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 فناوری هوش مصنوعی در ایران و جهان وضعيت بررسی
 

 
 

 

 

 چكيده

ه است. ها داشتجدیدی است که تأثير غير قابل انكاری بر اکثر فناوری رشته علمی ـ فنیهوش مصنوعی 

انشمندان د از نيمه دوم قرن بيستم تاکنون .گيردمی نشئتفالسفه کالسيک  ازهوش مصنوعی  ایده اصلی

هوش  مانده است. اند و همچنان کارهای بسياری برای انجام باقیبسياری در این زمينه فعاليت کرده

های عصبی، شبكه مقوله علمی با عناویناز سه  شود وعلوم رایانه محسوب میای از مصنوعی، شاخه

ار و رفت سازینزدیکهدف هوش مصنوعی،  .ترکيب یافته استهای استدالل فازی و الگوریتم سيستم

اهداف  همترینم .کندبه الگوهایی است که انسان براساس آنها رفتار می ایسامانه رایانهپاسخ یک 

ست و کاربتوانایی تعميم  بوده، هایی است که دارای احساساتتوليد ماشين متخصصان هوش مصنوعی،

 .ندتجربيات خود باشبه گسترش دامنه دانش و  قادر و در شرایط مشابه جدید را داشته گذشتهتجربيات 

پزشكی،  ها عبارتند از:ین حوزهگيرد. امورد استفاده قرار میمختلفی  هایحوزهامروزه هوش مصنوعی در 

دا، برداری و شناسایی عوارض، تشخيص صبينی وضع هوا، نقشهعلوم هوافضا، اکتشافات، تسليحات نظامی، پيش

، داردهای متنوعی هوش مصنوعی، شاخه .ایافزارهای رایانهها و نرمازیب ،دست خط ، تشخيصتشخيص گفتار

های خبره، های تكاملی، سيستمتصویر و بينایی ماشين، الگوریتم های عصبی مصنوعی، پردازشازجمله شبكه

 های دیگر. و بسياری از حوزهکاوی، پردازش زبان طبيعی، بازشناسی گفتار یادگيری ماشين، داده

ا تدارد،  مانالتحصيالن زیادی که در کشورفارغ رغمبه روباتيکرشته هوش مصنوعی و همچنين 

 . استدرحال توسعه  گسترده آنکاربردهای  توجه بهاست، اما با  حدودی گمنام

از  .هوش مصنوعی با زندگی بشر همزیستی تنگاتنگی خواهد داشت فناوریچندان دور  آینده نه در

رو جامعه نيازمند ایناز ،شوندتخلف و جرم مرتكب  مكن استمهم هوش مصنوعی  هایآنجایی که سامانه

کنند و در صورت وقوع، های هوشمند پيشگيری میسامانه ائمجرتخلفات و وضع قوانينی است که از 

 .سازددادرسی را برای محاکم ممكن می

 

 مقدمه

 حوزهگذرد. این سال از پدید آمدن آن می 60جدیدی است که بيش از  حوزه علمی ـ فنیهوش مصنوعی 

و ند کودات هوشمند تالش میبرای درک موج زیرا هم ،ها داشته استتأثير غير قابل انكاری بر اکثر فناوری
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پس از جنگ ساخت موجودات هوشمند ها با رویكرد قصد دارد موجودات هوشمند بسازد. اولين تالش هم

 عالوهبهوجود آمد. هوش مصنوعی به 1956اما اصطالح هوش مصنوعی در سال  ،جهانی دوم آغاز شد

  1.اندرا به خود عالقمند ساخته شناسی مولكولی از علومی هستند که دانشمندان علوم دیگرزیست

وجود بهفالسفه کالسيک  توسطهوش مصنوعی مدرن  گيری علم و فناوریهای اصلی در شكلایده

سياری . دانشمندان بتوصيف کنندها، در قالب سمبلرا اندیشيدن انسان  فرآیندکردند تا تالش  آمد. آنها

هوش مصنوعی تنها به  2.باید انجام شودچنان هماند و کارهای بسياری در این زمينه فعاليت کرده

 همچون بسياری هایحوزه امروزه بلكه ،شودنمی محدود ،شطرنج ای مانندهای رایانهبازی ،هاروبات

  .شودرا شامل می …و بينایی ماشين ،های عصبی، شبكههای خبرهسيستم طبيعی، زبان پردازش

التحصيالن زیادی و فارغ آغاز شددر ایران  1381از سال  روباتيکرشته هوش مصنوعی و تدریس 

با این وجود کاربردهایی هم  ، امااست گمنامدر ایران  هنوز این رشته . شاید بتوان گفت کهداشته است

 در ایران پيدا کرده است.

ی زیادی هاهای آنها فيلمبينی. از پيشاندبينی کردههوش مصنوعی را خيلی از دانشمندان پيش آینده

 هوش فناوریها بينیطبق پيش .است بسياری نوشته شدهعلمی ـ تخيلی های و کتاب خته شدهسا

د نواههمزیستی تنگاتنگی خ نی ایجاد مخلوقاتی ذیشعور خواهد شد که با انسان و جامعه انسانیبا ،مصنوعی

 رمج شریک و همشوند م ئجراتخلفات و د هم مرتكب نتوانهای هوش مصنوعی میسامانهین ابنابر. داشت

حتمالی اجرائم  تخلفات و نيازمند وضع قوانينی است که از حاکميترو ایناز .دنقرار گيرجرم  ارتكابیا ابزار 

 .و در صورت وقوع صدور احكام قضایی را تسهيل کنندهای هوش مصنوعی جلوگيری سامانه

 

 هوش مصنوعی درباره . 1

 باید علم، این تعریف در اما. است هوشمند هاینامهبر و هاماشين ساختن دانش ،AI یا 3مصنوعی هوش

 هوشمند کدامند؟ هایماشين یا هابرنامه .2و  چيست؟ هوشمندی .1 :داد پاسخ پرسش دو به حداقل

های مختلف در مورد هوشمندی اول، تعاریف متفاوت و متنوعی در حوزه پرسشدر راستای پاسخ به 

هایی در هوش مصنوعی باشد. در اینجا چند تعریف در ایده بخشتواند الهاموجود دارد که هریک می

 شود:مورد هوشمندی مطرح می

همسازی و بهينه کردن یادگيری و یاد گرفتن  :هوش عبارت است از»: شناسانزیستتعریف  ●

در  .لذا موجود هوشمند موجودی است که توانایی یادگيری داشته باشد. «اینكه چگونه بهتر بياموزیم

                                                 
1. Stuart J. Russell & Peter Norvig 

2. Bruce G. Buchanan (2006). 

3. Artificial Intelligence  
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 .همگونی با شرایط مختلف داده شده است پذیری برایصالت به یادگيری و انعطافاینجا ا

 .«را داشته باشدکردن موجودی هوشمند است که قابليت فكر »: فالسفهتعریف  ●

موجود یا دستگاهی هوشمند است که همانند انسان  1:(آلن تورینگ) علوم رایانهاز دیدگاه  ●

در این  .عملكرد انسان و دستگاه تشخيص دهد کداميک انسان است عمل کند و کسی نتواند با توجه به

 .گرددعنوان مرجع هوشمندی معرفی میدیدگاه انسان به

هستند که توانایی درک،  هاییسامانه های هوشمند،ها و ماشينبرنامه دوم، پرسشاما در پاسخ به 

افزار ه برخوردار باشند. برای مثال نرمگوناستدالل و تحليل خودکار را داشته باشند و از عملكرد انسان

OCR 2پرپ روبات. همچنين ، بنابراین یک برنامه هوشمند استتوانایی تشخيص حروف و کلمات را دارد 

 3.تواند احساسات انسان را درک کند و پاسخ احساسی نيز بدهدمی

 ردازیم:پها میود دارند که در اینجا به بيان آناز هوش مصنوعی وج دیگری همتعاریف 

 5استدالل 4،است که ملزومات محاسباتی همچون ادراک علوم رایانهای از شاخه ،هوش مصنوعی *

 .کندانجام چنين اعمالی ارائه می ای برایسامانهو  داراسترا  6و یادگيری

نجام که بتواند عمل ا یبه ماشين رایانههایی است برای تبدیل مطالعه روشنتيجه  ،هوش مصنوعی *

