امروزه به دليل گسترش دانش و پيچيده تر شدن تصميم گيري ،استفاده از سيستم هاي اطالعاتي به
خصوص سيستم هاي در حمايت از هوش مصنوعي تصميم گيري اهميت بيشتري يافته است.
گسترش دانش در حوزه ي پزشكي و پيچيدگي تصميمات مرتبط با تشخيص و درمان به عبارتي حيات
انسان توجه متخصصين را به استفاده از سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري در امور پزشكي جلب
نموده است .در اين بين ،استفاده از انواع مختلف سيستم هاي هوشمند در پزشكي رو به افزايش است
به دليل پيچيدگي تصميمات پزشكي ،كاربرد سيستم هاي اطالعاتي جهت پشتيباني از اين تصميمات
افزايش يافته است .در اين بين ،نقش سيستم هاي هوشمند در ياري رساني به پزشكان برجسته است .
مهم ترين چالشهاي به كارگيري اين سيستم ها مورد بحث قرار گرفته است .محدوديت تكنولوژي،
هزينه ي سيستم ،نگهداري متخصصين در سازمان ،وارد كردن داد هاي بيمار در سيستم ،مشكالت
كسب دانش ،مدل سازي دانش پزشكي ،تأييد عملكرد سيستم ،توصيه هاي اشتباه و مسؤوليت در برابر
خطا ،محدوديت حوزه ي عملياتي هوش مصنوعي و ضرورت يكپارچگي آن با فعاليت هاي جاري از
جمله چالشهاي پيش روي به كارگيري اين نوع سيستم ها است
تعریف هوش مصنوعی )(Artificial Intelligence
هوش مصنوعي به هوشي كه يک ماشين در شرايط مختلف از خود نشان ميدهد ،گفته ميشود .به
عبارت ديگر هوش مصنوعي به سيستمهايي گفته ميشود كه ميتوانند واكنشهايي مشابه رفتارهاي
هوشمند انساني از جمله درک شرايط پيچيده ،شبيهسازي فرايندهاي تفكري و شيوههاي استداللي
انساني و پاسخ موفق به آنها ،يادگيري و توانايي كسب دانش و استدالل براي حل مسايل را داشته باشند .
بيشتر نوشتهها و مقالههاي مربوط به هوش مصنوعي ،آن را به عنوان «دانش شناخت و طراحي عاملهاي
هوشمندتعريف كردهاند.
دانشها ،علوم ،و فنون قديم و جديد

هوش مصنوعي را بايد عرصه پهناور تالقي و مالقات بسياري از
عصبشناسی،

روانشناسی،

زبانشناسی ،ریاضیات،

دانست .ريشهها و ايدههاي اصلي آن را بايد در فلسفه،
فیزیولوژی ،تئوري كنترل ،احتماالت و بهينهسازي جستجو كرد و كاربردهاي گوناگون و فراواني در علوم
رايانه ،علوم مهندسي ،علوم زيستشناسي و پزشكي ،علوم اجتماعي و بسياري از علوم ديگر دارد.
از زبانهاي برنامهنويسي هوش مصنوعي ميتوان به لیسپ ،پرولوگ ،کلیپس و ویپیاکسپرت اشاره كرد.

يک «عامل هوشمند» سيستمي است كه با شناخت محيط اطراف خود ،شانس موفقيت خود را پس از
تحليل و بررسي افزايش ميدهد
جان مکارتی كه واژه هوش مصنوعي را در سال  ۱۹۵۶استفاده نمود ،آن را «دانش و مهندسي ساخت
ماشينهاي هوشمند» تعريف كردهاست.
هوش مصنوعي در علم پزشكي امروزه به دليل گسترش دانش و پيچيدهتر شدن فرايند تصميمگيري،
استفاده از سيستمهاي اطالعاتي به خصوص سيستمهاي هوش مصنوعي در تصميمگيري ،اهميت
بيشتري يافتهاست .هوش مصنوعي گسترش دانش در حوزه پزشكي و پيچيدگي تصميمات مرتبط با
تشخيص و درمان  -به عبارتي حيات انسان  -توجه متخصصين را به استفاده از سيستمهاي پشتيبان
تصميمگيري در امور پزشكي جلب نمودهاست .به همين دليل ،استفاده از انواع مختلف سيستمهاي
هوشمند در پزشكي رو به افزايش است ،به گونهاي كه امروزه تأثير انواع سيستمهاي هوشمند در پزشكي
مورد مطالعه قرار گرفتهاست.
ریاضیدانانی نظير جرج بول كه اقدام به ارائه قوانين و نظريههايي در مورد

هوش مصنوعي توسط فالسفه و
رایانههایالکترونیکی در سال  ،۱۹۴۳هوش مصنوعي ،دانشمندان

منطق نمودند ،مطرح شده بود .با اختراع
آن زمان را به چالشي بزرگ فراخواند .دراين شرايط ،چنين بهنظر ميرسيد كه اين فناوري قادر به
شبيهسازي رفتارهاي هوشمندانه خواهد بود.
با وجود مخالفت گروهي از متفكّرين با هوش مصنوعي كه با ترديد به كارآمدي آن مينگريستند تنها پس
سامانههایهوشمند در صنايع گوناگون شديم.

از چهار دهه ،شاهد تولد ماشينهاي شطرنج باز و ديگر
نام هوش مصنوعي در سال  ۱۹۶۵ميالدي به عنوان يک دانش جديد ابداع گرديد .البته فعاليت در اين
زمينه از سال  ۱۹۶۰ميالدي شروع شد .بيشتر كارهاي پژوهشي اوليه در هوش مصنوعي بر روي انجام
قضیههای رياضي با كمک رايانهها بود .در آغاز چنين به نظر ميآمد كه رايانهها

بازیها و نيز اثبات

ماشيني
قادر خواهند بود چنين فعاليت هايي را تنها با بهره گرفتن از تعداد بسيار زيادي كشف و جستجو براي
مسيرهاي حل مسئله و سپس انتخاب بهترين روش براي حل آنها به انجام رسانند.
اصطالح هوش مصنوعي براي اولين بار توسط جان مكارتي (كه از آن بهعنوان پدر علم و دانش توليد
هایبرنامهنویسی هوش مصنوعي به

ماشينهاي هوشمند ياد مي شود) استفاده شد .وي مخترع يكي از 
زبان
نام لیسپ( به انگلیسی ): lispاست .با اين عنوان ميتوان به هويت رفتارهاي هوشمندانه يک ابزار مصنوعي

پي برد( .ساخته دست بشر ،غيرطبيعي ،مصنوعي) حال آنكه هوش مصنوعي به عنوان يک اصطالح
عمومي پذيرفته شده كه شامل محاسبات هوشمندانه و تركيبي (مركب از مواد مصنوعي) است.
از اصطالح " "Strong and Weak AIميتوان تا حدودي براي معرفي ردهبندي سيستمها استفاده
كرد.
كاربردهاي هوش مصنوعي چنان گسترده و فراگير شده اند كه بسياري از اين كاربردها ديگر با نام هوش
مصنوعي شناخته نمي شوند و نام تخصصي خود را دارند .تأثير هوش مصنوعي را اكنون ميتوان در همه
جهات و نقاط زندگي مردم ديد .آيفوني كه قادر به تشخيص اعضاي خانه است يا تلويزيوني كه نور صفحه
نمايش دلخواه را با تعداد افراد تنظيم ميكند ،همه و همه كاربردهاي هوش مصنوعي هستند.
كا ربردهاي عملي آن دسته از كاربردهاي هوش مصنوعي هستند كه عمليات خاصي را انجام داده و عمل
يا تأثير آن به وضوح توسط كاربر احساس خواهد شد .براي مثال جست و جوي خودكار گوگل كه از
الگوريتمها و متدهاي پيچيده هوش مصنوعي استفاده ميكند ،پس از انجام يک عمليات پرهزينه و البته
سريع نتايج مرتبط را به شما نشان خواهد داد .ماشينهايي كه قادر هستند خودشان را كنترل كنند .
رباتهاي پرنده يا قايقهاي هوشمند نمونهاي بارز و موفق از اين نوع كاربردها هستند.
نياز به تحليل و استخراج الگو از دادههاي ترافيک شهري ،دريافتي كاركنان و جابه جايي پول در يک
بانک براي جلوگيري از اختالس يک عمليات نيست و تأثير يا خود عمل به وضوح توسط كاربر لمس
نخواهد شد؛ اما در مقابل يک تحليل هوشمند و خودكار است كه كاربرد تحليلي هوش مصنوعي به
حساب ميآيد.
آزمون تورینگ
آزموني است كه توسط آلنتورینگ در سال  ۱۹۵۰در نوشتهاي به نام «محاسبات ماشيني و هوشمندي»
مطرح شد .در اين آزمون شرايطي فراهم ميشود كه شخصي با ماشيني تعامل برقرار كند و پرسشهاي
كافي براي بررسي اقدامات هوشمندانه ماشين ،از آن بپرسد .چنانچه در پايان آزمايش نتواند تشخيص
دهد كه با انسان يا با ماشين در تعامل بودهاست ،آزمون با موفقيت انجام شدهاست .تا كنون هيچ ماشيني
از اين آزمون با موفقيت بيرون نيامده است .كوشش اين آزمون براي تشخيص درستي هوشمندي يک
سيستم است كه سعي در شبيهسازي انسان دارد.

