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سیدمحمدصادق موحد

دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی


گروه کیهانشناسی محاسباتی و آزمایشگاه سیستم های پیچیده

سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰



وبسایت درس
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وبسایت درس
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طرح درس و برنامه زمانبندی
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روش شناسی علمی
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  آنچه که من انجام داده ام چیزی است که بر هر انسانی واجب است آن را در
 فن خود عمل کند. یعنی کوششهایی را که پیشینیان وی برای پیشرفت آن فن

 متحمل شده اند را با سپاسگزاری بپذیرد و اگر متوجه لغزشها و اشتباهاتی از
 گذشتگان شود آنها را بی پروا تصحیح کند … و آنچه را در آن صناعت بر او


آشکار می شود ثبت و ضبط کند تا برای آیندگان جاودان بماند.

 ابداً خویشنت را محدود به آنچه قدمای ما به آن پرداختند نکنیم و سعی نماییم
  آنچه را که می توان تکمیل کرد تکمیل کنیم


ابوریحان بیرونی

۱۳ شهریور ۳۵۲ خورشیدی

۹۵۶ میالدی

استراتژی علمی در دوران طالیی اسالم
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از مقدمه تحدید نهایات االماکن

(~8th- ~14th a.c.)
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 مردم دانشور کسانی هستند که اشکاالت و آشفتگی های آثار
 پیشینیان خود را در می یابند. پس این اشکاالت را برطرف

 می کنند و آشفتگی ها را سامان می بخشند. آنان با خوش
 بینی به کار پدیدآورندگان این آثار می نگرند و بر آنان خرده

 نمی گیرند و از اینکه متوجه اشتباه دیگران شده اند بر

خویش نمی بالند.

از مقدمه کتاب الجبر و املقابله

استراتژی علمی در دوران طالیی اسالم



چند کلیدواژه

علم (Science): کشف روابط میان پدیده ها در جهان طبیعت،  -
مجـموعـه ای از یـافـته هـای منسجـم و نـظام یـافـته شـامـل مـشاهـده؛ بـررسـی 
و طـبقه بـندی واقـعیات ذهـنی و عـینی و ارتـباطـات بـین پـدیـده هـا کـه منجـر بـه 

شناخت و درک طبیعت می شود. (چیستی و چرایی)
دانـــش فـــنی (Technology): دارای مـــاهـــیتی عـــلمی و بـــا هـــدف بـــکارگـــیری -

مســـــتقیم اصـــــول و قـــــوانـــــین عـــــلمی بـــــه مـــــنظور دســـــتیابـــــی بـــــه ثـــــروت و ارزش 
افزوده است. (چگونگی)

-(Big Science) (کالن) علم بزرگ
-(Convergence of Science & Technology) همگرایی علم و فناوری
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BIG Science 

    LHC: Large Hadron Collider 
     to search for Higgs particle 

 

 

     • LISA:  Laser    
 Interferometer Space Antenna    
 (gravity waves) 

 
 

            ITER: international  
          tokamak (fusion power) 
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LISA:  3 satellites  
 to detect gravity waves 

4,3 km 

Harry L. Swinney, ICTP 2013 9



1 TB disk memory 

Arduino 

$30 

webcam 

$60 

Hands-on table-top science 
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•  Inexpensive instrumentation  

   
 

 

•  Inexpensive computation 

 

 

    

1 TB 

$100 
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۱) مفهومی ورای مفهوم فعالیت های میان رشته ای
۲) به لحاظ تاریخی، در بازه طوالنی از تمدن بشریت تکنولوژی یا دانش فنی مبتنی بر 

تجربه بر دانش پیشی داشت. 
۳) برای مثال ترمودینامیک قوانین کامال تجربی بدون اینکه به لحاظ پایه ای بشر 

“چرایی” را در مورد آنها بررسی کند اما “چگونگی” با اهداف رفاهی پیشی گرفت.
البته در دوران طالیی اسالم شواهدی وجود دارد که این انسجام را بهتر نشان می   (۴

دهد!

Bainbridge, William Sims, and Mihail C. Roco, eds. Handbook of science and 
technology convergence. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.