 .نسان را انجام دهدشده توسط ا

شود که یک ماشين در شرایط مختلف از هوش مصنوعی یا هوش ماشينی به هوشی گفته می *

هایی توانند واکنششود که میگفته می هاییسامانههوش مصنوعی به  ،عبارت دیگربه. دهدخود نشان می

های های تفكری و شيوهدفرآینسازی شبيه ،مشابه رفتارهای هوشمند انسان ازجمله درک شرایط پيچيده

یادگيری و توانایی کسب دانش و استدالل برای حل مسائل را  ،ق به آنهاثاستدالل انسانی و پاسخ مو

 . داشته باشند

های دانش شناخت و طراحی عامل»عنوان هوش مصنوعی را به ،ها و مقاالتبيشتر نوشته *

 شانس ،که با شناخت محيط اطراف خود است ایسامانه ،یک عامل هوشمند»: کنندمیتعریف  «هوشمند

 .«دهدافزایش می ،يت خود را پس از تحليل و بررسیفقمو

دانش و »عنوان از واژه هوش مصنوعی استفاده کرده و آن را به 1956در سال  7جان مک کارتی *

                                                 
1. Alan Turing 

2. Pepper 

3. Byford, Sam (5 June 2014). 

4. Perception 

5. Reasoning 

6. Learning 

7. John McCarthy 
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 1.تعریف کرده است «های هوشمندمهندسی ساخت ماشين

ربوط تعاریفی که مالف(  از دو منظر متفاوتند:يشتر که از هوش مصنوعی ارائه شده است، ب یتعاریف

اعتقاد  دهند. برخیتعاریفی که به رفتار توجه بيشتری نشان می ب(به پردازش فكر و استدالل هستند، 

در  گيری کردتوان با ميزان وفادار بودن به عملكرد انسان اندازهرا میسامانه هوشمند دارند که موفقيت 

 2دانند.گيری میل هوشمندی )عقالنيت( را شاخص اندازهئافهوم ایدحالی که برخی دیگر م

 

 هوش مصنوعی شناسی. پيشينه1-1

ها ها و افسانهتوان در دوران باستان و در داستاندر مطالعات انجام شده رد پای هوش مصنوعی را می

ن قدرت آگاهی و شوند و توسط سازنده آهایی که در آن موجوداتی مصنوعی ساخته میافسانه. یافت

 .شودهوش به آنها بخشيده می

هوش مصنوعی توسط فالسفه و ریاضيدانانی نظير  ،و رایانه پيش از به وجود آمدن علوم الكترونيک

با اختراع . مطرح شده بود ،هایی در باب منطق کردندکه اقدام به ارائه قوانين و نظریه 3جورج بول

نظر چنين به. مصنوعی دانشمندان را به چالشی بزرگ فراخواندهوش  1943های الكتریكی در سال رایانه

 4.سازی رفتارهای هوشمندانه خواهد بودسيد که این فناوری در نهایت قادر به شبيهرمی

عنوان نخستين به عموماً ،انجام شد 1943در سال  6و والتر پيتز 5کارهایی که توسط وارن مک کالو

دانش فيزیولوژی پایه و : آنها از سه منبع استفاده کردند. شودته میکارها در زمينه هوش مصنوعی شناخ

و نظریه  8؛و وایت هد  7ای براساس نظریات راسلها در مغز؛ تحليل رسمی منطق گزارهعملكرد عصب

این افراد یک مدل عصب مصنوعی پيشنهاد کردند که در آن هر عصب . تورینگ در زمينه محاسبات

روشن شدن عصب در پاسخ به تحریک از جانب . باشد )غيرفعال( «خاموش»یا  ()فعال «روشن»توانست می

معادل واقعی یک گزاره که مقدار »عنوان حالت عصب به. گرفتهای مجاور صورت میتعداد کافی عصب

عنوان مثال آنها نشان دادند هر تابع محاسباتی به. شدتصور می «کردمحرک مورد نياز خود را بيان می

توان می را (... - یا - و)محاسبه شود و تمام کلمات ربط  ،های به هم متصلای از عصبد توسط شبكهتوانمی

                                                 
1. Bruce G. Buchanan (2006). 

2. Stuart J. Russell & Peter Norvig 

3. George Boole 

4. Stuart J. Russell & Peter Norvig 

5. Warren McCulloch 

6. Walter Pitts 

7. Russell 

8. Whitehead 
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 1.سازی کردبا ساختارهای ساده شبكه پياده

ها ارائه منظور اصالح قدرت ارتباط بين عصبای بهروزآوری سادهقانون به 2دونالد هب 1949در سال 

 .شودثيرگذار شناخته میأعنوان یک مدل تامروزه نيز به ،شودميده میقانون وی که یادگيری هبی نا. نمود

اولين رایانه شبكه  ،از دانشجویان دانشگاه پرینستون 3و دین ادموندز ماروین مينسكی 1951سال  در

 40سازی یک شبكه متشكل از منظور شبيهبه ،شودناميده می SNARC4این رایانه که . عصبی را ساختند

 .کرداستفاده می B-24 افكنبمبعالوه سازوکار خلبان خودکار یک هواپيمای به المپ خأل 3000عصب از 

یعنی زمانی که آلن تورینگ مقاله  ،گرددباز می 1950شروع هوش مصنوعی به معنای واقعی به سال 

 به رشته تحریر «های محاسباتی و هوشمندیماشين»خود را درباره ساخت ماشين هوشمند تحت عنوان 

 در آزمون تورینگ .ها پيشنهاد دادتورینگ روشی را برای تشخيص هوشمندی ماشين ،در این مقاله. درآورد

 های کافی را برای بررسی هوشمندیشود که شخص با ماشين تعامل برقرار کند و پرسششرایطی فراهم می

ون توانایی فكر کردن بد ،شوندهای هوشمند شناخته میماشين عنوانبههایی که ماشين .از ماشين بپرسد

 .استها وجود خصلت هوش مصنوعی در این گونه از ماشين دليلبهنياز به انسان را دارند و این 

در پ»عنوان که از او به استفاده شدتوسط جان مک کارتی  عمالً هوش مصنوعی برای نخستين بار

 6و ناتانيل روچستر 5لود شانونک ،مينسكی ،مک کارتی .شودیاد می «های هوشمندعلم و دانش ماشين

 در دانشگاه دارتموث 7(پروژه دارت موث)کارگاهی آموزشی با موضوع هوش مصنوعی  1956در سال 

های مک کارتی کار روی بازید، شمطرح  رسمیطور كه موضوع هوش مصنوعی بهپس از آن. تشكيل دادند

 9.ایجاد شد 8ليسپنویسی نامهبر زبان ار،هوشمندانه ماشينی را آغاز کرد و از حاصل این ک

ا ها بود که بدر این سال. بوددهه توسعه و پيشرفت تحقيقات در زمينه هوش مصنوعی  1960دهه 

و  ساخته شدندهای هوشمند روباتهای بازی شطرنج و برنامه ی،های دانشمندان هوش مصنوعتالش

 .تر شدندپيشرفتهپس از آن هر سال 

 Digital شرکت در 10(XCON)یا  R1نام به ،خبره تجاریاولين سامانه  1980در سال 

                                                 
1. Stuart J. Russell & Peter Norvig 

2. Donald Hebb 

3. Dean Edmonds 

4. Spatial – Numerical Associution of Response Codes  

5. Claude Shannon 

6. Nathaniel Rochester 

7. Dartmouth 

8. LISP 

9. Stuart J. Russell & Peter Norvig 

10. Expert Configurer  
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Equipment Corporation ای های رایانههای سامانهشروع به کار کرد. این برنامه در تنظيم سفارش

گروه  1988. تا سال شدجویی ميليون دالر در سال صرفه 40کار گرفته شد و از این طریق در حدود هب

 خبره را ساخته بود و بيشتر از این تعداد نيز در راه بود. ، چهل سامانهDECهوش مصنوعی 

ساله برای . این پروژه یک طرح دهکردندرا اعالم  «نسل پنجم»ها آغاز پروژه ژاپنی 1981در سال 

کردند. در پاسخ، ایاالت متحده آمریكا های هوشمندی بود که زبان پرولوگ را اجرا میساخت رایانه

MCC1 ختلف های منسرسيوم پژوهشی برای حفظ قدرت رقابت ملی تشكيل داد. بخشعنوان یک کهرا ب

 دست نيافتند. پروازانه خودبلندو نسل پنجم هرگز به اهداف  MCCهای پروژه

به ميلياردها دالر در سال  1980هوش مصنوعی از چند ميليون دالر در سال  ارزش بازاردر مجموع 

فرا رسيد که در  «زمستان هوش مصنوعی»ای به نام ، دورهفاصله کمی پس از آن به کرد. رشد 1988

های آميزی که داده بودند، دچار آسيبهای مبالغهخاطر ناتوانی در عمل به قولهها بآن بسياری از شرکت

، (R1)یا همان  XCONمانند  قبلی های خبرهموفقيت سيستم 1990در اوایل دهه  2دند.شفراوانی 

 شدرهوش مصنوعی توانسته مسير از آن تاریخ تا به امروز  دند.شش مصنوعی سبب اتمام زمستان در هو

 3خود را با سرعت خوبی طی کند.

