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  پيشگفتار
  

  
  .»شودسفري هزاران مايلي، تنها با يك قدم كوچك آغاز مي«

Laozi (604 BC - 531 BC) 
  
  
  

 ،جبر خطيسازي علومي مانند  ، دانشي نسبتاً جديد است كه حاصل يكپارچهاي علوم داده
گراف، يادگيري ماشين، هوش تجاري و  تحليلشناسي محاسباتي،  آماري، مصورسازي، زبان سازي مدل

  . هاست سازي و بازيابي داده ذخيره
ها و اجتماعات علمي را فتح كرده و اكنون  اخير، انجمن در دهه Python نويسي برنامهزبان 

علوم ترين ابزار براي تمامي مشتاقان  و الزامي اي علوم دادهعنوان ابزاري ضروري براي متخصصان  به
ها، يادگيري  داده تحليلو بالغ را براي  فرمي پلت، چند اعتماد قابلمحيطي سريع،  Pythonاست.  اي داده

محوري كه در اين كتاب  ساده و مثال گام به گامرويكرد دهد. با  و حل مسائل الگوريتمي ارائه مي ماشين
همچنين  .اي غلبه خواهيد كرد براي علوم داده Pythonاي شدن خود در  موانع حرفهايم بر  استفاده كرده

هاي نمايشي و  روي پايگاه داده Pythonآموزشي به شما در جهت استفاده از ابزارهاي كارآمد  روشاين 
  رساند. واقعي ياري مي

، در ابتدا به Pythonساختارها و دستورات  دانش كنوني شما درباره در اين كتاب با تكيه بر
(البته اگر هيچ دانشي  پردازيم برايتان ضروري است مي اي علوم دادهاندازي ابزارهايي كه در  آموزش راه

ايم).  برايتان آماده كرده Pythonنداريد نيز نگران نباشيد، زيرا ما چند نمونه آموزش  Pythonدر مورد 
را صرف  زماني مدتها ارائه خواهيم كرد.  پردازش داده و پيش سازي پاكسپس مباحثي در مورد فاز 

كنيم. سپس، عمليات  ها مي و پردازش داده هاي اصلي در رابطه با تبديل، اصالح، كاوش توضيح فعاليت
اندازي خط سير تجربي  اطالعات مفيد و حياتي، راه يرا با هدف استخراج و ارتقا اي علوم داده پيشرفته

و تقابلي مناسب از اعتبارسنجي  و استفاده سازي ابرپارامترها غيرها و فرضيات، بهينهبراي انتخاب مت
  تست و سنجش فرضيات با روشي كارآمد، شرح خواهيم داد.
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و  گراف تحليلهاي  هاي اصلي يادگيري ماشين، تكنيك الگوريتم در نهايت، اين بررسي را با ارائه
شود، كامل  هايتان با روشي ساده استفاده مي روجيتمامي ابزارهاي مصورسازي كه براي نمايش خ

  كنيم. مي
دارد، كدهاي واضح و  اي علوم دادههاي  در اين روش آموزشي كه ساختاري همانند پروژه

  واقعي هاي پايگاه دادههاي اساسي و كار با  سازوكاراي با هدف كمك به فهم بهتر  شده  هاي ساده مثال
 ها روي پروژه ها، ترفندهايي را براي اعمال مستقيم آن اين مثال همراه شما خواهند بود. همچنين

ايد؟ ما مطمئنيم كه شما براي برداشتن اولين قدم در  دهند. آيا براي شروع آماده تان ارائه مي كنوني
  مسير سفر طوالني و بسيار مفيد و سودمند خود، آماده هستيد.