در هر حال هر چند تاكنون تالشهاي متعددي در جهت پيادهسازي تست تورينگ صورت گرفته ،اما
هنوز هيچ ماشيني موفق به گذر از چنين تستي نشدهاست.
همانگونه كه مشخص است ،اين تست نيز كماكان دو پيش فرض اساسي را دربردارد:
۱ـ نمونه كامل هوشمندي انسان است.
۲ـ مهمترين مشخصه هوشمندي توانايي پردازش و درک زبان طبيعي است.
با توجه به اين دو فرض مي توان درک كرد كه چرا آلن تورينگ تنها گذر از اين تست زباني را شرط
دستيابي به هوشمندي ميداند .تست تورينگ اندكي كمتر از نيمقرن هوش مصنوعي را تحت تاُثير قرار
داد اما شايد تنها در اواخر قرن گذشته بود كه اين مسئله بيش از هر زمان ديگري آشكار شد كه
متخصصين هوش مصنوعي به جاي حل اين مسئله باشكوه ابتدا بايد مسائل كماهميتتري همچون درک
تصوير (بينايي ماشين) ،درک صوت و… را حل كنند.
هنوز تعريف دقيقي براي هوش مصنوعي كه مورد توافق دانشمندان اين علم باشد ارائه نشدهاست و اين
به هيچ وجه مايه تعجب نيست .چرا كه مقوله مادر و اساسيتر از آن ،يعني خود هوش هم هنوز بطور
همهجانبه و فراگير تن به تعريف ندادهاست .در واقع ميتوان نسلهايي از دانشمندان را سراغ گرفت كه
تمام دوران زندگي خود را صرف مطالعه و تالش در راه يافتن جوابي به اين سؤال عمده نمودهاند كه:
هوش چيست؟
اما اكثر تعريفهايي كه در اين زمينه ارايه شدهاند بر پايه يكي از  ۴باور زير قرار ميگيرند:
سيستمهايي كه به طور منطقي فكر ميكنند
سيستمهايي كه به طور منطقي عمل ميكنند
سيستمهايي كه مانند انسان فكر ميكنند
سيستمهايي كه مانند انسان عمل ميكنند
شايد بتوان هوش مصنوعي را اينگونه توصيف كرد« :هوش مصنوعي عبارت است از مطالعه اين كه
چگونه كامپيوترها را ميتوان وادار به كارهايي كرد كه در حال حاضر انسانها آنها را صحيح يا بهتر انجام
ميدهند»

هوش مصنوعي به هوشي كه يک ماشين از خود نشان ميدهد يا به دانشي در كامپيوتر كه سعي در ايجاد
آن دارد گفته ميشود .بيشتر نوشتهها و مقالههاي مربوط به هوش مصنوعي آن را «دانش شناخت و
طراحي عاملهاي هوشمند» تعريف كردهاند .يک عامل هوشمند ،سيستمي است كه با شناخت محيط
اطراف خود ،شانس موفقيت خود را باال ميبرد.
اينكه هوش مصنوعي چيست و چه تعريفي ميتوان از آن بيان نمود؟ مبحثي است كه تاكنون دانشمندان
به يک تعريف جامع در آن نرسيدهاند و هريک تعريفي را ارائه نمودهاند كه در زير نمونهاي از اين تعاريف
آمدهاست.
هنر ايجاد ماشينهايي كه وظايفي را انجام ميدهند كه انجام آنها توسط انسانها نياز به هوش دارد
(كورزويل)۱۹۹۰ -
مطالعه استعدادهاي ذهني از طيق مدلهاي محاسباتي (كارنياک و مک درموت – )۱۹۸۵
مطالعه اينكه چگونه كامپيوترها را قادر به انجام اعمالي كنيم كه در حال حاضر ،انسان آن اعمال را بهتر
انجام ميدهد( .ريچ و نايت )۱۹۹۱-
خودكارسازي فعاليتهايي كه ما آنها را به تفكر انساني نسبت ميدهيم .فعاليتهايي مثل تصميمگيري،
حل مسئله ،يادگيري و … (بلمن )۱۹۷۸-
تالشي نو و مهيج براي اينكه كامپيوترها را قادر به فكر كردن كنيم .ماشينهايي با فكر و حس تشخيص
واقعي (هاگلند)۱۹۸۵-
يک زمينه تخصصي كه به دنبال توضيح و شبيهسازي رفتار هوشمندانه بوسيله فرايندهاي كامپيوتري
است( .شالكوف )۱۹۹۰-
مطالعه محاسباتي كه درک ،استدالل و عمل كردن را توسط ماشينها را ممكن ميسازد( .وينستون –
)۱۹۹۲
توانايي دست يافتن به كارايي در حد انسان در همه امور شناختي توسط رايانه (آلن تورينگ – )۱۹۵۰

هوش مصنوعي دانش و مهندسي ساخت ماشينهاي هوشمند و به خصوص برنامههاي رايانهاي هوشمند
است .هوش مصنوعي با وظيفه مشابه استفاده از كامپيوترها براي فهم چگونگي هوش انسان مرتبط است،
اما مجبور نيست خودش را به روشهايي محدود كند كه بيولوژيكي باشند( .جان مک كارتي – )۱۹۸۰
هوش مصنوعي علم طراحي سيستمهايي رايانهاي ويا الكترونيكي است كه تالش مينمايد تا رفتار انسان
گونه را بازسازي نمايد ".به عبارت ديگر :هوش مصنوعي علم و مهندسي ايجاد ماشينهايي با هوش با
به كارگيري از كامپيوتر و الگوگيري از درک هوش انساني يا حيواني و نهايتاً دستيابي به مكانيزم هوش
مصنوعي در سطح هوش انساني ميباشد.
هوشمندي مفهومي نسبي دارد و نميتوان محدوده صحيحي را براي ارائه تعريف از آن مشخص نمود.
رفتاري كه از نظر يک فرد هوشمند به نظر مي رسد؛ ممكن است براي يک فرد ديگر اينگونه به نظر نرسد.
اما در مجموع خصوصيات زير قابليتهاي ضروري براي هوشمندي است:
پاسخ به موقعيتهاي از قبل تعريف نشده با انعطاف بسيار باال و بر اساس بانک دانش
معنا دادن به پيامهاي نادرست يا مبهم
درک تمايزها و شباهتها
تجزيه و تحليل اطالعات و نتيجهگيري
توانمندي آموختن و يادگرفتن
برقراري ارتباط دوطرفه
به فرض اينكه تعاريف باال را از هوشمندي بپذيريم ،موارد زير فهرستي است از وظايفي كه از يک سيستم
هوشمند انتظار ميرود و تقريباً اكثر دانشمندان هوش مصنوعي بر آن توافق نظر دارند به شرح زير است:
توليد گفتار
تشخيص و درک گفتار (پردازش زبان طبيعي انسان(
دستور پذيري و قابليت انجام اعمال فيزيكي در محيط طبيعي و مجازي

استنتاج و استدالل
تشخيص الگو و بازشناسي الگو براي پاسخ گويي به مسائل بر اساس دانش قبلي
شمايلي گرافيكي يا فيزيكي جهت ابراز احساسات و عكس العملهاي ظريف
سرعت عكس العمل باال
فلسفه هوش مصنوعي
بطور كلي ماهيت وجودي هوش به مفهوم جمعآوري اطالعات ،استقراء و تحليل تجربيات به منظور
رسيدن به دانش يا ارايه تصميم است .در واقع هوش به مفهوم بهكارگيري تجربه به منظور حل مسائل
دريافت شده تلقي ميشود .هوش مصنوعي علم و مهندسي ايجاد ماشينهايي هوشمند با بهكارگيري از
كامپيوتر و الگوگيري از درک هوش انساني يا حيواني و نهايتاً دستيابي به مكانيزم هوش مصنوعي در
سطح هوش انساني است.
در مقايسه هوش مصنوعي با هوش انساني ميتوان گفت كه انسان قادر به مشاهده و تجزيه و تحليل
مسايل در جهت قضا وت و اخذ تصميم است در حالي كه هوش مصنوعي مبتني بر قوانين و رويههايي از
قبل تعبيه شده بر روي كامپيوتر است .در نتيجه عليرغم وجود كامپيوترهاي بسيار كارا و قوي در عصر
حاضر ما هنوز قادر به پياده كردن هوشي نزديک به هوش انسان در ايجاد هوشهاي مصنوعي نبودهايم.
بطور كلّي ،هوش مصنوعي را مي توان از زواياي متفاوتي مورد بررسي و مطالعه قرار داد .مابين هوش
مصنوعي به عنوان يک هدف ،هوش مصنوعي به عنوان يک رشته تحصيلي دانشگاهي ،يا هوش مصنوعي
به عنوان مجموعه فنون و راه كارهايي كه توسط مراكز علمي مختلف و صنايع گوناگون تنظيم و توسعه
يافتهاست بايد تفاوت قائل بود.
اتاق چینی
بحثي است كه توسط جان سرل در  ۱۹۸۰مطرح شد در اين راستا كه يک ماشين نمادگرا هرگز نميتواند
داراي ويژگيهايي مانند مغز يا فهميدن باشد .صرف نظر از اينكه چقدر از خود هوشمندي نشان دهد.