 

 کاربردهای هوش مصنوعی. 2-1

های ، شبكههای خبرهسامانه طبيعی، زبان پردازش همچون بسياری هایحوزه درهوش مصنوعی امروزه 

هر علمی  . امروزه دردکن کسب بسياری هایموفقيت هشود و توانستاستفاده می …و بينایی ماشين ،عصبی

تسليحات  ،فضاهوا ،جمله پزشكیاز ،پيدا کردرا ن آپایی از هوش مصنوعی و کاربردهای  توان ردمی

هوش  هایبردری از کایهاحال نمونه. بسياری از علوم مختلف دیگرر و تشخيص صدا و گفتا ،نظامی

 :کنيممصنوعی را بررسی می

 مالیامور ه اقتصاد و حوز .1-2-1

ن بازارهای مالی . بسياری از فعاالکنددرحال حاضر هوش مصنوعی در بازارهای مالی نقش مهمی ایفا می

و ریاضی هستند که  رایانهن علوم اطح جهان نظير بازارهای بزرگ بورس، از متخصصشفاف و کارا در س

اند که رقابت اصلی ميان تحليل ی مالی ایجاد کرده، فضایی را در این بازارهاایرایانههای برنامهبا ایجاد 

سازی ادهرا پي هوشمندیهای گران الگوریتماین تحليل. باشد رایانهو دانش ریاضيدانان و دانشمندان علوم 

خرید و فروش سهام، کاال یا  به خودکار صورتبهاند که را ایجاد کرده ایرایانههای برنامهو  اندکرده

                                                 
1. Micro Electronics and Computer Technology Corporation 

2. Stuart J. Russell & Peter Norvig 

3. AI Expert Newsletter: Winter 
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 هيهدر ت. درواقع رقابت گران در آن دخالتی نداردمعامله حضور فيزیكیه مالی پرداخته و ابزارهای مشتق

 .هاستها و بهبود آنالگوریتم

های طبيعی، یادگيری ماشين و کاوی، پردازش زبان، نظير دادهرایانه حوزه مرتبط با علوم تخصصی

آتی  بينی روندپيشه انند در حوزتوهای عصبی همگی میشبكه و مشتقات آن نظير الگوشناسی آماری

 1.ای ایفا کنندکنندهبازارهای مالی نقش تعيين

سازی شده به رفتار بخش ها خصوصیشورهای درحال توسعه که اقتصاد آناقتصاد و رفاه اجتماعی ک

 خشاین ب .استبنایی مهم برای توسعه بخش خصوصی . بخش مالی سنگ شدت وابسته استمالی به

ها پذیری و افزایش توانایی افراد و خانوادهطرات و آسيباخمد نقش مهمی در کاهش توانهمچنين می

آموزش و... داشته باشد و در نتيجه تأثير مهمی در کاهش  ،برای دسترسی به خدمات مهم مانند بهداشت

 فقر دارد.

ی در صادها در انباشت سرمایه و توسعه اقتنقش آن خاطربهقوی و با عملكرد مناسب  مؤسسات مالی

با هدف  جهانمحققان بسياری در مناطق مختلف  ی گذشتهها. در سالاندحائز اهميتطی قرن گذشته 

تصادی، بينی روند اقو دیگر خدمات مالی داشتند. پيش سنجیاعتبارنظام  تسهيل امور مالی سعی در ایجاد

عد در ، تشخيص قواگذاریهی اوليه عمومی، تعيين ساختار بهينه سرمایقيمتگذارسازی اقتصاد و شبيه

های مختلفی استفاده اند. در این راستا روشجمله خدماتی هستند که ارائه کرده... ازتغييرات قيمت و

پارامتری و های آماری غيرهای آماری پارامتری، روشتوان به روشها را میشده است. عموماً این روش

 بندی کرد.رویكردهای محاسباتی نرم، دسته

ترین ابزارهای مورد های عصبی مصنوعی( از محبوبهای هوش مصنوعی )مخصوصاً شبكهروش

 هستند.استفاده در بازارهای مالی 

مورد نياز است. بيش از پيش  پویا توأم با تغييرات سریع در متغير زمان،خطی حل مسائل غير

ن ای .ته به زمان هستندوابسغيرخطی و ریاضی برای حل مسائل  سازیمدل برمبتنیهای مرسوم روش

های ارائه شده در هوش مصنوعی شرو ،زمان توأم با تغييراتخطی درحالی است که برای حل مسائل غير

 هازجمل... های عصبی، الگوریتم ژنتيک وهایی مانند منطق فازی، شبكهبسيار کارآمد هستند. روش

 2.هستندهای معروف هوش مصنوعی روش

 بينیشرایط مشخص، پيش تحتها را شرکتقيمت سهام روند آینده دارند تا  بسياری از افراد تمایل

های داده درصدد تحقق این امر است. بسياری از کمپانی . استفاده از یادگيری ماشين در کنار کالنکنند

بينی قيمت و انجام خرید و فروش برای پيشیافته های اختصاصی توسعهسامانهوش سهام از فرخرید و 

                                                 

 .(1391مهر  22) تيم زوميت. 1
2. A. Bahrammirzaee (2010). 
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م احتماالت بر علمبتنییافته های توسعهسامانه. بسياری از کننداس نتایج به دست آمده استفاده میبراس

 تقاضای است، اما یک معامله که شاید احتمال کمی برای سوددهی داشته باشد، در صورتی که حجم

ته داش همراهبهرا  تواند سود سرشاری، میموفق یک معاملهانجام با وجود احتمال پایين الیی داشته و با

قدرت  ابتوانند ها نمیهایی که باید پردازش شوند، انسانحجم داده افزایش قابل توجه با به یقين. باشد

به قدرت محاسباتی هوش مصنوعی و یادگيری  هاسامانهتجهيز  رواین، ازرقابت کنندها پردازشی رایانه

 1.تواند در این خصوص بسيار راهگشا باشدماشين می

 حوزه صنعت .2-2-1

يت پذیری، استحكام و قابلقادر به نمایش قابليت پاسخگویی، انعطافتوليد  مرسوم کنترل هایسامانه

اند که مراتبی متمرکز ساخته شدهها بر روی ساختارهای کنترل سلسله، زیرا آننيستنديكربندی مجدد پ

ما پاسخ ضعيفی در مقابل تغيير ناشی از دهند، اخوبی انجام میسازی توليد را بهدرحال حاضر بهينه

 سختی و تمرکز ساختارهای کنترلی خود دارند.