  
  است  شده مطالبي كه در اين كتاب پوشش داده

نويسي  براي مثال، محيط برنامه( يا هاي آغازين، شما را با تمامي ابزارهاي پايه فصل اول؛ گام
علوم در  Pythonمورد نياز) كه براي شروع كار با  هاي داده مجموعهها و  ، كتابخانهPythonتعاملي 

  كند. مورد نياز است آشنا مي اي داده
هاي عظيم كه توسط كامپيوتر  راي بارگذاري دادههايي را ب ها، تكنيك داده سازي پاك فصل دوم؛

ها  و تبديل داده كاري دستهاي كليدي  دهد. در اين فصل تمامي تكنيك قابل مديريت نيستند، ارائه مي
  اند. معرفي شده

اي  داده اي كه عمليات پيچيده هاي اكتشافي پيشرفته ، تكنيكاي علوم دادهخط سير  فصل سوم؛
هاي  هاي غيرعادي و اعمال تكنيك ، تشخيص نمونهبينانه پيشهاي  ويژگيرا با هدف ايجاد و كاهش 

  دهد. دهند ارائه مي اعتبارسنجي در اختيار ما قرار مي
 هاي يادگيري موجود در كتابخانه ترين الگوريتم يادگيري ماشين، شما را با مهم فصل چهارم؛

Scikit-learn هايي عملي براي شناسايي مقادير كليدي كه بايد بررسي شوند  مثال  نمونه كند و آشنا مي
و پارامترهايي كه بايد تنظيم شوند تا بهترين خروجي از هر تكنيك يادگيري ماشين حاصل شود به 

  دهد. مينشان شما 
هايي كه  هايي عملي و كارآمد براي كار با داده هاي اجتماعي، مهارت شبكه تحليلفصل پنجم؛ 

  دهد. و تعامالت اجتماعي هستند ارائه ميروابط  دهنده نشان
مورد بحث در اين كتاب را با توضيحاتي درباره  اي علوم دادهفصل ششم؛ مصورسازي، مطالب 

بخواهيد ساختارهاي  كه يدر صورتكند.  هاي گرافيكي مقدماتي و متوسط، تكميل مي ايجاد نمايش نحوه
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هاي  اين نمايش ،ارائه دهيد مصور صورت بهايج يادگيري ماشين را اي و فرآيندها و نت داده پيچيده
  گرافيكي، بسيار ضروري هستند. 

  
  اين كتاب نياز داريد  آنچه براي مطالعه

Python  در كتاب، از  ذكرشده اي علوم دادهو تمامي ابزارهايIPython  گرفته تاScikit-learn ،
با  كامپيوتركامالً رايگان از اينترنت قابل دانلود هستند. براي اجراي كدهاي كتاب به يك  صورت به

اندازي  نياز داريد. در اين كتاب فرآيند نصب و راه Macintoshيا  Windows ،Linux سيستم عامل
 گام به گام صورت بهها نياز داريد  ها به آن هايي كه براي اجراي مثال و تمامي ابزارها و داده Pythonمفسر 

  آموزش داده شده است.
  
  شود اين كتاب به چه افرادي توصيه مي مطالعه

هاي اصلي شما بنا شده است و قصد دارد شما را تا تبديل شدن به يك  مهارت پايه اين كتاب بر
نويسي و آمار  همراهي كند. بنابراين فرض شده كه شما مقدماتي در مورد برنامه اي علوم دادهمتخصص 

  دانيد. مي
ايم كه شما  ندارد اما فرض كرده Pythonاي بودن شما در  كد اين كتاب نياز به حرفههاي  مثال

كار با  و نحوه ليست و فرهنگ لغتهاي  ساختمان داده، Pythonكدنويسي  حداقل مقدماتي درباره
آناليني كه آموزشي هاي  دورهدانيد. قبل از شروع، با صرف چند ساعت زمان در يكي از  ها را مي سكال

ها را كسب كنيد. همچنين  گونه مهارت سرعت اين توانيد به دهيم مي در فصل اول به شما پيشنهاد مي
  1ارائه شده است استفاده كنيد. Packtتوانيد از آموزشي كه در سايت انتشارات  مي

