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  مقدمه 

خود یعنی آسایش بوده اند و هستند و به همین دلیل تالش  هايانسان ها از آغاز خلقت به دنبال یکی از هزاران گمشده 

تکنولوژي ، آن را به خدمت خود در خود را بر آن داشتند تا با پیشرفت روز به روزي در علم، و با تبدیل کردنش به 

بیاورند و هرچه بیشتر خود را غرق در آرامش و راحتی ببینند و به همین دلیل دست به طراحی وسایل گوناگون با طرح 

ها و ویژگی هاي متفاوت زدند و این روند تا آنجا پیشرفت که تصمیم گرفتند ، انسان جاي خود را به تکنولوژي بدهد اما 

توجه شدند ،تکنولوژیی که می خواهد جاي انسان را تا حدي پر کند فاقد مهم ترین ویژگی انسان است و آن خیلی زود م

قدرت تصمیم گیري و انتخاب هوشمندانه است و از آن موقع بود که شاخه جدیدي در علم کامپیوتر و الکترونیک به نام 

ث و موضوع مهم تبدیل شد و تا امروز که در قرن هوش مصنوعی پدید آمد و در اواخر قرن بیستم بود که به یک بح

  . بیست و یکم قرار داریم ادامه دارد و روز به روز تکمیل تر می شود

البته فعالیت در این زمینه از سال  .میالدي به عنوان یک دانش جدید ابداع گردید 1965نام هوش مصنوعی در سال 

و نیز اثبات  ها بازيشی اولیه در هوش مصنوعی بر روي انجام ماشینی بیشتر کارهاي پژوه .میالدي شروع شد 1960

 . ها بود ریاضی با کمک رایانه هاي قضیه

هاي  عنوان پدر علم و دانش تولید ماشین  که از آن به(اصطالح هوش مصنوعی براي اولین بار توسط جان مکارتی 

با این . است لیسپهوش مصنوعی به نام  نویسی هاي برنامه زبانوي مخترع یکی از . استفاده شد) شود هوشمند یاد می

حال آنکه هوش مصنوعی به عنوان یک اصطالح . توان به هویت رفتارهاي هوشمندانه یک ابزار مصنوعی پی برد عنوان می

 .است) مرکب از مواد مصنوعی(عمومی پذیرفته شده که شامل محاسبات هوشمندانه و ترکیبی 

  Artificial Intelligence ای یعونصم شوه فیرعت

 :گیرند زیر قرار میباور  4اند بر پایه یکی از  هایی که در این زمینه ارایه شده اکثر تعریف

 کنند هایی که به طور منطقی فکر می سیستم .1

 کنند هایی که به طور منطقی عمل می سیستم .2

 کنند هایی که مانند انسان فکر می سیستم .3

 کنند ه مانند انسان عمل میهایی ک سیستم .4

به . شود دهد، گفته می شرایط مختلف از خود نشان می به هوشی که یک ماشین در ،هوش مصنوعی یا هوش ماشینی

هایی مشابه رفتارهاي هوشمند انسانی از  توانند واکنش شود که می هایی گفته می عبارت دیگر هوش مصنوعی به سیستم

ي و هاي استداللی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیر سازي فرایندهاي تفکري و شیوه جمله درك شرایط پیچیده، شبیه

هاي مربوط به هوش مصنوعی،  ها و مقاله بیشتر نوشته .توانایی کسب دانش و استدالل براي حل مسایل را داشته باشند

 .اند تعریف کرده هوشمندعوامل  دانش شناخت و طراحی«آن را به عنوان 
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  دنمشوه لماع

قوانین و چگونگی . گیري بر اساس قوانین فکر کردن خود هستند و تصمیم الگوهاقادر به شناسایی  (Agents) ها عامل

ها بر اساس قوانین خاص خود فکر کرده  این سیستم. شود فکر کردن هر عامل در راستاي دستیابی به هدفش، تعریف می

  .کنند کنند، هر چند الزاماً مانند انسان فکر نمی پس عاقالنه رفتار می. دهند میو کار خود را به درستی انجام 

