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ناکجا آبادی بنام کره ی زمین
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“What is knowledge good for
if you can't change anything?”

Elif Shafak

علم به چه دردی می خوره اگه نتونی چیزی"
"رو عوض کنی؟

الیف شافاک
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ر معنی و مفهوم برخی از واژه ها در طول زمان تغیی
خواهد کرد اینطور نیست؟
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سواد چیست؟
ت چه منظورمان از اینکه می گوئیم فالنی باسواد اس

می باشد؟ 
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ایالن ماسک تنها دو روز در دانشگاه استنفورد بعنوان یک دانشجوی 
خیلی زود انصراف داد. دکتری دوام آورد
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The social network had 58,604 full-time employees as of December 2020, up from just 150 people in 2006
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Number of Google’s employees = 139,995
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از این اعداد و ارقام چه نتیجه ای می گیریم؟
قضاوت با بیننده و شنوده است 

گاهاً همین اعداد و ارقام ارزش سهام های یک شخص را ده برابر می کند 
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چرا اسم برخی از افراد را بیشتر می شنویم؟
به دلیل تاثیر عمیق و بسزایی که بر زندگی بشر گذاشته اند

را به اعداد و تحلیل هایبیشترین اعتماداینها افرادی بودند که 
متخصصان اطرافشان کردند
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های موفق دنیا، CEOاکثر 
م مهندس بودند و تقریباً ک

از لحاظ مدرک )سواد 
(دانشگاهی

مهندس به کی میگن؟
هر یعنی کسی که میدونه از

ه علمی کجا و چطور استفاد
کنه
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ظاهراً بشر امروز نسبت
به برخی از نیاکان 

خودش، مغز بزرگ تری 
. کامالً طبیعی است. دارد

جهان پیچیده تر، مغز 
بزرگ تری را نیز طلب

.می کند

. شودهر روز نیز، نیاز ما به داشتن مغزی بزرگ تر بیشتر می
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تولید میشه؟( Data)تابحال فکر کردی که روزانه چقدر داده 
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Every day, 720,000 hours of video uploaded to YouTube

میدونی بزرگ ترین دانشگاه دنیا کجاست؟
آمریکا؟ چین؟ روسیه؟

تو جیبته. اشتباه کردی



Data Science in the Post-Covid19 World, By Dr. Mohammad Fozouni, May 19, 2021. Gonbad Kavous University 

ماکان علی رغم مشکالت فراوانی که کوید برای بشر ایجاد کرد، تکنولوژی ک
اه استدر ر( با حجم عظیمی از داده هایی که تولید می کند)اینترنت اشیا . می تازد
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زمین با . سفربا خیال راحت برو. یک مثال بسیار پیش پا افتاده از اینترنت اشیاء
.  یک تپ یا کلیک ساده آبیاری می شود



Data Science in the Post-Covid19 World, By Dr. Mohammad Fozouni, May 19, 2021. Gonbad Kavous University 

ارزه در واقع توان مب. هیچ کسی جلودارشان نیست. هوش مصنوعی و رمزارزها
وجود نداردپدیده ها با این
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DNAتاریخیدوره ییکدر
حیاتازنوعیبرتوانست

.شودبپیروزخودش،ازضعیف تر
همدورچنداننهآینده یدر

روDNAحیات،ازتازه ایشکل
اونوکردخواهدخارجردهاز

.«الگوریتم»جزنیستچیزی
ریتم،الگوکهبودمعتقدهاوکینگ

چوناست،زندهموجودیک
ودکنتکثیرراخودشمی تواند

.ببخشدبهبود
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DNAتاریخیدوره ییکدر
حیاتازنوعیبرتوانست

.شودبپیروزخودش،ازضعیف تر
همدورچنداننهآینده یدر

روDNAحیات،ازتازه ایشکل
اونوکردخواهدخارجردهاز

.«الگوریتم»جزنیستچیزی
ریتم،الگوکهبودمعتقدهاوکینگ

چوناست،زندهموجودیک
ودکنتکثیرراخودشمی تواند

.ببخشدبهبود

الگوریتم نه آب می خواهد و نه 
او فقط. چلوکباب و نه حتی عشق

الزم دارد تا دنیا را طبق( Data)داده 
میل ما و خودش بسازد
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بی مصرف شدنخوشحال باشیم یا بترسیم از . او خواهد آمد

حتیاینکهبدون
کنیم،حسخودمان

کردنتربیتحالدر
(Train)بزرگ ترین

جهانمتفکرمغز
حالدراو.هستیم

شایدواسترشد
کندظهورفرداهمین

راچیزهمهکنترلو
بگیردبدست
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زشکیپخدماتمی توانددنیانقاطدورافتاده ترینازبشر"
بهدهوشمنپزشکاین.کنددریافتهزینهکمترینبارا

وبروزترینحتیکهاستمتصلداده ایپایگاهیک
.ندارندآنرابارقابتتواننیزدنیاپزشکانباسوادترین

ومدپردرآشغلآندیگرهمپزشکانکهنباشددورشاید
بهتنهاپزشکی"(ویرایشاندکیبا).باشندنداشتهراپرمشغله

.رفتخواهدپژوهشسمت

نهوغذانهواستآبجنگنهسوم،جهانیجنگظاهراً
طحسدرگستردهشدنبی مصرفبامبارزهجنگ.توهم

.استجهانی
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جالب ترین نظر در خصوص دنیای تکنولوژی
:یدنیکالس کار در فراز پایانی این اثر فاخر می گو

تر خیلی تالش کردم که با توجه به مطالعاتم، کم"
ه اما باالخر. بسمت استفاده از فضای مجازی بروم

مقاومت در هم شکست و خودم را در فضای بی کران
.  استباید اعتراف کنم که باحال. اینترنت، غرق کردم

".ممطمئن نیستم که بتوانم بدون آنها زندگی کن
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“Data Science is concerned with analyzing data and 
extracting useful knowledge from it. Building 

predictive models are usually the most important 
activity for a Data Scientist”

Gregory Piatetsky

قراره چه گلی به سر ما بزنه؟« علم داده»
امان کوید، تنها موسسات و سازمان هایی در این وضعیت نابس-در دنیای پسا

تصمیماتشان را بر مبنای داده های جهانی اقتصاد، دوام خواهند آورد که 
.این نه یک تبلیغ است و نه یک پیش گویی. موجود، اخذ کنند
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پاسخ یک سوال و توصیه به همکارانم

سواد یعنی چی؟
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ه چگونه باید بدانیم ک. سواد یعنی قابلیت کسب درآمد از اندوخته های علمی
و دانسته های در بدترین شرایط اقتصادی، بهترین نتیجه را با توجه به سواد

، (و وانحتی کی)دیگر چاپ مقادیر بسیار زیاد مقاالت . خود به دست آوریم
. ضامن باسواد بودن نیست

اغذ به عقیده ی بنده، اساتید در کنار آموختن علوم محض که تنها روی ک
امر این یک. است، باید پول درآوردن را نیز به دانشجویان خود بیاموزند

. حیاتی است
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توصیه به گردانندگان امور
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فرهنگ اخذ »        

تصمیمات داده 
را تبدیل به« محور

یک امر عادی در 
جامعه کنید
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The Gilgamesh, who began a long journey to the underworld in order to discover the secret of immortality.


