
١- ١١ ص ،۵٠ پیاپی شماره ،١٣٩٩ زمستان و پاییز دوم، شماره پنجم و بیست سال آماري، ١اندیشه

زمان گذر در بیزي دیدگاه
برزادران١ محتشمی غالمرضا

٩٩/١٠/٣٠ دریافت: تاریخ
٩٩/١٢/٢٧ پذیرش: تاریخ

چکیده:
خود پدر کنار در ١٧٢٢ سال بازگشت در کند. تحصیل الهیات و منطق رشته در که شد ادینبرو دانشگاه وارد ١٧١٩ سال در بیزي نگاه بنیان گذار ٢ بیز توماس
ریچارد وي دوست اما نکرد، منتشر را آن هرگز که نمود را بدیعی کشف ١٧۴٠ سال در و بود ریاضی دان همچنین او شد. فعالیت مشغول کوچکی کلیساي در
اهمیت بدان کسی الپالس زمان تا ولی نمود منتشر را آن و کرد ویرایش مجدداً یافت، او یادداشت هاي میان در ١٧۶١ سال در وي مرگ از پس را آن پرایس
که رسید باور این به جوان، ریاضیدان الپالس، پیر-سیمون نبودند. برخوردار برابر اطمینان قابلیت از داده ها اروپا در خصوصاً که میالدي ١٨ قرن اواخر تا نداد
کلمات با بلکه معادله یک با نه را اصل الپالس کرد. منتشر ١٧٧۴ سال در و کرد کشف را بیز مکانیسم مستقل به طور او و دارد دست در را کلید احتمال نظریه
معروف شد ارائه بیز مرگ از پس که بیز قضیه به و است پراهمیت بسیار احتمال تعبیر و فلسفی لحاظ از آمار علم از رشته اي به عنوان بیزي آمار امروزه کرد. بیان
می شود. شناخته مصنوعی هوش و کامپیوتر علم پدر به عنوان امروزه که است بریتانیایی فیلسوف و ریاضیدان کامپیوتر، علوم دانشمند تورینگ آلن است. گشته
طول در شد. خاموش همیشه براي مشکوك مرگی با درنهایت که است زیبا ذهن یک ماجراجویی هاي حاصل کوتاهش زندگی طول در او برجسته دستاوردهاي
آلمان دریایی نیروي رمزي نوشته هاي تحلیل به مربوط بخش مسئول مدتی براي و مشغول انگلستان شکنی کد مرکز پارك بلچلی در تورینگ جهانی، جنگ
که الکترومکانیکی ماشینی روش همین طور کرد، ابداع آلمان ها رمزهاي شکستن براي ببرد را نامش اینکه بدون بیزي نگاه از خاص به طور و روش چند او بود.
در مهمی نقش که بود پیشرو دانشمندي تورینگ آلن کرد. قلمداد می توان وي بزرگ کارهاي زمره در نیز کند پیدا را اینیگما ماشین ویژگی هاي می توانست
مصنوعی هوش زمینه در محرکی و مؤثر سهم تورینگ آزمایش کمک به تورینگ کرد. ایفا بیزي اندیشه احیاي و مصنوعی هوش و کامپیوتري علوم توسعه
در که هرچند کرد، ارائه را کامپیوتر ذخیره شده برنامه اولیه طرح هاي از یکی و شد کار به مشغول انگلستان در فیزیک ملی آزمایشگاه در سپس او کرد. ارائه
بعدها درهرحال شد. شناخته دنیا حقیقی کامپیوتر اولین به عنوان که کند کار «١ مارك «منچستر روي تا رفت منچستر دانشگاه به ١٩۴٨ در نشد. ساخته واقع
را مهمی پیشرفت هاي بیست ویک قرن در بیزي احتمالی روش هاي بسیاري می شود. آشکارتر آن اهمیت روزبه روز علمی تحوالت در بیزي قانون و قاعده نقش
اندیشه هاي گرو در جهانی نوین تکنولوژي است کرده حل وفصل را دنیا از زیادي معضالت و است رقم زده علمی توسعه در بیزي آمار به کارگیري و تبیین در

گردید. خواهد نگاه این بر مروري مقاله این در که کرده رشد بیزي

گرایی. بیزي آینده ،٢١ قرن در بیز فیشر، بیزي، آمار الپالس، سیمون اینیگما، بیزي، قاعده جهانی، جنگ تورینگ، بیز، توماس کلیدي: واژه هاي

مقدمه ١

وجود به احتمال و آمار نام به ریاضیات از شاخه اي هنوز ،١٨ قرن دوم نیمه در
ریاضی دانان توسط احتمال نظریه  هاي و قضیه ها بیشتر نتیجه در بود. نیامده
عنوان تحت را احتمال قضیه هاي و اصول به این ترتیب می شد. اثبات و شناخته
بود، نوشته شده دموآور توسط که کتابی در زیرا شانس» نامیدند «الگوهاي

سال اول نیمه در بیز توسط بیزي نگاه بود. کرده استفاده اصطالح این از او
تا ولی شد منتشر پرایس ریچارد دوستش توسط و شد نوشته ١٧٠٠- ١٨٠٠

کشف از تاریخچه اي بررسی براي شد. سپرده فراموشی بوته به الپالس زمان
نگاه با برخورد از نمایی می توان [٣٢ ،٣١ ،٢٠ ،٢۴ ،۶ ،۵ ،١٢ ،١۶] منابع از بیز
فراموشی بعد همچنین است. قرارگرفته موردتوجه اینجا در که یافت را بیزي
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مشکالت حل در بیز از بردن نام بدون جهانی جنگ خالل در بیز نظریه مجدد
متفقین پیروزي و جنگ در تورینگ نبوغ خصوصاً شد. استفاده آن از جنگ
با اینکه براي شد. استفاده آن از بیز از نامبري بدون که بود نبوغ این مرهون
داشت دنبال را پیروزي که بیزي اندیشه از تورینگ استفاده علمی روش هاي
و نگرش [١١ ،١٠ ،٨ ،۴] کتب و مقاالت از شویم آشنا آن بعد تحوالت و
بودن مهم و گرایی بیزي بیشتر دقت با و می کشد تصویر به را تورینگ تالش
محمدرضا دکتر توسط آن (ترجمه [٢٨ ،١۶ ،١٩ ،٢١] در جهانی جنگ در آن
در و برگردان شده فارسی زبان به جاویدان” ”نظریه عنوان تحت [١] مشکانی
جنگ تحلیلی و تاریخی بیان است). شده آورده زیادي مطالب آن از اینجا
جدید علوم پیشبرد در بیزي نگاه و جنگ پیشبرد در تورینگ نقش و بیز و
تحوالت از تاریخچه اي همچنین است. شده نوشتار این در آن تبیین به تالش
تکنولوژیک تحوالت در آن سهم و آن آینده و ٢١ قرن در بیزي اندیشه در