لیل و بررسی سیستمی است که با شناخت محیط اطراف خود، شانس موفقیت خود را پس از تح» عامل هوشمند«یک 

دانش و مهندسی ساخت «استفاده نمود، آن را  1956که واژه هوش مصنوعی را در سال  جان مکارتی. دهد افزایش می

  .است تعریف کرده» هاي هوشمند ماشین

دانشمندان هوش مصنوعی بر رود و تقریباً اکثر  موارد زیر فهرستی است از وظایفی که از یک سیستم هوشمند انتظار می

 :آن توافق نظر دارند به شرح زیر است

 تولید گفتار 

  پردازش زبان طبیعی انسان(تشخیص و درك گفتار( 

 دستور پذیري و قابلیت انجام اعمال فیزیکی در محیط طبیعی و مجازي 

 استنتاج و استدالل 

  دانش قبلیتشخیص الگو و بازشناسی الگو براي پاسخ گویی به مسائل بر اساس 

 هاي ظریف شمایلی گرافیکی یا فیزیکی جهت ابراز احساسات و عکس العمل 

 سرعت عکس العمل باال 

توان گفت که انسان قادر به مشاهده و تجزیه و تحلیل مسایل در جهت  هوش مصنوعی با هوش انسانی می ٔدر مقایسه

هایی از قبل تعبیه شده بر روي کامپیوتر  رویه قضاوت و اخذ تصمیم است در حالی که هوش مصنوعی مبتنی بر قوانین و

رغم وجود کامپیوترهاي بسیار کارا و قوي در عصر حاضر ما هنوز قادر به پیاده کردن هوشی نزدیک  در نتیجه علی. است

  .ایم هاي مصنوعی نبوده به هوش انسان در ایجاد هوش

 هربخ ياه متسیس

است که با توجه به نیاز روزافزون جوامع بر  مهندسی دانشاي پرکاربرد در هوش مصنوعی و  هاي خبره زمینه سیستم

انسانی مورد نیاز است و بر اهمیت نقش  ٔهاي پیچیده و چندگانه ها و تصمیمات سریع در مواردي که دانش اتخاذ راه حل

هاي کاردانان و  صصپردازند که به طور معمول نیازمند تخ هاي خبره به حل مسائلی می سیستم. شود آنها نیز افزوده می

، دسترسی هرچه بیشتر اینگونه )ترازي(به منظور توانایی بر حل مسائل در چنین سطحی . متخصصان انسانی است

 .گردد ها به دانش موجود در آن زمینه خاص ضروري می سامانه
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  نویسی هوش مصنوعی هاي برنامه ها و زبان تکنیک

هاي  زبان. سمبولیک است ٔنویسی هوش مصنوعی ایجاد ساختار کنترلی مورد لزوم براي محاسبه برنامه ٔعملکرد اولیه

هاي مورد استفاده در هوش مصنوعی هستند خصوصیات  عالوه بر اینکه از مهمترین زبان پرولوگو  لیسپنویسی  برنامه

تأثیر قابل توجه این . هاي قوي براي حل مسئله ارایه کنند ها و راه حل نحوي و معنایی آنها باعث شده که آنها شیوه

طور  در حقیقت همان. هاي آنها به عنوان ابزارهاي فکرکردن است واناییها بر روي توسعه هوش مصنوعی از جمله ت زبان

ها کار  شوند که این زبان هاي لیسپ و پرولوگ بیشتر مطرح می کند، زبان که هوش مصنوعی مراحل رشد خود را طی می

اطالعات در مورد  کنند و طبیعتاً ها دنبال می هاي هوش مصنوعی در صنعت و دانشگاه توسعه سیستم ٔخود را در محدوده

نویسی هوش مصنوعی  هاي برنامه از زبان .نویس هوش مصنوعی است ها به عنوان بخشی از مهارت هر برنامه این زبان

