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 مقدمه

 یهوش مصنوع ،یاضیمانند آمار و ر یمختلف بخش هایاست که از  یارشته انیگسترده و م اریبس ای حوزه 1علوم داده

و  یآمار یهاروشهدف علوم داده، استفاده از  برد.یبهره م یسینوافزار و برنامهنرم یو مهندس ،نیماش یریادگی و

 ،، مانند نوشته، صدا، عکسگوناگون و معموال غیرساختاریافته یداده هاجهت پردازش  نیماش یریادگی یهاتمیالگور

عنوان مثال، با استفاده از  به کرد.استخراج  یدیاطالعات مف است تا بتوان از آن ادیز بسیار یدر حجم ها لم،یف یا و

 ینیبشیپ ااحتمال وقوع زلزله ر ،میکن آوریجمع عتیطب موجود در یسنسورهاطریق از  میتوانیم که یاطالعات مختلف

مردم را نسبت به  دیطرز د ایو نظر  ردهپردازش کرا  ترییمثل تو یاجتماع یصدها هزار پست در شبکه ها ای و، میکن

  .میبسنج (یاسیس ای یاقتصاد ،یاجتماع) موضوع خاص کی

 

 یداده ها میعظ یهاپردازش حجم یالزم برا یسیبرنامه نو یهاست که از مهارتا یآماردان ،علوم داده مهندس کی

مهندس  کیاو  گر،یآشنا باشد.  به عبارت د نیماش یریادگیروز  یهاو روش هاتمیبرخوردار بوده و با الگور یتالیجید

از آنها در مسائل مختلف  یریگبهره ییبوده و توانا رخوردارب یخوب یاست که از دانش آمار وتریافزار کامپنرم

 را داشته باشد. نیماش یریادگی

 

 

 برد:ها بهره میعلوم داده از آنهای دانشی مختلف که حوزه

 

تخصص های مختلفی میخواهد که یکی از مهمترین آنها آمار است. از آنجاییکه داده ها معموال  پردازش داده :آمار -

ها نمایش تصویری مناسب آنها است. یک در جداول عریض و طویل ارائه میشوند، اولین قدم هنگام تحلیل داده

فتن مدل های ریاضی و آماری شکل خوب میتواند به اندازه هزاران کلمه اطالعات منتقل کند. قدم اساسی بعدی یا

های دقیق ریاضی از نحوه انتشار ویروس است. اولین قدم یافتن مدل ،مناسب است. مثال در مورد نحوه انتشار کرونا

  این مدلها امکان پیشبینی آینده را به ما میدهند. نهایتا میزان اطمینان ما از دقت پیش بینی هم اهمیت دارد.

                                                      
1 Data Science 



 ماشین گیرییاد. است ماشین یادگیری های روشاز ابزارهای اصلی برای تحلیل داده  یکی دیگر :یادگیری ماشین -

است: هدف هوش مصنوعی طراحی الگوریتم هایی ست که به  مصنوعی هوش اصلی های زیرشاخه از یکی

میدن عکس و کامپیوتر قابلیت انجام کارهای هوشمندانه بدهد )مثال خواندن و درک محتوای متون، دیدن و فه

الب در در حال حاضر، یادگیری عمیق )روش های یادگیری مبتنی بر شبکه های عصبی( روش غ. فیلم، و...(

ادگیری ماشین در حال حاضر تحقیقاتی مبتنی بر ی، مورد موضوع کرونادربه عنوان مثال،  .یادگیری ماشین است

 ایده ست انجام است. برای استفاده از صدا و سرفه افراد مبتال جهت تشخیص از راه دور ابتالی آنها به کرونا در د

است که تشخیص  بیماری های آنهاد مور در یکتایی اطالعات حاوی انگشتشان اثر همانند افراد صدای که است این

 های زیر مراجعه نمایید:توانید به لینک. برای کسب اطالعات بیشتر میدقیق آن تنها برای کامپیوتر ممکن است
https://www.covid-19-sounds.org/en/ 
https://voca.ai/corona-virus/ 

 

ر نیاز به برای این کا نهایتا یک دانشمند علم داده به طور روزمره برنامه های تحلیل داده می نویسد. :برنامه نویسی -

