ مقدار و  سر می خودمان به 1400میالدي یا  2021وضعیت حاضر که  در سال 
شوند! این  هایی است که در هر لحظه تولید شده و متأسفانه بخش قابل توجهی از آنها نیز پردازش نمی تنوع داده

ر حیاتیِ توان از روندها و اُلگوهاي موجود در آنها مطلع شد، به ام ها می نگرانی از اینروستکه با تحلیل صحیح داده
  تا حد زیادي دست یافت و از بازتکرار مسیرهاي پرهزینه یا منجر به شکست پیشگیري نمود.» بینی پیش«

توان با یک پاراگراف به آن پاسخ  جاست و نمی در هر موقعیتی مختص به همان»  ها عدم تحلیل کافی داده «علت 
دلیل  لحاظ شکلی و ساختاري است و هم به برد هم به نام ي وجه اشتراك این وضعیت توان در زمره داد، اما آنچه می

هاي  ها، موجب شده تا بخش زیادي از دانسته ها و سامانه محتوایی و دانشی؛ از لحاظ شکلی، عدم تجمیع داده
هاي  حداقل توسط سازمان –ها  سازي داده اي در معماري پیاده ي مجریان، بالفعل نشوند و برخورد جزیره بالقوه
محروم باشند. به لحاظ محتوایی نیز » ها سازي داده یکپارچه «ي  هاي مختلف از پدیده موجب شده تا بخش -فمختل

هاي  ي توانمندي فنی ایشان به مدیریت داده هایی که با افراد متبحري مواجه هستند که عمده کم نیستند محیط
حتّی از آشنایی سطح متوسط هم » متن و تصویر هایی مانند تحلیل داده«ي  محدود بوده و در زمینه 1ساختاریافته

ها، در این زمینه قصور  هاي مهندسی در دانشگاه هاي اصلی رشته برخوردار نیستند؛ بگذریم که چقدر سرفصل
  اند. اند و از توجه عملی به نیازمندي فضاي کسب و کار عقب مانده داشته

یادیگري » اي حرفه«خواهند سطح  دي هستند که میکنیم مخاطب این کتاب، افرا شایان گفتن اینکه تأکید می
پایتون را  یسینوبرنامه   هاي یادگیري ماشین و همچنین زبان ماشین را طی کنند و آشنایی مقدماتی با الگوریتم

، »ي کاو اکنون، داده هم« توانند از سه کتاب دیگرمان با عناوین  دارند؛ عزیزانی که در ابتداي این مسیر قرار دارند، می
مند شده و سپس نکات کتاب  بهره»  آمار کاربردي در علم داده «و »  مفاهیم و کاربردها – علم داده در پایتون «

هاي این کتاب بر اساس کد پایتون بوده، لذا این کتاب نویسی، تمام قسمت حاضر را فرا بگیرند. از منظر زبان برنامه
  هاي عملی استفاده کرد.پروژه توان از آنها درکامال جنبه عملی دارد و می

هاي خود را در توانید توانمنديشما با داشتن آشنایی مقدماتی با مواردي که گفتیم و با مطالعه مطالب این کتاب می
هاي کگل و همچنین محیط کار آماده شوید. عالوه بر این، بتوانید این زمینه ارتقا دهید و براي شرکت در چالش

                                                   
1 Structured 
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تري اختصاص دهید و هم در  تان سطح کیفی ها را استخراج کرده و هم به کارهاي پژوهشی دهالگوهاي موجود در دا
  هاي سودمندتري ارائه نمایید. هاي کاري، مشورت محیط

ي کتاب، براي آنکه وقت  هایی شروع به نوشتن کتاب حاضر کردیم و با توجه به سطح پیشرفته با چنین دغدغه
دست آمده بود توجه  هاي مربوطه به ده باشیم هم به تجاربی که از سالها تدریس دورهاي را رعایت کر ي حرفه خواننده

در کتاب  Abhishek Thakur1هاي نظیر نوشته - کردیم و هم تالش کردیم از متون مطرح در سطح دنیا 
APPROACHING (ALMOST) ANY MACHINE LEARNING PROBLEM – طور  استفاده نماییم؛ همان

  ب پیداست، آخرین مسائل یادگیري ماشین در آن بررسی شده است. که از اسم کتا

از دانشمندان  )نیآنالبرخط (انجمن  کو ی از گوگل يا رمجموعهیزکه  – کگلهاي محیط  بدین منظور از ارزیابی
-الشبا توجه به نزدیک بودن ارزیابی چ استفاده نمودیم؛ -است نیماش يریادگیکنندگان  نیتمر نیز و ها دادهعلوم 

ترین هاي کگل به ارزیابی مسائل در دنیاي واقعی، افراد موفق در این انجمن جزء بزرگترین و صاحبِ سبک
ها در این حوزه ترینشوند و آقاي آبیشک تاکور، یکی از شناخته شدهدانشمندان علم داده در جهان محسوب می

بیشک به آنها پرداخته نشده بود در این متن هاي آباشد. البته مواردي را که ضروري بودند ولی در نوشتهمی
اضافه خواهند شد.  -حسب نیازهاي زمان چاپ آن –هاي بعدي هم موارد تکمیلی بیشتري ایم و در نسخه افزوده

براي آنکه عنوان کتاب (یادگیري تمام مسائل) در عمق دانش خوانندگان محقّق شود، شما را به خواندن تمام کتاب 
هرچند مطالب طوري تنظیم شده که اگر به یکباره وقت نکنید تمام کتاب را بخوانید باز هم همان  کنیم، پیشنهاد می

  فصل برایتان مفید باشد.

 -ورزان عزیز اعم از اساتید، دانشجویان و مهارت –در پایان ضمن تشکر از ناشر محترم، از تمامی خوانندگان گرامی 
درباره کتاب دارند را به نویسندگان منعکس نمایند. ایام انتشار کتاب، درخواست دارد نکات سازنده یا هر سؤالی که 

که ضمن اهداء کتاب به روح مقدس ایشان،  (ره)آملی ي زاده مصادف است با ارتحال دانشمند ذوفنون، عالمه حسن
  نمائیم: حسن ختام این دیباچه از اشعار منتسب به آن بزرگوار تقدیم می

  اضطراب یضطرب طرباض  روان آب لب گیاه همچو
  التهاب یلتهب التهب  فرع و اصل در که است عشق آتش
  انشعاب ینشعب انشعب  غرب و شرق در که خدایست نور

  انسحاب ینسحب انسحب  کل و جزء در که حیاتست آب
  انحالب ینحلب انحلب  بصر اشک که است شوق سر از

  اقتراب یقترب اقترب  اجل پیک موعد آملیا!
  
  
 

                                                   
 ،competitions، datasetsل در هر چهار زمینه (آبیشک تاکور اولین دانشمند علم داده در جهان است که در سایت کگ ١

notebooks و discussions.به عنوان استاد بزرگی دست یافته است (  