وجود آمده در یک ههای بتک شكست ، معموالًهستندمراتب متمرکز سلسله دارایکه  هاییدر سازمان

توليد  نترلهای کسامانهدر چنين شرایطی، توسعه  .شودمی از کار افتادن کل سامانهمنجر به  سامانهنقطه از 

اال و در تنوع محصول، کيفيت ب است، چالشی که حل آن یک چالشیو با قابليت پيكربندی مجدد  شراکتی

 تأثيرگذار است. انطباق، چابكی و ماژوله کردن،  از طریق معرفی خصوصيات خالقانه های پایين،هزینه

این چالش  حل و رفعبه  دهه هوش مصنوعی، بيش از دو فنونویژه فناوری اطالعات و ارتباطات و به

کارگزارمحور و خودسازمانده برای  صورتبهرسد کنترل توليد نظر میهعبارت دیگر، باند. بهپرداخته

. از ودشها تأکيد میکنترل بر ساختار امر زدایی درتمرکز بررو این. ازاستمواجهه با این شرایط مناسب 

پذیری و قابليت بودن، استقالل واحدها، مقياس پودمانی ساختار توزیع شده جدید،حل راههای ویژگی

 .توان نام بردرا می آن استفاده مجدد

عت افزایش سر :از ندهای توليدی عبارتهای هوشمند بر جنبهتوان گفت مهمترین تأثير ماشينمی

. از جهت وليدت بازدهالعاده پذیری خط توليد، افزایش چشمگير کيفيت توليد و افزایش فوقتوليد، انعطاف

ن روابط و معادالت نوین وجود آمدهای توليدی با بهسامانههای هوشمند در مالی نيز استفاده از ماشين

مالی سبب شده است که در حجم معينی از توليد، هزینه سرمایه از طریق استفاده سریع از سرمایه، 

 . به افزایش باشد تقليل قابل توجهی پيدا کند و با کاهش هزینه توليد، سودآوری رو

 هم، داخل قطعات قرار دادن و کردن سرهم ف،برش قطعات مختل برایهای خودکار سامانه همه

 فیمختل هایروبات ها،کوره کنترل سامانه کنند، همچنينهم از هوش مصنوعی استفاده می به هاآن اتصال

 که بينایی هوشمند هایسيستم همچنين و شوندمی استفاده جوشكاری و اتصال ورق، برشكاری در که

                                                 
 .(1395مهر  27) حسين خليلی صفا. 1

www.irpublicpolicy.ir

http://www.zoomit.ir/user/hossein-khalili-safa/
http://www.zoomit.ir/user/hossein-khalili-safa/


 

 ___________________________________________________________  

 

 

9 

 1.برندهمگی از هوش مصنوعی بهره می دنرویم کارهب محصوالت انواع کيفيت کنترل در

 حوزه پزشكی .3-2-1

 . با استفاده از توانایی که این علماستهای پيچيده پزشكی هوش مصنوعی قادر به تجزیه و تحليل داده

ها بينی نتایج بسياری از بيماریدر تشخيص، درمان و پيش آناز  ،هادر ایجاد ارتباط معنادار بين داده

مله جهای پزشكی ازیباً در تمام زمينهرا دارند که تقر تواناییهوش مصنوعی این  فنونشود. میاستفاده 

 های پزشكی، استفاده شوند.تشخيص تومور در تصویربرداری

ه فازی، پردازش تكاملی و های خبرهای عصبی مصنوعی، سيستممختلفی مانند شبكه فنون

های عصبی مصنوعی ، شبكهميانروند که در این کار میههای هوشمند ترکيبی در این زمينه بسامانه

 2بيشترین کاربرد را دارند.

توانند اطالعات بسيار زیادی را پردازش و الگوهای بر یادگيری ماشين میهای مبتنیالگوریتم

صورت هببر تشخيص بيماری . عالوهاستخراج کنند زیادهای ا از ميان دادههبسياری را در مقایسه با انسان

تواند با بررسی عوامل خطرناک برای موردی برای هر فرد براساس نتایج آزمایش، یادگيری ماشين می

الگوریتمی را توسعه داده  3سيشنیمد . کمپانیگير شدن شناسایی کندبيماری جمعی، آن را پيش از همه

 در بيماران دیابتی، نياز به بستری شدن در بيمارستان عاملتوان با شناسایی هشت میآن تفاده از که با اس

 4.را تشخيص داد

 هوشمند سامانه ترابری .4-2-1

بهبود عملكرد  یاطالعات و ارتباطات، برا یفناور یريکارگبه ITSبه اختصار  ایهوشمند  سامانه ترابری

 یمهندس ميمفاه ليها از قباز ابزارها، امكانات و تخصص یابه مجموعه ITS اصطالحاست.  سامانه ترابری

 چهكپاریهماهنگ و  صورتبهکه  شودیاطالق م یو مخابرات یافزارسخت ،یافزارنرم یهافناوری ک،يتراف

 .شودیکار گرفته مبه سامانه ترابریدر  یمنیو ا ییبهبود کارآ منظوربه

 ،کيمخابرات و ارتباطات، الكترون یهارشته ناهمراه با متخصص ریتراب نامهندس رياخ یهاسال در

فناوری  اند.وجود آوردههرا ب ITS ای ترابریهوشمند  یهاسامانهاطالعات  یفناور یريکارگه... با ب و انهیرا

ITS خترسایز ه،ينقل لهيمانند وس سامانه ترابریعناصر  یو تمام رديگیرا دربر م ترابری یهاوهيتمام ش 

 .دهدیقرار م پوششو راننده را مورد 

 یهاها، سامانهکه این فناوری رودیکار مهب یمتفاوت یهایفناور ،ترابریهوشمند  یهاسامانه در

                                                 
1. P. Leita˜o (2009) 

2. A.N. Ramesh1, C. Kambhampati2, JRT. Monson1, P.J. Drew1 (2004). 

3. Medecision  

 .(1395مهر  27)، حسين خليلی صفا .4
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 نيدورب ک،ياعالن تراف یتابلوها ،ییراهنما یهاکنترل چراغ سامانهخودرو و  تیمانند هدا یاهياول

امل را ش یتردهيچيو پ شرفتهيپ هایسامانه حتیو ره خودرو شما ییخودکار شناسا سامانهسنج و سرعت

ا ر جاده تيوضعو  کيتراف تيوضع و مانند وضع آب و هوا یاطالعات متفاوت زمانطور همهکه بشوند می

 .کندیم كپارچهیپردازش و  ،مختلف دریافتاز منابع 

که بر  ییهاسامانه است. ITSی هاسامانهدر  دیجد یاز کاربردها یجزء مهم ،ريمس تيموقع نييتع

 ريکه از مس دهندیبه رانندگان هشدار م کنند،یم ینيبشيحالت راننده نظارت دارند، قصد راننده را پ

 .ظهور هستندنو یهمگ رسانند،یم یاریبه راننده  هينقل لهيوس تیدر هدا ایاند و منحرف شده

 : زیر برشمرد صورتبهرا  ITS یعملكردها نیمهمترتوان طور کلی میهب

 ،آن یسازو روان کيتراف انیجر یسازنهيو به تیریمد ●

 ،و کنترل حوادث تیریمد ●

 ،یامداد هينقل وسایل یبانيو پشت تیریمد ●

 ،و ... تيو رزرو بل دیخر نگ،يپارک نهیعوارض، هز یكياخذ الكترون تیریمد ●

 ،نيسبک و سنگ ترابریو کنترل  (نگیتوريمانپایش ) ●

 ،شرفتهيپ یناوبر و تیریمد ●

 ،یعموم ترابری تیریمد ●

 1. و ... ادهيعابر پ یبانيو پشت تیریمد●

 لوسای ب( ،هوشمند یهارساختیزالف( کرد:  کيتفك یبه دو گروه اصل توانیرا م ITS یکاربردها

 2.هوشمند هينقل

 نیاهداف ا نیرمهمتاز  یكیبوده است.  رياخ یهادهه پرطرفدارهوشمند، موضوع  هينقل لهيوس سامانه

 ایشدار ه و ارائه هينقل لهياطراف وس طيخودکار مح ليبا تحل ترمنیا یرانندگ طيبه مح یابيدست ،سامانه

 ی. براآورندیرا به بار م یادیخسارات ز هينقل لیدر کنترل وسا یانسان ی. خطاهااستاطالعات به راننده 

  3اند.هپرداخت هينقل لیکنترل هوشمند وسا یهاهسامانبه گسترش  یاريبس ناخطاها محقق نیاز ا یريجلوگ

نقل وحمل یهاسامانهکاربرد  ،یو ارتباط یكيالكترون یهایوراو گسترش فن شرفتيبا پ یکل طورهب

راننده کمک شرفتهيپ یهاسامانه. باشدیم شیدر حال افزا یو ترابر کيتراف یمهندس نهيهوشمند در زم

نمودن  فراهموارد بر رانندگان با  یبا هدف کاهش بار کار شود،یممحسوب  ITS یهارشاخهیکه از ز