نداريد، زيرا ما اطالعات ضروري  اي علوم دادههمچنين شما نيازي به دانستن مفاهيم پيچيده 
  كنيم. هاي اين كتاب را برايتان ارائه مي براي درك مفاهيم اصلي ارائه شده در مثال

  صورت خالصه اين كتاب براي افراد زير مناسب است: به
  اندكي در  كه تجربه اي علوم دادهو مشتاق  كار تازهافرادPython ها  داده تحليل و كار در زمينه

  ندارند. اي علوم دادههاي  الگوريتم خاصي درباره دارند ولي تجربه
  سازي آماري با استفاده از زبان  مدل كه در زمينه اي علوم دادهدانشمندانR و  MATLAB 

 خود بهره بگيرند. اي علوم دادهبراي اجراي عمليات  Pythonخواهند از  و مي هستنداي  حرفه

                                                 
نگر  ارات آتيشمراجعه كنيد كه در انت» Pythonنويسي كاربردي با  برنامه«توانيد به كتاب  مي Pythonبراي مطالعه مطالب مقدماتي  -1

  به چاپ رسيده است.
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 در موردرا گسترش داده و مطالبي  خودخواهند دانش  كه مي دهندگاني توسعهنويسان و  برنامه 
 ها و يادگيري ماشين بياموزند. داده كاري دست

 
  قراردادها

تمايز بين  دهنده نشانشويد كه  هاي مختلف نگارشي روبرو مي در اين كتاب، با متوني در سبك
 هاي نوشتاري و توضيحاتي درباره هاي از اين سبك نمونه ادامه. در هاست شده توسط آن   اطالعات ارائه

  .كنيد مي  ها را مشاهده مفهوم آن
ها، نام مسيرها،  ها، پسوند فايل ها، نام فايل ، نام پوشهپايگاه دادهكدهاي درون متن، نام جداول 

URL هاي خطي را  زماني كه مدل« شوند: زير نمايش داده مي صورت به  هاي كاربر هاي ساختگي، ورودي
  »را بررسي كنيد. _coef ويژگيدر ابتدا  كنيد ميبررسي 

  شوند: زير نمايش داده مي صورت بهبلوكي از كدها 
from sklearn import datasets  
iris = datasets.load_iris() 
 

كنيم، انتظار  استفاده مي IPython Notebooksهايمان از  كه ما در بسياري از مثال آنجايياز 
و غالباً يك خروجي حاصل از اجراي سلول  ):Inنشان داده شده توسط ( يورودرود هميشه يك  مي

پس را فقط بايد كد  تان كامپيوتر ) داشته باشيم. در:Outنشان داده شده توسط كدها (حاوي بلوكي از 
  بررسي كنيد. مثالً: :Outوارد كرده و تطابق خروجي را با محتواي پس از نشان  :Inاز نشان 

In: clf.fit(X, y)  
Out: SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0, degree=3, gamma=0.0, 
kernel='rbf', max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True, 
tol=0.001, verbose=False) 

  
در متن كتاب  <$(ترمينال) نوشته و اجرا شود با پيشوند  اگر كدي قرار باشد در خط فرمان

) بايد اجرا Python )Python REPLنويسي  نوشته شده است و در غير اين صورت، اگر در محيط برنامه
  شود: شروع مي <<<شود با 

$>python 
>>> import sys 
>>> print sys.version_info 

  
  هاي مهم به اين صورت نمايش داده شده است. هشدارها يا نوشته
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  اند. چنين نشان داده شده هشدارها و نكات مهم در كادري اين
 

  

 

   اند. گونه نمايش داده شده نكات و ترفندها اين

  
 كتابكنندگان  بازخوردهاي مطالعه

 برايمان ارسال كنيد. اجازه دهيد ما نظرتان را دربارهتوانيد بازخوردهاي خود را  شما هميشه مي
بدانيم. بازخوردهاي مخاطبان برايمان بسيار مهم  ،هست يا نيستشما  اين كتاب و آنچه موردعالقه

