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 5       فرمت ها و کدک ها در فیلم و ویدئوکیفیت ها،
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 «ویدئو  ها، فرمت ها و کدک ها در فیلم و  کیفیت» 

مقدمه :

 بخش اول 

رسانه های امروز، به مقدار معتنابهی زیر بار قطعات ویدئویی رفته اند و به نوعی مدیون آنها در روشنگری و انتقال 

صفحات گسترده وب، شبکه های مجازی، هستند.  ی موضوع مورد بحثاطالعات به عنوان گواه و تبیین کننده

پلتفرم های ویدئویی، شبکه های تلویزیون خانگی، تلویزیون های کابلی، قطعات ویدئویی استفاده شده در گوشی 

می نمود، دور از ذهن  عترافی صادقانه که تا دو دهه پیشهای همراه همگی از این موارد بهره مند می شوند. حتا با ا

یای جی. کی. رولینگ در روزنامه هایی با تصویر متحرک در هری پاتر را تحقق یافته به شمار آورد. می توان رو

آشنایی با فرمت ها و قالب ها، رمزگذاری فایل، میزان حجم، مقدار کیفیت، وضعیت کیفیت نسبت به حجم فایل، 

 و انکودها و انکودرها له ریلیزهادیگر از جم عنوان و اصطالحکدک های پرکاربرد، واحدهای رمزگذاری و ده ها 

به ترتیب و شماره  « کیفیت ها، فرمت ها و کدک ها در فیلم و ویدئو» مواردی هستند که در این مجموعه زیر عنوان 

 .می شوند دپارتمان فناوری اطالعات مرکز تربیت مربی منتشر« صفر و یک»و در گاهنامه  بررسیبه شماره 
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 ها در فایل های ویدئوییشناخت میزان ارسال بیت 

، عنیی. داردبا کیفیت ویدئو و حجم فایل  های ارسالی برای ذخیره سازی فایل نسبت مستقیم بیتمیزان 

ت میزان ارسال بی . درارائه می دهدکیفیت باالتری از تصویر را در خروجی ویدئو بیشتر، میزان ارسال بیت 

نسبت به کدک قدیمی تری مانند562جدیدتری مانندیکسان، به طور قابل مالحظه ای ویدئویی با کدک 

. بررسی دقیق دیگر نشان می دهد که در بیشتر برنامه های کاربردی رمزگذاری می رسد بهتر به نظر 562

   کیفیت تصویر بهتری نسبت به میزان ارسال بیت ثابت میزان ارسال بیت متغیر

فایل واحد های اندازه گیری رمزگذاری  هاجازه بدهید نگاهی ب  . نخست،می کندتولید   

میزان ارسال  و  داشته باشیم، و بعد از آن به تفاوت های میان رمزگذاری میزان ارسال بیت ثابت ییویدئو

 . بپردازیم    بیت متغیر
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 و واحد آنمیران ارسال بیت 

. بنابراین است. نرخ داده های ویدئویی به صورت بیت در ثانیه استبیت  8که یک بایت شامل  دانیممی 

باید میزان  ،مگابایت بر ثانیه اجرا می شود 1 حالت پخش، با جزئیات نرخ داده برای محتوای ویدئویی که در

برای یک ، . میزان ارسال بیتشدبا 8مگابیت بر ثانیه 8 آن، هنگام تولید یا ذخیره سازی ارسال بیت

ست، ا 6معموال می باشد، استاندارد تعریف 52معموال در محدوده باکیفیت  ویدئو

کیلوبیت در حد، و ویدئو برای گوشی ها معموالاست 5ویدئو وب با کیفیت باال اغلب در حدود 

 .می بینیم562عنوان مثال، این ها هدف هایی است که ما معموال برای جریانمی شود. به و بارگذاری داده 
 

522 3 - مشخصات پایه   322  562

362 2 - 562 مشخصات اصلی  022  

282 - 562 اصلی مشخصات  1522   

052 - 562 مشخصات باال   5222

1282 - 562 مشخصات باال  2222

 

1بیت بر ثانیه یعنی، کیلویک .واحد ثانیه سنجیده می شودحسب  برنرخ بیت  ،  یا   1222

1 یعنیبیت بر ثانیه گیگا یا یک  ،12221بیت بر ثانیه یعنی، مگایک یا  1222

 . 12221ابیت بر ثانیه یعنی تریک 

       استفاده می شود، به عنوان مثال، اغلب به جای نماد استانداردی است کهمخفف غیر استاندارد

 برای بیان یک میلیون بیت بر ثانیه استفاده می شود1
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 میزان ارسال بیت متغیرو   مقایسه رمزگذاری میزان ارسال بیت ثابت

ویدئو نگه  سرتاسرمیزان ارسال بیت در از  ،ثابت ی یک مجموعهرمز گذاری میزان ارسال بیت ثابت

ی محدود م، به ویژه برای بخش های پیچیده ویدئو ، داری می کند، اما کیفیت تصویر را در بسیاری از موارد

برای بخش های پیچیده ای ا که داده های کافی چریک انتخاب بهینه برای جریان نیست اغلب کند. 