شد. خواهد مطرح بحث ادامه در نوین

الپالس سیمون و بیز توماس ٢

شد. فارغ التحصیل دانشگاه از الهیات رشته در (١۶۵۴ -١٧٠۵) ٣ برنولی جیمز
مدنی، امور در آن استفاده به منجر شانس نظریه و احتماالت به عالقه اش
جمعیت شناسی، در که کرد مشاهده ولی بود اخالقی و اجتماعی اقتصادي،
است غیرممکن احتمال کالسیک تعریف از استفاده غیره، و بیمه هواشناسی،
کمک به چاره اندیشی اساس براین است. پنهان حدي تا ما براي وقوعشان زیرا
-١۶۶٧) ۴ دموآور ابراهام نشد. داده آن روي مانوري ولی شد معکوس احتمال
خواندن ١۶٨۴ سال در شد. متولد مذهبی پروتستان خانواده یک در (١٧۵۴ 
به منجر فرانسه پروتستان هاي اذیت هاي و آزار ولی کرد شروع را ریاضیات
نرمال تقریب ١٧٣٣ سال در گردید. انگلستان به سالگی ٢١ سن در مهاجرتش
انگلستان در عمر آخر تا نمود. پیشنهاد آن تعمیم و دوجمله اي توزیع براي را
در انگلیسی فیلسوف و پزشک (١٧۵١٧٠- ٧۵) ۵ هارتلی گردید. ماندگار
دوست که است گفته جایی در دموآور و نمود بحث احتمال نظریه هاي بعضی
توماس نبود. بیز جز کسی او که است نموده توجه معکوس مسئله به مبتکري
تحصیل کرده خصوصی به طور و شد متولد انگلیس لندن، در ١٧٠٢ سال در بیز
منطق ادینبورگ دانشگاه در بیز است. بوده دموآور معلمانش از یکی ظاهراً و
فاصله مایل ٣۵) ولز ، ۶ تانبریج در پرستري کلیساي در و فراگرفت را الهیات و
سال در وي کند. خدمت پدرش به که شد منصوب کشیش به عنوان لندن) با

وافر عالیق و ایمان از جدا درگذشت. ١٧۶٢ سال در و شد بازنشسته ١٧۵٢

مجذوب او بعد، سال هاي در و داشت ریاضیات به عمیق عالقه بیز مذهبی،
حدس شد. بیزي نگاه تولد آن نتیجه و شد معکوس احتمال به ویژه احتمال،
برانگیخت. احتمال نظریه به را بیز عالقه که بود ١٧۵۵ ٧ سیمپسون این که زدند
نوید را جدید” باور یک = جدید شواهد + اولیه باور ”یک یافته این شالوده
١٧۶٢ سال در مرگش زمان تا کاري هرگز او ناشناخته، دالیل به بنا اما داد؛
قضیه خطی نسخه پرایس ریچارد دوستش او درگذشت از پس نکرد. آن با
آن و کرد؛ کار آن روي سال دو و دید را آن اهمیت کرد، کشف را بیز
مقاله این می توانست شد. منتشر بعد سال یک و ارسال سلطنتی انجمن به را
نادیده اهمیت تاحدي دوستش به نسبت پرایس سخاوت ولی باشد مشترك
بیان ١٧۴٨ ٨ هیوم دیوید است. گذاشته یادگار به را خودش سهم گرفتن
استدالل . کنیم اعتماد می آموزیم تجربه از آنچه به می توانیم فقط که کرده
بلکه کنیم. مقابله مطلق علل با نمی توانیم هرگز ما که است معنی بدان هیوم
و الهی خالق بین ارتباط امر این کنیم. برقرار ارتباط احتمالی دالیل با باید
مسیحیت اصلی باور ازاین رو، و کرد تضعیف هستیم، آن شاهد که را جهانی
که کرد تفکر به شروع معتقد، بیز توماس زمان، این در تقریباً کرد. تضعیف را
یا باشد داشته وجود معلول و علت براي ریاضی رویکرد یک است ممکن آیا
تحلیل و بیان [٢] زاده کرباسی در به تفصیل بیزگرایان دید از هیوم مسئله خیر؟
مشکل حل تبیین براي زیادي تالش پرایس بیز کار ادامه در است. گردیده
و بررسی کرده کشف را بیز قانون واقعاً بیز آیا اینکه [٣٣] استیگلر نمود. هیوم

