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که کارهایی بیشتر م کنیم. زندگ اطالعات عصر در ما یده: چ
داده ها از انبوه حجم به ما دسترس از متأثر شدیداً م دهیم، انجام
صورت ما کامپیوترهای برروی اینترنت، طریق از این کار خواه است،
توصیف برای نادقیق کلمه همراه. تلفن گوش های برروی یا یرد، ب
انگلستان دولت ٢٠١٢ سال در است. ١ داده مه اطالعات، از سیل این
کرد. معرف آینده برتر تکنولوژی هشت از ی عنوان به را داده مه
م شویم؟ مواجه آن با ونه چ ما و چیستند داده مه چالش های حال

کجاست؟ داده ها مه تولید منبع
به توجه با است. اینترنت داده مه فعل منبع عمده ترین شاید
اطالعات، بایت) زتا (ی بایت ١٠٢١ حدود ساله هر اخیر برآوردهای
م شود. اضافه اینترنت به است، گرافی فرمت به آن از بسیاری که
به کشورها اغلب در و درصد ٨٠ از بیش بریتانیا در اینترنت نفوذ

است. درصد ٢٠ باالی محدودی، تعداد استثنای

که جمعیت درصد همچنین و کشور هر در اینترنت کاربران تعداد نقشه این :١ ل ش
دو استفانو از تصویر م دهد. نشان را داشتند دسترس اینترنت به ٢٠١١ سال در

گراهام مارک و ساباتا

سایت های وب رشد حال در محتویات اطالعات، این اصل منبع
٢٠٠۴ سال در فیس بوک٢ مثال، عنوان به است. اجتماع ه های شب
(حدود دارد شده ثبت کاربر میلیارد ٢ حاضر حال در و شد اندازی راه
فعال آن ها از نفر میلیارد ١/۵ که جهان) کل جمعیت چهارم ی
ترابایت ۵٠٠ (حدود محتوی قطعه میلیارد ٢/۵ حدود روز هر هستند.
داده های این اعظم قسمت که م شود، اضافه فیس بوک به اطالعات)
برنامه که م شود برآورد هستند. تصویری فرمت به شده ذخیره
با را جستجو این که ) داده بایت ١٠١۵ حدود درمیان گوگل جستجوگر
جستجوی به م دهد) انجام ریاض هوشمند وریتمهای ال از استفاده

م پردازد. اطالعات
تلفن های و همراه گوش های داده ها، مه تولید ر دی منبع
موبایل گوش های تعداد حاضر حال در هستند. هوشمند٣
ان ام بالقوه به طور و است بیشتر جهان جمعیت تعداد از
دارند. را همزمان ارتباط ٢۵،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
طور به را داده ها دارد درنظر ۵G ه شب ی برای آینده برنامه های
کاربر ده ها اختیار در ثانیه در بایت ا گی ی برابر نرخ با همزمان

دهد. قرار سازمان ی از طبقه ی در واق
که هستند رها۴ حس سریع، توسعه حال در فن آوری ر دی از
الزامات رعایت با (و را ما سالمت وضعیت مداوم بطور مثال م توانند
هزار صد چند است قادر ۵G ه شب کنند. مانیتور برآن) مترتب اخالق
در نماید. پشتیبان را رها حس از عظیم ه های شب همزمان ارتباط
مورد وسایل زودی به است: شدن نزدی حال در سرعت به آینده واق
با انسان دخالت بدون حت یا دخالت کمترین با سادگ به ما استفاده
بار هر در مثال عنوان (به پرداخت خواهند اطالعات مبادله به ر دی ی
سوپر همچنین و ظرفشویی ماشین با آشپزی اجاق غذا، سازی آماده
اینترنت وضعیت، این – پرداخت) خواهند اطالعات مبادله به مارکت

م شود. نامیده اشیاء۵
از نیز ، اجتماع علوم نظر از توجه قابل داده ها، از معتنابه مقدار

اطالعات و م شوند حاصل م کنیم استفاده دستگاه ها از ما که روش
مهم اخالق مباحث دوباره م دهند. دست به ما زندگ شیوه درباره

م کنیم، خرید آمازون سایت از ما که بار هر دارد. وجود اینجا در
1Big Data 2Facebook 3smart phones 4sensors 5Internet of things
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روشن را تری ال دستگاه های م کنیم، استفاده اینترنت بانک از
ایمیل ی یا م کنیم استفاده همراه تلفن از سادگ به یا م کنیم،