این است  هادپیشنبنابراین،  تری را در اختیار داریم.الاکیفیت پایین تر و ظرفیت بما  یعنی .اختصاص نمی دهد

 کنید مگر اینکه یک نیاز خاص داشته باشید پرهیز انتخاب که از

زش پیش فرض است و معموال به طور قابل مالحظه ای کیفیت باالتری در میزان ارسال بیت شیوه پردادر

این است که میزان ارسال بیت باالتری به بخش های . مزیت اصلی رمزگذاریمی کندهای مشابه تولید 

ه د. اضافپیچیده تر فایل های رسانه ای و میزان ارسال بیت پایین تری به بخش های ساده اختصاص می ده

رائه اکردن میزان ارسال بیت و تقسیم آن بر مدت زمان )در ثانیه( میانگین میزان ارسال بیت برای یک فایل را 

معادل مقایسه می می دهد. این میانگین میزان ارسال بیت معموال به صورت مطلوبی با میزان ارسال بیت

کیفیت تصویری ، حجم بیشتر ضمن تولیدارد، اما زمان پردازش بیشتری نیاز دشود. اگر چه رمزگذاری

 تولید می کند به نسبت فوق العاده ای 

در موارد خاصاستفاده از

مخصوصا اگر در مورد جریان  ،استفاده کنیدگاهی اوقات، نیازهای فشرده سازی حکم می کند که شما از

تنظیمات  عموما کیفیت باالتری را فراهم می کند، که  از آنجاییاشدب   ویدئو رویداد زنده

آن مقدار زیادی از عملکرد و جزئیات وجود  که در ،است. اگرچه، برای بخش های پیچیده ویدئوپیش فرض

 می کند نشانه گیری و اجرااز هدف میزان ارسال بیت را  %322اغلب دارد

از هدف  %52ه است. میزان ارسال بیت واقعی اغلب فقط درحدود به مراتب بیشتر محدود کنند در مقابل، 

یا رمزگشاهای کم  قدیمی هایسخت افزار، از که بعضی از مخاطبانمناسب است در جایی و کاربرد آن  است

درون بیشتر چیپست 562. با در نظر گرفتن اینکهاستفاده می کنند، را کنترل کنندبافر که نمی توانند

ی . یکمهمی نیستمسئله حجم کم هدفگذاری، این جدید، شده است، برای بیشتر مشتریان  وارد های مدرن

که در آن بسیاری از کانال ها از  زیون ماهواره استیپخش برنامه های تلواستفاده های برجسته دیگر از

 ی ترکیب شده اند که پهنای باند محدودی داردانتقال یک جریان حمل و

 .ادامه دارد..
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 تکنیک استریمینگ در پخش ویدیو و پخش زنده در بستر وب

 

 برای کاربرویدئو تکه تکه لود شدن و روند   HLSیا  HTTP Live Streaming  استاندارد

  

 

 

 گردآوری و تالیف : منصور باباخانی
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 بالک چین

  0202در سال  نیبالک چ یکاربردها

کرد؟ اص   ال   دایپ یدر انرژ نیکاربرد بالک چ ایدر آموزش  نیکاربرد بالک چ یبرا ییه ا مث ال  توانیم ای  آ

 یمفهوم کامال  مبهم اس  ت و درک آن کم کی یاریبس   یبرا نیهنوز بالک چ س  ت؟یچ نیکاربرد بالک چ

 دشوار است. 

 ابلقریمسئله غ کیدرک کند،  ینیصورت عرا به یزیاست که هر چ ردهخود عادت ک یزندگ یانسان از ابتدا

 یبرا یراه تواندیم نیبالک چ یهم داشته باشد. کاربردها یاساده فیچندان تعر تواندیمشاهده و لمس نم

 مفهوم باشد. نیدرک ا

 

نیو تفاوت آن با بالک چ نترنتیا   

را تجربه کرده اس  ت. هرکدام از  یاتفاقات مختلف مروزگذاش  ت تا به ا یکه پا به کره خاک یاانس  ان از لحظه 

پول  قانون، اختراع جادیها داشتند. کشف آتش، اختراع خط، اانسان یروند زندگ رییدر تغ یریاتفاقات تأث نیا

اختراع  نیرگذارتریو تأث نیتررا مهم ینترنتیا یهاو ش  بکه نترنتیا میتوانس  تیم شپی وقت چند تا.  …و 

 یکه در آن زندگ یش  وند و عمال  جهان ترکینزد گریکدیها به کرد که انس  ان یکار نترنتی. امیبدان یبش  ر

 یادیتوانسته ازنظر بن نترنتیکه ا ش د یتص ور م  شیپ یدهکده بزرگ ش د  تا چند  کیبه  لیتبد میکردیم

از  یرایکه بس دمشخص ش نیقرار دهد؛ اما با ظهور بالک چ ریانسان را تحت تأث یزندگ یهااز جنبه یاریبس

ها در آن رییها احترام گذاش  ته بود و تغبه آن نترنتیوجود داش ت که ا  یانس ان  یاس ا  و اص ول مهم زندگ  

 نکرد. جادیا
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طه راب نترنتیتر ا. در کالم س   ادهکردیم تیفعال «ارتباط »تحت عنوان  یبر اس  ا  مفهوم  نترنتیدرواقع ا 

 یت سعحال نیکرد. در ا فیتعر یمختلف یهارا به شکل اءیبا اش اءیشو ا اءیانس ان با انسان، انسان با اش  انیم

در  یفاوتت چیعمال  برعکس تصور ما ه نیباش ند؛ بنابرا  ترتیفیتر و باکس اده  تر،عیارتباطات س ر  نیش د که ا 

