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Modernization of official statistics
https://www.unece.org/stats/mos.html

High-level Group for the Modernization of Statistical Production and Services.
- Oversee development of frameworks,
- sharing information, tools and methods, which support 

the modernization of statistical organizations.

https://statswiki.unece.org/display/hlgbas

UNECE: United Nations Economic Commission for Europe

Machine Learning for Official Statistics
HLG-MOS page:
High-Level Group for the Modernisation of Official Statistics

https://statswiki.unece.org/display/ML/Machine+Learning+for+Official+Statistics+Home
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روش های اجرای سرشماری  ها
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اجرای سرشماری هادر نقش آمار 
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۵

اجرای سرشماری هادر نقش آمار 

. 

شودگرداوری ثبتقرار است از طریق اقالمیدر خصوص اینکه چه تکلیف تعیین -
سرشماری های سنتییا سرشماری آمیخته مد از طریق اقالمیچه -
اتصال رکوردیشود              است از طریق ثبت گرداوری که قرار اقالمی برای -

رباو  مویژگی هاای اطالعات و یکپارچه سازی با هدف پایگاه داده در دو یا چند داده ها اتصال : اتصال رکوردی
به یک واحد مشخص 

:رکوردیهدف اتصال 
 داده های مختلفدر پایگاه رکوردهای تکراری حذف
 نهاییدر یک پایگاه داده رکوردهای مشابهاطالعات کردن یکی

ا کارده و که دارای رکوردهای مشترک هستند را پیدواحدهایی به این صورت است که اتصال رکوردی عملکرد 
م قارار ثبت شده اسات را در کناار هامشخصرکورد داده متفاوت در مورد پایگاه های متفاوتی که در ویژگی های 

.دهیمترکیبی از رکوردهای مشترک و رکوردهای یکتا تشکیل پایگاه داده داده و در نهایت یک 
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: از طریقمؤثرنظام ثبت های اداری کارکرد 
کلید شناسایی یکتا از طریق مختلف بین رکوردهای برقراری پیوند امکان-

Record Linkage: شناسه  های یکتا
مکانشناسه ی یکتای -
فرد  شناسه ی یکتای -

: یکتایعدم وجود کد 

ثبتی مبنا سرشماری: سرشماری
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اتصال هر فرد به آدرس یکتای مکان 
ونیثبت جمعیت و ثبت واحدهای مسکپیونددهنده ی 

یاتصال احتماالت

ناجورجور

:  اتصال قطعیتی

ناجورجور
شناساایی کدکه می افتد زمانی اتفاق ( یا عدم اتصال)این نوع اتصال 

ال و عمال اتصاشاود دقیق یک واحد در دو پایگاه داده مختلاف پیادا 
.می افتداتفاق 

: اشکاالت
وارد و یااپرسشنامه، پر کردن خطای در درج کدشناسایی هنگام -

باایا از یااک کااد شناسااایی باارای پایگاااه داده، وجااود کااردن در 
شناسنامه و کد ملیشماره عنوان مثال به )واحدهای مختلف

گمشدگی در کدشناسایی -

بر اساس متغیرهای کلیدی مشترک 
ن بای...( مانند ناام، تااریت تو،اد، آدرس و )

پایگاه  داده های مختلف
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تاریخچه اتصال رکوردی
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 ظاهر شدو در حوزه پزشکی توسط ها،برت دان ۱۹۵۰اتصال رکوردی او،ین بار در سال

 احتماالتینیوکامب اتصال رکوردی ۱۹۵۹در سال

 رکوردینظریه اتصال فلگی و سانتر ۱۹۶۹در سال

 احتماالتی رکوردیدیگر اتصال جارو روش های ۱۹۸۹در سال

 وینکلر۱۹۹۵در سال

 پگلیکا و سری روش اتصال رکوردی فاصله محور ۱۹۹۹در سال

...