 .اشاره کرد ویپی اکسپرتو  کلیپس، پرولوگ، لیسپتوان به  می

  یعونصم شوه درکلمع هوحن اب ییانشآ

است که  جزء اصلی مغز نرون. در شبکه ارتباطی مغز انسان، سیگنال هاي ارتباطی به صورت پالس هاي الکتریکی هستند

از یک ساختمان سلولی و مجموعه اي از شیارها و خطوط تشکیل شده و شیارها محل ورود اطالعات به نرون ها و خطوط 

نقطه اتصال یک نرون به نرون دیگر را سیناپس می نامند که مانند دروازه یا . محل خروج اطالعات از نرون ها هستند

  . کلید عمل می کند
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وش مصنوعی که رویکرد مدل مغزي را دنبال می کنند گونه اي از مدارهاي الکتریکی را آن دسته از پژوهشگران ه

! به تنهایی یک پردازنده است) نرون(طراحی کرده اند که تا حدي شبکه مغز را شبیه سازي می کند در این روش هر گره 

عمده کامپیوتر شبکه عصبی این  هدف. بیشتر وجود ندارد CPU ولی می دانیم که در رایانه هاي معمولی حداکثر چند

است که مکانیسمی طراحی کند که همانند مغز انسان، بازخورد مثبت یاد بگیرد و بفهمد پاسخ هاي درست و نادرست 

. سیستم شبکه عصبی این کار را از طریق ارزش گذاري کمی براي ارتباطات سیگنال هاي بین نرونها انجام می دهد .کدامند

آزمایشی با  تا کنون چند سیستم. توسط مقاومت ها با تقویت یا تضعیف پالس ها انجام می شود مکانیسم ارزش گذاري

. اطالعاتی که اغلب سفینه ها مخابره می کنند بسیار حجیم است مثالً. استفاده از این اصول طراحی و ساخته شده اند

مثل نتایج  ،آوري اطالعات ذهنی و تجسمیشبکه هاي عصبی این اطالعات را به راحتی دسته بندي کرده و پس از جمع 

   .تشخیص انواع خاصی از ابرها به دست می آورند

  گنیروت تست

در  .، آلن تورینگ مقاله اي را در رابطه با هوش مصنوعی منتشر ساخت که بعد ها به تست تورینگ مشهور شد1950در سال 

چیز جدا کننده دیگري، با کامپیوتر مکالمه کتبی داشته باشد و  این مقاله عنوان شده بود که اگر فردي از پشت یک دیوار یا هر

نداند که طرف مقابلش انسان نیست و پس از پایان مکالمه نیز متوجه این موضوع نشود، آنگاه می توان کامپیوتر را ماشینی 

تست تورینگ تا حدي . تفاده کندهوشمند نامید زیرا توانسته است که در برابر یک انسان به اندازه کافی از استدالل و منطق اس

اما از آن زمان تا کنون ماشینی اختراع نشده است که توانسته باشد ))! تا حدي((توانست هوشمندي را توجیه کند ولی فقط 

  .ابداع شد، اما این زبان هرگز به این حد از هوش مصنوعی دست نیافت AIML هر چند زبان. این تست را با موفقیت بگذراند

   :يزاف قطنم

اساس علم ریاضی بر اساس منطق دودویی است که اولین بار توسط ارسطو مطرح شد و به همین دلیل به این منطق ، 

منطق ارسطویی نیز میگویند ، طبق این منطق ، پدیده ها داراي دو ارزش هستند ، یا ارزش آن ها درست است یا نادرست ، 

به آن منطق دو ارزشی نیز می گویند اما این منطق فقط در مورد پدیده  یا صفر است یا یک ، یا هست یا نیست و از این سو

هایی که قطعیت دارند صادق هست و به سایر پدیده ها نمی توان آن را تعمیم داد و اینجا بود که ریاضی دان ها علم 

  .احتمال را که علم عدم قطعیت است را ارائه کردند

اما یک ایراد مشترك وجود دارد ، منطق دودویی فقط پدیده هاي قطعی را شامل می شود و شامل پدیده هاي غیرقطعی 