 یف اصلواقع هداست. دریافته توسعه یرانندگ اتياز عمل ییهاعهده گرفتن بخشو بر یبانياطالعات پشت

                                                 
1. J. McCall and M. M. Trivedi (2006). 

2. P. Roy, A. Khetrapal and S. Rathore (2014). 

3. J. G. Kuk, J. H. An, H. Ki and N. I. Cho (2010). 
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 یاهتيدر رابطه با موقع یاطالعات یهاراننده با فراهم نمودن بسته یکاهش خطا هاسامانه نیاز کاربرد ا

و  یريگميراننده مانند مشاهده، تصم یاصل یهاتيراننده بر فعالکمک یهاسامانه. باشدیرو م شيپ

 یابيکنترل عملكرد موتور جهت دست سامانهشامل  ها،سامانه نیا یاصل یمثبت دارند. اجزا ريکنترل تأث

رعت، متناسب سکنترل  سامانهاز برخورد،  یريجلوگ سامانهراندمان قدرت و مصرف سوخت،  نیشتريبه ب

 . هستند... و ادهيپ برعا صيتشخ سامانه ر،يمس صيو تشخ یابیرد سامانه

 حوزه مدیریت .5-2-1

مدیریت،  1.باشدمدیریت، دانش چگونگی اداره و هدایت کردن سازمان جهت رسيدن به نتایج مطلوب می

های رآیندفكی کردن عمليات و های الكترونيكی اوليه نظير الكترونيبا سامانه هوش مصنوعی راکارگيری به

باشد و منافع ها، این کاربرد بسيار آشكار میها نظير بانکبعضی از سازمان کاری آغاز کرده است. در

ردهایی بناشی از تبدیل عمليات دستی به کامپيوتری، محسوس است به نحوی که مدیران با چنين کار

 کنند.احساس آسایش می

ازمند داشتن اطالعات مختلفی است که با پایش اوضاع موجود گيری در سطح مدیریت نيتصميم

ا برای گيری رتواند تصميمگيری هوشمند میهای پشتيبان تصميمسامانهآیند. استفاده از دست میهب

گيری نمایند و خطاهای جای مدیر تصميمتوانند حتی بهها در آینده میسامانهاین  .تر کندمدیر آسان

 قل برسانند.مدیریتی را به حدا

ریزی، نظارت و افزارهای تخصصی هوش مصنوعی برای کمک به مدیران در برنامهاستفاده از نرم

يات ها مبادله و عملسرعت در حال افزایش است. قدرت هوش مصنوعی در پيگيری ميليونگيری بهتصميم

 قی گردد.و گزارش انحرافات از معيارها، موجب شده است تا استفاده از آن یک ضرورت تل

  تيامن .6-2-1

 تيکه حساس هاییاز گردهما یشمار ایها فرودگاه رينظ اماکن مهمدر تمام  یتيامن یهاتيروزها گ نیا

 عیا تسرر یتينشان داده که قادر است روند کنترل امن نيماش یريادگی. شوندیم دهیوجود دارد، د یتيامن

تباه اش یهشدارها جادیاز ا توانیم نيماش یريادگیده از دهد. با استفا شیرا افزا فرآیند نیکرده و دقت ا

 نیاز ا .ستنديها نآن ییقادر به شناسا یمعمول یداد که اسكنرها صيرا تشخ یکرده و موارد یريشگيپ

از افراد در آن حضور  یادیکه تعداد ز یموارد ریو سا هاورزشگاه، هاهمایشها، در فرودگاه توانیم سامانه

 ه کرد.دارند، استفاد

 هویت های تشخيصسامانه .7-2-1

بسياری از کارشناسان و همچنين کاربران  هایدغدغهازجمله یكی از مباحث مهم در جامعه امروزی که 

                                                 
1. F. Luthans (1969). 

www.irpublicpolicy.ir
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  بحث امنيت و تشخيص و تأیيد هویت است. است

 موالًمع است که یک قطعه الكترونيكیاولين روش در شناسایی و احراز هویت توکن است. توکن، 

های های هوشمند، کارتتوان گفت سند هویت افراد است، مانند کارتخود دارند و می همراهبه افراد

: امكان گم شدن، عدم ازجمله... . این اشيا دارای نواقصی هستند مغناطيسی، پاسپورت، شناسنامه و

 ... .جعل و امكان همراه بودن شخص، فرسوده شدن،

پارند س. یعنی چيزی که افراد به خاطر میناسایی دانش نام داردهای شسامانه تشخيص هویت، دومين نوع

 فراموش کردن و لو رفتن. :ازجمله، هستندمانند: رمز عبور و پين کد. البته این دسته نيز دارای نواقصی 

عنوان خودکار به سنجیزیست یهاسامانه 1.هستند سنجیزیست برمبتنیهای سامانهدسته سوم 

اده با استف هاسامانه نیاند. اآمده دیپد تیاحراز هو یسنت یهاحلراهجای به نانيطمقابل ا نیگزیجا کی

 . پردازندیاو م تیاحراز هو یانسان، به بررس یولوژیزيف یهایژگیاز و

نحصر به صورت مهشخص ب یکه برا ندکنیاستفاده م هایژگیو یسركیاز  گریكدی ییشناسا یبرا افراد

به چهره، گفتار و طرز راه رفتن اشاره  توانیجمله مکه از باشدیختلف متفاوت مفرد است و در اشخاص م

 نیاما ا ،کنندیرا محدود م هایدسترس شوندیکار برده مهکه ب یتیهو یهاکرد. امروزه رمز عبور و کارت

 توانیرا نم سنجیهای زیستنشانههستند.  نانيقابل اطم ريشوند و لذا غ جعل توانندیم یراحتها بهروش

 ت.اس رممكنيجعل آن عمالً غ نيهمچن د،نشویفراموش نم ایو  دنرویامانت گرفت، به سرقت نم ایامانت داد 

های ها و حتی شبكهها، وزارتخانهها، فرودگاهامروزه در امور مربوط به امنيت اماکنی مانند دانشگاه

 ت یا تأیيد هویت افراد بسيار متداول شده است.در تشخيص هوی سنجیزیستهای استفاده از روش ایرایانه

 یكيترونالك یبانكدار ت،يامن ایرایانه یهاسامانه :عبارتند از برندیها بهره مسامانه نیکه از ا یکاربرد یهابرنامه

 .یمطمئن به ساختمان، بهداشت و خدمات اجتماع یدسترس ،یاعتبار یهاهمراه، کارت یهاتلفن من،یا

 :عبارتند از شوندیکه معموالً استفاده م سنجیموارد زیست

 اثر انگشت  اثر کف دست  DNA 

 چهره  طرز حرکت  گوش 

 شكل هندسی دست  صدا  بدن یبو 

 چشم هيشبك  نمایشگر دمای نقاط بدن  صفحه کليدتایپ با  یچگونگ 

 چشم هيعنب  2امضا  

 هاداده تيامن .8-2-1

 ییابتدا یبه روزها هاکه قدمت آن برخط هستند یر فضاد هاشرکتاز مشكالت کاربران و  یكی بدافزارها

                                                 
1. J. Wayman, A. Jain, D. Maltoni and D. Maio (2005). 

2. Kresimir Delac, Mislav Grgic HT (2004). 

www.irpublicpolicy.ir
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 000٫325از  شياعالم کرد که روزانه ب 1یکسپرسك سسهؤ، م2014. در سال گرددیبازم نترنتیا یريگشكل

 یها، اغلب بدافزارDeep Instinct یقاتيتحق سسهؤ. براساس اطالعات ارائه شده توسط مکندیبدافزار کشف م

 راتييغت حال آنكه دامنه برند،یمورد استفاده قرار گرفته، بهره م نيشيپ یهاکه در بدافزار یاز کد مشابه دیجد

مورد استفاده در  یريادگیدارد که مدل  نیانجام شده نشان از ا قاتيدرصد است. تحق 10تا  2 نياعمال شده ب

دهد  صيکرده و تشخ ییساشده را شنا یسازادهيدر کد پ یدرصد 10تا  2 راتييقادر است تغ یهوش مصنوع

 توانندیم نيماش یريادگی یهاتمینكته اشاره کرد که الگور نیبه ا دیبا نيبدافزار هستند. همچن هالیکه کدام فا