۸

رکوردیمراحل اتصال 
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 هدفاز انجام اتصال رکوردی و شناسایی جامعه هدف
آماده سازی برای انجام اتصال

کلیدیانتخاب متغیرهای -
 هاای فرمتباه داده هاا دارای ناپااکی هساتند و داده هاا اکثر )داده و بهبود کیفیت داده پاکسازی -

...(یکسان سازی فرمت تاریت تو،د، تبدیل تمامی حروف به عدد و : مختلف وارد شده اند
،  قالب بندی Parsingتجزیه، Editingویرایش )ی استانداردسازی متغیرهای کلید-

Formatting  و مطابقت و هماهنگیconcordance)
اتصال

اتصالروش های در مورد تصمیم -
اتصال و به دست آوردن یک پایگاه داده یکپارچهانجام -

 اتصالارزبایی بعد از

درصد ۷۵

درصد ۵

درصد۲۰

به بخشی که شامل نام و نام خانوادگی است
.دو بخا نام و نام خانوادگی تجزیه کرد

استانداردساااازی قا،ب هاااای 
و باااا 29/10/99: مختلاااف

10/29/99

زنبرای ۱برای مرد و ۰: کدنویسی
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مشکالت و خطاهای رایج در اتصال رکوردی

. 

۱۳۹۹مهرماه ۲۸زهرا رضائی قهرودی، 

افراد و سازمان های مختلف هرگز به یک صورت به گردآوری داده نمی پردازند
وارد ام خطا در ورود کد درسات هنگاشناسایی به علت گمشدگی، عدم وجود کد : واحد و یا وجود خطا در کددیک کدشناسایی نبود 

...و ( شناسنامه و کد ملیشماره )واحدهای مختلف داده، وجود بیا از یک کد شناسایی برای پایگاه کردن داده در 
(روزعنوان مثال مهرورز و مهبه )خانواگی امالهای متفاوت یک نام و یا نام طی زمان، خانوادگی تغییر نام یا نام : نام خانوادگی

ه جای نام از نام علی باستفاده )شده و همچنین استفاده از نام مخفف ( سیاوش و سیاووش: به عنوان مثال)امال های متنوع نام : نام
(کامل تر علیرضا

ی ممکان در ابتدای نام و یاا ناام خاانوادگ... به عنوان مثال نوشتن دکتر، خانم، آقا، سرکار و : ادغام القاب در نام و یا نام خانوادگی
.است به عنوان نام به کاربرده است

وض شادن اماا در بیشاتر مواقاه باه علات عا. آدرس در صورتی که دقیق و درست نوشته شده باشد یک متغیر بسیار مهم است: آدرس
ا گااه آدرس محال ساکونت باه جاای آدرس محال کاار و یا. مختلف نمیتوان باه آن اتکاا کاردپایگاه داده آدرس، ناکامل بودن آدرس در 

.در پرسشنامه ها نوشته میشودبا،عکس 
نسیت و یاا عادم استفاده از عالیم مختلف برای ج. جنسیت نیز به علت ثبات آن در طول عمر یک متغیر قابل اعتماد است: جنسیت

درج این متغیر در پایگاه داده ها  
. ماد به شمار مای آیادتاریت تو،د نیز مانند جنسیت به علت ثباتی که در طول دوران زندگی افراد دارد، یک متغیر قابل اعت: تاریخ تولد

در . یده میشودفقط سال و یا فقط ماه و سال تو،د پرسپایگاه داده ها  به عنوان مثال در بعضی . اما این متغیر هم دارای اشکالتی است
ترتیب نوشتن ماه و روز هم در صورتی کاه ( 29/9آذر و یا 29)بعضی پرسشنامه ها ماه تو،د به حرف و در بعضی به عدد نوشته میشود
(7/8/1399و یا 8/7/1399)در پایگاه های داده مختلف یکسان نباشد میتواند ایجاد مشکل کند

از حرف و یا عدد برای نوشتن سناستفاده : سن
شغل و تغییر محل کارتغییر 
...وضع تاهل، تعداد فرزندان، تغییر تعداد اعضای خانواده و تغییر 
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اتصال رکوردییادگیری ماشین در 
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داده هاای ساازمان های، تعاداد تصامیم گیری های داده محاورو اهمیات داده هاا در سا،های گذشاته باا پیشارفت علام 
داده هاای گااه سایل عظایم پایپاسات گوی کالسایک روش هاای رکوردی با اتصال  مختلف روز به روز بیشتر شده و 