است. نموده تائید مستندات با
و شد متولد مذهبی متوسط خانواده در که (١٧۴١٨- ٩۴٧) الپالس سیمون پیر
به مشغول کلیسایی حرفه براي الهیات دانشکده در نرماندي در زندگی از پس
را خود علمی زندگی ادامه و رفت فرانسه به سال دو بعد سپس و شد تحصیل
پایه اي نتایج ،١٧٧۴ سال در داد. ادامه احتماالت و ریاضیات نجوم، زمینه در
پیشین نتایج و داد ارائه را جمعیت شناسی بر تکیه با بیشتر احتمال نظریه در را
کرد. بازیابی دوباره را بیز راه حل بخشید سامان داشتند ناهماهنگی اغلب که
بیز کشف از اطالع بدون و بود بی خبر بیز کشف از کامًال او زمان آن در
کرد کار قضیه این روي سال ۴٠ تقریباً بود. رسیده بیز آورد دست به خودش
آن روي بر را کنکاش ها آخرین او ١٨١۴ تا ١٨١٠ سال هاي بین ً حدودا و
قضیه به عنوان امروزه که کرد ایجاد را فرمولی (کمابیش) سرانجام داد، انجام
با دالیلی به بیز نام اما داد انجام را کارها بیشتر الپالس می شود. شناخته بیز
اساسی مسئله که نمود مالحظه الپالس خود مطالعات در افتاد. جا بیز قضیه
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تجربی مطالعات در و بوده باستان دوران از سیاره اي داده هاي هستند. داده ها
میالد، قبل ٢٠٠ یونان میالد، قبل ۶۶٠ بین النهرین میالد، قبل ١١٠٠ چین در آن
را احتمال مفاهیم ازدست رفته، داده هاي خطاها، بسیاري میالدي، ١٠٠ روم
با مقابله براي ابزاري می تواند احتمال می کرد فکر الپالس می دهد. ضرورت
شانسی بازي هاي و احتماالت کتاب خواندن فکر این در باشد. اطمینان عدم
١٩٣٩ سال تا است. نبوده بی تأثیر بود کرده مطالعه را آن نیز بیز قبًال که دموآور
پذیرفته نشده به طورکلی بیز قضیه بااین حال، بود مدفون و مرده عمًال بیز قاعده
تفحص هاي از داشت. کمی طرفداران مدرن تاریخ در اواخر همین تا و بود
موردانتقاد بیز قضیه و نگاه ،١٩۶٠ دهه اواسط تا قضیه این به الپالس نهایی
انجام را سخت کارهاي تمام الپالس اصل، در گرفت. قرار ریاضیدانان بیشتر
دارد؛ می نامیم، بیز قضیه را آن ما آنچه براي را افتخار بیشتر لیاقت او و داد
است. شده نام گذاري بیز نام به روش این و می افتد اتفاق تاریخی حوادث اما
پس ازآن داد انجام را مبتکرانه کشف این بیز توماس ،١٧۴٠ دهه در زمانی
پیر مشهور، بسیار و متفاوت مردي توسط کرد. رها را آن مرموزي طرز به
بود داده را خود علمی کاربرد و مدرن ریاضی فرم آن به که الپالس سیمون
فلسفه اگرچه شد. منتقل دیگر روش هاي به سپس و شد کشف مستقل به طور
از برخی کرد، جلب خود به را بیستم قرن آمارشناس بزرگ ترین توجه بیز
در بااین حال، کردند. اعالم مرده و باطل را آن طرفداران هم و روش هم آن ها
دریفوس کاپیتان مدافعان به عنوان مثال کرد حل را عملی سؤاالت زمان، همان
است فروخته آلمان نظامی کارشناس به را نامه اي بود متهم که فرانسوي یهودي
او بی گناهی دادن نشان براي بیزي نگاه با فرانسوي ریاضیدان پوانکاره هنري
از بیمه آژانس هاي داد. نجات عظیمی مهلکه از را او و کرد استفاده آن از
رمز رمزگشایی براي آن از تورینگ آلن کردند. استفاده نرخ تعیین براي آن
از بسیاري علم، براي آن ارزش کشف پی در کرد. استفاده آلمانی ٩ اینیگما
از استفاده به مجبور هنوز اما گرفتند، قرار مذهبی عواطف تأثیر تحت هواداران
اینکه تا می برند. کار به را دیگري چیز که می کردند وانمود و بودند بیز قانون
گرفت. قرار مشتاقان و گسترده استقبال مورد روش این بیست ویکم قرن در
نمی خواهد که ”نظریه اي ،[٢٨] گراین مک شارون سرگرم کننده جدید کتاب
نظریه عنوان تحت [١] مشکانی محمدرضا دکتر فقید استاد توسط که بمیرد،”
نقش آفرینی هاي و بیز قضیه از تاریخچه اي حاوي گردید، ترجمه جاویدان
محقق مطلب اداي بردن نام بدون نمود اذعان می توان که تاریخ طول در آن

نمی گردد.

جهانی جنگ در بیز ایده نقش ٣

قالب در متخصص افراد از اول جهانی جنگ برخالف دوم جهانی جنگ
فعالین شانن و تورینگ الن جمله از جست بهره جنگ هدایت در تخصصشان
و کامپیوتر علم پدران به عنوان بعدها جنگ پیشبرد جهت فنی مدیریت در
از بردن نام بدون بیزي دید از استفاده شدند. جهانی چهره هاي اطالعات نظریه
شانن و تورینگ معرفی با امر این به اشاره لذا بود. جنگ در موفقیت کلید بیز
می پردازیم. بدان را جهانی جنگ مدیریت در رفته کار به روش هاي نقش و

تورینگ آلن ٣. ١
تورینگ، ماتیسون ژولیوس پدرش، محاسب ماشین هاي پدر تورینگ آلن
،(١٨٨١�١٩٧۶) سارا همسرش و ژولیوس بود. هند شهري مأمورین عضو
می خواستند َمدَرس) راه آهن ارشد مهندس ستونی، والتر ادوارد دختر
بزرگ لندن به دلیل همین به شود، بزرگ انگلستان در آلن فرزندشان
امروزه آمد، دنیا به ١٩١٢ ژوئن ٢٣ در تورینگ آلن که جایی بازگشتند،
داشت. جان نام به بزرگ تر برادر یک او می شود. شناخته کولونید هتل به عنوان
بودند سفر در هند و انگلیس بین او والدین تورینگ کودکی دوران طول در
جنگ طول در می گذاشتند. انگلیس در خود دوستان نزد را خود فرزندان و
اما شد، استفاده آلمان اینیگما کد شکستن براي تورینگ توسط دوم جهانی
١٩٨٠ دهه تا شدند. طبقه بندي جنگ از پس طوالنی مدت براي اطالعات این
از بسیاري در نکته این اکنون شد. پذیرفته گسترده اي به طور بیز قضیه که
را آن شما زندگی روزانه مسائل در و می گیرد قرار مورداستفاده بخش ها
منجر که تورینگ آلن ریاضیدان کار به مزین فیلمی انتشار می کنید. لمس
که داد نشان را توسعه اي آلمانی، ینیگما ا کد از پرده برداري براي تالش به
چندین تورینگ شوند. پیروز دوم جهانی جنگ در تا کرد کمک متفقین به
فرایندي ، ١٠ بنبوریسموس جمله از برد، کار به خود کار در را روش و تکنیک
مورد در اطالعات استنباط براي پی درپی شرطی احتمال از و کرد اختراع را
کد تنها تورینگ بااین حال، کرد. استفاده اینیگما دستگاه احتمالی تنظیم هاي
ادوارد کرد. استفاده خود کار در بیزي آمار از که نبود پارك بلچلی در شکن
بهره بیز ایده از نیز ژاپن دریایی نیروي رمز شکستن و رمزنگاري در سیمپسون
رمزنگاري دستگاه یک اینیگما که است شناخته شده به خوبی امروزه گرفت.
استفاده دوم جهانی جنگ طول در آلمان ارتش توسط که بود (رمزگذاري)
می داد. تغییر را اینیگما کلیدهاي از بخشی روز هر آلمان دریایی نیروي می شد.
دریایی نیروهاي ویرانگري حال در آلمان �-����� ،١٩۴١ سال در
کافی به اندازه نتوانست و شد جدا خود غذایی منابع از انگلیس بود. متفقین
مشکل که داشت اظهار چرچیل وینستون کند. تغذیه را خود شهروندان