مدیریت پیچیدگی
ايجاد و ابداع فنون و تكنيکهاي الزم براي مديريت پيچيدگي را بايد به عنوان هسته بنيادين تالشهاي
علمي و پژوهشي گذشته ،حال و آينده در تمامي زمينههاي علوم رايانه و به ويژه در هوش مصنوعي
معرفي كرد .شيوهها و تكنيک هاي هوش مصنوعي در واقع ،براي حل آن دسته از مسائل به وجود
برنامهنویسیتابعی يا شيوههاي رياضي قابل حلّ نبودهاند.

آمدهاست كه به طور سهل و آسان توسط
در بسياري از موارد ،با پوشانيدن و پنهان ساختن جزئيّات فاقد اهميت است كه بر پيچيدگي فائق
ميآييم و ميتوانيم بر روي بخشهايي از مسئله متمركز شويم كه مهمتر است .تالش اصلي در واقع،
ايجاد و دستيابي به اليهها و ترازهاي باالتر از هوشمندي انتزاع را نشانه ميرود تا آنجا كه سرانجام،
برنامههاي كامپيوتري درست در همان سطحي كار خواهند كرد كه خود انسانها رسيدهاند.
پژوهشهای گسترده دانشمندان علوم مرتبط ،هوش مصنوعي تاكنون راه بسياري پيمودهاست .در

به ياري
اين راستا ،تحقيقاتي كه بر روي توانايي آموختن زبانها انجام گرفت و همچنين درک عميق از احساسات،
دانشمندان را در پيشبرد اين دانش كمک زيادي كردهاست .يكي از اهداف متخصصين ،توليد ماشينهايي
است كه داراي احساسات بوده و دست كم نسبت به وجود خود و احساسات خود آگاه باشند .اين ماشين
بايد توانايي تعميم تجربيات قديمي خود در شرايط مشابه جديد را داشته و به اين ترتيب اقدام به
گسترش دامنه دانش و تجربياتش كند.
براي نمونه ربات هوشمندي كه بتواند اعضاي بدن خود را به حركت درآورد ،نسبت به اين حركت خود
آگاه بوده و با آزمون و خطا ،دامنه حركت خود را گسترش ميدهد و با هر حركت موفقيت آميز يا اشتباه،
دامنه تجربيات خود را وسعت بخشيده و سر انجام راه رفته يا حتي ميدود يا به روشي براي جابجا شدن
دست مييابد كه سازندگانش براي او متصور نبودهاند.
هر چند نمونه باال ممكن است كمي آرماني به نظر برسد ،ولي به هيچ عنوان دور از دسترس نيست.
دانشمندان عموماً براي توليد چنين ماشينهايي از وجود مدلهاي زندهاي كه در طبيعت وجود به ويژه
آدمي نيز سود بردهاند.
هوش مصنوعي اكنون در خدمت توسعه علوم رايانه نيز هست .زبانهاي برنامهنويسي پيشرفته ،كه
توسعه ابزارهاي هوشمند را ممكن ساختهاند ،پايگاههاي دادهاي پيشرفته ،موتورهاي جستجو ،و بسياري
نرمافزارها و ماشينها از نتايج پژوهشهايي در راستاي هوش مصنوعي بودهاند.

از زبانهاي برنامهنويسي هوش مصنوعي ميتوان به ليسپ ،پرولوگ ،كليپس و ويپي اكسپرت ميباشد.
کارگزار هوشمند
عاملها ) (Agentsقادر به شناسايي الگوها و تصميم گيري بر اساس قوانين فكر كردن خود هستند.
قوانين و چگونگي فكر كردن هر عامل در راستاي دستيابي به هدفش ،تعريف ميشود .اين سيستمها بر
اساس قوانين خاص خود فكر كرده و كار خود را به درستي انجام ميدهند .پس عاقالنه رفتار ميكنند ،هر
چند الزاماً مانند انسان فكر نميكنند.
سیستمهای خبره
سيستمهاي خبره زمينهاي پركاربرد در هوش مصنوعي و مهندسیدانش است كه با توجه به نياز روزافزون
جوامع بر اتخاذ راه حلها و تصميمات سريع در مواردي كه دانشهاي پيچيده و چندگانه انساني مورد نياز
است و بر اهميت نقش آنها نيز افزوده ميشود .سيستمهاي خبره به حل مسائلي ميپردازند كه به طور
معمول نيازمند تخصصهاي كاردانان و مت خصّصان انساني است .به منظور توانايي بر حل مسائل در چنين
سطحي (ترازي) ،دسترسي هرچه بيشتر اينگونه سامانهها به دانش موجود در آن زمينه خاص ضروري
ميگردد.
تاریخ هوش مصنوعی
هوش مصنوعي به خودي خود علمي است كامالً جوان .در واقع بسياري شروع هوش مصنوعي را ۱۹۵۰
مي دانند زماني كه آلن تورينگ مقاله دوران ساز خود را در باب چگونگي ساخت ماشين هوشمند نوشت
آنچه بعدها به تست تورينگ مشهور شد .اين روش بيشتر به يک بازي شبيه بود.
فرض كنيد شما در يک سمت يک ديوار (پرده يا هر مانع ديگر) هستيد و به صورت تله تايپ باآن سوي
ديوار ارتباط داريد و شخصي از آن سوي ديوار از اين طريق با شما در تماس است .طبيعتاً يک مكالمه
بين شما و شخص آن سوي ديوار مي تواند صورت پذيرد .حال اگر پس از پايان اين مكالمه ،به شما گفته
شود كه آن سوي ديوار نه يک شخص بلكه (شما كامالً از هويت شخص آن سوي ديوار بيخبريد) يک
ماشين بوده كه پاسخ شما را ميداده ،آن ماشين يک ماشين هوشمند خواهد بود ،در غير اين
صورت(ي عني در صورتي كه شما در وسط مكالمه به مصنوعي بودن پاسخ پي ببريد) ماشين آن سوي
ديوار هوشمند نيست و موفق به گذراندن تست تورينگ نشده است .بايد دقت كرد كه تورينگ به دو
دليل كامالً مهم اين نوع از ارتباط(ارتباط متني به جاي صوت) را انتخاب كرد .اول اين كه موضوع ادراكي

صوت را كامالً از صورت مساُله حذف كند و اين تست هوشمندي را درگير مباحث مربوط به دريافت و
پردازش صوت نكند و دوم اين كه بر جهت ديگري هوش مصنوعي به سمت نوعي از پردازش زبان طبيعي
تاكيد كند.
در زمينه توسعه بازيها ،تا حدي به بازي شطرنج پرداخته شد كه غالباً عدهاي هوش مصنوعي را با
شطرنج همزمان به خاطر ميآورند .مکكارتي كه پيشتر اشاره شد ،از بنيانگذاران هوش مصنوعي است
اين روند را آنقدر اغراقآميز ميداند كه ميگويد:
محدود كردن هوش مصنوعي به شطرنج مانند اين است كه علم ژنتيک را از زمان داروين تا كنون تنها
محدود به پرورش لوبيا كنيم ».به هر حال دستاورد تالش مهندسين و دانشمندان در طي دهههاي نخست
را ميتوان توسعه تعداد بسيار زيادي سيستمهاي خبره در زمينههاي مختلف مانند پزشكي عمومي،
اورژانس ،دندانپزشكي ،تعميرات ماشين ..…،توسعه بازيهاي هوشمند ،ايجاد مدلهاي شناختي ذهن
انسان ،توسعه سيستمهاي يادگيري .…،دانست .دستاوردي كه به نظر ميرسد براي علمي با كمتر از نيم
قرن سابقه قابل قبول به نظر ميرسد.
افقهای هوش مصنوعی
در (Mcclutch ،۱۹۴۳روانشناس ،فيلسوف و شاعر) و  Pittsرياضيدان طي مقالهاي ،ديدههاي آن
روزگار درباره محاسبات ،منطق و روانشناسي عصبي را تركيب كردند .ايده اصلي آن مقاله چگونگي انجام
اعمال منطقي به وسيله اجزاي ساده شبكه عصبي بود .اجزاي بسيار ساده (نورونها) اين شبكه فقط از
اين طريق سيگنال هاي تحريک ) (exitoryو توقيف ) (inhibitoryبا هم درتماس بودند .اين همان
چيزي بود كه بعدها دانشمندان كامپيوتر آن را مدارهاي ) (Andو ) (ORناميدند و طراحي اولين
كامپيوتر در  ۱۹۴۷توسط فون نيومان عميقاً از آن الهام ميگرفت .امروز پس از گذشته نيمقرن از كار
Mcclutchو  Pittsشايد بتوان گفت كه اين كار الهام بخش گرايشي كامالً پويا و نوين در هوش
مصنوعي است .پيوندگرايي ) (Connectionismهوشمندي را تنها حاصل كار موازي و همزمان و در
عين حال تعامل تعداد بسيار زيادي اجزاي كامالً ساده به هم مرتبط ميداند .شبكههاي عصبي كه از
مدل شبكه عصبي ذهن انسان الهام گرفتهاند امروزه داراي كاربردهاي كامالً علمي و گسترده تكنولوژيک
شدهاند و كاربرد آن در زمينههاي متنوعي مانند سيستمهاي كنترلي ،رباتيک ،تشخيص متون ،پردازش
تصوير …،مورد بررسي قرار گرفته است.