 فهوممدرآمد. اما  یگریمفهوم ارتباط بود که به شکل د نیها رخ نداده است. تنها و تنها اانس ان  یزندگ ادیبن

 بدهند.  رییمختلف تغ یهاها را در جنبهانسان یزندگ توانندیم عمال  نیبالک چ یو کاربردها نیبالک چ

از  یکیتا به امروز به کار خود ادامه داده است؛ اما امروز  یاهیبعد از اختراع پول، اقتصاد تحت مفهوم سرما

استفاده  «هش»کد  کیآن از  یجا حذف کند و به خواهدیاست که پول را م نیا نیبالک چ یکاربردها

 کیآن را همانند اثر انگشت  توانیم م،یکن فیهش کد را تعر انهیساده و عام اریبصورت بس میاگر بخواهکند.

 لهایاف یتمام باشند، یاثر انگشت منحصر به فرد م یانسان ها دارا یکه تمام یانسان درنظر گرفت. همانطور

 یخاص و برا تمیالگور ا بر اس زیاختصاص داد. که اختصاص آن ن یرقم 35کد هش  کیبه  توانند یم زین

 ل،یفا کی یهش کد برا جادیا هنگام. گردد یم جادیا یتکرار ریکد واحد و غ کیبصورت  زیبا هر سا لیهر فا

 یوجود ندارد و حت زیها استفاده نخواهد شد و امکان تکرار آن ن لیفا ریسا یعنوان برا چیکد بدست آمده به ه

خواهد کرد و امکان تکرار  رییدرصد تغ 122 زیشده ن جادیکند، هش کد ا رییتغ زین لیفا تیب 1که  یصورت در

 وجود ندارد. زیآن ن

 نینتوانس  ته خودش را بدون پول تص  ور کند. ازا گاهچی. اقتص  اد هش  ودیمحس  وب م یادیبن رییتغ کی نیا 

 یبر اس  ا  اص  ول نیقوان نیا رایتناقض دارند؛ ز نیبالک چ ییش  ده با کارانوش  ته نیکه امروز قوان روس  ت

 . کندیها را نقض مآن نیبالک چ یکاربردهاو  نیاند که امروز بالک چشدهنوشته
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بر اساس دو فاکتور ساده  نیکاربرد بالک چ  

در  نیکاربرد بالک چ ای یدر انرژ نیکاربرد بالک چ کهنیا ای س  ت؟یچ نیکاربرد بالک چ دیبدان دیخواهیم

 یسبر چه اسا نیچبالک  یکه کاربردها مینیبب دیها باسؤال نیپاسخ به ا یبرا خورد؟یآموزش چگونه رقم م

ر س  ال را د نیبالک چ یاز کاربردها یس  تیل میتوانیم میکن دایاس  ا  را پ نیا میبتوان ی. وقتکنندیکار م

 .میاوریبه دست ب گرید یهاو سال 5251

قرار دارد. درواقع بالک  یتحت عنوان رمزنگار یبر اس  ا  مفهوم نیو کاربرد بالک چ نیکو تیب یطورکلبه 

 نیع را در ییباال تیرا دارد که امن نیا تیکد قابل نی. استیهوشمندانه از کد هش ن تفادهجز اس یزیچ نیچ

ک دهد اما بال رییاطالعات آن را تغ ایکد را هک کند  نیا س  تیقادر ن کسچیه یعنیمنتقل کند؛  تیش  فاف

 مختلف بر اسا  ین هایدر بالک چ تواندیاتفاق م نی. البته انندیکه آن را همه بب دهدیاجازه را م نیا نیچ

 «تیافو شف تیامن »بر اسا  دو مفهوم  نیبالک چ یاست که کاربردها نیباشد. اما مسئله ا ریکاربر متغ ازین

 ست. موضوع هنوز گنگ ا نیشده است؛ اما ا یگذارهیپا

 یفض   ا کی جادیتنها و تنها به دنبال ا نیبالک چ ی. کاربردهامیکن انیفاکتورها را ب نیبهتر ا یکم دیبگذار

ز ا یاریمعتقد است که بس نیندارد. درواقع بالک چ تینظر اهم جز کار مورد یزیبهتر هس تند که در آن چ 

 دهیافیانسان ب یمراحل زندگ یدر تمام یطورکلها و بهمراکز و دستگاه یص ورت گرفته در تمام  یهاتیفعال

 یزندگ” کاربرد ” بر اسا   نیبالک چ رونی. ازاشودیها ص رف انجام کار م آن یاز انرژ یاس ت و تنها بخش   

را  یکار توانیم یوقت” اس   ت که  گونهنیا هانهیزم ی. درواقع در تمامدهدیقرار م ریها را تحت تأثانس   ان

، کرد نیآن را تأم تیامن توانیم نیدر آن رخ ندهد و همچن یشبه ا چیانجام داد که شفاف باشد و ه ینوعبه

 تجربه ثابت کرده است کهیپرداخت؟  درحال تیشفاف جادیو ا تیحفظ امن یبرا یتلفمخ یهانهیهز دیچرا با

امل طور کبه هاهیسرما نیا از یطور کامل حاصل نشده است. پس عمال  بخشبه تیو شفاف تیامن نیا گاهچیه