همگرایی علم و فناوری
Convergence of Science and Technology
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Bainbridge, William Sims, and Mihail C. Roco, eds. Handbook of science and 
technology convergence. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.

همگرایی علم و فناوری
Convergence of Science and Technology
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 - علم شناخت و مطالعه کّمی جهان طبیعت (نه جهان خلقت) با کمک زبان ریاضی

(زبان علم و تجهیزات)


- به بیانی دیگر شناخت فرآیندها و سازوکارهای موجود در طبیعت


برخی از شاخصهای خروجی

علم فیزیک

علم فیزیک

بروندادها (فرآیندی پویا و خالق)

اثراتدستاوردها



شاخص های خروجی
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برخی از شاخصهای خروجی
۱) بروندادها (Outcome): شامل ارایه ایده ها, مدل سازی و اندازه گیریهای 


تجربی و شبیه سازی است )تالیف مقاالت علمی(
۲) دستاوردها (Income): شامل تولید دانش فنی و فناوری (در خصوص 


فیزیک باید گفت که زیرساخت چنین دستاوردهایی را فراهم می کند)
۳) تاثیر (Impact):  شامل ارایه سازوکار عینی در مقوله نرم افزار و سخت 

افزار که منجر به افزایش ثروت ملی و افزایش رفاه اجتماعی و … شود 

شاخص های خروجی
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چرخه روش شناسی علمی



مدلهای نظری
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چرخه روش شناسی علمی

مبتنی بر اصول موضوعه 
و توصیف های پدیده شناختی



مدلهای نظریاندازه گیری
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چرخه روش شناسی علمی

مبتنی بر اصول موضوعه 
و توصیف های پدیده شناختی

مبتنی بر انجام آزمایشها 
و اندازه گیری مشاهده پذیرها



مدلهای نظریمعیارهااندازه گیری
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چرخه روش شناسی علمی

مبتنی بر اصول موضوعه 
و توصیف های پدیده شناختی

مبتنی بر انجام آزمایشها 
و اندازه گیری مشاهده پذیرها



معیارهااندازه گیری

مدلسازی داده

مدلهای نظری
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چرخه روش شناسی علمی

مبتنی بر اصول موضوعه 
و توصیف های پدیده شناختی

مبتنی بر انجام آزمایشها 
و اندازه گیری مشاهده پذیرها



معیارهااندازه گیری

شبیه سازی

مدلسازی داده

مدلهای نظری
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چرخه روش شناسی علمی

مبتنی بر اصول موضوعه 
و توصیف های پدیده شناختی

مبتنی بر انجام آزمایشها 
و اندازه گیری مشاهده پذیرها



معیارهااندازه گیری

شبیه سازی
ری
 گی
ازه
اند

ی 
برا

ید 
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مش
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 خ
هاد
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پی

مدلسازی داده

پیشنهاد خط مشی

مدلهای نظری
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چرخه روش شناسی علمی

مبتنی بر اصول موضوعه 
و توصیف های پدیده شناختی

مبتنی بر انجام آزمایشها 
و اندازه گیری مشاهده پذیرها



معیارهااندازه گیری

شبیه سازی
ری
 گی
ازه
اند
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ید 
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ی 
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مدلسازی داده

پیشنهاد خط مشی
علم داده

(علم داده محور)

مدلهای نظری
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چرخه روش شناسی علمی

مبتنی بر اصول موضوعه 
و توصیف های پدیده شناختی

مبتنی بر انجام آزمایشها 
و اندازه گیری مشاهده پذیرها



مساله ها

علوم طبیعی
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ساختار بخش شبیه سازی



مساله ها نظریه ها

علوم طبیعی مدلها
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ساختار بخش شبیه سازی



مساله ها نظریه ها روشها

علوم طبیعی مدلها الگوریتم ها
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ساختار بخش شبیه سازی



مساله ها نظریه ها روشها پیاده سازی

علوم طبیعی مدلها الگوریتم ها برنامه ها
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ساختار بخش شبیه سازی



کالن داده
Big Data (3V-model) 

به نظر می رسد که از جمله اولین مراکزی که عبارت Big Data را بکار 
سال ۱۹۹۷) برده است NASA است (