لگوریتم است. افراگیری برنامه نویسی دارد. در برنامه نویسی، مهم ترین رکن مسلط بودن بر ساختمان داده و 

ه گسترش تکنولوژی برای ذخیره سازی و بازیابی داده های حجیم نیاز به فراگیری دیتابیس است. با توجه بهمچنین 

ردهای مبتنی بر کارب در بسیاری از اوقات نیاز دارد تام داده وعل یک مهندسمثل موبایل،  ،های مبتنی بر شبکه

 ییت باالشبکه را مد نظر قرار دهد. در نهایت امر، تست کردن و درستی سنجی سیستم های تولیدی از اهمی

 .برخوردار است

 

ندسی مه رشتههای دانشی اشاره شده، بخشی از موضوعات مورد بررسی در توان گفت تمامی حوزهدرنهایت می

 هستند. کامپیوتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربردهای علوم داده در جهان

https://www.covid-19-sounds.org/en/
https://voca.ai/corona-virus/


 

نظر بگیرید. درک ما  ای در دنیای امروز دارد. به عنوان مثال شیوع بیماری کرونا را درعلوم داده کاربردهای گسترده

راستا این  از این بیماری و واکنش آن به داروهای مختلف و یا شرایط آب و هوایی مختلف هنوز ناقص است. در

یکند. استفاده مناسب های گوناگونی درباره این بیماری را جمع آوری کرده و بروز رسانی مدادهدانشگاه جانز هاپکینز 

 .گیرداز این حجم عظیم داده در حیطه تخصصی علوم داده قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دنیاجایگاه رشته علوم داده در 

 

در  چه در دانشگاه وبسیاری چه های شغلی مفاهیم بنیادی علوم داده، موقعیت فراگیریو  پس از اتمام دوره تحصیلی

و  بودهبسیار زیادی با تنوع باال  محققین در حال کار بر روی مسائلها در دانشگاه. در حال حاضر دصنعت وجود دار

نیز یک متخصص علوم داده در سراسر دنیا . در صنعت در این رشته وجود داردهای زیادی برای ادامه تحصیل فرصت

مربوط به  یک مرکز تحقیقاتی مطرح دنیاهای اکثر دانشگاه به عالوه، امروزه کند.دستمزدها را دریافت میباالترین 

 ند.ی گوناگون علوم داده هستهامورد آخرین مسائل روز در زمینهحال کار کردن در  که در ددارنده تحقیقات علوم دا

 

 علوم داده در تیاس

 

 رشته مهندسی کامپیوتر در برای اولین بار اقدام به جذب دانشجو 99های پیشرفته تهران )تیاس( در سال پژوهش موسسه

در زیرگروه ریاضی در ایران،   موجوده م دادوهای عل دوره گرایش علوم داده نموده است. درحال حاضر تحت

)کامپیوتر( به عنوان یک شاخه از مهندسی  اعلوم داده رایران گرایش  برای اولین بار در تیاسکاربردی و آمار هستند. 

 ارائه نموده است. 



های ریاضی و علوم کامپیوتر چند دانشگاه به صورت محدود و در دانشکده ی علوم داده درگروه علوم پایهبرنامه ها

دیگر در جنبه ی مهم  هرچند دارند. تاکید بر جنبه های ریاضی و ابعاد نظری علوم داده عموما و شدهدر تهران برگزار 

ه علوم پایه مورد تاکید قرار های گرودورههای تحلیل و پردازش داده است که در علوم داده، مهندسی سیستم

های سیستمی علوم داده است که ناظر بر چگونگی استخراج گیرند. به عنوان مثال، درس پایگاه داده یکی از جنبهنمی

کاوی به معنای استخراج دادهدر ضمن،  که در جنبه ی تئوری خیلی مورد تاکید نیست. ها در عمل استو بازیابی داده

نود میالدی است کاوی اصطالحی مربوط به دهه در حجم زیادی از داده است. داده اطالعات نهان یا الگوهای نهفته

تری بل، علوم داده به مفاهیم وسیعشده است. در مقاکار گرفته میهای داده بههای مرتبط با پایگاهکه بیشتر در حوزه