9Enigma
10Banburismus



برزادران۴ محتشمی غالمرضا زمان گذر در بیزي دیدگاه

بود. او براي جنگ قسمت وحشتناك ترین-� قایق هاي

استفاده اینیگما پیام در حروف زدن حدس براي بیزي سیستم یک از او
این با کرد. اضافه جدید داده هاي با ورود هنگام را بیشتري سرنخ هاي و کرد
را خود دستگاه توسط آزمایش مورد چرخ تنظیمات تعداد می تواند وي روش
واحد بدون که فهمید تورینگ به زودي، اما دهد؛ کاهش عدد ١٨ به ٣٣۶ از

کند. مقایسه را شاخه هایش احتماالت نمی تواند اندازه گیري استاندارد

بود، انگلیس در اینیگما کدهاي شکستن حال در تورینگ درحالی که
وي بود. مسکو آلمان توپخانه بمباران از فرار حال در کولموگوروف آندري
اساسی بدیهیات از می توان را احتمال نظریه که بود داده نشان ١٩٣٣ سال در
چگونه که می کردند سؤال او از روسیه ژنرال هاي حاال و کرد مشتق ریاضی
کولموگوروف یک بار، اگرچه پرداخت. آلمان ها شلیک بهترین به می توان
این مانند بحرانی در ١١ برتراند بیزي شلیک سیستم از آن ها که کرد توصیه
را بیزي نظریه و روش ها تورینگ، آمار معاونان از یکی گود، کنند. استفاده
تورینگ، سهم بزرگ ترین نوشت. بیز درباره مقاله ٩٠٠ حدود و داد توسعه
ایده اي او رمزشکن. ماشین بود، بمب ساخت در او نقش من، عقیده� به
ندیده تعلیم افراد نظر به که منطق در قضیه اي واقع در داشت، قابل استفاده
تورینگ گرفت. نتیجه را چیزي هر می توان تناقض، از اینکه است، پوچ بیشتر
نیز ریاضیاتی زیست شناسی روي ١٩۵۴ سال در مرگش زمان تا ١٩۵٢ سال از
فهمیدن او عالقه هاي از یکی داد. انتشار زمینه این در مقاالتی و کرد کار
”معادالت گیاهان ساختار در فیبوناچی اعداد وجود بود، فیبوناچی» «الگوي
است. الگو فرم اصلی موضوع امروزه که برد کار به را العمل-انتشار” عکس
سال ها آن در شد. کشف وي هم جنس گرایی اتفاقی به صورت ١٩۵٢ سال در
طبق دادگاه در می شد. شناخته روانی بیماري و جرم بریتانیا در هم جنس گرایی
وي که کند؛ انتخاب را یکی ١٢ شیمیایی اختگی و زندان بین شد مخیر قانون
وي که حفاظتی تضمین هاي تمام حادثه این دنبال به کرد. انتخاب را دومی
عمل به ممانعت رمزنگاري پروژه هاي روي بر وي کار ادامه از و شد لغو داشت
بسیاري جنبی عوارض و یافت ادامه سال یک براي شیمیایی مواد تزریق آمد.
دوره�درمانی، این که می شود گفته گذاشت. برجاي پستان ها رویش جمله از
روانی مشکل همین و بود مؤثر نیز شدید افسردگی به تورینگ آلن ابتالي در
ژوئن ٨ در شد. منجر ١٩۵۴ سال ژوئن در او خودکشی به سرانجام که بود
جان سیانید سم اثر در او قبل روز کرد؛ پیدا را او جسد خانه کارگر ١٩۵۴

بود. تختش کنار در که سیانیدي نیم خورده� سیب خاطر به ً ظاهرا بود، سپرده
داشت اعتقاد او مادر اما است، بوده عمدي او مرگ که باورند این بر بسیاري
مواد از نگهداري در بی دقتیش علّت به که است بوده حادثه اي او مرگ که
یافت سیانور با مسمومیت را مرگ علت کالبدشکافی داده است. رخ شیمیایی

کرد. اعالم خودکشی را مرگ پلیس و

دوم و اول جهانی جنگ ٣. ٢
سال هاي در که کشور چندین بین عظیم نظامی نبرد یک اول جهانی جنگ
جهانی جنگ اولین نام هاي با اول جهانی جنگ داد. رخ ١٩١٨ تا ١٩١۴

یکی روز چند عرض در می شود. شناخته جنگ ها همه ي پایان براي جنگی
عظیم نبردي درگیر را دنیا کشور چندین جهان جنگ هاي بزرگ ترین از
از بار نخستین براي آن در و گرفت را بی گناه انسان میلیون ها جان و کرد
و شروع اتریش پادشاهی با جنگ شروع شد. استفاده شیمیایی سالح هاي
آلمان فرماندهی تحت مقابل گروه و روسیه و فرانسه بریتانیا، امریکا، به سریعاً
را بسیاري جان علمی ابزار و روش ها از استفاده و توجه بدون یافت تسري
،١٩١٨ سال پائیز اواخر در آورد. بار به را جبران ناپذیري خسارات و گرفت
جنگ کردند، امضا را آتش بس توافق نامه ي مرکزي قدرت هاي پس ازآنکه
در را توافق نامه این که بود کشوري آخرین آلمان رسید. پایان به اول جهانی
اتریش- توافق نامه، این نتیجه ي در کرد. امضا ١٩١٨ سال نوامبر ١١ تاریخ
جهانی جنگ شد. تقسیم مجارستان و اتریش کوچک کشور دو به مجارستان
دوم جهانی جنگ بود. ١٩۴۵ اوت تا ١٩٣٩ سپتامبر بین فراگیر جنگی دوم،
کشورهاي از دسته دو که جایی تا کرد درگیر را جهان کشورهاي از بسیاري
جنگ گسترده ترین این آمد. وجود به متّفقین و متّحدین نام هاي به مختلف
جنگ  اصلی  علل  جنگیدند. نفر میلیون ١٠٠ از بیش آن در که است جهان
به  ً ظاهرا که  (١٩١٩) مه  ٧ ورساي عهدنامه  اشتباهات  از بود عبارت  دوم  جهانی 
از و ١٩٢٩ سال  اقتصادي بحران  پیامدهاي  همچنین داد، پایان  اول  جهانی  جنگ 
عامل  مارکسیسم . و غربی  دموکراسی هاي  و فاشیسم  سیاسی  رقابت  مهم تر همه 
به  درگیر، کشورهاي  میان  نبرد که  بود مؤثر دوم جهانی جنگ در چنان  اخیر
پایان  در به طوري که  کشاند، جنگ  قلمرو به  را مردم  عموم  بی سابقه اي ، شکل 
برابري  باهم  تقریباً غیرنظامی  و نظامی  کشته شدگان  تعداد دوم جهانی جنگ 
و ژاپن) و ایتالیا و (آلمان  متحدین  بلوك  دو بین  که  دوم  جهانی  جنگ  می کرد.
گستردگی  لحاظ  به  درگرفت ، شوروي) و آمریکا و فرانسه  و (انگلیس  متفقین 
حائز نکته است . بوده  بی همتا طبیعی ، و انسانی  منابع  تخریب  قدرت  و جغرافیایی 
متخصصان از استفاده و علمی روش هاي به روي آوري معرکه این در اهمیت
پایان از پس و داد ثمر هم را معقولی پیروزي هاي که جنگ پیشبرد زمینه در
نشده تعطیل داشتند را جنگ لجستیکی حمایت که کمپانی ها بسیاري جنگ
هم هنوز که دستاوردهایی مهندسی و علوم مختلف شاخه هاي در بسیاري و
مخابرات در شانن نظریه و کدگشایی در تورینگ کشفیات ازجمله آن اثرات