کاربرد های هوش مصنوعی
يا بشر قادر خواهد بود موجودي هوشمند همانند خود به وجود آورد؟ آيا زماني فرا خـــواهد رسيد كه
روباتها به خانه ما رفت و آمد كنند؛ كنار ما بنشينند و با ما به تبادل نظر بپردازند؟ شايد سؤاالتي اين
چنين را بتوان زمينه ساز ظهور دانشي نوين ،با عنوان هوش مصنوعي دانست .نخستين جرقههاي هوش
مصنوعي به سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم باز ميگردد.زماني كه آلن تورينگ در سال ۱۹۵۰م.
آزمايشي مبني بر اين كه آيا ماشين قادر است بـــــــــا فرآيندهاي مغز انسان رقابت نمايد ،مطرح
كرد.
جالب است بدانيد مباحث هوش مصنوعي پيش از بوجود آمدن علـــــــــوم الكترونيک ،توسط
فالسفه ورياضي داناني نظير بول م طرح شده بود كه اقدام به ارائه قوانين و نظريه هايي در باب منطق
نمودند .هوش مصنوعي ،شاخهاي از علم كامپيوتر است و در واقع تلفيقي از سه فناوري و گرايش مطرح؛
يعني شبكههاي عصبي ،سيستمهاي استدالل فازي و الگوريتم تكاملي ميباشد.
در مقايسه هوش مصنوعي با هوش انس اني مي توان گفت كه انسان قادر به مشاهده و تجزيه و تحليل
مسايل در جهت قضاوت و اخذ تصميم ميباشد در حالي كه هوش مصنوعي مبتني بر قوانين و رويه هايي
از قبل تعبيه شده بر روي كامپيوتر ميباشد
هدف هوش مصنوعی
نزديک نمودن رفتار و پاسخ يک سيستم كامپيوتري به الگوهايي است كه انسان براساس آن ها رفتار مي
كند و پاسخ مي دهد.گاه سيستم هايي طراحي مي شوند كه قدرت تجزيه و تحليل آن ها از انسان بيشتر
است .ولي باز از الگوهاي ما استفاده مي كنند.
از اهداف متخصصين،توليد ماشينهايي است كه داراي احساسات بوده و دست كم نسبت به وجود خود و
احساسات خود آگاه باشند .اين ماشين بايد توانايي تعميم تجربيات قديمي خود در شرايط مشابه جديد
را داشته و به اين ترتيب اقدام به گسترش دامنه دانش و تجربياتش كند.

کاربردهای هوش مصنوعی در کشاورزی
استفاده براي استخراج اطالعات كشاورزي و نقشه هاي سطح زمين ٬وضعيت آبي و زراعي زمين٬
وضعيت جنگلها و مراتع و  ...خودكار سازي سيستم هاي ماشيني كاشت ٬داشت ٬برداشت و عرضه
محصول و كنترل كيفيت آن نظير سيستم هاي خودكار برداشت و بسته بندي چاي و...
كاربردهاي هوش مصنوعي در صنعت كليه سيستم هاي خودكار جهت برش قطعات مختلف ٬سرهم
كردن و فيكس كردن قطعات داخل هم اتصال آنها به هم  .سيستم كنترل كوره ها رباتهاي مختلفي كه در
برشكاري ورق و اتصال و جوشكاري استفاده مي شود و همچنين سيستم هاي هوشمند بينايي كه در
كنترل كيفيت انواع محصوالت بكار مي رود نام برد
کاربردهای هوش مصنوعی در بازیها
در بازي هاي كامپيوتري دو نوع هوش بيشتر از همه استفاده مي شوند كه به صورت خال صه عبارتند از :
هوش مصنوعي رويدادگرا  :از معمول ترين نوع هوش مصنوعي است .رويداد مي تواند شامل هر چيزي
اعم از اتفاقات بازي تا دستوراتي باشد كه كاربر به شخصيت مجازي خود مي دهد .براساس هر رويدادي
كه در بازي انجام مي شود ،يک واكنش هوشمندانه نيز روي مي دهد .در بازي كانتر دشمن شما نسبت به
صدا حساس است و صداي دويدن شما را هم مي شنود .از اين رو بسته به موقعيت خود ،يا به آهستگي
پنهان مي شود ،يا برمي گردد و از راه ديگري به سوي شما مي آيد يا به سوي شما مي آيد و شليک مي
كند .
هوش مصنوعي هدف گرا  :از رويدادگرا مستقل است .ولي هوش مصنوعي رويدادگرا مي تواند در طراحي
يک بازي ،هدف هاي موتور هوش مصنوعي هدف گرا را تامين كند .در اين نوع هوش مصنوعي ،هدف ؛؛؛
با ارزش بيشتر را انتخاب مي كنه و آن را با تقسيم به زيرهدف هاي كوچک تر ،پردازش مي كند
از نظر كاربرد هوش مصنوعي در بازي دو نوع وجود دارد
بازيهاي كالسيک  /شطرنج  -مار  -پازل و ...
بازيهاي مدرن  /سيمس  - ۲كانتر  -جي تي اي  -مكس پين و
در اين گروه از بازيها موفقيت هاي چشمگيري بدست آمده است .براي نمونه در بازي سيمس  ۲شخصيت
هاي بازي نيازهاي اوليه گرسنگي و تشنگي را دارند و اگر در طول بازي به آنها غذا نرسد مي ميرند...

انتخاب سطح هوشمندي در بازي فوتبال ؛ ضربات در چارچوب  ،پاس ؛ هوشمندي گلر ! در نتيجه  /روند
نزديكي هوش مصنوعي و بازي باعث شده است كه بازي كنان خود را جزئي از بازي بدانند .از اين رو
توليدكنندگان برنامه هاي بازي تالش مي كنند ديوار بين بازيكن و برنامه بازي كوتاهتر شود بطوري كه
بازي كن خود را در قالب يكي از شخصيت بازي بداند.
در مورد تازه هاي هوش مصنوعياگر سري به صفحات اينترنتي اخبار تكنولوژي بزنيم ،متوجه انبوهي از
محصوالت جديد هوشمند خواهيم شد.نمونههاي زير ،تنها گوشهاي از كاربردهاي هوش مصنوعي در
صنايع مختلف ميباشند ..
لباسهای هوشمند
با توسعه نانوتكنولوژي و استفاده از مواد مولكولي سبک ،امكان ساخت لباسهاي هوشمند فراهم شده
است .اين گونه لباسها:ق ابليت تغيير رنگ جهت استتار در محيطهاي مختلف را داشته،
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ميكنند.
مخابراتي،

انتقال عالئم حياتي جهت درمان از راه دور در مناطق جنگي و يا آسيبديده ،از ديگر مزاياي اين لباسها
به شمار ميآيند .
همچنين در صورت بروز حادثه براي كاربر ،پيامي به تلفن همراه يا پست الكترونيكي مشخصي ارسال
ميگردد .
آجروساختمانهای هوشمند
ساختمان هاي هوشمند اين قابليت را دارند كه با تغيير شرايط محيطي ،نسبت به تغييرات ،عكسالعمل
نشان داده ،امنيت و آرامش را براي ساكنان خانه فراهم نمايند .
يک ساختمان هوشمند ،داراي سيستمهاي اتوماتيک گرمايشي ،تهويه مطبوع ،اعالم حريق ،آتشنشاني،
سيستمهاي امنيتي ،مديريت انرژي و سيستمهاي روشنايي خودكار ميباشد.
آجرهاي هوشمند كه همانند آجرهاي معمولي در ساختمانها به كار ميروند ،مجهز به حسگرهاي
الكترونيكي هستند كه با اتصال به يک سيستم كامپيوتري ،دما ،لرزش و حركت ساختمان را كنترل