اطالعات حاوی که هستیم داده تولید درحال واق در م فرستیم،
مثال، عنوان به شوند. تحليل و تجزیه م توانند اصل در که است
ما آمد و رفت محل های یا شود، مشخص م تواند خریدمان عادات
مراحل این تمام در م تواند ریاضیات شود. ثبت و ردیابی م تواند
از را کار این اخالق بعد نباید هیچوقت ما اما گیرد قرار استفاده مورد

ببریم. یاد

که جا هر در را شما سالمت روز به اطالعات م تواند هوشمند۶ ساعت :٢ ل ش
بدهد شما به هستید

مه داده ماهیت
١٠٠ حداقل درط ریاض تحقیقات موضوع مه داده، معنا، ی به
که است، هواشناس ، کالسی مثال ی است. بوده گذشته سال
تا گردند بررس باید عددی داده های از عظیم بسیار مقدار آن در
ترتیب همین به شود. حاصل هوا و آب از اطمینان قابل پیش بین
ظاهر نجوم و ژئوفيزي هوا، و آب مدل های در مه داده مجموعه های

م شوند.
بزرگ بسیار که هرچند مسائل، این در داده ها مجموعه حال، این با
عدم از معین سطوح با فهم، قابل و مناسب ساختار دارای ول هستند
فرآیندهای از آنها که است این امر این دلیل م باشند. اطمینان،
فهمیده خوبی به دانشمندان برای کل در که آمده اند بدست فیزی
علوم ، زیست علوم از مه داده با برخورد و درک واقع چالش شده اند.
چنین م آید. پیش مردم، بر مبتن فعالیت های ویژه به و اجتماع
یافته تبدیل پیچیده، اعتماد، قابل غیر ناقص، درهم، اغلب داده هایی
و كم نه كيف اغلب داده ها این م شوند. تولید سرعت به و بوده
م باشند اشیاء، خود جای به اشیاء بین روابط مورد در و بوده ن ناهم

نیستند. چنین فیزی داده های که حال در

بپرسیم؟ مه داده درباره ی باید سؤاالت چه
آنها کنیم، زن گمانه آنها درمورد بسازیم، مه داده از تصویری ونه چ
که سیستم هایی در ونه چ ما بفهمیم؟ را آنها و کنیم، مدل سازی را
در و دهیم انجام آزمایش و تجربه م کنند تولید را داده هایی چنین
چالش های دهیم؟ قرار کنترل تحت را سیستم ها آن ونه چ نهایت
مهم هم و متنوع هم هستند سؤاالت این پس در که علم و ریاض
به اتوماسیون این م کند. الزام را اتوماسیون مه داده، مقیاس در و

است. ریاض وریتم های ال بر متک خود نوبه
از: عبارتند بپرسیم مه داده مورد در م توانیم که سؤاالت

مرورگرهای در گسترده ه های شب از حاصل اطالعات ونه چ •
کنیم؟ رتبه بندی را Google مانند وب

تمایالت حت یا و وابستگ ها اولویت ها، ونه چ •
به ونه چ و دهیم تشخیص را داده ها این مصرف کنندگان

دهیم؟ ارائه آنها ویژه توصیه های آنها
را خاص بيمار هر درمان روند در اطمینان٧ عدم ونه چ •

کنیم؟ مدل سازی
(به فرد سالمت برخط مانیتورینگ به م توانیم ونه چ •
شد) خواهد هدایت آن به ۵G ه شب که محیط در خصوص

یابیم؟ دست
کنیم؟ استفاده انرژی عرضه برای هوشمند داده های از ونه چ •
از بسیاری وییم ب که بود خواهد درست نسبتاً م کنم فکر من
رایانه) نظری علوم (به همراه مدرن ریاضیات در آت پیشرفت های
فهم نیازبه توسط یا شد خواهد برانگیخته مه داده کاربردهای توسط
موجود ریاض تکنی های از بسیاری شد. خواهد راهبری مه داده
نظر در محض ریاضیات عنوان به اواخر همین تا آنهاکه از (برخ
پیدا مه داده از ما فهم در توجه قابل کاربردهای م شدند) گرفته

است. ٨ ه شب نظریه ریاضیات این، از کلیدی نمونه ی م کنند.