می باشند. جمله آن از
11Bertrand
12Chemical castration
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جنگ در تورینگ آلن و بیزي نگاه نقش ٣. ٣
دوم جهانی

ماندن منتظر بدون چگونه دوم جهانی جنگ رهبران که است این سؤال
بعضی بگیرند را جنگ هدایت در تصمیم ها بهترین کامل اطالعات رسیدن
مفید استفاده جنگ خالل در آن بردن نام بدون بیزي قاعده از ریاضیدان ها
آلمان زیردریایی هاي از وحشت جنگ خالل در چرچیل وینستون کرده اند.
قرار جدي خطر در استراتژیک وسایل و آذوقه بردن راه به طوري که داشت
کنترل تحت اروپا مزارع و کارخانه ها ١٩۴٠ در فرانسه سقوط خصوصاً داشت.
راهبردي لوازم و غذایی مواد آوردن به الزام انگلستان براي و درآمد آلمان
براي کابوسی انگلستان به روسیه نهایتاً و جنوبی افریقاي کانادا، امریکا، از
طریق از وسایل آوردن و ارتباط بیشتر زیرا شد دریا مسیر از باألخص چرچیل
خواهند را جنگ ”زیردریایی ها داشت اعتقاد هم هیتلر بود. میسر دریایی
اما کجایند آلمانی کشتی هاي بدانند می خواستند بریتانیایی ها چه گر برد.”
است. قابل شناسایی رمزها نمی کرد هم فکر کسی و نبود قابل شناسایی پیام ها
دوم جهانی جنگ شروع قبل بود افتاده گیر روسیه و آلمان بین که لهستان
امن شنود در مثمر نقشی می تواند ریاضیات که دریافتند اطالعاتی افسر چند
درآورد. رمز به را رادیویی پیام هاي که ساختند را ماشینی و باشد داشته پیام ها
و خرید آن ها از دستگاه چند آلمان ١٩٢٣ سال در نمایشگاهی در هنگامی که
ماشین ها این نمودند ایجاد آن ها در را پیچیده اي رمزهاي ایمن سازي شان براي
زبان به مسلط و ریاضیدان خصوصاً لهستانی ها داشتند. نام معما یا اینیگما
به قادر و بود شده تفنن یک معما ماشین هاي رمز خواندن برایشان آلمانی
حمله از قبل آن ها بودند. آلمان هوایی و زمینی نیروي پیام هاي اکثر خواندن
ورشو، بیرون امن مکانی در را انگلیس و فرانسه جاسوسان کشورشان، به
آلمان دادند. انگلستان به نیز را ماشین تعدادي و دادند آموزش را رمزشکنی
زیردریایی ها)، مین روب ها، جنگی، ناوهاي (کشتی ها، دریایی نیروي تمام
و بمب افکن) (هواپیماهاي هوایی زره پوش)، تانک هاي و (توپخانه زمینی
که بودند اینیگما ماشین به مجهز همه جنگ در درگیر سازمان هاي بسیاري
کار رمزگشایی بریتانیا در بود. دشوار بس کاري آن ها در رمز شکستن
از ریاضیدان ها به جاي دولتی رمزهاي و نشانه ها مدرسه و بود اشراف زادگان
فائق بر ضعف که می نمود استخدام مورخان و آلمانی خصوصاً زبان شناسان
پرور نخبه دانشگاه هاي وجود عدم بخشید. قوت را رمزها شناسایی در آمدن
نتیجه این به کم کم می داد. نشان خالی را رمزشکن قهرمانان جاي بریتانیا در
گرفت. بهره جنگ اداره براي باید مهندسان و ریاضیدانان وجود از که رسیدند
به عنوان مثال، داد. نشان را خود جنگ خالل در احتمال و آمار به نیاز احساس
کود میزان بررسی موردنیاز، لباس میزان تخمین براي بریتانیایی سربازان آمار
به بیشتر را آمار ضرورت غذایی... مواد تولید افزایش براي موردنیاز شیمیایی

