
 اين همايش دخالصه رويكر

 علميهاي  گزارش اجتماعي، هاي رسانه. در حال افزايش است مداوم طور به مختلف، علوم در ها داده توليد
 مشتري، هايرفتار مالي، معامالت ،انسان و رايانهت تعامال و كليك الگوهاي ،هايي منتشر شدهويدئو ،منتشر شده
 بهبود را ها دولت كارايي ها، داده از استفاده توانايي. است داده مهم منابع از هايي نمونه علمي ابزار و سنسورها

 اجراي ترويج كند، مي هدايت را كار و كسب در نوآوري ،يابد افزايش مي يدرمان خدمات كيفيت بخشد، مي
 و علم كشف براي اصلي محرك نيروي يك به ها داده از دانش و اطالعات استخراج. شود مي موثرتر قانون

و تحليل تجزيه  كامل طور به را ها داده زياد مقادير اين توانيم مي مارسد كه  به نظر مي. است شده تبديل نوآوري
 از را ها نظريه و ها تكنيك اين. شودكرده و از آنها علومي را استخراج كنيم كه نهايتاً منجر به رفاه اجتماعي 

 استخراج كامپيوتري علوم و اطالعات علوم آمار، رياضيات، از اي گسترده هاي حوزه در مختلف هاي زمينه
 از دانش استخراج و عظيم هاي داده تحليل و تجزيه رايب خودكار هاي روش از استفاده شامل داده علم. ندك مي
 .است آنها
 علمي، هاي روش مورد در اي رشته بين اي زمينه است، شده شناخته اطالعات علم عنوان به همچنين داده، علم

 يا ساختاري صورت به مختلف، اشكال در ها داده از را بينش يا و دانش تا است ها سيستم و فرآيندها
 چهپردازد كه  توان گفت علم داده در واقع به اين موضوع مي به بياني ديگر مي. كنند استخراج ساختاريغير

 ارزشمند منبع يك به را آن توان مي چگونه و دنده مي نشانرا  چيزي چهنتايج  آيد، مياز داده بيرون  اطالعاتي
در   "" Data Science در كليدي كلمه. كرد تبديل اطالعات فناوري و كار و كسب هاي استراتژي ايجاد در

 براي ها دادهاز  كه است مفيد زماني فقط داده علم. است »علم«نيست، بلكه كلمه كليدي در اينجا  "Data"واقع 
 »پارادايم ينچهارم« عنوان هب را داده علم تورينگ، جايزه برنده گري، جيم. شوند استفاده پرسش يك به پاسخ
 علت به علم مورد در چيز همه« كه داشت اظهار و كرد تصور محاسباتي و نظري تجربي، علوم كنار در علم
  ».كند مي تغيير ها داده طوفاني از و اطالعات فناوري تأثير

هاي نسبي موجود در ايران اعم از حوزه  در اين همايش يك روزه قصد بر اين است كه ارزيابي دقيقي از مزيت
اقتصادي و اجتماعي در مواجه با علم داده، انجام شود. لذا در ابتدا هاي  علوم، حوزه فناوري و ساير حوزه

گيرد و در ادامه به بحث و بررسي حال و  ها مورد بررسي قرار مي مفاهيم بنيادي علم داده رويكردها و چالش
  داده در ايران پرداخته خواهد شد.آينده علم 
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