ميكنند و سبب ايمنتر شدن ساختمان ميشوند .به كارگيري چند آجر در محلهاي مختلف يک
ساختمان ،ميتواند به صورت يک شبكه عمل كرده ،تصويري كلي از ثبات ساختمان ارائه دهد .
کیف هوشمند
به كمک يک سنسور يا حس گر ،به يادآوري محتويات درون كيف پرداخته ،از گم شدن اشياي داخل كيف
جلوگيري ميكند
شیرآب هوشمند
به محض نزديک شدن دست يا هر جسم ديگري در محدوده ديد حسگر دستگاه ،سبب جاري شدن آب
ميشود .شير مذكور ،به محض خروج دست از محدوده ديد ،آب را قطع ميكند.
سیستمهای حمل ونقل هوشمند
به معني استفاده و به كارگيري تكنولوژيهاي نوين ،همچون الكترونيک ،ارتباطات و سيستمهاي كنترلي
است .كاربردهاي اين گونه سيستمها عبارتند از:
راهنماي الكترونيكي مسير ،كنترل ترافيک شهري ،سيستمهاي اعالم خطر ،تنظيم چراغهاي راهنما،
شناسايي موقعيت تصادف و در نهايت پردازش اطالعات مربوط به جابهجايي كاال و مسافر… ,
تسلیحات نظامی هوشمند
نقش انسان در لحظات بحراني جنگ ،بسيار كمرنگتر از گذشته شده است؛ به طوري كه جنگهاي
امروزي در حقيقت نبرد كامپيوترهاي ما با كامپيوترهاي دشمن خواهد بود.
سيستمهاي شليک بعد از هشدار كامپيوتر،حضور ماشينهايي با قابليتهاي انساني ،مانند بينايي ،خلبان
اتوماتيک ،استفاده از انواع روباتها جهت شناسايي ،تخريب و پاكسازي مناطق جنگي و ،...تنها نمونه
هايي از كاربردهاي نظامي هوش مصنوعي محسوب ميگردند.
ميكروروبات هاي جراح كه همراه با نوشيدن آب و از راه دهان به درون بدن انسان فرستاده ميشوند ،باكمک كنترل از راه دور ،به كاوش در محيط بدن پرداخته ،عكسبرداري و انجام عمل جراحي را
امكانپذيرميسازند،

استفاده از برچسپهاي هوشمند براي رديابي زندانيان - ،سيستمهاي هوشمند اعالم زمان مصرف دارو،كارتهاي شناسايي هوشمند و تراشههاي هوشمند با ابعاد نصف يک دانه شن كه در زير پوست قرارميگيرند و جايگزيني براي كارتهاي اعتباري خواهند بود و ،...نمونه هاي ديگري از كاربردهاي وسايل
هوشمند هستند .
هدف نهايي هوش مصنوعي،ساخت نوعي انسان مصنوعي است و در حقيقت ،ساخت برنامه نرمافزاري كه
بتواند همانند انسان فكر كند .چنين ماشيني با تركيب تكنيکهاي استنباطي پيشرفته و استفاده از
توانايي تحليلگران ،مهندسان ،سياستمداران ،تصميم گيرندههاي شرايط بحراني و ساير دانشمندان و
بر پايه حجم عظيمي از منابع اطالعاتي ،ميتواند بهترين تصميم را در شرايط بحراني اتخاذ نمايد.
با  ۱۰کاربرد مهم هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در حوزه های مختلف آشنا شوید
اين روزها هوش مصنوعي ،يادگيري ماشين ،يادگيري عميق و اصطالحاتي اين چنين در خالل اخبار
دنياي فناوري بسيار به گوش ميرسند ،چراكه بسياري از كمپانيهاي رده باال و پيشتاز در دنياي فناوري،
ه وش مصنوعي را قدم بعدي بزرگ براي اضافه كردن قابليت يادگيري به رايانهها عنوان كردهاند.
در سادهترين تعريف ممكن ،يادگيري ماشين به معناي تغذيهي الگوريتمهاي محاسباتي با استفاده از در
اختيار گذاشتن مجموعهاي از اطالعات در قالب ديتاسِت است كه در مرحلهي بعد رايانه بايد با استفاده از
اين ديتاسِت به سواالت پرسيده شده پاسخ دهد .براي مثال ميتوان به تهيهي مجموعهاي از تصاوير
اشاره كرد كه هر يک با توضيح "اين يک گربه است" يا "اين يک گربه نيست" همراه شده است .پس از
آنكه اين مجموعهي تصاوير در اختيار الگوريتم قرار گرفت ،ميتوان با نمايش تصاويري به رايانه از آن
خواست تا تشخيص دهد كه آيا تصوير مربوط به گربه است يا خير؟
اما فرآيند آموزش به مجموعه ي اولي كه در اختيار رايانه قرار گرفته محدود نميشود؛ با پرسيدن هر
سوال كه در واقع يک تصوير در آن نمايش داده ميشود ،فارغ از اينكه الگوريتم صحيح پاسخ دهد يا
خير ،عكس مورد نظر به ديتاست اضافه شده و در نتيجه دانش هوش مصنوعي به مرور زمان بهبود
مييابد.
در ادامه  ۱۰كاربرد اصلي هوش مصنوعي براي حل مشكالت و چالشهاي دنياي فناوري را از نظر
ميگذرانيم.

. ۱امنیت دادهها
بدافزارها يكي از مشكالت كاربران و كمپانيها در فضاي آنالين است كه قدمت آن به روزهاي ابتدايي
شكلگيري اينترنت بازميگردد .در سال  ،۲۰۱۴موسسهي كسپراسكي اعالم كرد كه روزانه بيش از
 ۳۲۵٬۰۰۰بدافزار كشف ميكند .براساس اطالعات ارائه شده توسط موسسهي تحقيقاتي Deep
 ،Instinctاغلب بدافزارهاي جديد از كد مشابهي كه در بدافزارهاي پيشين مورد استفاده قرار گرفته،
بهره ميبرند ،حال آنكه دامنهي تغييرات اعمال شده بين  ۲تا  ۱۰درصد است .تحقيقات انجام شده نشان
از اين دارد كه مدل يادگيري مورد استفاده در هوش مصنوعي قادر است تغييرات  ۲تا  ۱۰درصدي در كد
پيادهسازي شده را شناسايي كرده و تشخيص دهد كه كدام فايلها بدافزار هستند .همچنين بايد به اين
نكته اشاره كرد كه الگوريتمهاي يادگيري ماشين ميتوانند الگويهاي مربوط به رد و بدل شدن اطالعات
در سرورهاي ابري را تحت نظر گرفته و موارد مشكوک را كه احتماال منجر به سوءاستفادههاي امنيتي
خواهند شد ،شناسايي كنند.
. ۲امنیت در دنیای واقعی
اين روزها گيتهاي امنيتي در تمام مكانها نظير فرودگاهها يا شماري از گردهماييها كه حساسيت
امنيتي وجود دارد ،ديده مي شوند .يادگيري ماشين نشان داده كه قادر است روند كنترل امنيتي را
تسريع كرده و دقت اين فرآيند را افزايش دهد .با استفاده از يادگيري ماشين ميتوان از ايجاد
هشدارهاي اشتباه پيشگيري كرده و مواردي را تشخيص داد كه اسكنرهاي معمولي قادر به شناسايي
آنها نيستند .از اين سيستم ميتوان در فرودگاهها ،كنسرتها ،استاديومها و ساير مواردي كه تعداد
زيادي از افراد در آن حضور دارند ،استفاده كرد.
. ۳مبادالت مالی
بسياري از افراد تمايل دارند تا قيمت سهام كمپانيها در روزهاي آينده را در صورت حاكم شدن شرايط
مشخص ،پيشبيني كنند .استفاده از يادگيري ماشين در كنار كالن داده درصدد تحقق اين امر است.
بسياري از كمپانيهاي خريد و فروش كنندهي سهام از سيستمهاي اختصاصي توسعه يافته براي
پيش بيني قيمت و انجام خريد و فروش براساس نتايج به دست آمده استفاده ميكنند .بسياري از
سيستم هاي توسعه يافته مبتني بر علم احتماالت است ،اما يک معامله كه شايد احتمال كمي براي
سوددهي داشته باشد ،در صورتي كه حجم بااليي داشته و با وجود احتمال پايين يک معاملهي موفق
باشد ،مي تواند سود سرشاري را به همراه بياورد .به قطع يقين زماني كه حجم دادههايي كه بايد پردازش