متخصصین دادند. نشان بریتانیا جنگ لجستیکی مدیران و جنگی فرماندهان
روسیه حوزه در احتمال نظریه طالیی عصر ١٩٣٠ سال بودند کمیاب احتمال
زمان همان در نداشت. جایگاه زیاد بریتانیا در ولی داشت خوبی پیشرفت
خبره کارشناس چند و نمود ویژه فیزیک،...توجه و مدرن ریاضیات به آلمان
جنگ در پیروزي از پشتیبانی در همراهان که نمود استخدام و تربیت نیز آمار
ولفانگ جمله از رفتند دست از ریاضی دانشمندان جنگ این در بودند.
گردید. روبرو مرگ با فرانسه سقوط خالل در که بود فرانسوي سرباز دوبیلین
پیدا اهمیت تصادفی نگاشت تبدیالت و آشوب نظریه براي بعدها دوبیلین کار
دلیل به جفریز ازجمله متفقین گروه از آمارشناس دانشمندان از تعدادي نمود.
آماري شخصیت فیشر رانلد و بود اخترشناسی و زمین لرزه تخصصش آنکه
ارتش نیاز علیرغم نیمن جرزي و آلمانی همکار یک با مکاتبه دلیل به ضدبیزي
نادیده جنگ مورد در نظراتشان گردید قطع وي پژوهانه وي مشاوره هاي به
نشانه ها مدرسه رئیس توسط بریتانیایی ریاضیدانان شهرت برخالف شد. گرفته
کمبریج و آکسفورد دانشگاه هاي استاد و فارغ التحصیل افراد دولتی رمزهاي و
بعدها که تورینگ آلن آن ها میان در که شدند آماده و استخدام جنگ براي
در و تورینگ آزمون و تورینگ ماشین مصنوعی، هوش مدرن، رایانه پدر
با بود. مجموعه این شاخص افراد از یکی بیزي نگاه مجدد احیاگر نهایت
توسط جنگ زمان داده هاي اکثر آمارشناسان و کاربردي ریاضیدانان کمبود
نیاز پیچیده آمارهاي با برخورد در و می شد تحلیل دوشاخه این متخصصین غیر
پرینستون و کمبریج در تورینگ می داد. نشان بیشتر را خود آمارشناسان به
و احتمال و کاربردي ریاضیات به وافر عالقه به بنا خواند محض ریاضیات
کند فکر بتواند که شد ماشینی ساخت به منجر وي وصف ناشدنی تخیل قدرت
در انگلستان به تورینگ بازگشت از پس بپروراند. خود در را رمزها و نشانه و
شروع آماده باش براي اضطراري فهرست یک در پنهانی وي نام ١٩٣٩ سال
و احتمال نظریه بررسی به و شد معرفی رمزها و نشانه ها مدرسه به جنگ
و می زد سر رمزها و نشانه ها مدرسه به که گاه پرداخت. اینیگما رمزهاي
لهستان به آلمان حمله خالل در را ایتالیا دریایی نیروي (رمز ناکس دیلوین
و می نمودند نظامی اینیگماي مورد در باهم علمی بحث و مالقات را شکست)
جنگ شروع به محض داشتند. مورد این در را تبحر بیشترین دو این نتیجه در
رمزها و نشانه ها مدرسه پژوهشی مرکز پارك بلچلی در او آلمان و بریتانیا
کشف و اینیگما در را خود وقت بی آالیش و ژنده ظاهري با و شد مستقر
بر بمبی جنگ اول هفته هاي خالل در نمود. مصروف سال) ۶ (مدت رمز
به را رمزها که بود ماشینی از عبارت که کرد طراحی را بیزي نگاه اساس
کمک به بمب این طراحی شکست. می توان کمی بسیار وقت در آن کمک
آنکه علیرغم بخشید. بهبود کین داك هارولد و ریاضیدان بلچمن گوردون
نمود پیشرفت آلمان هوایی و زمینی نیروي رمزهاي شکستن در پارك بلچلی
گرفته بکار ماشین ها پیچیده ترین هیتلر آن در که دریایی رمزهاي شکست و
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رمزها و نشانه ها مدرسه در آنکه علیرغم بود. رو پیش معضل و مشکل بود
ولی نیست شکستنی آلمان دریایی نیروي رمزهاي که دادند اطالع افسران
رمزها و نشانه ها مدرسه دریایی نیروي پیرچ) (فرانک جاسوسی شعبه رئیس
رمزهاي روي کار آنکه به توجه با است. شکستنی رمزها این که بود معتقد
عهده به را کار این مسئولیت به تنهایی تورینگ نداشت طالب دریایی نیروي
پیش تورینگ بود. افکارش در رمزها این شکستن توانایی زمینه که گرفت
آورد روي صدا درآوردن رمز کار به نظامی پادگان یک در ١٩۴۵ سال از
کشتی هاي رمزهاي می کردند تالش پارك بلچلی در افرادي جنگ اواخر و
از پس بشکنند. بیزي روش هاي بردن بکار با تورینگ کار از بی خبر را ژاپن
ماهرانه توانست پارك بلچلی در کن حل مسئله بهترین الکساندر ١٩۴۴ اکتبر
روشی ژاپنی ها رمزهاي شکستن براي تورینگ ایده هاي و یافته ها و بیز قضیه از
دریایی نیروي توسط تهیه شده تجربی داده هاي تحلیل در نماید. ابداع را
نگاه با بود ساختاریافته کمتر جنگ طول در که کامیکازه حمله در امریکا
نگاه از آمریکایی شناسان رمز ١٩۴۵ برهه در گرفت. قرار ارزیابی مورد بیزي
از یا رسیده اند بدان خودشان که نیست معلوم ولی می کردند صحبت بیزي
وي اقامت زمان در تورینگ مهماندار که کسی گرفته اند. ایده پارك بلچلی
امریکا متحده ایالت در داشت. آشنایی بیزي روش به قطعاً بود واشنگتن در
اثرات و برداشت قدم بیز نگاه از حمایت در دمینگ ادوارد و نشد فراموش بیز

است. گذاشته به جاي کشور این براي را مثبتی تبعات نگاه این

زمان تا جنگ از بعد بیزي قاعده ۴

حال
برد. روبه جلو را گرایی بیزي رشد زمینه جنگ حین در دست یافته ایده هاي
بعد سري رمزنگاري روي بیزي نگاه به تاسی با مدیدي مدت الکساندر و گود
امنیت سازمان در رمزشکن و رمزشناس نیروي تربیت در که دادند ادامه جنگ
پیروزي در پارك بلچلی رمزنگاري تورینگ، بیزي، قاعده بودند مثمر امریکا
اینکه جمله از مختلف دالیل به صلح بعد که بود انکارناپذیر حقیقتی متفقین
و نبودند دول سایر و روسیه به آن ها روش هاي رفتن لو به تمایل انگلیسی ها
بود حقشان که آن طور صحنه ها این گران تالش و نشد عمومی ١٩٧٣ سال تا
تورینگ از حکومت سبک تقدیر از نیومن جمله از نگرفتند. قرار موردتقدیر
سال ٢ تورینگ وجود که نمود اذعان چرچیل درصورتی که بود عصبانی بسیار
و گذاشت تورینگ بر منفی تأثیر پنهان کاري انداخت. جلو را آن ها پیروزي
فیزیک آزمایشگاه ولی بسازد مغز یک که برآمد آن فکر در جنگ پایان در

کرد. ترك تنفر با چندسال بعد بود کرده اختیار امر این براي که را لندن در
نرم افزار نخستین ساخت در و رفت نیومن آشنایت با منچستر دانشگاه به سپس
ماشین هاي تحول مبدأ به عنوان امروز که یافت را خوبی توفیقات رایانه اي