. نمی باشدمختلف که هر کدام شامل میلیارها میلیارد داده هستند 
را داده هاای پیچیاده تر برای فهم پایگااه روش هایی پدید آمدند، ۱۹۷۰یادگیری ماشین که در اواخر دهه روش های 
و بخشایده اساتسارعت و دقات حوزه هاا ، در تماامی داده هاابه کار تحلیل ماشین یادگیری روشهای . ارائه دادند

ورت را باه صایکپارچه ساازی یاادگیری ماشاین، عمال روش های . نیستاتصال رکوردی هم از این قاعده مستثنا 
باه می تاوان بارای مثاال . می شاودو به هماین د،یال باعاا کااها هزیناه و افازایا دقات می دهد خودکار انجام 

ز روش اتصال رکوردی با استفاده ا. اشاره کرد... استانداردسازی داده ها و، بلوک بندی، روش های رده بندی داده ها
.های یادگیری ماشین مصداق بارز یک همکاری موثر است
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آمار رسمی مهم شده استچرا یادگیری آماری در 

تکنیک های 
ML  به عنوان

ابزاری ضروری 
در مراکز آماری

کاها نرخ پاست

افزایا هزینه های 
گرداوری داده ها

حرکت مراکز آماری 
به سمت استفاده از 

مه داده ها

پردازش های 
خودکار به جای 
پردازش های دستی
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۱۲

یادگیری آماری

فرایند یادگیری آماری نیمه راهنماییده براساس داده های آموزشی و آزمایشی-۱کل ش
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GSBPMآماری عمومی فرایند کسب و کار مدل 
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یادگیری آماری در آمار رسمی
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نظرسنجی هاو پردازش احساسات و عقاید مردم در تحلیل :۱مثال 

 هااای بااار معنااایی مثباات یااا منفاای پرسااا های باااز در آمارگیریتعیااین :۲مثددال 
نمونه ای 

ا بااز شرایط بودن یا نبودن کارگاه ها از متن کااوی پرساواجد تشخیص :۳مثال 
« سایر دالیل عدم تکمیل پرسشنامه»

باز هر کد دیگر به پرسا های یا  ISCOیا ISICتخصیص کد صحیح : ۴مثال

اتصال کدپستی با آدرس آماری به کمک روش های یادگیری آماری: ۵مثال 

۱۵

مرکز آمار ایران در فعالیت های یادگیری آماری کاربرد 

. 
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نتیجه گیری

۱۶

بااا توجااه بااه ضاارورت مدرن سااازی نظااام آماااری کشااورها، از آن جااا کااه اسااتفاده از روش هااای یااادگیری آماااری در ماادل -
GSBPM  هم در داده های او،یه و هم در داده های ثانویه کاربرد دارد، امید است مرکاز آماار ایاران از روش هاای یاادگیری

.کندآماری، استفاده آماری در هر یک مراحل مدل عمومی فرایند کسب و کار 

رساامی ماننااد اتصااال رکااوری، کدگااذاری پرسااا های باااز، از روش هااای یااادگیری آماااری در آمااار مختلفاای کاربردهااای -
.وجود دارد.... داده ها، چارچوب سازی جورسازی 

ثبتی مبنابرای انجام سرشماری های بین ا،مللی و توصیه های کشورهای مختلف تجربیات بررسی -

۱۴۰۵پایگاه داده های مختلف و تعیین اقالم نهایی ثبتی برای سال بررسی -

رکوردهااتصال روش شناسیآشنایی مرکز آمار ایران با -

تشکیل تیم های کاری، هسته های پژوهشی، تعریف پروژه های مجزا با مشارکت مرکز آمار ایران و دانشگاه ها-
پیشانهاد پاکسازی داده ها، استاندارسازی، شناسایی ناسازگاری ها و رفه آنهاا و یاا ارائاهمختلف، بررسی پایگاه داده های -

برای رفه ناسازگاری ها، شناسی و حذف واحدهای تکراری 

دستورا،عمل واحد گرداوری داده ها برای کاها و جلوگیری از بروز مجدد خطاهای موجود در پایگاه  داده ها تهیه ی -

رکوردارزیابی فرایند اتصال و اطالعاتی منابه فرایند اتصال رکودی بین انجام -
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