نمی شود و در علم احتمال فقط حرف از عدم قطعیت به میان می آید و در آن قطعیت جایی ندارد در این میان بود که در 

که یک ایرانی است ارائه شد او منطق ارائه شده را عروف به زاده پروفسور لطفی زاده میک نظریه جدید توسط  1965سال 

هایی فازي نامگذاري کرد بر اساس این منطق ، پدیده ها فقط داراي دو ارزش صفر یا یک نیستند بلکه می توانند داراي ارزش
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طق فازي هوا نیمه ابري نیز در منطق دودویی هوا یا ابري است یا آفتابی اما در منبطور مثال . بین صفر و یک نیز باشند

   .می تواند باشد

 يزاف قطنم ياهدبراک عاونا

  يرادربسکع و يرادربملیف ياه نیبرود - 1

نوعی از دوربین ها بطور هوشمند لرزش و حرکت دست را از حرکت اجسام متحرك تمایز می دهند و لرزش دست را از 

نمی آورند و یا دوربین هایی که با قابلیت تشخیص لبخند در دنیاي  بین می برند اما تغییري در حرکت اجسام بوجود

  .تکنولوژي وجود دارند

در دوربین هاي فیلم برداري زمانی که می خواهند در کوهستان از بهمن فیلم برداري کنند، دوربینی را بر روي کاله یک 

 انتظار می رود. آمدن است فیلم برداري انجام شوداسکی باز نصب می کنند تا در زمان اسکی کردن که بهمن در حال پایین 

تکان هاي شدیدي در تصویر وجود داشته باشد اما شما در تصویر فقط حرکت بهمن را شاهد خواهید بود و این امکان با 

  .شود منطق فازي فراهم می

  یماظن - 2

به هدف تقریبا صفر است اما چگونه شود که ضریب خطاي آنها در اصابت  امروز شاهد هستیم که موشک هایی ساخته می

شود ، ابتدا عکسی از محل مورد نظر از طریق ماهواره یا از طریق هواپیماهاي بدون سرنشین شناسایی  این کار انجام می

شود ، پس از شلیک موشک و رسیدن موشک به مختصات  شود سپس این عکس به سیستم موشک داده می گرفته می

شود ،  با تطبیق عکس گرفته شده با تصویر زنده اي که از طریق دوربین روي موشک گرفته میجغرافیایی محل مورد نظر، 

  .باشد% 100دقیقا به محل مورد نظر برخورد می کند البته تطبیق تصویر الزم نیست که دقیقا 

  ییوشسابل ياه نیشام - 3

درج شده است  )منطق فازي( Fuzzy Logic شود که عبارت امروزه بر روي بعضی از ماشین هاي لباسشویی مشاهده می

اما این عبارت یعنی چی ؟؟ این عبارت نشان دهنده هوشمند بودن ماشین است یعنی اگر شما لباس خود را در ماشین قرار 

قرار دهید ، سیستم بطور هوشمند با توجه به جنس لباس؛ مقدار پودر  Fuzzy Logic دهید و سیستم ماشین را بر روي

  .دهد گرمی آب و مقدار زمان الزم را براي شستشوي لباس هوشمندانه انتخاب کرده و انجام میالزم ، درجه 

  نفورکیم - 4

میکروفن هاي پیشرفته به گونه اي طراحی شده اند که فقط صداي فردي را که در حال صحبت کردن است را به بلندگوها 

تلفن همراهش در حال صحبت با فرد دیگري است ، بطور ارسال می کنند بطور مثال شخصی در یک محیط پر سر وصدا با 

معمول طرف مقابل باید صدا او را به همراه صدا هاي اطراف او دریافت کند که در این صورت صداي او نا مفهوم خواهد بود 

  .شود اما با استفاده از میکروفن هاي هوشمند فقط صداي فردي که در حال صحبت است منتقل می
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  اه سوریو یتنآ - 5

این . و تروجان ها را تشخیص می دهند  Wormامروزه آنتی ویروس هایی طراحی شده اند که هوشمندانه ویروس ها ، 

