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علوم انسانی  دیجیتال می تواند  گیج کننده باشد. ما با پروفسور کنستانس کروپتون، که کرسی  قلمرو

تحقیقات در علوم انسانی  دیجیتال دانشکده هنر کانادا برعهده ی ایشان  است ، نشستی داشتیم  و 

 .کمک کند قلمرواستیم تا به ما در توضیح این از او خو

 علوم انسانی دیجیتال چیست؟



علوم انسانی استفاده می کنیم. فناوری دیجیتال به ما این  امپیوترها برای کمک به دانشعلوم انسانی دیجیتالی ، ما از کدر 

به عنوان  .امکان را می دهد که سؤاالتی را بپرسیم و یا به آنها پاسخ دهیم که در نبود فناوری نمی توانستیم به آنها بپردازیم

اما ما می توانیم از الگوریتم هایی  ،شته شده در قرن نوزدهم را بخواندکتاب نو 5000تواند مثال یک فرد به تنهایی نمی 

برای جستجوی الگوها و گرایش ها استفاده کنیم تا به ما در درک بهتر جابجایی های فرهنگی و نوآوری های رخ داده در 

 آن دوره کمک کنند. 

ای نشان دادن ارتباط بین افراد استفاده کنیم که بیان آن به صورت ما همچنین می توانیم از تصویر سازی دیجیتالی بر

ول را بصورت آنالین ما می توانیم نمایشگاه های دیجیتالی ایجاد کنیم که موارد نادر و غیرمعم نوشتاری دشوار خواهد بود.

 دیگر به نمایش درآیند.، و این شامل مواردی است که هرگز نمی توانستند در دنیای واقعی در کنار یکگرد هم آورند

 چرا مطالعه ی علوم انسانی دیجیتال مهم است؟

مانند  دهند، یل  میشکتروزمره ما را  یکه زندگ است یا دهیچیبا سؤاالت پ نشان دهنده مقابله این علوم یعلوم انسان تاریخ

علوم  دگاهیمهم است که د شکوفا. یدموکراس کی نیتضم یچگونگ ای ینژادپرست ای یهراس گانهیکاهش اثرات ب یچگونگ

پاسخ به سواالت  یبرا یتالیجید ی، اما آوردن ابزارهاارائه شود یو رسانه ا ی، هوش مصنوعیتوسعه فناور نهیدرزم یانسان

 ی، هنرهاارتباطات ،ی، مطالعات ادب، فلسفهخی، که شامل تاریو هنرها به طور کل - یعلوم انسان مهم است. زین یعلوم انسان

 یاستفاده از ابزارها کنند. یمؤثر کمک م راتییتغ جادیا یو چگونگ خیبه ما در درک تار - شوند یم گرید دو موار بایز

 است. موثر اریبس تالیجید یایتوسعه دن یبرا یعلوم انسان قاتیاستفاده از تحق و یعلوم انسان قاتیتحق یبرا یتالیجید

 

 .کردند جادیا ایشبکه پو ی، نمودارهاکانادا یهایاز ناهنجار یکی خیکشف تار یبرا انشیپروفسور کروپتون و دانشجو

 چه توصیه هایی می کنید؟ تالیجید یعلوم انسان عالقمند به انیبه دانشجو



 تالیجیکه درباره علوم د یمن به کسان هیتوص خوب است. اریبس قلمرو نی، ای جدیدی کشف کنیدزهایچ دیخواه یاگر م

تحمل خود را باال  کند، یشما را جلب م یو علوم انسان یهنر قیتحق یکه مهارتها هنگامیکه است  نیکنجکاو هستند ا

 کارگاه برید و به تیم تحقیقاتی، به بردارید  (DH)یک کالس علوم انسانی دیجیتال .  دیشو لیمتماو به سمت تکرار  دیببر

 استاد دانشگاهتان بپیوندید. 

 چرا دانشگاه اوتاوا یک مکان عالی برای کار در این زمینه است ؟ 

 یعلوم انسان یها شگاهیآزما نیاز اول یکی -است  نهیزم نیدر ا شگامیتاوا پواست. دانشگاه ا زیشگفت انگ یشهر جانیا

دوره  کی، از جمله تالیجید یعلوم انسان یعال یها تیدانشگاه انواع فعال نیا .ایجاد شد دانشگاه نیدر کانادا در ا تالیجید

 ییاکثر دانشگاهها .باشد یکتابخانه را دارا  م یزبانیبه م یآموزش یو کارگاه ها یسخنران تعدادی، یکوتاه در  مقطع کارشناس

، اختصاص داده اند یمقطع ارشد و دکتر انیدهند، آنها را فقط به دانشجو یرا ارائه م یتالیجید یعلوم انسان یکه برنامه ها

، اوتاوا نیعالوه بر ا .دیمطالعه کن ی نیزدهد که موضوع را در سطح کارشناس یفرصت را به شما م نیاما دانشگاه اوتاوا ا

 یانجام کارها یدانش آموزان برا یرا برا یخوب اریبس یکه فرصت ها است ییدادهایسسات و روؤهمه انواع مو خانه  زبانیم

 ی، موزه علوم و فناورکانادا یگانیکتابخانه و بااز جمله این فعالیتها شامل  دهند. یارائه م یمربوط به علوم انسان یتالیجید

 .وجود دارد نجایدر ا تالیجید یعلوم انسان یعال ییهم افزا انواع. همه است گریو موارد د یاستارتاپتیم های ، کانادا

 

 

 

د تا به طور مؤثر حال را وانند به ما در درک گذشته کمک کنت یم تالیجید یپروفسور کروپتون معتقد است که علوم انسان

 .میکن جادیا یبهتر ندهیآ جهیداده و در نت رییتغ