آوری، . در علوم داده مفاهیمی نظیر جمعکاوی تنها یک زمینه از آن استکند که دادهاز پردازش داده اشاره می

 شوند که جزئی از رشته داده کاوی به معنای سنتی آن نیستند.، تبدیل و تحول داده مطرح میپاالیش، تجرید

های لیاتی و کاربردی داشته و بر جنبهرائه شده برای رشته مهندسی کامپیوتر رویکردی عماین در حالیست که گرایش ا

آموختگان این گرایش مسلط بر ابعاد اجرایی و عملیاتی علوم داده افزار تمرکز دارد. دانشسیستمی و مهندسی نرم

های تئوری آماری و مباحث داشته، و بر جنبهابعاد باال را بوده، توانایی پردازش و تحلیل سیستماتیک انواع داده در 

 امنیت اطالعات و ... اشراف خواهند داشت.

 

 

 ارتباط با گرایش هوش مصنوعی

 

ای ی بخش عمدهبرگیرنده ها و روش های یادگیری ماشینی بوده و دریش هوش مصنوعی بر بهبود الگوریتمتمرکز گرا

های افزاری مثل پایگاه داده، سیستمبه صورت خاص، دروس نرم اده نیست.های سیستمی و عملیاتی علوم داز جنبه

توزیع شده و امنیت داده از مباحث این گرایش نبوده و بر دروس نظری مانند استنتاج آماری و تحلیل داده در ابعاد باال 

پردازش حجم ی های یادگیری ماشین براتاکیدی ندارد. این در حالیست که گرایش علوم داده بر استفاده از روش

ری تئوده و رویکرد اجرایی آن به جنبه های مختلف به منظور دستیابی به اهداف خاص تمرکز کرباالی داده در حوزه

های یادگیری ماشینی پردازش داده لزوما مبتنی بر روش ی این گرایش برای تحلیل وغالب است. عالوه بر این، تکیه

ماری و تحلیل نظری نیز در راستای این هدف بهره می برد. تمرکز بر مهندسی های استنتاج آوشنبوده و از ابزارها و ر

های محور نیازمند تخصصی خاص و بدیع است که هم اکنون در هیچ یک از زیرشاخه افزارهای دادهافزار در نرمنرم

ود. این تخصص نیاز به شپوشش داده نمی افزار نیز به طور کامل و عمیقی مهندسی نرمحتی شاخه مهندسی کامپیوتر،

های سنتی تولید و آزمون های حجیم دارد که فراتر از روشافزارهای تحلیل دادهتاکید بر داده در تولید و آزمون نرم

های داده محور و پشتیبانی از حجم عظیم داده در کل مراحل افزارهای تجاری و صنعتی است: تاکید بر نیازمندینرم

افزار و همچنین ابزارهای سیستمی جدید برای های جدید مهندسی نرموجود آمدن روشافزار موجب بهتولید نرم

 .ی جدید مهندسی کامپیوتر پوشش داده خواهد شدافزارهای داده محور شده است که در این زیر شاخهنرم

 



 شود:داده میپوشش  توسط اساتید تیاس به شرح زیرمختلف علوم داده  هایحوزه

 

 طالی المپیاد جهانی ریاضی مدالدارای دکترا از دانشگاه برکلی، : امین زاده گوهری امیندکتر 

 زمینه تحقیقاتی: آمار و نظریه اطالعات -

 همکار دانشگاه کرنل ، استادEPFLدکترا از  حجت: حسیندکتر 

 زمینه تحقیقاتی: مهندسی نرم افزار و روش های صوری -

 استاد همکار دانشگاه کمبریج انگلستان ساپینزای ایتالیا،دکترا از  :ورپیله طاهردکتر محمد 

 طبیعی زمینه تحقیقاتی: هوش مصنوعی و پردازش زبان -

 

با ای و درعین حال صمیمانه موسسه تیاس، شرایط را برای انجام تحقیقات جدی توان گفت فضای حرفهدرنهایت می

 تسهیل نموده است. المللیتمام وقت و پروژه های مشترک با محققین بین اساتید

 

 
 