  .ندارند update آنتی ویروس ها نیازي به

  نولیباب همان تغل - 6

با (در بابیلون که یک لغت نامه است ، مشاهده می کنید که حتی با کلیک بر روي کلمه اي که بر روي یک تصویر 

  .دهد و آن را ترجمه می کند وجود دارد آن کلمه را تشخیص می)کیفیت

   یشیامرس و یشیامرگ ياه متسیس - 7

شدن است تصمیمی  این سیستم ها بطور هوشمند دما را تنظیم می کنند به گونه اي که اگر هوا سرد است و در حال سرد

  .اتخاذ می کندخاص می گیرد واگر هوا سرد است و در حال گرم شدن تصمیم دیگري 

   یتینما ياه متسیس - 8

منطق فازي در سیستم هاي امنیتی نیز کاربرد هاي از قبیل تطبیق چهره ، تطبیق صدا و تطبیق مردك چشم را دارا 

  .شود می باشد که براي ورود به سیستم ها یا تشخیص مجرم ها استفاده می

  لیبموتا - 9

نیست بلکه با استفاده از تطبیق صداي صاحب ماشین ، اتومبیل روشن امروزه در اتومبیل هاي جدید خبري از سوئیچ 

  .هم چنین می توان به دنده هاي اتوماتیک که امروزه در ماشین ها استفاده می شود اشاره کرد. شود می

  و هزاران کاربرد دیگر

انسان باید براي آن قانون سازي البته منطق فازي هم داراي ضعف هایی است از قبیل اینکه هنوز به انسان وابسته است و 

  .کند و اگر اتفاقی بیفتد که شامل قانون هاي تعریف شده نباشد قادر به تصمیم گیري نخواهد بود

اند که بسیاري از این کاربردها دیگر با نام هوش مصنوعی شناخته  کاربردهاي هوش مصنوعی چنان گسترده و فراگیر شده

. توان در همه جهات و نقاط زندگی مردم دید تأثیر هوش مصنوعی را اکنون می. دشوند و نام تخصصی خود را دارن نمی

کند،  آیفونی که قادر به تشخیص اعضاي خانه است یا تلویزیونی که نور صفحه نمایش دلخواه را با تعداد افراد تنظیم می

 .همه و همه کاربردهاي هوش مصنوعی هستند

وش مصنوعی هستند که عملیات خاصی را انجام داده و عمل یا تأثیر آن به کاربردهاي عملی آن دسته از کاربردهاي ه

ها و متدهاي پیچیده  براي مثال جست و جوي خودکار گوگل که از الگوریتم. وضوح توسط کاربر احساس خواهد شد

. نشان خواهد دادکند، پس از انجام یک عملیات پرهزینه و البته سریع نتایج مرتبط را به شما  هوش مصنوعی استفاده می

اي بارز و موفق از این  هاي هوشمند نمونه هاي پرنده یا قایق ربات .هایی که قادر هستند خودشان را کنترل کنند ماشین

 .نوع کاربردها هستند
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ز هاي ترافیک شهري، دریافتی کارکنان و جابه جایی پول در یک بانک براي جلوگیري ا نیاز به تحلیل و استخراج الگو از داده

اختالس یک عملیات نیست و تأثیر یا خود عمل به وضوح توسط کاربر لمس نخواهد شد؛ اما در مقابل یک تحلیل هوشمند 

  .آید و خودکار است که کاربرد تحلیلی هوش مصنوعی به حساب می

  پزشکی مولع رد یعونصم شوه

هاي اطالعاتی به خصوص  گیري، استفاده از سیستم تصمیمتر شدن فرایند  امروزه به دلیل گسترش دانش و پیچیده

پزشکی و  ٔهوش مصنوعی گسترش دانش در حوزه. است گیري، اهمیت بیشتري یافته هاي هوش مصنوعی در تصمیم سیستم

هاي  توجه متخصصین را به استفاده از سیستم - به عبارتی حیات انسان  - پیچیدگی تصمیمات مرتبط با تشخیص و درمان 