 ”به هدررفته است 

بالک  یکاربردها دیتوانیش  ما م میکه گفت یزیچ یبر اس  ا  تمام 5251در س  ال  نیبالک چ یکاربردها 

خودش را تنها و  یکارها یتمام تواندیاداره ساده م کی. دیکن دایپ دیکنیکه تص ور م  یزیرا در هر چ نیچ

 کهنیا عالوه بر یسازادهیپ نیکند. ا ادهیپ ومیپلتفرم ساده مانند اتر کی یکد هش رو کیتنها با استفاده از 

 هایباالدست ای یکاربران عموم اریص ورت کامال  ش فاف در اخت  به تواندیاز دس تر  هکرها دور خواهد بود، م 

و  چهخیبر اسا  تار نیاس  ت که بالک چ نیا نیبالک چ یفاکتور در کاربردها نیتر. درواقع مهمردیقرار بگ

 . کندیکار م خیثبت تار
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دفتر اسناد  کی انندکرد. درس ت م  دایوجو و پدر آن جس ت  توانیداده مرا که در آن رخ یهر اتفاق رو نیازا

طور که همان نیبالک چ یکاربردها نیتریاز عموم ،یکیالکترون یاعتماد  پرداخت هابزرگ و قابل یرس   م

 آن است.  یکیالکترون یپرداخت ها نیبالک چ یکاربردها نیتراز مهم یکی میگفت

ار مورداستفاده قر اریبسباش د عمال    یریگره رقابلیرا دارد که هک نش ود و غ  تیقابل نیکد هش ا کی یوقت

 کیعمال  مرزها را بردارد و همه جهان را با  نیکو تیتوانس   ته با اس   تفاده از پلتفرم ب نی. بالک چردیگیم

فاده است نیبالک چ یاز نوع کاربردها ایاز س راس ر دن   توانندیآش نا کند. همه م  نیکو تیبه نام بارزش برابر 

 .یتیمحدود چیه یب کنند.

 

هوشمند یو قراردادها نیبالک چ یکاربردها   

ها هراندازه هم که بخواهند دو طرف را نامهتوافق نی. ادیارا امض  ا کرده یانامهتوافق ایاحتماال  ش  ما قرارداد  

 نیا نیبالک چ یاز کاربردها یکیوجود دارد.  دبه مفاد قرارداد کند بازهم احتمال عدم تعه بن د یو پ ا  عیمط

ساعته در هفت روز هفته  52صورت کرد که به جادیرا ا یهوشمند یبر اسا  آن قراردادها توانیاست که م

 – اءیاش ای اءاشی – انسان انس ان،  –رابطه انس ان   کیرابطه  نیا تواندیباش د. حال م  نیدر حال کنترل طرف

 دانست.  نیبالک چ یکاربردها نیتراز مهم توانیرا به نظر م دهاقراردا نیباشد. ا اءاشی
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و خودرو نیبالک چ یکاربردها  

 ییخودرو س  تمیدر س   توانیهوش  مند را م یو قراردادها نیبالک چ یاز تبعات اس  تفاده از کاربردها یکی 

از آن  ش  دهاس  تفاده لومتریک زانیخودرو م دوفروشیفاکتورها در خر نیتراز مهم یکیطور مثال دانس  ت. به

ز . استفاده اکنندیم یکارشمار را دست لومتریک نیمختلف ا یهابا استفاده از روش یاریبس   رونیاس ت. ازا 

 لومتریکارکرد ک قیدق زانیم تواندیم کندیقرارداد کار م نیکه بر اسا  ا یشمار لومتریقرارداد هوشمند و ک

 محسوب شود.  نهیزم نیدر ا یانقالب تواندیم نیکند و ا رهیذخ شهیهم یشمار را برا

 

 

 

نیبالک چ یسؤاالت متداول در مورد کاربردها  

 نیبالک چ یاز کاربردها دیتوانیم یااست؟ شما در هر حوزه ییهادر چه حوزه شتریب نیکاربرد بالک چ -1 

بر اسا  کاربرد خودش بالک  تواندیم یا. هر حوزهکندیبر اس ا  کاربرد کار م  نی. بالک چدیاس تفاده کن 

  آن استفاده کند. یهایژگیدهد و از و رییرا تغ نیچ

 یردهاو کارب هایژگیکرد؛ اما با توجه به و ینیبشیرا پ ندهیآ توانینم ست؟یچ نیکاربرد بالک چ ندهیآ -5 

در  که ییایها خواهد بود. دنانسان نینو یایمعمار دن نیتربزرگ نیحد  زد که بالک چ توانیم نیبالک چ

 دارد. تیو تنها کاربرد اهم شودیشفاف و امن م زیهمه چآن
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وابس  ته هس  تند؟ بله کامال . درواقع   گریکدیبه  تالیجید یو ارزش بازار ارزها نیبالک چ یکاربردها ایآ -3 

 و بر اسا  قانون عرضه و شودیم شتریب تالیجید یباش د استقبال از ارزها  ش تر یب نیهرچه کاربرد بالک چ

 خواهد شد. شتریب زین تالیجید یارزها متیگفت که با باال رفتن تقاضا ارزش و ق توانیتقاضا م

 

 

 

 

 گردآوری: محمدرضا ابراهیمی
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 کاربردی های برنامه حیات، چرخه، داده علم

 علم داده ابزارها و نیازها پیش 
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 ) data) داده دانش   مند یک توانید می چگونه و چیس   ت داده علم که آموزیم می ما مقاله، این در

scientist شوید. 

