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مسائل موبایل ها و اجتماعی شبکه های اینترنت، شدن فراگیر است. تغییر حال در و پویا بسیار شاخه ای کامپیوتر علوم
حال در کامپیوتر علوم برجستٔه دانشمند سه نیست. ممکن سنتی روش های با آن ها حل که آورده اند وجود به جدیدی
(نسخٔه به می توان که اینست جدید دوران ویژگی های از یکی هستند. جدید کامپیوتر علوم مبانی زمینٔه در کتابی نوشتن
به را مطالبش فهرست به کردن نگاه دست کم یا کتاب این خواندن داشت۱. دسترسی آن انتشار از پیش کتاب یک غیرنهایی)
ترجمه ای ادامه در می کنم. پیشنهاد اکیدًا عملی، هم و نظری مباحث به عالقمندان هم کامپیوتر، علوم به عالقمندان همٔه

است. آمده کتاب مقدمٔه از

زبان های هنگام آن در اصلی مباحث شد. متولد میالدی ۶۰ دهٔه در دانشگاهی رشته یک عنوان به کامپیوتر «علوم
زبان ها نظریٔه مثل درس هایی ولذا بودند، زمینه ها این برای موردنیاز ریاضیات و عامل سیستم های کامپایلرها، برنامه نویسی،
کلیدی مبحث یک عنوان به الگوریتم ها نظریٔه ،۷۰ دهٔه در می شدند. تدریس دانشگاه ها در محاسبه پیچیدگی و ماشین ها و

کرد. استفاده بهتر آن از می توان چطور که این و بود «کامپیوتر» روی تأکید شد. مطرح

کرد معنا را آن می توان چطور که این و هست داده۲ روی بیشتری تأکید و داده رخ اساسی تغییراتی اخیر دهه های در
داده از وسیعی حجم های نگه داری و جمع آوری برای الزم فناوری های ما امروزه که اینست علت کرد. استفاده بهتر آن از و
عالوه، به مجازی). اجتماعی شبکه های و مالی، تراکنش های انسان ها، ژن های به مربوط داده های (مثًال کرده ایم پیدا را
است کامپیوتری برنامٔه جالب، نمونٔه یک رسید. شگفت آوری نتایج به می توان داده ها درست تحلیل با که است شده روشن
و کرده تحلیل را واقعی بازی هزار ۱۰۰ به مربوط داده های برنامه این است. کرده طراحی GO بازی برای گوگل شرکت که

است: دریافت قابل نویسندگان از یکی شخصی صفحٔه از کتاب ۲۰۱۶ ژانویٔه ۱نسخٔه
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بدهد.۳ شکست را جهان قهرمان شد موفق پیش ماه دو

پژوهش گران برای که است جدیدی مسئلٔه داده، از مناسب استفادٔه و تحلیل و فهم برای کامپیوتر از استفاده بنابراین
را پژوهش گرانی چنین برای الزم نظری مبانی که بوده این کتاب این نوشتن از هدف است. شده مطرح کامپیوتر علوم
درد به آینده سال ۴۰ طی که باشد ریاضیاتی آمده کتاب این در که ریاضیاتی کرده اند تالش نویسندگان و دهیم، پوشش
احتمال، و آمار به گسسته ریاضیات از تمرکز تغییر گذشته، به نسبت عمده تغییر یک خورد. خواهد کامپیوتر علوم محققین

می باشد. عددی روش های و جبرخطی

کارشناسی و کارشناسی مقاطع در کورنل و CMU مثل معتبری دانشگاه های در تدریس برای کتاب این اولیٔه نسخه های
مبانی ارائٔه بر کتاب تأکید که است ذکر شایان آمده اند. کتاب پیوست در الزم ریاضی پیش نیازهای است. شده استفاده ارشد