  كند. است زيرا در توسعه عناويني كه مورد رضايت شما باشد، به ما كمك مي
ايميل زده و عنوان  feedback@packtpub.comبراي ارسال بازخوردهاي عمومي، به آدرس 

  ايميل ذكر كنيد. subjectكتاب را در بخش 
منديد كه آن را در قالب يك كتاب نوشته و  اگر موضوعي هست كه در آن مهارت داريد و عالقه

  مراجعه كنيد. www.packtpub.com/authorsبه چاپ برسانيد به راهنماي نويسندگان به آدرس 
  

  پشتيباني از مشتريان
هستيد و ما چندين خدمت براي  Packtهاي انتشارات  اكنون شما يكي از دارندگان كتاب

  .كنيم خدمتتان ارائه ميمندي شما از كتاب،  افزايش بهره
  

  ها دانلود كد مثال
خود  حساب كاربرياز  ،ايد كه خريداري كرده را هايي هاي تمامي كتاب توانيد فايل كد مثال مي

دانلود كنيد. اگر اين كتاب را از  http://www.packtpub.comبه آدرس  packtpubدر سايت انتشارات 
نام  ثبت http://www.packtpub.com/supportتوانيد با مراجعه به آدرس  ايد مي جاي ديگري خريده

  كنيد.مستقيم در ايميل خود دريافت  صورت بهها را  كرده و فايل
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  گزارش اشتباهات موجود كتاب
احتمال هم  ايم، باز گرفته به كاركه ما تمام سعي خود را براي تضمين دقت محتواي كتاب  با اين

(چه در متن كتاب و يا كدهاي  هاي ما يافتيد وجود اشتباهات هست. اگر اشتباهي را در يكي از كتاب
كتاب را براي مطالعه مطلبي كنندگان  آن را به ما گزارش دهيد. با اين كار ساير مطالعه لطفاًآن) 

گر هر غلط يا اشتباهي كنيد. ا بعدي كتاب كمك مي تر ياري كرده و به ما در جهت بهبود نسخه صحيح
و كليك روي لينك  http://www.packtpub.com/submit-errataبا مراجعه به آدرس  لطفاًيافتيد، 

Errata Submission Form ايد، آن را به ما ارسال كنيد.  و وارد كردن جزييات اشتباهي كه يافته
ايد در  خطا و اشتباهي كه يافتهشد، ايميل ارسالي شما پذيرفته شده و  تأييدزماني كه اين اشتباه 

  شود. كتاب افزوده مي نامه  سايت ما بارگذاري شده يا به ليست بخش غلط وب
  

  سرقت ادبي
پيشرفت براي تمامي  در حالرايت در اينترنت مشكلي  سرقت محتويات داراي حق كپي

كنيم. اگر شما  جديت دفاع مي هاي خود با  رايت و مجوز ما از حق كپي Packt. در انتشارات هاست رسانه
آدرس يا نام آن  لطفاًايد،  از اينترنت دريافت كرده هر قالبيدر غيرقانوني از اين كتاب را  يك نسخه

  اي براي آن بينديشيم. سرعت براي ما ارسال كنيد تا چاره سايت را به وب
و ارسال لينك  copyright@packtpub.comبراي اين موضوع با ما از طريق آدرس ايميل  لطفاً

  سايت مظنون به سرقت محتوياتمان، در ارتباط باشيد.
ز در راستاي حفاظت ا تان ياريخود با ارسال محتويات ارزشمند به شما، قدردان  نوبه بهما نيز 

  محصوالت و حمايت از نويسندگانمان هستيم.
  

  ارسال سؤاالت
توانيد از طريق آدرس ايميل  ها و مطالب كتاب داشتيد، مي از بخش هر كداماگر مشكلي با 

questions@packtpub.com خگويي و حل و ما تمام سعي خود را براي پاس با ما در ارتباط باشيد
  انجام خواهيم داد. سؤاالتتان
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