 و است صنایع از بسیاری ض روری  بخش داده علم ش ود،  می تولید که ای داده انبوه حجم به توجه با امروزه

 یافته افزایش ها سال طول در آن محبوبیت. اس ت  اطالعات فناوری محافل در بحث مورد موض وعات  از یکی

 رضایت افزایش و خود کار و کسب رشد برای داده علم های تکنیک سازی پیاده به شروع ها شرکت و اس ت 

 .اند کرده مشتری

 چیست؟ داده علم

 برای مدرن های تکنیک و ابزارها از استفاده با ها داده از وسیعی حجم با که است ای مطالعه حوزه داده علم

 از داده علم. دارد س  روکار تجاری های گیری تص  میم و معنادار اطالعات اس  تخرا  نادیده، الگوهای یافتن

 استفاده بینی پیش های مدل ساخت برای Machine learningماش ین  یادگیری پیچیده های الگوریتم

 .کند می

 .شود ارائه مختلف های قالب در و مختلف منابع از تواند می تحلیل و تجزیه برای استفاده مورد های داده

 زامرو اطالعات فناوری انداز چش  م برای داده علم چرا ببینیم بیایید چیس  ت، داده علم دانید می که اکنون

 .است ضروری

 داده علم حیات چرخه

 :دارد را خود خاص وظایف کدام هر که است مجزا مرحله پنج شامل داده علم حیات چرخه

Capture : داده آوری جمع شامل مرحله این. داده اس تخرا   س یگنال،  دریافت داده، ورود داده، اکتس اب 

 .است ساختار بدون و ساختاریافته های

 مرحله این. داده معماری داده، پردازش داده، بندی مرحله داده، پاکسازی داده، انبار: (Maintain) نگهداری

 .باشد استفاده قابل که است شکلی به آنها دادن قرار و خام های داده گرفتن شامل

. ها داده س  ازی خالص  ه ها، داده س  ازی مدل بندی، طبقه/بندی خوش  ه کاوی، داده: (Process)فرآیند

 تا کنندمی بررسی را آن هایسوگیری و هادامنه الگوها، و گیرندمی را ش ده آماده هایداده، داده دانش مندان 

 .بود خواهد مفید بینیپیش تحلیل در چقدر که کنند تعیین

 لیلتح کاوی، متن رگرس  یون، کننده، بینی پیش تحلیل تاییدی،/  اکتش  افی: (Analyze)تحلیل و تجزیه

 .است ها داده روی بر مختلف های تحلیل انجام شامل مرحله این. کیفی
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 مرحله این در. گیری تص  میم تجاری، هوش ها، داده تجس  م ها، داده گزارش: (Communicate)ارتباط

 ها گزارش و نمودارها ،چارت ها  مانند خواندن قابل های ش  کل به را ها تحلیل و تجزیه تحلیلگران نهایی،

 .کنند می آماده

 داده علم نیازهای پیش

 .بدانید آنها مورد در داده علم یادگیری شروع از قبل باید که دارد وجود فنی مفاهیم از برخی اینجا در

 ماشین یادگیری .1

 از کاملی درک آمار، اولیه دانش بر عالوه باید داده دانشمندان. است داده علم فقرات ستون ماشینی یادگیری

ML باشند داشته. 

 سازی مدل .5

 درباره قبل از آنچه اسا  بر را سریعی هایبینیپیش و محاسبات تا سازدمی قادر را ش ما  ریاض ی  هایمدل

 هک است این شناسایی شامل و است ماشینی یادگیری از بخشی نیز س ازی مدل. دهید انجام دانیدمی هاداده

 .دهیم آموزش را هامدل این چگونه و است ترمناسب معین مسئله یک حل برای الگوریتم کدام

 آمار .3

 را بیشتری هوش تا کند کمک شما به تواند می آمار در قوی  دس ته  یک. دارد قرار داده علم هس ته  در آمار

 .کنید کسب دار زیادی  معنی نتایج و کنید استخرا 

 نویسی برنامه .2

 امهبرن های زبان ترین رایج. است نیاز نویس ی  برنامه از س طحی  به داده علم پروژه آمیز موفقیت اجرای برای

 از و است آس ان  آن یادگیری زیرا اس ت  برخوردار خاص ی  محبوبیت از پایتون هس تند  PythonوR نویس ی 

 .کند می پشتیبانی ML و داده علم برای کتابخانه چندین

 داده های پایگاه .2

 و ندک مدیریت را آنها چگونه کنند، می کار چگونه داده های پایگاه که بداند باید توانمند داده دانش  مند یک

 .کند استخرا  آنها از را ها داده چگونه
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 دارد؟ نظارت داده علم فرآیند بر کسی چه

 

 کار و کسب مدیران-1

 مسئولیت. دارند عهده بر را داده علوم آموزش روش بر نظارت وظیفه که هستند افرادی کار و کس ب  مدیران

 منددانش یک. است تحلیلی روش یک ایجاد و مشکل کردن مشخص برای داده علم تیم با همکاری آنها اصلی

 بخش مس  ئول اجرایی مدیر به و باش  د داش  ته نظارت فروش یا مالی بازاریابی، بخش بر اس  ت ممکن داده

 مدیران و داده دانش  مندان با نزدیک همکاری با ها پروژه موقع به تکمیل از اطمینان آنها هدف. دهد گزارش