ه شب جا همه
گره ها٩ به موسوم اشیایی پیداست، آن نام از که همانطور ه، شب نظریه
م کنند. توصیف را شده اند داده پیوند ر دی ی به یال ها١٠ توسط که ،
م توانند یال ها و باشند سایت ها وب یا رایانه ها م توانند گره ها
همچنین باشند. سایت ها وب بین پیوند یا رایانه ها بین اتصال
فیس بوک در آنها دوستان م توانند پیوند ها و مردم م توانند گره ها
هرگونه و المات م و همراه تلفن م توانند آنها یا و باشند، توییتر١١ یا
6Smart watch 7uncertainties 8network theory 9node 10edges 11Twitter



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ بهار ١٨

و م کند تشریح را ه شب ماهیت ه شب نظریه باشد. ارتباط تماس
مجموعه در منفرد نقاط بین ارتباط جستجوی به تا م دهد اجازه ما به
را ه شب گرداگرد در اطالعات حرکت م تواند و بپردازیم، داده ها
و گراف ها مورد در بیشتر اطالعات م توانید (شما کند. توصیف

بخوانید.) پالس سایت وب در را ه ها شب

CC BY. ۵ . ٢ پروژه در ٢٠٠۵ سال داده های اساس بر اینترنت نقشه :٣ ل ش
The Opte Project.

برای م تواند البته (که همراه تلفن ه شب اداره کردن ، واق در
رشد به رو و توجه قابل کاربرد قرارگیرد) استفاده مورد نیز داده دانلود
رنگ‐ روش های کردن پیدا است: گراف١٢ رنگ آمیزی نظریه ی
همچون خاص، قیود به توجه با ه شب در گره ها یا یال ها آمیزی
م گیرد. صورت باشند، متفاوت رنگ های به باید مجاور گره های
اختصاص فرکانس دهنده نشان است ن مم رنگ مثال، عنوان به
شود انتخاب طوری باید که باشد همراه تلفن فرستنده های به داده شده
باید مجاور فرستنده های برای بنابراین و رساند حداقل به را تداخل تا
ریاضیات حوزه در اواخر همین تا گراف آمیزی رنگ باشد. متفاوت

م شد. گرفته نظر در محض
عبارتند م شوند مه داده به منجر که ه هایی شب از ر دی مثال های
سازمان یافته، جرایم مدیریت، ه های شب (مانند سازمان ه های شب از
ه های شب ویژن)، یورو خوانندگ مسابقات در رأی ده رفتار حت
ه های شب ،( ترونی ال مدارهای یا برق ه شب (مانند فن آوری
کلمات اشاعه پروتئین، با پروتئین تعامل ژن ها، از ل (متش اطالعات
نقل و حمل ه های شب شایعات)، و افسانه ها اطالعات، مصطل

ریل سیستم های غذایی، تدارکات هواپیمایی، شرکت های (مانند

(زنجیره های محیط زیست ه های شب و ( روزمین و زیرزمین
عفونت). و بیماری ها انیسم های م غذایی،

ه شب نظریه قدرت
مه داده ها با مرتبط سؤاالت ر دی از بسیاری به م تواند ه شب نظریه
م شوید مواجه بزرگ بسیار ه های شب با شما که هنگام دهد. پاس
هم با بسیار که گره ها از گروه طبقات— و خوشه ها١٣ شناسایی

مشترک ویژگ های که گروه هایی به داده تقسیم یا — ارتباطند در
و داده کاوی١۴ در اطالعات چنین نیست. آسان همیشه داشته باشند،
به که ، خرده فروش صنعت با ارتباط در خصوص به وها١۵ ال شناخت
همچنین اما است، حیات عالقه مندند، خود مشتریان ترجیحات و رفتار
، اجتماع ه های شب در دوست گروه های شناسایی برای م تواند

رای ده وهای ال کردن پیدا در حت و مغز، سازمان در تحقیق
ه شب نظریه گیرند. قرار استفاده مورد ویژن یورو آواز مسابقه در
اطالعات طبقه بندی برای و خوشه ها شناسایی برای وریتم هایی ال

م کند. ارائه
مهم بسیار مسأله به م تواند تحلیل و تجزیه چنین براین، عالوه
کند: کم م شود مواجه آن با کاربردها از بسیاری در که ری دی
در داده ها دسته بندی مختلف سطوح با اطالعات بانک های پیونددادن
در که است، هوا و آب وضعیت بین پیش این، از مثال زمان. و فضا
زمین مدار ماهواره های توسط ثانیه هر در عظیم داده های از برخ آن
ایستگاه های از است ن مم ر دی داده های م یابد. انتقال و ارسال
از ر دی برخ م کنند. اندازه گیری را عدد چند تنها که باشد زمین
سوابق مانند باشند، داشته تاریخ قدمت است ن مم حت داده ها
داده ها مجموعه سه این تمام گذشته. سال ١٠٠ در دریا در کاپیتان ها

