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یددرباره ی این مرد  داستاین  از داده ها بنویس





نیمبیمیوشویممیبلندخوابازصبح
شبدیکهبودهچیزیاینستاتبلیغات

گشتیممیگوگلدرآندنبال



ف بسیار معرو« بشر در عصر اطالعات زندگی می کند»عبارت 
این در حالیست که در حقیقت، بشر در عصر داده ها . است

ن ها با تبدیل این داده ها به اطالعات، می توان آ. زندگی می کند
.را به شمش هایی از طال مبدل ساخت

کتابدانشمند داده و نویسنده –ژیاوی هان 
روش هامفاهیم و : داده کاوی

یک حقیقت بدیهی، اما مهم

آنچه در : داده ها با هم بی ارتباط نیستند
 ریزی گذشته اتفاق افتاده معموالً به برنامه

.برای آینده کمک می کند

تاریخی داده هایعملیاتی امروز، اطالعات 

.فردا هستند





چراکهمیشودیادحیاتیداراییهایازیکیعنوانبهدادهازامروزه
تیرقابمزیتیکبهنیلجهتشرکتهاوسازمانهابهمیتواندداده
مؤسسهتوسطشدهانجاممطالعهاساسبر.کندکمکپایدار

سهایهپبردیجیتالتحولاصلیمحرکفوستر،مشاورهایوتحقیقاتی
ارائهسرعتافزایشومشتریرضایت،سودآوریمهماصل

ریتمدیودادهقطعا.استیافتهشکلبازاربهخدماتیاومحصوالت
هممکانونینقاطازیکیراهبردیتفکریکباآنمنسجموهدفمند
(فبکسایتوب).استدیجیتالتحول

http://www.fabak.ir/


داده ها کجا تولید یم شوند؟

DATA



، داده کاوی (Big data)داده های بزرگ یا کالن داده 
(Datamining)،

 Data)، حاکمیت داده ها (Data cycle)چرخه حیات داده 
governance)،

 Data)، زیرساخت داده ها (Open data)داده های باز 
infrastructure) ،

، (Data quality)کیفیت داده ها 
، (Data intelligence)هوشمندی داده ها 

، (Data usability)کاربردپذیری داده ها 
، (Effective data)داده های تاثیرگذار 

، (Data unification)یگانگی داده ها 
(Business Intelligence)هوش تجاری  

(Data litracy)سواد داده ( Deep learning)عمیقیادگیری 





:تعریفسوادداده
درکواستفادهازدادههابهطورمؤثربرای«توانایی»

ایگاهآنمجموعهمهارتتخصصیوپ.تصمیمگیریراگویند
دانشاستکهماراقادرمیسازدتادادههارابهاطالعاتو

(۲۰۱۳ماندینچوگومر).درنهایتبهدانشعملیتبدیلکند

سواددادهبهتواناییخواندن،ایجادوارتباطبادادهبهعنواناطالعات

:تعریفمیگردد

اینکهمابتوانیمدادههارابیابیم،•

،(دادهبهاطالعات)اطالعاتازآنهااستخراجکنیم•
ابزارهایکاربادادهرابلدباشیم،•

مدیریتحداقلیازآنرابتوانیمداشتهباشیم،•

کنیم،دیتاهاراآنالیزوپاالیش•

بهاشتراکگذاریدادههاراآموزشببینیم،•

(دهداردتصمیمهایپیچیدهنیازبهمتخصصاندا).تصمیمهایسادهاتخاذکنیم•



کتابداران 
و

داده ها

دانمنمیارتباطنددرآنتحلیلوهادادهبحثباکهمدتهاستکتابداران
وشدارائهمجالتتأثیرضریبکهباشدروزیتاریخشایدولیدقیقا،
پایگاهزمانآنازواینازپیشترسال70حدودچیزیآنماقبلهمشاید
هایگیریتصمیمازمهمیبخشاالنوگرفتندشکلاستنادیهای

سنجیعلمهایشاخصازآمدهبدستهایدادهبرمبتنیدانشگاهی
.است



بزرگپژوهیش-منایشگر رکوردهای علیم



مدیریت داده ها در دانشگاه و سازمان ها1.

.  متخصصان/ بازیابی داده ها برای پژوهشگران2.
کاربران

یتال سئو و بازاریابی دیج–علم سنجی : کار با داده ها3.
ی فرصت ب)علم داده -تحول دیجیتال در سازمان ها–

...( نظیر تحلیل داده و
دی مثال در مجالت علمی تولی: تولید کننده ی داده 4.

دانشگاه تاریخ های پذیرش، چاپ، طول مدت داوری، 
....، شمارش استنادات و کاویمتن 

آموزگاران سواد داده5.