 .است اطالعات فناوری

 اطالعات فناوری مدیران-2

 کش بدون باشد، بوده سازمان در طوالنی مدت برای عضو اگر. هستند اطالعات فناوری مدیران آنها دنبال به

 برای معماری و ها زیرساخت توسعه مسئول اول درجه در آنها. بود خواهد مهم سایرین از بیش ها مسئولیت

 متناسب منابع و شوندمی نظارت مداوم طور به داده علم هایتیم. هس تند  داده علم های فعالیت کردن فعال

 اس  ت ممکن همچنین آنها. کنندمی عمل ایمن و کارآمد که ش  ود حاص ل  اطمینان تا ش وند می تامین آن با

 .باشند داده علم های تیم برای IT های محیط نگهداری و ایجاد مسئول

 داده علوم مدیران-3

 علم تیم اعضای همه کاری های رویه اول درجه در آنها. دهند می تش کیل  را نهایی بخش داده علوم مدیران

 پیگیری و مدیریت را داده علم تیم س  ه روزانه های فعالیت همچنین آنها. کنند می نظارت و ردیابی را داده

 .نندک ترکیب تیم رشد با را پروژه نظارت و ریزی برنامه توانند می که هستند سازانی تیم آنها. کنند می

 چیست؟ داده دانشمند

 به یرسیدگ برای فنی توانایی که هستند تحلیلی های داده متخص صان  جدیدترین از یکی داده دانش مندان 

 از یبیترک آنها. شود داده پاسخ آنها به باید که دارند را سؤاالتی بررسی به تمایل همچنین و پیچیده مس ائل 

 دانش مند داده مورد تقاضا یخیلی از . هس تند  روند کنندگان بینی پیش و کامپیوتر دانش مندان  ریاض یدانان، 

 فناوری بخش در هم و تجارت بخش در هم زیرا دارند هم خوبی دس  تمزد و ش  رکت ها وس  ازمان هاس  ت 

 .کنند می کار اطالعات
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 :دهد انجام را زیر وظایف است ممکن داده دانشمند یک روزانه، صورت به

 کندمی   کشف هاداده مجموعه در را هاگرایش و الگوها  

 داده های مدل و بینی پیش های الگوریتم ایجاد. 

 بخشدمی  بهبود را محصوالت یا هاداده کیفیت ماشین، یادگیری هایتکنیک از استفاده با. 

 کندمی  توزیع ارشد مدیریت و ها تیم سایر به را پیشنهادات. 

 مانند داده ابزارهای از ها داده تحلیل و تجزیه در R ،SAS ،Python  یاSQL کندمی  استفاده. 

 کند؟ می کارچ داده دانشمند یک

. ندک استخرا  را معناداری های بینش تا کند می تحلیل و تجزیه را کار و کسب های داده داده، دانشمند یک

 کند، می حلزیر  مراحل طریق از را تجاری مشکالت داده دانشمند یک دیگر، عبارت به

 به و درست س ؤاالت  طرح با داده دانش مند  ها،داده تحلیل و تجزیه و آوریجمع به پرداختن از قبل .1

 مجموعه و متغیرها صحیح مجموعه داده دانشمند سپس.کندمی تعیین را مشکل درک، آوردن دست

 .کند می تعیین را ها داده

 می آوری جمع متفاوت منابع از بسیاری از را ساختار بدون و س اختاریافته  های داده داده دانش مند  .5

 .غیره و عمومی های داده سازمانی، های داده - کند

 مناس  ب قالبی به را هاآن و کرده پردازش را خام هایداده داده، دانش  مند ها،داده آوریجمع از پس .3

 تض  مین برای ها داده اعتبارس  نجی و کردن تمیز ش  امل این. کندمی تبدیل تحلیل و تجزیه برای

 .است دقت و بودن کامل یکنواختی،

 یک یا ML الگوریتم - تحلیلی سیستم به ش دند،  ارائه اس تفاده  قابل ش کل  به ها داده اینکه از پس .2

 و تحلیل و تجزیه را روندها و الگوها داده دانش  مندان که اینجاس  ت. ش  وند می وارد آماری مدل

 .کنند می شناسایی

 ها حل راه و ها فرصت یافتن برای را ها داده، دانشمند شدند، ارائه کامل طور به ها داده که هنگامی .2

 .کند می تفسیر

 انتقال و مناسب ذینفعان با گذاشتن اش تراک  به برای بینش و نتایج تهیه با را کار داده دانش مندان  .6

 .رسانندمی پایان به نتایج
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 دمفی داده علم واضح درک در که باشییم  آگاه ماشیین  یادگیری هایالگوریتم برخی از باید اکنون

 .هستند

 شویم؟ داده دانشمند چرا

 ددار وجود دیگری محکم دلیل اینجا در رسید؟ می نظر به انگیز هیجان. چیست داده علم که آموختید ش ما 

 تقاض ا  ،Forbes و Glassdoor به توجه با. کنید دنبال خود کاری زمینه عنوان به را داده علم باید چرا که

 این عمر طول و دوام از که یافت، خواهد افزایش درص  د 58 میزان به 5256 س  ال تا داده دانش  مندان برای

 ارائه اشم به را شانس این داده علم باشید، داشته امن شغلی خواهید می اگر بنابراین کند، می صحبت حرفه