شوند ،افزايش يافت ،انسانها نميتوانند در برابر قدرت پردازشي رايانهها حرفي براي گفتن داشته
باشند ،از اينرو تجهيز سيستم ها به قدرت محاسباتي هوش مصنوعي و يادگيري ماشين ميتواند در اين
خصوص بسيار راهگشا باشد.
. ۴سرویسهای سالمتی و مراقبتهای بهداشتی
الگوريتمهاي مبتني بر يادگيري ماشين ميتوانند اطالعات بسيار زيادي را پردازش كرده و الگوهاي
بسياري را در مقايسه با انسانها از ميان دادههاي بسيار استخراج كنند .در يک مطالعه ،محققان از يک
سيستم تشخيص رايانهاي براي بازبيني نتايج ماموگرافي زناني استفاده كردهاند كه بعدها به بيماري
سرطان سينه مبتال شدهاند .براساس اطالعات ارائه شده اين سيستم رايانهاي موفق شده تا با بررسي
نتايج ماموگرافيهاي يک سال پيش در  ۵۲درصد موارد ،سرطان سينه را در بيماران پيش از تشخيص
پزشكان ،پيش بيني كند .عالوه بر تشخيص بيماري بصورت موردي براي هر فرد براساس نتايج آزمايش،
يادگيري ماشين ميتواند با بررسي عوامل خطرناک براي بيماري جمعي ،آن را پيش از همهگير شدن
شناسايي كند .كمپاني  Medecisionالگوريتمي را توسعه داده كه با استفاده از ميتوان با شناسايي
هشت فاكتور در بيماران ديابتي ،نياز به بستري شدن در بيمارستان را تشخيص داد.
. ۵بازاریابی
هراندازه كه درک و شناخت شما از كاربرانتان بيشتر باشد ،بهتر ميتوانيد به آنها سرويس بدهيد و در
نتيجه فروش بهتري را نيز تجربه خواهيد كرد .اين نگرش را بايد بنيان استفاده از يادگيري ماشين و
هوش مصنوعي در بازاريابي خواند .شايد شما اين تجربه را داريد كه پس از جستجو براي يک محصول و
يافتن آ ن ،از خريد پشيمان شده يا به هر دليلي كاالي مورد نظر را خريداري نكردهايد ،اما در روزهاي بعد
در اغلب صفحات وب با آگهيهايي روبرو شدهايد كه كاالي جستجو شده توسط شما را نمايش ميدهند.
اين نوع بازاريابي را بايد تنها بخش كوچكي از قابليتهايي بدانيم كه با استفاده از يادگيري ماشين
ميتوان انجام داد .ايميلهاي شخصي سازي شده ارسالي براي كاربران از جملهي ديگر كاربردهاي
يادگيري ماشين در بازاريابي است.
. ۶جلوگیری از تقلب
توانايي يادگيري ماشين در زمينهي شناسايي و جلوگيري از تقلب در سرويسهاي مختلف روز به روز
افزايش پيدا ميكند كه اين توانايي در حوزههاي مختلف قابل استفاده است .براي مثال ميتوان به

سيستم پي پال اشاره كرد كه از يادگيري ماشين براي مبارزه با پولشويي از طريق پيپال استفاده ميكند.
اين كمپاني قادر است با بهرهگيري از يادگيري ماشين ميليونها تراكنش انجام شده را تحليل كرده و
موارد مشكوک به پولشويي را كه بين خريداران و فروشندگان اتفاق ميافتد ،پيشبيني كند.
. ۷سیستم ارائهی پیشنهاد
سرويسهايي نظير آمازون و نتفليكس با استفاده از فعاليتهاي كاربران در سرويسهايشان ،پيشنهاداتي
را در اختيار افراد قرار ميدهند .الگوريتمهاي مبتني بر يادگيري ماشين با تحليل و بررسي فعاليت يک
كاربر مشخص و مقايسهي آن با ميليونها كاربر ديگر ،ليستي از پيشنهادات را تهيه ميكنند كه احتماال
كاربر در نوبت بعدي به خريد كاال يا برنامهي پيشنهادي عالقه نشان دهد .اين پيشنهادات كه برگرفته از
سيستمهاي هوشمند هستند ،رفته رفته باهوشتر شده و ميتوانند درک كنند كه شما چه كاالهايي را
براي هديه دادن و چه كاالهايي را براي استفادهي شخصي خريداري ميكنيد .در مورد سرويسهايي نظير
نتفليكس ،اين سيستمها با افزايش هوش ميتوانند تمايالت اعضاي مختلف يک خانواده را از هم تفكيک
كنند.
. ۸جستجوی آنالین
به جرات ميتوان جستجوي اينترنتي را شناخته شده ترين نمونه از كاربرد يادگيري ماشين خواند .گوگل
و رقباي اين كمپاني همواره در حال بهبود نتايج جستجو هستند .هر زماني كه كاربر جستجويي را در
گوگل انجام ميدهد ،الگوريتم گوگل نحوه ي واكنش شما با نتايج نمايش داده شده را تحت نظر ميگيرد.
در صورتي كه كاربر روي نتايج اوليهي جستجو كليک كند و به صفحهي وب مورد نظر مراجعه كند،
الگوريتم گوگل به اين نتيجه ميرسد كه كاربر نتيجهي مدنظر خود را يافته است .در صورتي كه كاربر
بدون كليک روي هيچ يک از نتايج به صفحه ي دوم مراجعه كند يا عبارت ديگري را براي جستجو وارد
كند ،گوگل به اين نتيجه مي رسد كه كاربر به مواردي كه در نظر داشته ،دست نيافته است .الگوريتم
هوشمند مبتني بر يادگيري ماشين قادر است با دريافت اطالعات اين چنيني ،نتايج جستجو را در
مقايسه با گذشته بهبود دهد.
. ۹تشخیص گفتار
تشخيص گفتار طبيعي يا Natural language Processingكه به اختصار  NLPخوانده ميشود،
قابليت استفاده در كاربردهاي مختلفي را دارد .با استفاده يادگيري ماشين و تشخيص گفتار طبيعي

مي توان كاربران يا مشتريان را با سرعت بيشتري به سمت اطالعاتي كه مدنظر وي است ،هدايت كرد .از
جملهي كاربردهاي ديگر اين سيستم ميتوان به ساده سازي مفاد يک قرارداد كه اصطالحات پيچيدهي
حقوقي دارد و همچنين خالصه كردن تمام اطالعاتي كه يک وكيل مدافع بايد آنها را مطالعه كند ،اشاره
كرد.
. ۱۰خودروهای هوشمند
IBMاخيرا تحقيقي انجام داده كه براساس آن بيش از  ۷۴درصد متخصصان در حوزهي خودرو از
پيشبيني خود براي عرضهي تجاري خودروهاي هوشمند تا سال  ۲۰۲۵سخن گفتهاند .يک خودروي
هوشمند نه تنها با استفاده از مفهوم اينترنت اشيا قادر است با خودروهاي ديگر و تابلوهاي كنار جاده
ارتباط برقرار كند ،بلكه قادر است تا با يادگيري ماشين ،عادتهاي كاربر يا به بيان راننده را نيز بشناسد.
اين عادات شامل دماي داخلي خودرو ،تنظيمات سيستم صوتي و وضعيت صندلي است .خودرو قادر است
با تكيه بر قابليتهاي هوشمند تنظيمات را تغيير داده و در صورت بروز مشكل ،خود مساله را حل كند.
همچنين بايد به ارائه ي پيشنهاد در مورد مسير رسيدن به مقصد براساس دادههاي ترافيكي و وضعيت
جاده نيز اشاره كرد.
نیروهایی خستگی ناپذیر برای مدیران
دستاورد سيستمهاي خبره يا هوش مصنوعي را ميتوان صرفهجويي در هزينهها و نيز تصميمگيريهاي
بهتر و دقيقتر و بسياري موارد تخصصيتر ديگرعنوان كرد .استفاده از سيستمهاي خبره براي شركتها
ميتواند صرفهجويي به همراه داشته باشد .
در زمينه تصميمگيري نيز گاهي ميتوان در شرايط پيچيده ،با بهرهگيري از چنين سيستمهايي
تصميمهاي بهتري اتخاذ كرد و جنبههاي پيچيده اي را در مدت زمان بسيار كمي مورد بررسي قرار داد كه
تحليل آنها به روزها زمان نياز دارد

.

لذا از فوايد هوش مصنوعي در فعاليت ها مي توان به افزايش قابليت دسترسي به اطالعات ،كاهشهزينه،
استفاده براي كار در شرايط و محيط هايي كه براي انسان سخت و خطرناک است ،دائمي و فناناپذير
بودن ،افزايش قابليت اطمينان ( چراكه سيستمهاي خبره هيچ وقت خسته وبيمار نميشوند ،اعتصاب
نميكنند و يا عليه مديرشان توطئه نميكنند ،درصورتي كه اغلب در افراد خبره چنين حاالتي پديد مي

آيد ،).قدرت تبيين  ،پاسخ دهي سريع و در هرحال (در مواقع اضطراري و مورد نياز ،ممكن است يک فرد
خبره بخاطر فشار روحي و يا عوامل ديگر ،صحيح تصميمگيري نكند ).و ..اشاره كرد.