کتابداران 
و

داده ها



د اما شناخت ابزارها و داده باش_علم#داده قرار نیست دانشمند _کتابدار#
ا ما دیداگه مناسب تر و کند تمهارت های متخصصین علم داده کمک می

باشیمدقیق تری به داده ها داشته 



RDM-مدیریت داده های پژوهیش 

پژوهشگرانتوسطشدهتولیدپژوهشیدادههایراعلماساس
ردپیشببهمیتوانآنهااشتراکگذاریباکهمیدهدتشکیل
نآدنبالبهواشتراکگذاریکرد،کمکپژوهشوعلمبیشتر

برایزیادیقابلیتهایپژوهشیدادههایدسترسپذیری
ولیدبازتدرتسهیلباعثواستکردهفراهمعلمیپیشرفتهای

تقویتجدید،پژوهشهایترویجاست،شدهپژوهشهانتایج
یادگیریفرصتهایتسهیلپیشین،پژوهشهایانسجام

تکراری،دادههایدوبارهجمعآوریازجلوگیریدانشجویان،
پذیرشدانشگاهی،شهرتافزایشپژوهشها،اثرافزایش

اعتبارنشریات،الزاماتوپژوهشهامالیحامیانسیاستهای
دادههایازاستفادهباجدیدفرضیههایآزمونپژوهشها،یابی

اشتراکگذاریمزایایازجملهعلمپیشبردبهکمکوموجود
هستدادهها



کهمیشودموجبپژوهشیدادههایصحیحمدیریت
ودکننمراجعهدادههابهبعدهابتوانندخودهمپژوهشگران

باهمونمایند،استفادهآنهاازخوددیگرپژوهشهایدر
پژوهشگرانسایربرایراامکانایندادههااشتراکگذاری

ردمودیگراهدافبرایرادادههاآنبتوانندکهنمایندفراهم
برهعالوپژوهشگرانبیشترحاضرحالدردهندقراراستفاده
ارائهوتحلیلبرایکهدادههایی)پژوهشیدادههایمقاله،
ایومشاهدهجمعآوری،رقومیبهصورتپژوهشیکنتایج
ینرمافزارهادرکهاستدادههایی:شاملواستشدهتولید

SPSSمانندمختلف , Excelنیزراخود(شدهاندذخیره…و
.باشددسترسپذیرمردمعمومبرایتامیکنندارسال

RDM-مدیریت داده های پژوهیش 





کردنذخیره.1
رداولینگامدرسلسلهمراتبنیازهایتحقیقاتیذخیرهکردندادههایمو

.استنیاز
حفظکردن2.

فظپسازذخیرهسازی،دادههابایدبهصورتیکفرمتمستقلوماندگارح
.شوند

دسترسپذیری3.
زمانیکهدادهایذخیرهوحفظمیشوند،لزومًابهاینمعنینیستکه

بهطورخودکارقابلدسترسیاست،درمواردیبایدهممحققوهمماشین
.تداشبرایاستفادهمجدددادههادسترسی(نرمافزاریامواردمورداستفاده)

(کشفدادهها)قابلجستجوبودن4.
حتیاگردادهها،ذخیره،حفظودردسترسعمومباشند،اماتازمانیکه

 .ستایندادههاتوسطدیگرانقابلجستجووبازیابینباشد،ارزشمندنی
قابلاستنادبودن5.

ریکیازموانعبهاشتراکگذاریدادههاایناستکهپاداشکمیبرایکا
دهدرنظرگرفتهش(دردسترسقراردادندادههایپژوهشی)بیشترمحققان

عیتاستنادبهدادههایپژوهشییکپتانسیلبرایتغییراینوض.است
مقالهداردزیرامیتوانددرسیستمپاداشفعلیمبنیبرتعداداستنادات

.شودگنجانده



بودنقابلدرک6.
برایاینکهدادههامجددًاقابلاستفادهشود،بایدمشخصشودکهازکدامواحد

اندازهگیریاستفادهشدهاستونحوهیجمعآوریدادههاواختصاراتوپارامترهای
.چیستبهکاررفته

بازبینی7.
ایباوجوداینکهبرایمقالههایپژوهشیاینموردبسیاررایجاستولیهنوزبرایدادهه

بااینحال،اینیکگاممهمدرموردکنترل،کیفیتو.پژوهشیخیلیمعمولنیست
.اطمینانازدادههااست

بازیابیقابل8.
ادههایکاملبودنمواردد.تکرارپذیربودننتایجتحقیق،نگرانیبزرگیبرایعلماست

مواردیبهعنوانمثال.پژوهشیبرایدستیابیبهنتایجمشابهتحقیقموردنیازاست
برایمانندآنتیبادیها،مدلهایارگانیسمونرمافزاردرزیستپزشکینشاندادهاندکه

.ندارنداستفادهمجددجزئیاتکافی
قابلیتاستفادهمجدد9.