 .دهد می

 آمریکا در مشاغل بهترین دوم رتبه در دالر 150222 پایه حقوق میانگین با داده دانشمند شغل این، بر عالوه

 .گرفت قرار 5251 سال در

 داده علم از استفاده

 امکان و کند ش  ناس  ایی غیرمرتبط یا نیافته س  اختار ظاهرا  هایداده در را الگوهایی اس  ت ممکن داده علم

 .کند فراهم را بینیپیش و گیرینتیجه

 آن تبدیل برای هاییاس  تراتژی از توانندمی آورندمی دس  ت به را کاربر هایداده که فناوری وکارهایکس  ب

 .کنند استفاده سودآور یا ارزشمند اطالعات به هاداده

 تعداد کاهش. راننده بدون خودروهای مانند اس  ت، کرده نفوذ نقل و حمل ص  نعت به همچنین داده علم

 داده راننده، بدون خودروهای با مثال، عنوان به. است س اده  راننده بدون خودروهای از اس تفاده  با تص ادفات 

 سرعت محدودیت مانند داده، علم رویکردهای از استفاده با ها داده و شود می ارائه الگوریتم به آموزشی های

 .گیرند می قرار بررسی مورد غیره و شلوغ های خیابان بزرگراه، در

 یکژنوم و ژنتیک تحقیقات طریق از را درمانی سازی سفارشی از بهتری سطح داده علم کاربردی های برنامه

 .دهند می ارائه

 داده دانشمند

. نیدک پیدا را ها داده کجا و دارند نیاز پاسخ به سواالتی چه چیس ت،  مش کل  که کنید تعیین: ش غلی  هنقش  

 .مربوطه های داده ارائه و کردن،جداسازی  استخرا ، همچنین،
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 آماری های مهارت ها، داده تجسم ،(SAS ،R ،Python) نویسی برنامه های مهارت: نیاز مورد های مهارت

 ماشین یادگیری و ،Hadoop ،SQL دانش ریاضی، و

 داده تحلیلگر

 را ها داده و کنند می پر را تجاری تحلیلگران و داده دانش  مندان بین ش  کاف تحلیلگران: ش  غلی هنقش  

 و تجزیه آنها. دهند پاسخ کند می مطرح س ازمان  که س ؤاالتی  به تا کنند می تحلیل و تجزیه و س ازماندهی 

 .کنند می تبدیل کیفی اقدام های آیتم به را آنها و گیرند می را فنی های تحلیل

 به ،(SAS، R، Python) نویس  ی برنامه های مهارت ریاض  ی، و آماری های مهارت: نیاز مورد های مهارت

 .ها داده تجسم و بحث در تجربه عالوه

 داده مهندس

 می تمرکز سازمان داده زیرساخت سازی بهینه و مدیریت استقرار، توسعه، بر داده مهندس ان : ش غلی  نقش ه 

 .نندک می پشتیبانی داده دانشمندان از جو و پر  برای ها داده تبدیل و انتقال به کمک با مهندسان. کنند

 های زبان ،(MongoDB ،Cassandra DB مانند) NoSQL داده های پایگاه: نیاز مورد های مهارت

 (.Apache Hadoop) ها ورک فریم و اسکاال، و جاوا مانند نویسی برنامه

 داده علم ابزارهای

 برای داده دانش  مند به کمک برای زیادی ابزارهای خوش  بختانه، اما اس  ت، برانگیز چالش داده علم حرفه

 .دارد وجود خود شغل در موفقیت

 SAS ،Jupyter ،R Studio ،MATLAB ،Excel ،RapidMiner :ها داده تحلیل و تجزیه

 Informatica/ Talend ،AWS Redshift: داده تمیزکاری

 Jupyter ،Tableau ،Cognos ،RAW: ها داده متصورسازی

 Spark MLib ،Mahout ،Azure ML Studio: ماشین یادگیری

 

 الهام حیدری:  تألیفو گردآوری 
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 تاورس، دنیای جدیدم

 

 

 

 بخش نخست

با تغییرنام شرکت فیسبوک به متا، واژه متاور  دوباره بر سر زبان ها افتاد. اگرچه متاور  عبارت جدیدی 

جانبه تکنولوژی، امکان ایجاد و گردد اما با گسترش همهنیست و پیدایش آن حداقل به سی سال پیش برمی

متاور  فراهم شده است. افزایش سرعت اینترنت در سطح جهان، ایجاد بسترهای دسترسی کامل به 

سازی دنیای مجازی از جمله دالیل های واقعیها و ایجاد دستگاهغیرمتمرکز و امن برای ساخت اپلیکیشن

. دهیمهای آن پاسخ میپیشرفت متاور  هستند. در این مقاله، سوال متاور  چیست را با بررسی ویژگی

های بزرگ فعال در این حوزه و کاربردهای متاور  از جمله های مورد استفاده در متاور ، شرکتنولوژیتک

 .شونددیگر مباحثی هستند که به طور جامع و کامل در این مقاله بررسی می
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 متاورس  مفهوم

تشکیل شده « جهان»به معنی  «Universe» و« فرا»به معنی  «Meta» از ترکیب دو کلمه« متاور »

 «تصادف در برف»در رمان  1995دهد. این واژه اولین بار در سال می« فراتر از جهان »است که روی هم معنی 