هوش مصنوعی زیر ذره بین
از سوي ديگر ،بهكارگيري سيستمهاي خبره محدوديتهاي خاصي دارد .به عنوان نمونه ،اين سيستمها
نسبت به انچه انجام ميدهند ،هيچ حسي ندارند .چنين سيستمهايي نميتوانند خبرگي خود را به
گسترههاي وسيع تري تعميم دهند؛ چراكه تنها براي يک منظور خاص طراحي شدهاند و پايگاه دانش
آنها از دانش متخصصان ان حوزه نشأت گرفته و از اينرو محدود است.همچنين سيستمها از انجا كه
توسط دانش متخصصان تغذيه اطالعاتي شدهاند ،در صورت بروز برخي موارد پيشبيني نشده ،نميتوانند
شرايط جديد را به درستي تجزيه و تحليل نمايند .
هوش مصنوعي هنوز در اول راه خود قرار دارد .با اين حال ،محصوالت مهم و جالبي تاكنون با كمک هوش
مصنوعي توليد شده است .

هنوز كسي قادر نيست تا آينده هوش مصنوعي را با جزئيات كامل پيشبيني كند .اما چيزي كه مشخص
است اين است كه كامپيوترهاي كنوني (در سطح هوش انسان) و كامپيوترهاي نسل بعد ،نقشي اساسي
در آينده هوش مصنوعي دارد .
هوش مصنوعي به هوشي كه يک ماشين از خود نشان ميدهد و يا به دانشي در كامپيوتر كه سعي در
ايجاد آن دارد گفته مي شود .هنوز تعريف دقيقي براي هوش مصنوعي ارائه نشده است كه مورد قبول
همه دانشمندان صاحب نظر در اين زمينه باشد و اين خود به علت آن است كه اساس اين موضوع يعني
هوش مورد جنجال و اختالف است و تعريف جامعي درباره آن وجود ندارد.
منطق فازی )(Fuzzy Logic
تئوري مجموعههاي فازي و منطق فازي را اولين بار پرفسور لطفيزاده در رسالهاي به نام مجموعههاي
فازي  ،اطالعات و كنترل در سال  ۱۹۶۵معرفي كرد .هدف اوليه او در آن زمان ،توسعه مدلي كارآمدتر
براي توصيف فرآيند پردازش زبانهاي طبيعي بود .

کاربردهای منطق فازی
مـنـطــق فــازي كــاربــردهـاي مـتـعـددي دارد .ســادهتــريــن نمـونـه يـک سيستـم
كنتـرل دمـا يـا ترموستات است كه بر اساس قوانين فازي كار ميكند .سالها است كه از منطق فازي
براي كـنـتـرل دمـاي آب يـا مـيـزان كـدرشـدن آبي كه لـبـاسهـا در آن شـسـتـه شـدهانـد در
ساختمان اغلب ماشينهاي لباسشويي استفاده ميشود.
امروزه ماشين هاي ظرفشويي و بسياري از ديـگر لوازم خانگي نيز از اين تكنيک استفاده ميكنند .منطق
فازي در صنعت خودروسازي نيز كاربردهاي فرواني دارد .مثال سيستم ترمز و  ABSدر بــرخــي از
خــودروهـا از منطـق فـازي اســتــفـــاده مـــيكــنـــد .يـكــي از مـعــروفتــريــن
نــمـــونـــههــاي بــهكــارگـيــري مـنـطــق فــازي در سـيـسـتـمهـاي تـرابـري
جـهان ،شبكه مونوريل (قـطـار تـک ريـل )تـوكـيـو در ژاپـن است .ساير سـيـسـتـمهـاي
حـركـتـي و جـابه جايي بار ،مثل آسانسورها نيز از منطق فازي استفاده ميكنند.
سيستـمهـاي تهـويـه هـوا نيز به طور فراوان منطق فازي را بهكار ميگيرند .از منطق فازي در
سيستـمهـاي پـردازش تصـويـر نيـز استفـاده مـيشـود .يـک نـمـونـه از ايـن نـوع كاربردها را
ميتوانيد در سيستمهاي <تشخيص لبه و مرز >اجسام و تصاوير مشاهده كنيد كه در روباتيک نـيـز
كـاربـردهـايـي دارد .بـه طـور كلي خيلي از مـواقـع در سـاخـتـمـان سـيـسـتـمهـاي تشخيص
الگوها ) (Pattern Recognitionمثل سيستمهاي تـشـخـيـص گـفـتـار و پـردازش تصوير از
منطق فازي استفاده ميشود .
منطق فازی و هوش مصنوعی
جـالـب تـريـن كـاربرد منطق فازي ،تفسيري است كه اين علم از ساختار تصميمگيريهاي مـوجـودات
هـوشمند،

و

در

راس

آنها

هوش

انساني،

به

دست

ميدهد.

اين منطق به خوبي نشان ميده د كه چرا منطق دو ارزشـي صفـر و يـک در رياضيات كالسيک قادر به
تبيين و توصيف مفاهيم نادقيقي همچون گــــــرمــــــا و ســــــرمــــــا كــــــه
مـــبــنـــــاي بــســيـــــاري از تصميمگيريهاي هوشمند را تشكيل ميدهند ،نيست .شايد

يكي از جالبترين كاربردهاي منطق فازي هوش مصنوعي در بازيهاي رايانهاي و جلوههاي ويژه سينمايي
باشد .

شبكه های عصبی
هر چند مغز يک ساختار پردازشي توزيع شده است ،ليكن اين ساختار به مرور زمان انجام وظايف را
تقسيم نموده و هر قسمت آن وظيفه اي را بر عهده گرفته است .
وظيفه بعضي از قسمتهاي مختلف آن آمده است.
قسمتي مربوط به اطالعات بصري ،قسمتي اعمال صوتي ،قسمتي براي اعمال حسي و حركتي و...
البته اين تقسيم كار لطمه اي به اينكه اين سيستم يک ساختار پردازش موازي بزرگ است نمي زند و
همچنان اين ويژگي و ساير خواص بر آن مترتب است.
ساختار مغزي انسان حدودًا متشكل از  ۱۰۱۰واحد پايه به نام نرون است كه هر نرون تقريباً با  ۱۰۴نرون
ديگر در ارتباط هستند .ساختار كامپيوتر بدين گونه است كه عملي را بايد بعد از عمل ديگر با سرعت
باال انجام دهد ،در صورتي كه مغز انسان با تعداد اجزاء بيشتر و با سرعت كمتري(حدود  ۱۰۰هرتز )و به
طور همزمان كار مي كند ،پس مغز انسان برخالف كامپيوتر ساختاري موازي دارد.
همانگونه كه در شكل مشاهده مي شود ،سلولهاي عصبي با چگالي بااليي به هم متصل شده اند .اين
سلولها بصورت جمعي يک عمل را انجام مي دهند.
مهمترين خصيصه مغز آموزش است .حال ما بايد چگونه اين كار را انجام دهيم و رفتار مغز را تقليد
نمائيم .ابتدا ساختار مغز را بررسي مي كنيم.
تشكيل شده است .نحوه عمليات نرون بسيار پيچيده است و هنوز  Neuronمغز از  ۱۰۱۰نرون در سطح
ميكروسكوپي شناخته شده نيست هرچند قوانين پايه آن مشخص است .هر نرون داراي تعداد متعدد
ورودي است كه با يكديگر به طريقي جمع مي شوند اگر تعداد ورودي هاي فعال نرون در يک لحظه به
حد كفايت برسد نرون نيز فعال مي شود ،در غير اين صورت نرون غيرفعال مي باشد.

