ﻣﺤﺒﻮب و رو ﺑﻪ رﺷﺪ :ﺷﻐﻞ وﺳﻮﺳﻪاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻪ
ﻧﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻫﺪا ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶاز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس
ﺟﺴﺖوﺟﻮﻫﺎی ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ،ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ ﯾﮑﯽ از روﺑﻪرﺷﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎری در ﺳﺎل  2017ﺑﻮده و در
ﺳﺎل  2020وبﺳﺎﯾﺖ  Glassdoorﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺮﺗﺮ
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﻪای از ﻋﻠﻢ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﭼﺮا در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ؟
»ﭘﺘﺮ ﻧﺎﺋﻮر« ،ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﻧﺨﺴﯿﺘﻦﺑﺎر در ﺳﺎل  1974اﺻﻄﻼح »ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ« را در
ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ روشﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای« ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب دادهﺷﻨﺎﺳﯽ )دﯾﺘﺎﻟﻮژی( ﺑﻪﮐﺎر
ﺑﺮد .در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اوﻟﯿﻪ ،ﻧﺎﺋﻮر ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و دﺳﺘﮑﺎری
دادهﻫﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت
ارزﺷﻤﻨﺪ از ﺧﻮد دادهﻫﺎ دارد.
اﻣﺎ وﯾﻠﯿﺎم ﮐﻠﯿﻮﻟﻨﺪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎل  2001ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪای
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﯾﺮﺷﺎﺧﻪای از اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در  6ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺷﺘﻪای ،اﻟﮕﻮﻫﺎ ،ﭘﺮدازش
دادهﻫﺎ ،آﻣﻮزش ،ارزﯾﺎﺑﯽ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﮐﻼندادهﻫﺎ و اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﺪه »ﻣﻘﺪار دادهای« ،ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻞﻧﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آن ﻓﻘﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داده ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
وﺳﯿﻊﺗﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ از دادهﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ،
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ،وب و ﻏﯿﺮه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻣﺮوزه ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم راﯾﺎﻧﻪ ،آﻣﺎر و رﯾﺎﺿﯿﺎت را
در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل  2018از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﯿﻼن در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه روی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ،ﻣﻬﻨﺪس دادهﻫﺎ
و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ دادهﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺮﻧﻮع اﺑﺰار ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اول ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﻗﯿﻖ از
اﯾﻦ داﻧﺶ را اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ .اﻣﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻤﯽ

ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﭘﯿﺶاز ﻫﺮﭼﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد اﺻﻄﻼح »ﻋﻠﻢ« ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ؟
ﻋﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی و ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی درک
ﺑﺸﺮ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ» ،ﻣﺸﺎﻫﺪه« و »درک« دو واژه ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮم

ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﺮای درک ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دادهﻫﺎ
وﺟﻮد دارﻧﺪ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﭘﺲ وﻇﯿﻔﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ دادهﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﮕﻮﻫﺎ از دادهﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،دادهﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و او از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ دادهﻫﺎ را ﭘﯿﺶﭘﺮدازش و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ،دادهﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻘﺶ داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ رد
ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ دو در ﺗﻼﺷﻨﺪ
ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن درک ﻣﺎ از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی دادهﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان دادهﻫﺎ از ﻫﻤﺎن
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ روی ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ،
ﮐﺎرش را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﻓﺮﺿﯿﻪای را درﺑﺎره ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
دادهﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺿﯿﻪاش را رد ﮐﻨﻨﺪ .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
دادهﻫﺎ ﻧﻘﺾ ﻧﺸﻮد ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎ اﻟﮕﻮﯾﯽ را درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺪﯾﺪه
اراﺋﻪ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮد و داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻧﻈﺮﯾﻪاش ﺑﺎ دﯾﮕﺮ دادهﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﮔﺮ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﺑﻪﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻃﯽ ﺳﺎﯾﺮ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ رد ﻧﺸﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت آﯾﻨﺪه آن ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺎص ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ درﺑﺎره داﻧﺸﻤﻨﺪان دادهﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪان دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺪوشﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪای ﺧﺎص ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ را ﺑﺎ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽﻫﺎی دو ﺳﺮ ﮐﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ و درﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ از ﮐﺎر
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦرو،
داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ آزﻣﺎﯾﺶ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آزﻣﺎﯾﺶ  A / Bاﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺑﺮای دﯾﺪن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی دادهای ،در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ دادهﻫﺎ را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻪﻋﻤﺪ ،ﺗﻐﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻮای ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ درک ﻣﻌﻨﺎی
دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،درک ﻣﺎ را از ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .ﻋﻠﻢ
دادهﻫﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ،اﺻﻮل آﻣﺎری و اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج
ﺑﯿﻨﺶ از دادهﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮدﻣﺎن را درک
ﮐﻨﯿﻢ.

وﻇﯿﻔﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻠﻢ
دادهﻫﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ درﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ
ﺑﻪﻃﻮر روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ :درﻃﻮل روز ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮدن و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ دادهﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻄﻮﻃﯽ را ﺑﺮای دادهﻫﺎی ETL
)اﺳﺘﺨﺮاج ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ،ﺑﺎرﮔﺬاری( اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و دادهﻫﺎ را دوﺑﺎره ﭘﺎکﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ،از روشﻫﺎی آﻣﺎری
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه دادهﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮدﮐﺎر و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت دادهﻣﺤﻮر را اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،ایﺗﯽال و ﭘﺎکﺳﺎزی دادهﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﻻزم ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻣﯽﺗﻮان »ﻣﻬﻨﺪس

دادهﻫﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪﻋﻬﺪه
داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﻮﻃﯽ
را ﺑﺮای دادهﻫﺎی  ETLاﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .دادهﻫﺎ ﺑﻪﻧﺪرت ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارد،

ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ،دادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم از ﻣﻨﺒﻊ داده درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﯿﺶﭘﺮدازش ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻮاردی ﭼﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی دادهﻫﺎ،

ﺣﺬف اﻓﺰوﻧﮕﯽﻫﺎ و ﺣﺬف دادهﻫﺎی ﺧﺮاب از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن
دادهﻫﺎی ﺧﺎم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺠﺎم داد.

ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﺎری
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،از ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦرو ،داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ درک درﺳﺘﯽ
از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻐﺸﻮش ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ را از
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
دادهﻫﺎ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺮای اﻟﮕﻮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ در اﻟﮕﻮﻫﺎی آﻣﺎری ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از روﯾﮑﺮد ِرﮔﺮﺳﯿﻮن )ﺗﺤﻠﯿﻞ
واﯾﺎزﺷﯽ( و ﭼﻪزﻣﺎﻧﯽ از روﯾﮑﺮد ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﭼﻪزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎده ،داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮدش را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮی ﮐﺸﻒﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﺶ از ﺣﯿﺚ
اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ راوی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪﻫﻢ را روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ
ﮐﺮده ،ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دادهﻫﺎ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان دادهﻫﺎ را ﺑﺮای اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ )ﺗﺤﻠﯿﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ دادهﻫﺎ(
ﺑﻪﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ.

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﮐﻪ در

ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ درک واﺿﺤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت راس ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ
را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن ﺳﺎزﻣﺎن
و ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎص ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮدﮐﺎر و ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی داﺧﻞ دادهﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ روﯾﺪادﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ درﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﮐﻼندادهﻫﺎ
از زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی دادهﻫﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻢ

دادهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻋﻠﻢ ﮐﻼندادهﻫﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﯾﺎﻓﺘﻦ
اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ
دادهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و دادهﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ دادهﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارد ﮐﻪ از
ﻗﺒﻞ ﭘﺎکﺳﺎزی و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮐﻼندادهﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﺎکﺳﺎزی ﻧﺸﺪه ﺳﺮوﮐﺎر
دارد .ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر
آﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﮐﻼندادهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دادهﻫﺎی زﯾﺎدی اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ روﺷﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎﺧﺖ.

اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ
اﺑﺰارﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽﺳﺎزی دادهﻫﺎ ،اﺟﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ
دادهﻫﺎ ) ،(EDAاﻟﮕﻮﻫﺎی دادهﻫﺎ ،اﺟﺮای ) ETLاﺳﺘﺨﺮاج ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ،ﺑﺎرﮔﺬاری( و ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﻫﺎ را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آژور ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وب آﻣﺎزون و ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻠﻮد ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم را
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽﺳﺎزی ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻟﮕﻮﺳﺎزی دادهﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪﻋﻼوه ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﭼﻮن ) Airflowزﯾﺮﺳﺎﺧﺖ دادهﻫﺎ( و ) Tableauﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
دادهﻫﺎ( ﺑﺮای ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﻣﺎژولﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن  TensorFlow ،PyTorchو Azure Machine-learning
 studioاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﻟﮕﻮﺳﺎزی دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ
ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎ ورزش ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﯾﮑﯽ از
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرز آن در ﺣﻮزه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻏﺬا ،ﺳﺮوﯾﺲ ) Uber Eatsﻣﻌﺎدل اﺳﻨﭗ ﻓﻮد( اﺳﺖ.
 Uber Eatsﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬای ﻣﺮدم را در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮔﺮم و ﺗﺎزه اﺳﺖ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،داﻧﺸﻤﻨﺪ دادهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اوﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ از اﻟﮕﻮی آﻣﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ،اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ،زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا و
ﺣﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ آبوﻫﻮاﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻏﺬا را ﺑﻪ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