 (Snow Crash)  نیل استفنسون»نوشته » (Neal Stephenson)  مطرح شده است. دنیایی که استفنسون

استفاده از آواتارهای خود به معاشرت با  در این رمان ساخته به این صورت است که افراد در دنیای مجازی، با

ها را شکست دهند و حتی با رقیبان خود مبارزه کرده و آنپردازند و خرید و فروش انجام مییکدیگر می

 .دهندمی

چه امروز به عنوان متاور  در دنیا مطرح است، مشابه داستان استفنسون است با این تفاوت که مفاهیم آن

شود. متاور  های مختلفی از آن تبدیل به واقعیت میروز بخشبهن نیستند و روزمطرح شده دیگر داستا

افزارهای مختلف به آن افزارها و نرمدنیای مجازی فراتر از دنیای فیزیکی است که افراد با استفاده از سخت

خرید  ،سرتهای مختلفی مانند شرکت در یک کنتوانند فعالیتداشتن هویت مستقل، میشوند و با وصل می

اری جلسه کاری را های مختلف، شرکت در یک مسابقه و برگزو استفاده از آن برای فعالیت زمین در متاورس

 .انجام دهند

https://blog.faradars.org/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://blog.faradars.org/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://blog.faradars.org/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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های روزمره در دنیای واقعی، در متاورس قابل انجام خواهد بود با گسترش علم و تکنولوژی، بسیاری از فعالیت

ای که در ها به شدت تغییر خواهد کرد. نکتههای انسانهای آینده به احتمال زیاد چرخه فعالیتو در سال

های فضای مجازی و شبکه های اساسی باکرد این است که متاورس، تفاوتمورد متاورس باید به آن توجه 

  موجود دارد. اجتماعی

 

 های اساسی متاورس ویژگی

نیاز ساخت متاور  است. های اجتماعی پیشتوان گفت ایجاد فضای مجازی و گسترش شبکهدر واقع می

مجازی ها، تفاوت اساسی دنیای متاور  با فضای متاور  سه ویژگی اساسی و کلیدی دارد و این ویژگی

 .سه ویژگی اساسی متاور  هستند« استانداردسازی»و « تعامل»، «حضور»دهند. موجود را نمایش می

 

https://blog.faradars.org/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
https://blog.faradars.org/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
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 در متاورس « حضور»ویژگی 

د گیرند باید تا حدر فضای متاور  به این معنی است که وقتی افراد در این فضا قرار می (Presence) حضور

ا در آن داشته باشند. در دنیای مجازی، بخشی از این حس با امکان، احسا  واقعی بودن و لمس کردن فضا ر

شود. طبیعی است که تما  تصویری احسا  بهتری نسبت به تما  صوتی تما  صوتی و تصویری ایجاد می

 که محیط اطرافکند اما، تصویر دو بعدی ایجاد شده در تما  تصویری بدون اینها ارائه میکردن به آدمو چت

 .تما  یکی باشد، در انتقال حس واقعی حضور همچنان ناموفق استتبدیل دو طرف 

ای از های جدید هستند. نمونهها و تکنولوژیدر متاور  به دنبال افزایش احسا  حضور با استفاده از دستگاه

ها کهای سه بعدی و چند بعدی تجربه کرد. با استفاده از این عینتوان با استفاده از عینکاین نوع حضور را می

و نمایشگرها، کاربران قادر هستند دنیای موجود در اطراف مخاطبان خود را به صورت سه بعدی لمس کنند. 

سازی حرکت و لمس نیز در این فضا به عالوه بر این، با داشتن سنسورهایی در سر، دست و پا، امکان شبیه

 .آیدوجود می
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 در متاورس « تعامل»ویژگی 

       تعامل شود، ویژگیمتاور  که باعث تفاوت فاحش آن با دنیای مجازی فعلی میدومین ویژگی اساسی 

(interoperability)  ست. ویژگی تعامل به این معنی است که دنیاهای مختلف ساخته شده در فضای ا

ک یمتاور  باید قابلیت تعامل با یکدیگر را داشته باشند. به این معنی که شما اگر در یک بازی متاورسی 

توانید از آن در یک دنیای متاور  دیگر برای مسافرت استفاده کنید. با این ویژگی شما قادر ماشین دارید می

ها های مجازی خود را به همراه داشته باشید و در صورت نیاز آنخواهید بود در تمامی فضاهای موجود دارایی

 .را بفروشید یا معامله کنید

گی وجود ندارد. شخصیتی که شما به عنوان مثال در اینستاگرام دارید و در فضای مجازی کنونی این ویژ

اید، هیچ ارتباطی با محتوا و پروفایل شما در لینکدین محتوایی که در آن به عنوان دارایی برای خود ثبت کرده

م سیستفروش بدون کمک گرفتن از ابزارهای متمرکز مثل  ندارد. عالوه بر این، بسیاری از تعامالت خرید و

اربران مرز ممکن است مشکالتی برای کپذیری بیبانکی قابل انجام نیست. البته توجه داشته باشید که تعامل

کنند منفعت زیادی از تعامل به هایی که بر روی متاور  کار میایجاد کند و عالوه بر آن خیلی از شرکت

 .مرز نخواهد بودیاد بیآورند. بنابراین، تعامل در این فضا نیز به احتمال زدست نمی

 ادامه دارد...

 
 

 تالیف و ترجمه: مهدی رضاییان

 گردآوری : منصور باباخانی
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