 را که احتماالً كوکرا تحت نظر گرفته و موارد مش یابر یمربوط به ردوبدل شدن اطالعات در سرورها یهایالگو

 2کنند. ییخواهند شد، شناسا یتيامن یهامنجر به سوءاستفاده

 حوزه فرهنگ .9-2-1

ارتباط هوش مصنوعی و فرهنگ به دو قسمت نقش هوش مصنوعی در مطالعات فرهنگی و تأثير هوش مصنوعی 

 .به نقش هوش مصنوعی در مطالعات فرهنگی بحث خواهيم کرد. در اینجا ما راجعشودبر فرهنگ تقسيم می

 .فرهنگ ایجاد کندحوزه  مخصوصاًا در علوم شناختی جدید تواند نقش مهمی رهوش مصنوعی می

ای ابزاری مناسب برای مطالعات و اکتشافات دانشمندان رایانه سازیمدلبا استفاده از  هوش مصنوعی

ا کند تاین کار به آنها کمک می. های خود را آزمایش کنندنظریهدهند تا ارائه کرده که به آنها اجازه می

این رویكرد جدید به ما این اجازه را  .را ببينند و الگوهای نامرئی جامعه را کشف کنندهای مهم شباهت

 3.نها نيز دست یابيماالت جدیدی را بپرسيم و به پاسخ آؤدهد تا سمی

 . دهدای از کاربردهای مهم هوش مصنوعی را نشان میخالصهجدول 

 

 وش مصنوعیکاربردهای ه جدول

 توضيح کاربرد فعاليت اصلی

های شبكه

 عصبی

د رون ینيبشيپ

 یبازارها یآت

 یمال

 پيشين بازار، شبكه عصبی را قادرهای عصبی مصنوعی با استفاده از داده آموزش شبكه

 بينی کند.سازد تا روندهای آتی بازار را پيشمی

 ایمنی رانندگی بينایی ماشين

يار دست یهاستميمجهز به س دیجد یهانيماش ؛یدر رانندگ یمنیسطح ا شیافزا یبرا

کمک  و دقت یاريدر حفظ هوش را راننده با استفاده از بينایی ماشين، اند کهشدهراننده 

ی ارکن هاینهیمانع؛ آ صيتشخ یهاستميبه س توانیم هاسامانه نیجمله ا. ازکنندیم

ج از ودهنده خرهشدارو  یو رانندگ ییراهنما یدهنده تابلوهادهنده؛ هشدارهشدار

 خطوط جاده اشاره کرد.

اس های اصلی در صنایع حسگيری دقيق و سنجش فواصل کوچک یكی از دغدغهاندازهگيری اندازه پردازش تصویر

                                                 
1. Kaspersky  

 . (1395مهر  27) حسين خليلی صفا .2

3. M. Afzal Upal (2006). 

www.irpublicpolicy.ir

http://www.didehbonyan.com/rz/Portals/0/pdf/microvision%20article_web.pdf
http://www.zoomit.ir/user/hossein-khalili-safa/
http://www.zoomit.ir/user/hossein-khalili-safa/
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 توضيح کاربرد فعاليت اصلی

دقيق و 

 کاليبراسيون

های با کيفيت امكان کاليبراسيون با دقت بسيار باال در حد ميكرون را فراهم باشد. دوربينمی

ا با توان اشكال پيچيده صنعتی ربر پردازش تصویر میهای مبتنیاند. به کمک سيستمآورده

 .سرعت و دقت باال اندازگيری کرد

یادگيری 

 ماشين

پيشگيری از 

 بيماری

گير شدن واند با بررسی عوامل خطرناک بيماری، آن را پيش از همهتیادگيری ماشين می

 .شناسایی کند

های الگوریتم

 تكاملی
 طراحی خودرو

شكال ا یو طراح یبيمواد ترک یدر طراح تمیالگور نیا یريکارگبهالگوریتم ژنتيک: 

استفاده در ابزار  نيمسابقه و همچن یهانيجهت استفاده در ماش ،یكينامیرودیا

 نیاز مواد و بهتر بيترک نیبهتر دتوانی(، مینقل )شامل هوانوردوکننده حملميتنظ

تر در نهيتر و با مصرف سوخت بهمنیتر، اعیسر یاهينقل لیوسا ديتول یرا برا یمهندس

 قرار دهد. لیوسا نیطراحان ا ارياخت

بازشناسی 

 گفتار

تشخيص 

 هویت

هایی مانند ریق صدای وی. در مكانابزاری بيومتریک برای تشخيص هویت فرد از ط

های تحقيقاتی و... برای ایجاد امنيت و کنترل ورود و ها، آزمایشگاهها، فرودگاهبانک

 گيرد.خروج افراد مورد استفاده قرار می

 

پردازش زبان 

 طبيعی

(NLP)1 

بازیابی 

 اطالعات

ها، ، دادهجستجو و استخراج اطالعات دهيچيو دانش پ یاطالعات به فناور یابیباز

 و ریاز تصاو یامثل بانک اسناد، مجموعه یها در انواع گوناگون منابع اطالعاتفراداده

 .شودیوب گفته م

شده در منابع قابل دسترس و گوناگون،  رهيروزافزون حجم اطالعات ذخ شیافزا با

كن ماست. اطالعات مورد نظر میافته یاژهیو تيو استخراج اطالعات اهم یابیباز فرآیند

 باشد.  دئویصوت و و ر،یمانند متن، تصو یاست شامل هر نوع منبع

ها که هداد یابیو باز رهيذخجای بهبه اشتباه  یمنابع فارس یدر برخ« اطالعات یابیباز»

 کار رفته است.است، به یكیزيف یسازرهيذخ یهادانش شناخت رسانه یبه معنا

های سيستم

 خبره

و  یحسابدار

 یامور مال

 یالم یهاليو تحل هیخبره، حوزه تجز یهاکاربرد سامانه یهانهيزم نیتراز پررونق یكی

 یحسابدار ،یحسابدار نهيخبره در سه زم یهااز سامانه یمختلف یکاربردهااست. 

 :باشدیم لیذ شرحبه یاتيو امور مال تیریمد

 - یفن ایهکمک آوردن فراهم - یبرنامه حسابرس هتهي - مخاطره یابی: ارزیحسابرس

 از آنها یرجلوگي و تقلبات کشف

 -تمام شده  یبها نتعيي -محصوالت و خدمات  یقيمتگذار: تیریمد یحسابدار

 - حسابداری روش انتخاب - یاهیسرما بندیبودجه – یحسابدار یهاستميس طراحی

 )کنترل( یواپاش یو برقرار جادای -اعتبار  یابارزی

 یشخص یمال یزریبرنامه - یاتيمال هایالتفاوتمابه محاسبه - یاتيمال یهاهي: توصیاتيمال امور

 کاویوب کاویداده
الگوهای وب . باشدیالگوها در وب م ییشناسا یبرا یکاوداده یهاکيکاربرد تكن

 ساختار، محتوا و کاربرد تقسيم شود. تواند به سه دستهمی

 

                                                 
1. Natural Language Processing   

www.irpublicpolicy.ir

http://www.didehbonyan.com/rz/Portals/0/pdf/microvision%20article_web.pdf
http://www.didehbonyan.com/rz/Portals/0/pdf/microvision%20article_web.pdf
http://www.didehbonyan.com/rz/Portals/0/pdf/microvision%20article_web.pdf
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 کاربردی هوش مصنوعی محصوالت. برخی 3-1

 1«یريس»افزار نرم .1-3-1

مند و هوش یشخص اريدست کی« سيری»آشنا هستند.  «یريس»اپل،  یشخص اريبا دست یاريبس افراد

 نی. اکندیاپل کار م اواسیآ بر روی سيستم عامل یافزار کاربردنرم کیعنوان به است ودانا  یراهنما

 جادیپاسخ دادن به سؤاالت و ا یبرا( )مانند زبان فارسی یعيبه زبان طب یاز رابط کاربر یافزار کاربردنرم

ها و فهم بهتر درخواست یبرا نيماش یريادگی یاز فناور «یريس». کندیکاربر استفاده م یهاهيتوص

 . بردیسؤاالت کاربران بهره م

 نی. ارديگیمجموعه از خدمات وب صورت م کیها به ارسال درخواست وسيلهبهکارها  نیا انجام