داد. پیوند باهم پارچه ی بطور باید را آنها و مفیدند

ه های شب طریق از آنها همه : عفون بیماری های شایعات، اطالعات، :۴ ل ش
م یابند. گسترش اجتماع

12theory of graph coloring 13clusters 14data mining 15pattern recognition
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به ه شب ی ونه چ که است این اهمیت درجه همان به سؤال
ر دی گره های از بسیاری به گره هر آیا است: شده متصل ه شب کل
هستند؟ ١۶ تنک و پراکنده ارتباطات یا م شود متصل ه شب سراسر در
کارا مسیریابی برای سؤاالت این چیست؟ ه شب در مسیر کوتاه ترین

حت و ارتباطات سرعت فهم ، تدارکات داده های تفسیر اینترنت، در
جستجوی برای ه شب نظریه نقش همچنین است. ضروری بازاریابی،
بسیار گره های است. اساس بزرگ ه های شب در نفوذ با گره های
آنها یا هستند سایت ها وب مردم، دهنده نشان که آنها چه مرتبط‐
مهم بسیار ه شب ام استح برای هستند‐ فرودگاه ها دهنده نشان که
تغییر توجه قابل بطور را کل ارتباطات آنها حذف که چرا هستند
، تروریست سازمان های ست ش به م تواند اطالعات چنین م دهد.

هنگام هوایی ترافی حفظ یا بیماری، گسترش و شیوع از جلوگیری
بیانجامد. است هوایی و آب بد شرایط از متاثر منطقه که

دهد؟ انجام م تواند ری دی چیز چه ریاضیات
که است ریاض تکنی های فراوان انواع از ی فقط ه شب نظریه
تصویر فرمت به مه داده ها بیشتر م شود. استفاده مه داده مطالعه برای
تفسیر، بندی، طبقه برای که ریاض وریتم های ال بنابراین هستند،
م گیرند قرار استفاده مورد تصاویر سازی فشرده و تحلیل و تجزیه
تجزیه در طوالن مدت به آماری١٧ روش های هستند. مهم بسیار

توجه قابل رشد اخیراً اما شده اند استفاده تصاویر تفسیر و تحلیل و
این که حال در است گرفته صورت ریاض جدید وریتم های ال در
م کردند فکر قبال مردم و گرفته اند نشات محض ریاضیات از ایده ها

ندارد. واقع دنیای در مستقیم کاربرد هیچ ریاضیات
است پیچیده ای معادالت تحلیل براساس وریتم ها ال این از برخ
ابزارهای از منتظره غیر و قدرتمند کاربردهای برخ به منجر که
جبری توپولوژی م شود. ١٨ معادالت نظریه به مربوط تکنی بسیار
ال اش خواص بررس به جبر کم به که ریاضیات از شاخه ای ،١٩

م کند. ایفا تصاویر طبقه بندی در مفیدی بسیار نقش م پردازد،
ساختارها بررس به که ریاضیات از شاخه ای ،٢٠ رسته ها نظریه
مورد م تواند م پردازد، انتزاع بسیار سط در ریاض مفاهیم و

ی یل تش برای مختلف اجزای ونه چ بدانیم تا گیرد قرار استفاده
ماشین یادگیری زمینه در م شوند. ترکیب ر همدی با مناسب تصویر
تصویر در اشیاء که کند «درک» تا م دهد اجازه ماشین به این ٢١

یرد. ب آن درباره «مستدل» تصمیم و چیستند
شاخه های از بسیاری است. کاربردها از کوتاه لیست فقط این
مه داده در کاربردهایی که دارند وجود کامپیوتر و ریاض علوم ر دی
ریاضیات در بزرگ پیشرفت های شاهد که مطمئنم من کرده اند. پیدا
هستند چالش ها این از ناش که محاسبات و کاربردی محض،

بود. خواهیم

نویسنده مورد در
،رئیس باث٢٣ اه دانش در کاربردی ریاضیات استاد باد٢٢ کریس

سلطنت مؤسسه ریاضیات رئیس آن، کاربردهای و ریاضیات مؤسسه
عالقه مند او ویژه به است. بریتانیا علم انجمن افتخاری ار هم و
ریاضیات از عموم درک ترویج و واقع دنیای در ریاضیات کاربرد به
ریاضیات٢۴ بخواد دلت «تا معروف کتاب ار هم نویسنده او است.
است. منتشرگردیده آکسفورد اه دانش انتشارات توسط که ،است «

زنجان اه دانش آمار، گروه ∗

طوس نصیرالدین خواجه اه دانش ∗∗
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