در  Axonخروجي نرون است كه از نظر الكتريكي هميشه فعال ميباشد .در اين حالت Axonارتباط
هاي بين نرون غايب است.
رشته اكسون به وسيله فاصله سينپي از دندريت قطع شده است .اين اتصال از طريق ماده فعال شود
باعث افزايش پتانسيل سينپس شده و مواد  Axonشيميايي موقت صورت مي گيرد .اگر ترشح مينمايد
.براي اين اثر  Neurotransmitterشيميايي داخل سينپس مادة محركي به نام الزم باشد . Axon
ترشح ممكن است بيش از يک سيگنال پخش شده و باعث افزايش پتانسيل  Axonاين ماده ترشح
شده در شكاف بين دندريت و دندريت ميگردد .اين افزايش باعث ايجاد يک پالس به دندريت شده و
سپس وارد بدنه نرون ميگردد كه هم اطالعات گذشته  Synapseظاهرًا آن چه كه باعث يادگيري مي
شود تغييرات حفظ مي شود و هم اطالعات جديد .حال ميبايست ساختار مغز را شبيه سازي كنيم.
استفاده از قابليتهاي هوش مصنوعي در تشخيص عفونت هاي قلبي تهديد كننده
بــا كمـک دو بـرنـامـه جـديـد هـوش مصنـوعـي ،امكـان تشخيـص عفـونـتهـاي قلبـي
تـهـديـدكـنـنده حيات بيماران و همچنين درمان زخمهاي باز بدون نياز به فرآيندهاي مـعـمـول و
زمـانبر درماني براي پزشكان فراهم شده است .پيشرفت حاضر در زمينه تشخيص عوارض مهلک در
حالي صورت مي گيرد كه به اعتقاد جامعه پزشكي ،جدا از نتايج چشمگير آن در نجات جان انسانها و
اجتناب از اعمال جراحي تهاجمي و رنج آور ،اين پژوهش ميتواند بدون نياز به انجام آزمايشهاي متعدد
به صرفهجويي ميليوني هزينههاي بيمارستاني در سال كمک كند.
اين نرمافزار براي شناسايي بيماران داراي عفونتهاي قلبي توسعه يافته بوده و اين در صورتي است كه
چنين عفونتهايي با نرخ مرگ و مير بين  ۳۰تا  ۵۰درصد ،از عفونتهاي بـسـيــار وخـيــم بــه
شـمــار مــيرونــد .تـشـخـيــص دادن الـتـهــابــات غـشــاي درونــي قـلـب
(اندوكارديتيک) يک عمل جراحي تهاجمي محسوب مي شود و قصد از طراحي اين نرم افزار تشخيص اين
عفونت بدون روانه كردن لوله كاوشي به درون مري فرد بيمار است.
تصويري كه با استفاده از داخل كردن ابزار آندوسكوپي به درون ناي شخص بيمار كه با كمک دارو
تسكين دهنده ،گرفته ميشود اصطالحا قلب نگاري فرامري (ترانسوفاژل اندوكارديوگرام) است كه در نوع
خود فرآيندي تهاجمي و گران به حساب ميآيد .در واقع يک عمل  ۳۰دقيقهاي با اين روش بالغ بر ۲۰۰۰
دالر هزينه دربر دارد و از طرفي انجام اين عمل به تجهيزات فني خاصي نياز دارد كه بسياري از
بيمارستان ها فاقد آن هستند .اين در حالي است كه پزشكان مي توانند به جاي وارد كردن لولههاي
پزشكي ،به وارد كردن داده هاي الزم به رايانه و تحليل آن ها بپردازند .در اين شيوه عمل ،پزشكان ابتدا

با ثبت دادههايي از جمله ضربان قلب ،فشار خون ،شمارش گلبولهاي سفيد خون ،حضور ادواتي نظير
ضربان سازهاي قلبي يا ساير دستگاه هاي تعبيه شده ،دماي بدن دريافتي بيمـاران در رايـانـه ،نـرمافزار
دستيار عمل خود را آماده سازي مي كنند .در اين ميان ،تشخيص نهايي اين بيماران نيز شامل اطالعات
داده شده به رايانه خواهد بود .در مرحله بعدي اين الگوريتم رايانهاي به تحليل دادههاي موجود براي
ارتباط دادن عالئم بيماري با تشخيص بيماري ميپردازد .در  ۵۰درصد موارد اين نرمافزار ميتواند ظرف
كمتر از  ۴ثانيه يک پيشبيني محاسبهاي را با دقت 99/99درصد انجام دهد ،در باقي موارد نيز اين
نرمافزار ،بيش از  ۸۰درصد صحت عمل داشته است .البته محققان به اين مرحله بسنده نكرده و قصد
دارند ،گام بعدي پروژه هوش مصنوعي خود را روي  ۲۰۰مورد از پرونده پزشكي بيماراني اجرا كنند كه
رايانه ،اطالعي از تشخيص نهايي آن ها ندارد .تشخيص عفونتهاي قلبي مشكل است اما اغلب ميتوان
آن ها را با تجويز و مصرف حدود يک هفته آنتيبيوتيکمعالجه كرد.
طراحی نرم افزاری بر پایه هوش مصنوعی برای کمك به التیام زخم های باز
زخمهاي باز كه پس از هفتهها يا ماه ها درمان ،در برابر التيام و بهبود مقاومت كرده ،معالجات را رد
ميكنند و به عنوان زخمهاي كم خون موضعي شناخته ميشوند ،راه تشخيص آساني دارند اما در عوض
به طرز نااميدكننده اي درمان دشواري را به همراه دارند و حتي به اعتقاد برخي پزشكان ،اين گونه زخمها
هر درماني را بي اثر مي كنند و انگار كه هيچ درماني براي التيام آن ها صورت نگرفته است .در همين
ارتباط ،گروهي از محققان ،موفق به توسعه الگوريتمي رياضياتي شدهاند كه ميتواند زمان بسته شدن
يک زخم باز از نوع كم خون موضعي و همچنين اين را كه چه عوارض و پيامدهايي طي فـرآينـد قطـع
جـريـان خون و بندآوري بروز ميكند ،پيشبيني كند .مدلهاي فعلي ،زخمهايي را هدف ميگيرند كه در
هر صورت بسته خواهند شد ،و هدف توسعه مدلي براي زخمهايي است كه نميخواهند بسته شوند.
مـواردي همچـون زخـم پـاي بيمـاران ديـابتي يا زخم بيماراني كه به دليل عوارض ديگري ،قبال فرآيند
بيمارستاني را گذراندهاند ،از موارد شايع و هدف زخمهاي باز مـحسـوب مـيشـود .گـروهـي
تحقيقـاتـي بـراي كمـک بـه درمـان زخـمهـاي مـوضعـي ،برنامهاي را توسعه دادهاند كه دادههاي
بيماران را پردازش مي كند؛ اطالعاتي از قبيل غلظت خون ،فاكتورهاي رشد ،حضور گلبولهاي سفيد و
تراكم فيبروبالستي از جمله دادههـايـي اسـت كـه بـه رايانه داده ميشوند .رايانه نيز با استفاده از اين
دادهها مدلي سه بعدي از زخم مربوط را ايجاد و چگونگي التيام يافتن و بهبود سريع آن را ظاهر ميكند و
بهعالوه زمان بسته شدن زخم را نيز تخمين مي زند .به ادعاي محققان اكنون و بر اساس اين مدل ،يک
زخم معمولي ظرف حدود  ۱۳روز بسته خواهد شد و اين در حالي است كه پس از گذشت  ۲۰روز تنها ۲۵
درصد از زخمهاي باز موضعي التيام و بهبود مييابند .اين اعداد و ارقام با آنچه عمال براي بيماران اتفاق

ميافتد ،تطبيق مي كند ،اما در اين ميان نبايد از نظر دور داشت كه تا اينجاي كار تنها در قالب تئوري
استفاده شده و مدل حاضر هنوز روي بيماران انساني امتحان نشده است.
به اعتقاد برخي محققان ،فناوري هوش مصنوعي يا به عبارتي سامانههاي شبيهساز نحوه كاركردهاي مغز
خواه براي بهبود زخمها و چه در مورد عفونتهاي قلبي به كار بـرده شوند ،دست كم به اين زوديها جاي
پزشكان واقعي را نخواهند گرفت .اين شبكههاي عصبي مصنوعي نه ميتوانند بيماران را ببينند و نه
ميتوانند آن ها را براي يـافتـن عـالئـم عفـونـت و آلـودگـي يا نشانههاي مرضي مورد آزمايش قرار
دهند؛ اما واقعيت اين است كه چنين برنامههايي در موارد گيجكننده و مبهم كه كار تشخيص بيماري با
دشواري مواجه مـيشـود و تشخيـص صحيـح و بـه مـوقـع بـراي پزشک و بيمار بسيار حياتي است،
دستياري قابل و مورد اطمينان براي متخصصان باليني به شمار ميرود
مطالعات فراوان ،قابليت سيستم هاي هوش مصنوعي را در پشتيباني از تصميمات پزشكي نشان داده
است .يكي از مزاياي ( .اين سيستم ها ،در نظر گرفتن راه حلهاي متنو عتر است
هوش مصنوعي به پزشک كمک ميكند تا متغيرهاي بيشتر و متنوع تري را در زمان تشخيص بيماري يا
انتخاب درمان در نظر بگيرد .به عبارتي ،با توجه به محدوديت يادآوري ذهن ،پزشک ممكن است تمام
متغيرهاي الزم براي تصميم گيري براي نمونه عاليم يا نتايج آزمايش ها را در آن واحد در نظر نگيرد يا
آن ها را فراموش كند يا در پي كسب اطالعات در خصوص آن نباشد .اما از آنجا كه روابط بين اين
متغيرها در زمان طراحي سيستم در آن لحاظ مي گردد ،بنابراين احتمال ناديده گرفتن برخي از اين
عوامل يا در نظر گرفتن تأثير آ نها كمتر /بيشتر از حد معقول ،كاهش مي يابد .بنابراين با توجه به
كيفيت تعريف اين روابط ،مي توان انتظار داشت تا تصميمات پزشكان دقيق تر شود.