کاربردی. مسئلٔه چند یا یک عمیق بررسی نه و است ریاضی

یادگیری و اطالعات بازیابی و جستجو مثل شاخه هایی در امروزه می شود. آغاز باال ابعاد هندسٔه دربارٔه بحث با کتاب
موارد برخی در اگرچه این چنینی نمایش می شود. نگاه مؤلفه زیادی تعداد با بردارهایی صورت به عمومًا داده ها به ماشین،
دربارٔه ما شهود است. شده استاندارد دیگر اآلن و دارد متعددی مزیت های عملی نظر از شده معلوم نیست، طبیعی چندان
تفاوت های به کتاب دوم فصل در باشد. گمراه کننده بسیار باالتر ابعاد فضاهای فهم در می تواند ُبعدی سه و دو فضاهای

می پردازیم. باال و پایین ابعاد بین اصلی

مرکزی قضیٔه یک دارد. به سزایی اهمیت آن ها با کردن کار و ماتریس ها شناخت باال، ابعاد در داده ها با کردن کار برای
چهارم فصل در دارد. متعددی عملی و نظری کاربردهای که است singular value decomposition ماتریس ها، دربارٔه

می پردازیم. کاربردهایش و قضیه این الگوریتمی جنبه های به

حد تا که باشیم داشته ساده ای مدل های باید اجتماعی، شبکه های و اینترنت مثل بزرگی شبکه های بهتر فهم برای
نام Erdős-Rényi تصادفی گراف که می کنیم، بررسی را این چنینی مدل ساده ترین ما باشند. شبکه ها این شبیه ممکن
پدیده های به منجر می تواند رئوس تک تک به مربوط جزئی رفتارهای سری یک چطوری که می دهد نشان بررسی این دارد.

می شوند. بررسی کتاب این در هم تصادفی گراف های از دیگر مدل چند بشود. بزرگ همبندی مؤلفه های مثل فراگیر

توانسته اند کلی روش های سری یک که بوده این اخیر دهٔه دو در کامپیوتر علوم در جالب بسیار مشاهدات از یکی
بینایی زمینٔه در مسائلی که بوده ماشین۴ یادگیری عمده مثال یک کنند. حل را متفاوتی بسیار زمینه های در مسائلی
مرور را ماشین یادگیری مبانی ما کند. حل توانسته را طبیعی زبان های تحلیل و پیشنهاددهنده، سیستم های ماشین،
نیاز داده مقدار چه به «یادگیری» برای می گوید ما به دقیقًا که می کنیم، معرفی را VC-dimension پارامتر مثًال و می کنیم
با آن ارتباطات و مربوطه ریاضیات است. تصادفی قدم زدن و مارکف زنجیرهای از استفاده دیگر کلی روش یک داریم.

می کنیم. مرور هم را الکتریکی شبکه های

دسترسی آن به همواره الگوریتم و دارد قرار حافظه در مسئله ورودی که اینست بر فرض الگوریتم ها کالسیک نظریٔه در
http://goo.gl/eWLH2F ۳
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مطرح مسائل این با کار برای جدید محاسباتی مدل چندین نیست. صادق جدید مسائل از بسیاری مورد در فرض این دارد.
مدل ها این با کار برای مرکزی ایدٔه یک می شوند. بررسی هفتم فصل در که streaming و online مدل های مثل شده اند،
و آماری پارامترهای چه و کرد گلچین را داده ها خوب می توان چطور می کنیم بحث فصل این در است. کردن۵ گلچین

زد. تخمین می توان دقتی چه با را جبرخطی ای

شبیه گروه هر اعضای که طوری به است کوچک تر گروه هایی به آن تقسیم بندی داده، با کار برای مدرن عمدٔه ابزار یک
را جدیدتر الگوریتم های هم چنین و ( k-means (مثل گروه بندی برای کالسیک روش های برخی کتاب این در هم اند.۶

کرد. خواهیم بحث هم گروه بندی کیفیت ارزیابی مورد در عالوه به می کنیم. معرفی

رتبه بندی روش های شایعات۸، پخش بر مبتنی روش های گرافی۷، مدل های می شوند مطرح کتاب در که مباحثی دیگر
جمع آوری ریاضی پیش نیازهای مجموعٔه کتاب پیوست در هستند. رفته۹ دست از اطالعات بازیابی نهایتًا و رأی گیری، و

شده اند.»
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