مزیتدادههایپژوهشیبهاشتراکگذاشتهشدهاستفادهمجددازایندادههاستو
.دباشتنهازمانیاینامرمحققمیشودکهدادههایپژوهشیقابلاعتمادوقابلتکرار

یکپارچگی10.
جنبهرادرنظرگرفت،بهطورمثال۹برایاستفادهمؤثرازدادههایپژوهشیبایداین

،بایدازدادههابایدحفظشوندوقابلدسترسیباشندوقابلیتاستنادداشتهباشند
.سیستمهایموجودبرایذخیرهسازیوبهاشتراکگذاریدادههااستفادهشود

ایننهالیه،بههمراهمرحلهیکپارچهسازیبهعنوانیکاصلهدایتشدهاستکه
.دکرتوسطآنمیتواناقداماتمرتبطبهمدیریتدادههایپژوهشیراانجاموبررسی



فرصت مدیریت داده ها#

طراحی راهبرد •
نرم افزار•
سخت افزار•

پژوهشگران/تعامل با مدیران•
آوری جمع •
دستورالعمل•

فراداده•
محافظت•

به اشتراک گذاری•



http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/resource/DMP/DMP_C
hecklist_2013.pdf

http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/resource/DMP/DMP_Checklist_2013.pdf


https://www.data.cam.ac.uk

https://www.data.cam.ac.uk/


http://researchdata.berkeley.edu

http://researchdata.berkeley.edu/


https://hlrdm.library.harvard.edu

https://hlrdm.library.harvard.edu/


بازیایب
داده ها





https://data.mendeley.com/datasets

https://data.mendeley.com/datasets


https://dataverse.harvard.edu

https://dataverse.harvard.edu/


https://www.nature.com/sdata/policies/repositories

https://www.nature.com/sdata/policies/repositories


https://www.sciencedirect.com/journal/data-in-brief

https://www.sciencedirect.com/journal/data-in-brief


تحلیگر داده-فرصت#

رانیدبگذحضورییاآنالینبصورترامربوطههایدورهکافیست
هایفرصتبهتالشوجسارتخالقیت،کردنترکیبباو

-کنجکاوی-sql-پایتون-Rافزارنرم-بیاوریدهجوممربوطهشغلی
گریتالش-بودنروزبهوخواندن-تجاریتیزهوشی



آموزش سواد داده-فرصت#

از سواد داده برای عموم جامعه در نظر بگیرید تا

د به عنوان اولین و اصلی ترین نها)سواد داده برای کتابداران •
.(گفته می شود” کتابدار داده“مدیریت داده که به آن ها 

سواد داده برای مدیران سازمان ها و کسب و کارها و کارآفرینان•

سواد داده برای خبرنگاران•

سواد داده برای معلمان•

.…سواد داده برای پژوهشگران و•



سئو-فرصت#



نوشنت طرح و اسرتاتژی مدیریت داده-فرصت#

راهطرحنوشتنبهشروعهاشرکتوهاسازمانبرای•

هخالصپیشنهادوکنیددادهمدیریتهایسامانهاندازی

شرکتکاروکسببهکمکچگونگیشاملکهراخودی

ایرزومهوکنیدمطرحهاآنبرایداردمنافعوشودمی

بهتادایآمادهبگوییدوبگذاریدپیوستبهنیزخودتاناز

کنیدکمکهاآن



ید فیر لنسر باش-فرصت#
وباشیدلنسرفری•

وخردهایپروژه
دیگرانبرایمتوسط
طیفدهیدانجام

فعالیتازوسیعی
استخراجشاملهایی
وکاویمتنتاداده

اافزارهنرمازاستفاده
هاالگوریتمنوشتنو

درشمابهتواندمی
کمکدرآمدکسب
کند



یدفرصت ها را دریاب



منونه عمـــیل



بیشرتمنــابع  
تهای نشس»به کلیه ی پاورپوینت ها و اطالعات مربوط •

نیه شده در حسیبرگزار »علم اطالعات و تفکر داده محور 
ارشاد تهران

و کانال تلگرامی آن2.0مجله ی کتابدار •



در 2.0دار اکنال مجله ی کتاب
:تلگرام

https://t.me/librarian2

:در لینکداین2.0گروه کتابداران 
https://www.linkedin.com/groups/

8158175/

:در تلگرام2.0گروه کتابداران 
https://t.me/librarians2

:رامآپ در تلگاکنال آموزشی الکس
https://t.me/kelassup

https://t.me/librarian2
https://www.linkedin.com/groups/8158175/
https://t.me/librarians2
https://t.me/kelassup


https://www.slideshare.net/KelassUp
https://www.slideshare.net/KelassUp
https://www.aparat.com/kelassup
https://www.aparat.com/kelassup
http://kelassup.yabesh.ir/
http://kelassup.yabesh.ir/
https://lib2mag.ir/
https://lib2mag.ir/
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:براي هر گونه مشاوره و اطالعات بيشتر با يابش تماس بگيريد

09151105285 ::   05136239818
lib2mag.ir  :: YaBeSH.ir
Yabesh.ir@gmail.com ::
EandD.ir@gmail.com

lib2mag.ir
Negasht.net
mailto:Yabesh.ir@gmail.com
mailto:EandD.ir@gmail.com
yabesh.ir
yabesh.ir
persiandspace.ir
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