می گردد. تلقی محاسب
و است ریاضی محکم پایه یک بیز موضوعیت که داشت اعتقاد [١٣] دفینتی
داد. توسیع را ایده این [٣٠] دهه دو بعد داد. ارائه بیز در مقاله اي ١٩٣٠ دهه در
١٩۵٠ دهه در و نکرد ایجاد را بیزي استنباط و بیزي آمار مانند مدرن مفاهیم بیز
زمین شناس که است بیزي تنها (١٩۴١٩٣٠- ٠) جفریز هارولد شدند. معرفی
بیزي نگاه بر مبنی کالسیک معکوس مسئله از زلزله ها مسائل مطالعه در و بوده
طبق نمود. تدریس کمبریج در را بیزي آمار دوره یک است. نموده استفاده
مقاله اش از مقدمه اي در فیشر توسط بار اولین براي بیزي اصطالح دیوید گفته
است. چاپ شده معکوس احتمال عنوان تحت ١٩٣٠ سال در استنباط مورد در

(١٩١۵ - ٢٠٠٢) برنارد جورج و ١٩۶٢ سال در ١٣ بیربانم اصلی سهم
اسمیت آدریان با علمی اطالعات تبادل است. قابل توجه بیزي نگاه ترویج در
و [٢۵] و [٣٠] کارهاي است. بوده ساز نقش بیزي علم رشد در نیز لندن در
هست پیشامد گذشته عملکرد آنچه و مشاهدات به توجه با برناردو شاگردش
فیشر، ١۴ توکی چون افرادي کرده اند. ایفا بیزي اندیشه احیاي در را مهمی سهم
روش هاي و بیزي غیر احتمال روش هاي بین نزدیک روابط ١۶ کاکس، ١۵

.( ببینید را [٣]) داده اند قرار موردبررسی را بیزي

بندیکت بازي و تیلدام مورتن کارگردانی به (٢٠١۴) تقلید بازي فیلم
(همکار کالرك جوآن نقش در نایتلی کیرا و تورینگ نقش در کامبربچ
در اینیگما ماشین رمز شکستن چگونگی مورد در تورینگ)، سابق نامزد و
پیش آماري برنامه هاي در را برجسته اي نقش بیز قضیه است. پارك بلِچلی
توانست فیلم این است. بحث برانگیز شناسان آمار بین در اما می کند بازي رو
آورد. دست به را تورنتو فیلم جشنواره در مردم» انتخاب به فیلم «بهترین عنوان
شگفت آور» «افتخاري را جایزه این آوردن دست به پیامی در تیلدام مورتن
روبه رو تماشاگران و منتقدان خوب بسیار استقبال با تقلید بازي کرد. توصیف
است گفتنی شد. شناخته ٢٠١۴ سال فیلم هاي بهترین از یکی به عنوان و شد
که شد نامزد رشته هشت در نیز اسکار جوایز دوره هفتمین و هشتاد در اثر این
گراهام براي را اقتباسی فیلم نامه بهترین اسکار جایزه شد موفق تنها درنهایت
خاص برهه اي در بیزي نگاه از تاریخچه اي ضمن در و بیاورد؛ ارمغان به مور
٢١ قرن داده هاي تحلیل که نمود تبیین [١۵] را ٢١ قرن در بیز قضیه می باشد.
آن براي قابل توجهی جایگاه تجربی بیز روش هاي و بیزي نگاه از استفاده را
در داشت. خواهد کلیدي نقش بیز اندیشه بیشتر آینده تحوالت در و دارد
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جاویدان نظریه کتاب مترجم مشکانی محمدرضا دکتر فقید استاد هم ایران
و شد ایجاد ذهنش در بیزي اندیشه جرقه باسو مباحثات از گرفتن ایده با [١]
نگاه آورندگان اولین جزو و گرفت نزج گرایی بیزي به عالقه دکتري دوره در
گرا بیزي قابل توجهی تعداد هم اکنون که بود ایران آکادمیک حوزه به بیزي
است. امر این در تأثیرگذارترین چزو مرحوم این که داریم خود مملکت در

آماري و اقتصاددان (٢٠١٠ آگوست ١١ - ١٩٢٧ ژانویه ٢) زلنر آرنولد
زلنر بود. اقتصادسنجی و بیزي احتمال زمینه هاي در متخصص آمریکایی
بسیاري نه تنها اقتصادسنجی مدل سازي و بیزي تجزیه وتحلیل زمینه در [٣۵ ،٣۴]
اطالعات نظریه جدید استنباط یک همچنین بلکه آن، کاربردي برنامه هاي از
قضیه شامل که داد ارائه را اطالعات پردازش قوانین کارآمد �١٠٠ قواعد از
پالم، فرانتس با همکاري در وي، اقتصادسنجی، مدل سازي در است. بیز
بررسی و جدید مدل هاي ساخت براي را ساختاري زمانی سري رویکرد
موردتوجه او تحقیقات تمام در بیزي نگاه داد. توسعه قدیمی مدل هاي کفایت

است. بوده

رو پیش آینده در بیزي نگاه ۵

معضالت حل در آن ضرورت و جایگاه بروز روز ١٩۶٠ سال از بیزي اندیشه
پیشرفت زمان، طول در مکتب این توسیع و کرد نمایان بیشتر را خود جامعه
دارد. پیش در را روشنی فرداي آن ادامه و آورده ارمغان به را چشمگیري
بیندازیم. آینده بر نگاهی گرفت انجام ١٩۶٠ از بعد که کارهایی ادامه در
اندیشه ضرورت نیز می شود داده پاسخ آمار توسط که است سؤاالتی پیچیدگی
خالصه به طور آمار تاریخچه [١۴] افرون می دهد. قرار موردتوجه بیشتر را بیزي