هاي هوشمند در  به همین دلیل، استفاده از انواع مختلف سیستم. است گیري در امور پزشکی جلب نموده یبان تصمیمپشت

 .است هاي هوشمند در پزشکی مورد مطالعه قرار گرفته اي که امروزه تأثیر انواع سیستم پزشکی رو به افزایش است، به گونه

درصد از مراکز  50حدود  KLAS طبق گزارش. عظیمی می باشد امروزه صنعت بهداشت و درمان در آستانه تحوالت

  .هستند مصنوعیدرمانی، در حال جستجو براي جایگزینی و یا تهیه سیستم هاي هوش 

در سازمان خود  مصنوعیدالیل زیادي وجود دارد که سازمان هاي بهداشتی و درمانی در حال انتخاب سیستم هاي هوش 

به دنبال راه هاي جدید براي  شد بی وقفه صنعت سالمت می باشد و مراکز سالمت دائماًیکی از این دالیل ر. می باشند

  .افزایش بهره وري و کاهش هزینه ها می باشند

داده هاي تولید شده در حوزه سالمت بسیار وسیع بوده و این امر موجب پیدایش حجم وسیعی از داده ها می باشد که 

نرم افزارهاي حوزه سالمت یک منبع جدید براي دریافت اطالعات . سیعی دست یافتمی توان از طریق آنها به اطالعات و

از این رو، اکثر . بیماري می باشند و رسانه هاي اجتماعی امکان دسترسی به اطالعات وضعیتی بیمار را فراهم کرده اند

به وضعیت بیمار ، تاثیرات  در این حوزه می توانند یک دید عالی نسبت مصنوعیاطالعات مربوط به سیستم هاي هوش 

  .داروها و روند درمان بیماري را تولید کنند

  یکشزپ مولع رد یعونصم شوه تیمها للع

  در حوزه سالمت مصنوعیبازار مناسب هوش  .1

 افزایش نیاز به ابزارهاي تحلیلی و پیش بینی در حوزه سالمت  .2

  تمرکز پرونده هاي سالمت به صورت الکترونیکی .3

 بیماران متبراي تحلیل وضعیت سالبرنامه هاي کاربردي  .4

 کشف تقلب هاي صورت گرفته در حوزه بیمه سالمت  .5

  خرید سیستم هاي هوش مصنوعی هزینهکاهش  .6

  توانمندسازي در تصمیم گیري دقیق .7

  مالیبالینی و داده هاي بهنگام تجزیه و تحلیل  .8
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  یکشزپ مولع رد یعونصم شوه دربراک

  رامیب ياهزاین ینیب شیپ -1

، امکان سازماندهی و مدیریت مراکز مربوط به این مصنوعیبا پیاده سازي سیستم هاي هوش Pittsburgh دانشگاه پزشکی

دو مرکز زیر مجموعه از این دانشگاه از این ابزار در جهت پیش بینی میزان مراجعین به مراکز . استآوردهبوجود  را دانشگاه

با استفاده از این ابزار امکان تخصیص صحیح . آنفوالنزا در فصل شیوع آن، استفاده کرده انددرمانی جهت درمان بیماري 

  .منابع انسانی و مالی جهت رفع مشکالت بیماران در هر بخش بوجود آمده است

  يریگشرازگ - 2

جه اگزارش هاي سازمانی موبا پیاده سازي این ابزار در این حوزه با کاهش چشم گیر زمان الزم جهت تهیه، تحلیل و ارائه 

خواهیم شد به شکلی که بعد از پیاده سازي سیستم هاي هوش تجاري در سازمان بهداشت و درمان انگلستان، این زمان از 

  .ساعت در ماه کاهش یافته است 54ساعت در ماه به  247

  :نارامیب نامرد و اه هداد واک و دنک  - 3

این ابزار می توان در کنار دانش و علم پزشکی به بهترین و سریعترین روش درمان با استفاده از تحلیل هاي بدست آمده از 

   .همچنین می توان دالیل شیوع یک بیماري را نیز تحلیل نمود. هر نوع بیماري دست یافت
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