(Volume) ۱) کالن بودن از حیث کمیّت
(Velocity or Production rate) ۲) آهنگ تولید چشمگیر

(Variaty) ۳) تنوع زیاد

Cox M, Ellsworth D. Application-controlled de- mand paging for out-of-core visualization. In: Proceedings of the 8th 
Conference on Visualization ’97. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press; 1997:235.  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برخی از منابع تولید کالن داده

۱) رسانه های اجتماعی و تولیدات مربوطه
۲) منابع علمی برخط 

۳) تراکنش های مالی و سایر داده های مالی 
۴) ارتباطات مشتریان و درخواست های آنها

۵) داده های تولید شده از حسگرهای مختلف در حوزه های مختلف
۶) داده های تولید شده حاصل از اندازه گیری های مختلف توسط ابزارهای آزمایشگاهی

۷) داده های حوزه پزشکی و سالمت 
۸) حمل و نقل

۹) اینترنت
و …
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برخی از منابع تولید کالن داده
(3V model)

۱) گوگل هر حدود ۴ ثانیه در حدود یک پتابایت معادل حدود ۱/۵ میلیون دیسک داده 
معادل یک درصد حجم ترافیک اینترنت سال ۱۹۹۳) تحلیل می کند. (

۲) در یوتیوب هر دقیقه بالغ بر ۳۰۰ ساعت فیلم تولید می شود.
 (Structured and Unstructured) ۳) داده های ساختارمند و بدون ساختار

و …
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 دقت زاویه در حدود ۷ درجه یعنی

درحدود ۱۲ برابر اندازه زاویه ای ماه

در حدود ۸۶۰۰ داده

 دقت زاویه ای در حدود ۱۳
 دقیقه قوسی در حدود نصف


اندازه زاویه ای ماه
داده ۳۱۴۵۷۲۸

 دقت زاویه ای در

حدود ۵ دقیقه قوسی
داده ۵۰۳۳۱۶۴۸
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Kremer, Jan, et al. "Big universe, big data: machine learning and image analysis for 
astronomy." IEEE Intelligent Systems 32.2 (2017): 16-22.

Figure 1: Increasing data volumes of existing and upcoming telescopes: Very
Large Telescope (VLT), Sloan Digital Sky Survey (SDSS), Visible and In-
frared Telescope for Astronomy (VISTA), Large Synoptic Survey Telescope
(LSST) and Thirty Meter Telescope (TMT).

been acquired, in which more than 200 million galaxies, and even more stars,
have been detected. Upcoming surveys will provide far greater data volumes.

Another promising future survey is the Large Synoptic Survey Telescope
(LSST). It will deliver wide-field images of the sky, exposing galaxies that are
too faint to be seen today. A main objective of LSST is to discover transients,
objects that change brightness over time-scales of seconds to months. These
changes are due to a plethora of reasons; some may be regarded as uninter-
esting while others will be extremely rare events, which cannot be missed.
LSST is expected to see millions of transients per night, which need to be
detected in real-time to allow for follow-up observations. With staggering 30
TB of images being produced per night, e�cient and accurate detection will
be a major challenge. Figure 1 shows how data rates have increased and will
continue to increase as new surveys are initiated.

What do the data look like? Surveys usually make either spectroscopic
or photometric observations, see Figure 2. Spectroscopy measures the pho-
ton count at thousands of wavelengths. The resulting spectrum allows for
identifying chemical components of the observed object and thus enables
determining many interesting properties. Photometry takes images using a

2

VLT: Very Large Telescope
SDSS: Sloan Digital Sky 

Survey
VISTA: Visible and Infrared 
Telescope for Astronomy

LSST: Large Synoptic 
Survey Telescope

TMT:  Thirty Meter 
Telescope 
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تولید ۲۵ گیگابایت داده در هر ثانیه

CERN:  
جهان از چه چیزی ساخته شده و چگونه کار می کند؟

(از سال ۱۹۵۴(۱۳۳۳ هجری شمسی))
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Square Kilometer Array (SKA) Radio Telescope
پروژه یک میلیارد دالری

تولید و بررسی ۴۰۰ گیگابایت داده در هر ثانیه

https://www.skatelescope.org/the-ska-project/



35