می کند: تقسیم زیر شرح به
ساده. سؤاالت بزرگ، داده هاي نوزدهم: قرن

ساده. سؤاالت کوچک، داده هاي :٢٠ قرن
پیچیده. سؤاالت بزرگ، داده هاي :٢١ قرن

بود. موردنیاز عمومی آمار و نجوم از شده ریخته کالن داده هاي ،١٩ قرن در
تنها بیستم قرن بود، آمار اصلی وظیفه ساده سؤاالت به دادن پاسخ درحالی که
معنا بدان این بود کم مقادیر با داده ها براي ساده سؤاالت به پاسخگویی زمان
داده ها تعداد از بیشتر بسیار متغیرها تعداد که بلکه است، کوچک که نیست
اعداد بیستم، قرن در جدید داده هاي انواع ظهور می دهد. قرار مدنظر نیز را
بسیار انواع امروزه بودند. آماري تجزیه وتحلیل براي مختلفی انواع بردارها، و
توابع، مانند مختلفی انواع امروزي داده هاي داریم. رو پیش را داده ها از متنوعی
شکل به اگرچه می دهند. اختصاص خود به را اسناد و تصاویر ماتریس ها،
پیچیده فرم این شود. توجه بسیار آینده در باید اما است، نشده توجه داده ها
می گذارد. بحث به را مراتبی سلسله مدل جمله از مدل هایی از حاکی داده ها
از غیر روشی از استفاده بدون اطراف اطالعات پیچیده، داده هاي قالب در
آینده جهان در که نیست شکی آمار، تعمیم نیست. آسان بسیار بیزي آمار
دقیق تري شواهد متولیان تصمیم گیري هنگام بود. خواهد مهم تصمیم یک
آمار است. اطمینان عدم و شواهد شدن دیجیتالی معناي به این می خواهند،
خواهد تبدیل بشریت معضالت حل براي هنرها مهم ترین از یکی به آینده در
قابل تأمل و ضروري آمار دارند، مهم تصمیم گیري به نیاز که کسانی براي شد.
پاسخ می کنیم فکر می کند؟ کمک آمارشناسان به آمار تعمیم این آیا است.
پیداکرده اید را آماري یک شما اگر گذشته، در نیست. ساده چندان سؤال این
برآوردهایی روزها این دهد، انجام را اسکوئر کاي ساده آزمون یک که
بود، آماردانان از برخی انحصار در پیش مدتی تا که غیرپارامتري جمله از
می شود. استفاده مختلف افراد توسط که (�) مثل بسته هایی از و برمی گردد
یک افراد وقتی بنابراین می دانند، سلیم عقل را آماري کار مردم از بسیاري
وقتی است. دشوار بسیار سنج آماري یک یافتن می کنند، پیدا را آمارگیر
صرف آماري دانش از رفتن فراتر توانایی باید می شود، یافت آمار متخصص

دهد. نشان آماري نگاه آوردن دست به براي را
مالحظه را ٢٠٠۶ سال تا بیزي آمار از تاریخچه اي بر تصویري مروري شکل در

می کنید.
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٢٠٠۶ سال تا بیزي آمار از تاریخچه اي بر تصویري مروري

اطالعات فناوري شرکت هاي در داده ها انبوه افزایش قبیل از مواردي
گزارش موبایل، اینترنت، آپ، واتس تلگرام، بوك، فیس گوگل، مانند
در روز هر که را داده زیادي و...مقادیر شهر در میکروفون ها و دوربین ها
استخراج را موردنیاز اطالعات و می کنند جمع دارد وجود ذخیره سازي
داده هاي و مغزي علوم با مرتبط داده هاي انسان، ژنتیکی داده هاي می نمایند.
استخراج حاضر حال در است. تصور بیش ازحد که است به اندازه اي هواشناسی
است. شده مشکل ساز آماردان براي داده ها زیاد مقدار از آماري اطالعات
سرعت از کمتر بسیار بیزي، آمار در به ویژه آمار، محاسبه فعلی سرعت
را رایانه ها محاسباتی سرعت بهبود انتظار باید و است؛ ما موردنظر محاسبه
رایانه، محاسبات سرعت براي انتظار به جاي داده مقدار بااین حال، داشت،
شناسان آمار که است رسیده آن زمان می کند. رشد تصاعدي به صورت
بخشند بهبود دیگر مرتبط متخصصان همکاري با را آماري محاسبات سرعت

دهند. توسعه را بهینه اي آماري الگوریتم هاي و
مدل هاي عمیق، یادگیري بیزي، محاسبات در تقریب و دقت با روش هایی

تصادفی فیلدهاي پیشرفته، مونت کارلوي روش هاي پیچیده، فیزیکی اختر
مسائل راه حل سر مشکالت و...بسیاري نیست دسترس در که مارکوفی
علمی اندیشه هاي در بیشتري گرایی عمق و می کند رفع ورجوع را پیچیده
شود: مراجعه زیر منابع به به عنوان مثال بیشتر ایده (براي نماید تسهیل را

(. [٢٣ ،٣۶ ،٢٩ ،٢٢ ،١٧ ،٩ ،١٨ ،٢٧ ،٢۶]

نتیجه گیري ۶

همت به برآوردگرها شدن کوچک براي مراتبی سلسله بیز و بیز گزینه
توفیق و انجام به پارك بلچلی در نازي ها کدهاي شکستن در گود و تورینگ
قاعده که بودند دانشمندانی جمله از تورینگ و کولموگوروف شانن، رسید.
نمی شد. بیان نامی به صراحت بیز از ولی بردند بکار جنگ زمان در را بیزي

شد منتهی جنگ بعد در مدرن دنیاي در تحوالنی به آنان تالش ماحصل
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جهانی جنگ از بعد تحوالتی

به به طوري که داد ادامه خود کار به رمزنگاري در بیزي مفهوم به نیاز
شد تدریس امریکا امنیت اداره به مخفیانه به طور دهه چند مدت گود همراهی
شد. داده بیزي قاعده در را قابل توجهی توسیع ١٩۶٠ و ١٩۵٠ دهه هاي در و
و داشته آن با توهین آمیز جدي مخالفت بسامدگراها روبه جلو روند در ولی
رشد منشأ و می دهد ادامه خود کار به ایدئولوژیکی جدید جنگ این و دارند
که بود خواهد این کنش ها این ماحصل است. گردیده علم این چشم گیر
و بود نخواهد آماري معقول الگوي به تنهایی بیزي غیر و بیزي احتمالی روش
رشد است مسلم آنچه می باشد. بحث و نقد بوته در است مرجح کدام اینکه
قبیل از مباحثی در امروزي تحوالت بسیاري است. تزاید به رو بیز هواداران
(زیستی نانو فناوري ، سایبر١٩ کوانتوم بلوك١٨، زنجیره ،١٧ چیز (هر) اینترنت

بزرگ٢٢، داده هاي ،٢١ الکترونیکی آموزش ، ٢٠ شناختی) اطالعات، نظریه ،
و آموختن ها آموزنده ها، به جدید نگاه ضرورت مغز٢۴ دستگاه و داده٢٣ علوم
اندیشه و می طلبد بیزي فلسفه از تاسی با ریاضی علوم دانش در را نوآوري ها

می باشد. آن الینفک جزء بیز

شکست، را معما کد بیز حکومت چگونه نمی میرد: که نظریه اي
پیروزمندانه قرن دو جدال و بحث از و کرد شکار را المانی زیردریایی هاي
و محاسباتی ریاضیات مهم نقش با و است درخشان آمار آینده آمد. بیرون
کمک به بهتري پویایی از بروز روز نوین تکنولوژي بیزي، آمار در بهینه سازي

شد. خواهد بهره مند آن
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