طالع ا ات،ياضیواحدها، حل ر لیهشدار، تبد ميتنظ م،یدر تقو دادهایالعات، ثبت رواط افتنیدر  ستميس

پرتاب  ها،نشيكيو اپل ماتيبه تنظ یدسترس ،یبردارادداشتیپاسخ به سؤاالت مختلف،  ها،لمياز پخش ف

 . کندیم... به کاربر کمک و یمسابقات ورزش جینتا شیها و رزرو، نمارستوران یجستجو ام،يسكه، ارسال پ

اساس را بر یخاص یهاادآوری تواندی، مGPS ابیتيبا استفاده از موقع «سيری»افزار نرم نيهمچن

 بردن یکه پ ميکنیرا در آسمان مشاهده م یادیز یهامايارائه دهد. روزانه هواپ ديکه در آن هست یمكان

ی امكانات «یريس»در  زين یواقعم نيچن یجالب خواهد بود. اپل برا اريها بسخصوص آندر یاطالعات به

 ییهامايکه چه هواپ دیبگو Wolframبا استفاده از موتور  تواندیمذکور م یصوت ارياست و دست قرار داده

پرواز و  هیخصوص زاوقرار دارند. ارائه اطالعات در یو در ارتفاع چند فوت کندیسرتان پرواز م یدر باال

 است. یريب سجال یهاتيجمله قابلموارد مشابه از

 یبریسا تيامن سامانه جادیا یبرا یاز هوش مصنوع IBM استفاده .2-3-1

شرکت  نیکرده است. ا یاتيعمل IBM Watsonبا نام را خود  برنامه یتيبخش امن راًياخ IBM شرکت

 یهاها نام شرکتآن انيکه در م اندخدمات شده نیاستفاده از ا یمتقاض ،یمشتر 400اعالم کرده تاکنون 

 .شودیم دهید زين یالمللنيمعتبر ب یهاو بانک مهيبزرگ ب

ای هسامانه رایان یهاییتوانا شیبه آزما ییتسويم تومويو بانک سوم فیمانند سان ال ییهاشرکت

و مقابله با حمالت  ییدر شناسارا آن  تيخواهند پرداخت تا قابل IBMواتسون شرکت  هوش مصنوعی

 یافزارهابتوانند نرم یشتريبا سهولت ب کندیها کمک مون به شرکتواتس سامانه بسنجند. یبریسا

ه، مجرمان یبریسا یهاتيدر مورد فعال یانهيزمشيبا فراهم کردن پ نيکنند. همچن ییشناسا رامخرب 

 نیا زمان واتسون. همرندينظر بگ ریمشكوک را ز یهاتيفعال یشتريها قادر خواهند بود با دقت بشرکت

 لتجزیه و تحلي ییتوانا ،یبریسا تيامن یبرقرار یبهتر برا یهاروش یريادگیدارد که با را  تيقابل

 اطالعات خود را باال ببرد.

                                                 
1. Siri 
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ه را گذشت یبریبه اطالعات حمالت سا یاست که مشكل کمبود دسترس نیبرنامه، ا نیاز اهداف ا یكی

 نیخواهد کرد، واتسون ا یبزرگ همكار یهااز شرکت یاگسترده فيبرنامه با ط نیکه ا ییمرتفع کند. از آنجا

ند ک یآورمختلف را جمع عیاها و صنشده در شرکتانجام یبریفرصت را دارد که اطالعات مربوط به حمالت سا

 ،سامانه واتسون طراحان کهنیکند. با ا یابیارز زيرا ن یبریها به حمالت ساهر کدام از آن ییپاسخگو و نحوه

ات برنامه در پردازش اطالع نیا تياند؛ اما قابلوارد برنامه کرده یبریسا داتیمورد تهد در هياطالعات اول یسركی

واتسون را به منبع  سامانه شود و یبریسا داتیمربوط به تهد العاتاط حجم شیمنجر به افزا تواندیم دیجد

 1کند. لیتبد ايدر سطح کل دن یبریاطالعات مربوط به حمالت سا یاصل

 کامالً خودکار یبه خودروها یابيدست ديکل 2ایدیانو یش مصنوعهو تراشه .3-3-1

 برمبتنی یو کنترل رديخودکار قرار گ یخودروها توليد در خط مقدم کند تاتالش می ایدیانو شرکت

 .سازدیخودران را ممكن م یخودروها ارائه دهد که توسعه یهوش مصنوع

زمان صورت همبه GPUو  CPUستفاده از چند خودکار با ا یک سامانهعنوان به Drive PX رایانه

 زنده را پردازش کند. یهاداده یهاانیجر تواندیم 3«قيعم یريادگی»افزار نرم یبا معمار

« ولوو»شرکت  xc90بلند خودروی شاسی 100برای اولين بار بر روی  Drive px2 یهاسری رایانه 

 نصب خواهند شد و مورد آزمایش قرار خواهند گرفت. 

 نیو چند نيدورب هشتها را از داده ،PX 2افزار نسل دوم سخت ز،يتسال ن دیجد یتمام خودروها در

صد ق تسال فراصوت پردازش خواهد کرد. یهاگناليبا استفاده از رادار و س کند و آنها رادریافت می حسگر

 ورکیويآنجلس به نز لسرا ا یريکامالً خودران که مس یخودرو کیرا با استفاده از  این سامانهدارد 

 4بگذارد. شیخواهد کرد، به نما یط یدخالت انسان گونهچيبدون ه

 مبارزه با اسپم یمصنوع هوش .4-3-1

ه عرض ی برخطهارسانه یبرا یهوش مصنوع برمبتنی یاعالم کرده است که ابزار راًيگوگل اخ شرکت

 .داشتخواهد  راو اسپم  زيآمنيتوه یهااظهارنظرو حذف  تیریمد تواناییخواهد کرد که 

 و هاوبگاهبخش نظرات  راستارانیو و رانیبا هدف کمک به مد است و 5پرسپكتيوابزار  نیانام 

 شده است.  یطراحبرخط  یاهرسانه

 (APIافزارهای کاربردی )نویسی نرمرابط برنامه کی توانیرا م «پرسپكتيور»افزاری سيستم نرم

                                                 
 .(1395آذر  22)ی ک قهرمانباب .1

2. NVIDIA 

3. Deep Learning 

 .(1395آبان  28) صاحبنظر الديم .4

5. Perspective 
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العمل سعك ینيبشيکاربران و پ گریبا د اظهارنظرهاکشف ارتباط  یبرا ینيماش یريادگیکه از  دينام

 یاجتماع شبكه هایوبگاه و یارسانه یهاگروه یبرا گانیصورت رابه سامانه نی. اکندیها استفاده مآن

 ایپدیكیو و مزیتاورکیوين ن،یگارد ست،يمانند اکونوم ییاهو درحال حاضر توسط رسانه شودیعرضه م

 است. شیال آزمادر ح

خش ب نیبخش نظرات، ا تیریمد یبرا یانسان یرويخاطر کمبود نبه ،یخبر یهااز رسانه یاريبس

مشكل را حل کند. گوگل از ماه سپتامبر سال  نیا تواندمی« پرسپكتيور» دیاند. ابزار جدفعال کردهريرا غ

با استفاده از ابزار  یخبر نهرسا نیکرده است. اآزمایش  مزیتاورکیوين گاهابزار را در وب نی، ا2016

 را در بخش نظرات خود حاکم کند. «یعقالن» ییداشته تا فضا یسع« پرسپكتيو»

 ،یاصل است؛ اما هدف یسينامناسب در زبان انگل یهااميپ ییشناسا و،يپرسپكت سامانه هياول فهيوظ

و  هااميپ یخواهد توانست تمام تیادر نه سامانه نیها است. ازبان کنترل همه یبرا ایسامانهساختن 

 کند. ییبحث را شناساموضوع و خارج از  یعقالنرينظرات غ

 

 هوش مصنوعی در ایران . بررسی وضعيت2

التحصيالن زیادی داشته شود و فارغدر ایران تدریس می 1381از سال  روباتيکرشته هوش مصنوعی و 

د. شواستفاده نمیاین رشته  هایظرفيتبسياری از و  است هنوز این رشته، تا حدودی گمناماما  ،است

آهنی و این رشته، برای ساخت آدمکنند بسياری از مردم و حتی مدیران صنایع مختلف تصور می

درحالی که هوش مصنوعی کاربردهای وسيعی در صنایع مختلف دارد و . ه استشدبازی ایجاد اسباب

افزایش کيفيت محصوالت و نظایر  ،وری، افزایش توليدی بهرههای فراوان آن برای ارتقاتوان از ظرفيتمی

 آن استفاده کرد.

 انجام شده و بسياری هوش مصنوعی با دانشمندان علوم مرتبط ای توسطهای گستردهپژوهش تاکنون

 نتحقيقاتی که روی توانایی آموخت راستادر این  برداری قرار گرفته است.از کاربردهای آن معرفی و مورد بهره

کمک هوش مصنوعی ، دانشمندان را در پيشبرد دانش انجام شد ها و همچنين درک عميق از احساساتزبان

هایی است که دارای احساسات ، توليد ماشينهوش مصنوعی ز اهداف متخصصانادیگر زیادی کرده است. یكی 

ات ید توانایی تعميم تجربيبا ها. این ماشينکم نسبت به وجود خود و احساسات خود آگاه باشندبوده و دست

ترش ان را گسد و به این ترتيب دامنه دانش و تجربياتشنقدیمی خود در شرایط مشابه جدید را داشته باش

ها توسعه ویژه در دانشگاههای اخير در ایران هم علوم و مهندسی رایانه و هوش مصنوعی بهدر سال دهند.

در رشته هوش  «ISI»شده پژوهشگران ایرانی ثبت شده در منتشر  مقاالت. تعداد چشمگيری پيدا کرده است

با این تعداد مقاله ایران در حوزه دانش هوش مصنوعی در . است مقاله 736ميالدی  2013مصنوعی در سال 

کز پژوهشی، رتبه ایران را در بين کشورهای ها و مراميزان نشر آثار علمی در دانشگاه .جهان قرار گرفت 13رتبه 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ___________________________________________________  
 

 

18 

 . ای ارتقا داده استر قابل مالحظهطوجهان به

 ات. موضوعهای مهندسی رایانه استهای کشور، هوش مصنوعی یكی از گرایشدر مجموعه دانشگاه

 مصنوعی، هوشعصبی های جمله شبكهگيرند. ازهی مورد بررسی قرار میمتنوعی در این رشته دانشگا

های هوش دوره برگزاریهدف از  .یرو پردازش تصو ، بينایی ماشينفازی منطقمصنوعی پيشرفته، 

ها و اندازی دستگاه، تربيت کارشناسانی است که در زمينه تحليل و طراحی، ساخت و راهمصنوعی

افزاری موجود، افزاری و نرمهای سختافزاری جدید، بررسی و شناخت مجموعههای سختمجموعه

طور عمده در گرایش به .ها فعاليت کنندیها و فناوریابی، تعمير، اصالح و توسعه روشنگهداری، عيب

 .شودپرداخته می روباتيکهای هوشمند و به ساخت سيستمهوش مصنوعی 

ای بوده و به زمينه کاری که افراد در آن کار هوش مصنوعی در ایران حوزه بسيار گسترده بازار

 :ند ازهای کاری عبارتطور مثال برخی از زمينهکنند، بستگی دارد، بهفعاليت می

  های تحقيقاتی در مراکز تحقيقاتی کشورپروژه، 

  (مانند تشخيص هویت)امنيتی  سامانه، 

 (و ساختطراحی )های هوشمند سالح، 

   (های هوشمندو دستگاه روباتمانند طراحی )صنعت، 

  (سازی گفتارفشرده و مانند تبدیل متن به گفتار)تشخيص گفتار، 

  های خبرهسامانهطراحی، 

 هایطراحی باز، 

 1. ...آموزش و 

 

 و هوش مصنوعی در ایران روباتيکرخی از کاربردهای ب

اند که در زیر به پنج نمونه های روباتيک و هوش مصنوعی متعددی ساخته و نوآوری شدهدر ایران، سامانه

 شود.آن اشاره می

 هویت در ایران های تشخيصسامانه ف(لا

ند، کنمشتریان استفاده می شناساییبرای  سنجیزیستهای سامانه از جهانها در زیادی از بانک تعداد

 .هایی در حال بررسی استدر ایران نيز چنين روش

در  برای شناسایی سنجیزیستایرانی منتشر شده به بررسی موضوع استفاده جهانی از یک مقاله 

های سامانهران از های بسياری در ایها و سازماندرحال حاضر شرکت .بخش بانكی پرداخته است

 .کنندبرای تشخيص هویت کارکنان خود استفاده می سنجیزیست

                                                 
 . (1394خرداد  27)محسن معصومی . 1
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 در ایران روباتيکجراحی  (ب

 رشد قابل توجهی داشته است جهان است کهجدیدی در  به کمک رایانه، پدیده نسبتاً روباتيکبحث جراحی 

 . این سمت جهت گرفته استبه  جهانهای معتبر های مهندسی پزشكی دانشگاهو تحقيقات دانشكده

های کشور تأسيس شده است. مانند يک در دانشگاهروباتدر ایران نيز چندین آزمایشگاه جراحی  

 ،يک دانشكده مهندسی پزشكی دانشگاه اميرکبيرروباتآزمایشگاه حس المسه مصنوعی و جراحی 

 آزمایشگاه جراحی و يک دانشكده مهندسی مكانيک دانشگاه صنعتی شریفروباتآزمایشگاه جراحی 

 تهران. يک مرکز تحقيقات علوم و فناوری دانشگاه علوم پزشكیروبات

گروهی از محققان دانشگاه علوم پزشكی تهران با همكاری محققان دانشگاه صنعتی شریف موفق به 

 اند. شده« جراح سينا روبات»طراحی و ساخت یک سامانه پيشرفته جراحی از راه دور به نام 

انيک ده مهندسی مككشنيار جراح روبولنز محصول ایرانی دیگری است که حاصل کار مشترک دادست روبات 

جراحی  یک نگهدارنده دوربين «روبولنز»دانشگاه صنعتی شریف و مرکز پزشكی تحقيقات علوم و فناوری است. 

 . استعنوان اولين محصول کامل این آزمایشگاه، وارد بخش بالينی شده الپاراسكوپيک است که به

ر های پيشرفته جراح دروباتهایی که تاکنون صورت گرفته است، استفاده از با توجه به پيشرفت

قادرند بدون لرزش  ی جراحهاروبات 1.ای نزدیک دور از انتظار نخواهد بودهای عمل داخلی در آیندهاتاق

جویی در وقت، ایجاد جب صرفهمو ی جراحهاروبات .های مورد نظر جراح را ایجاد کنندو با دقت باال برش

 .دنشوجراحت کمتر، خونریزی کمتر و خطر کمتر عفونت می

 های امدادگرروبات (ج

که در چرا ،است شده گوناگون جهان امكانپذیردر حوادث مختلف در نقاط  ی امدادگرهاروباتاستفاده از 

امدادگران انسانی و نيز سرعت باالی دليل وجود خطرات فراوان برای دیده بهزده و حادثهمناطق زلزله

 .ثر واقع شده استؤها بسيار مروباتبرای نجات جان مجروحان، حضور و استفاده از این  امدادگر یهاروبات

امدادگر واقعی و پرنده که توسط پژوهشگران جوان ایرانی ساخته شده است توانسته  روباتدو نوع 

 .در معرض نمایش بگذاردهای خود را در مانورهای زلزله توانمندی

 نشانآتش روبات (د

 کرده، بررسی را گرفته آتش محل وضعيت تمامی تواندمی خود هایدوربين از استفاده با نشانآتش روبات

 را آتش و کرده نفوذ نظر مورد محل به مخصوص بازوهای وسيلهبه و کند گيریاندازه را محيط دمای

 .کندمی خاموش

 ودنب کم مانند هاییدشواری با که هاییمكان در تواندمی قوی بسيار موتورهای ودوج با روبات این

                                                 
 .1391. سرور بهبهانی و محمد کریمی مریدانی، 1
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 حضور امكان و بوده همراه گرفته آتش هایمحيط در زیاد سمی گازهای و دود وجود باال، دمای ارتفاع،

 .ها وجود ندارد، ورود پيدا کرده و آتش را خاموش کندل این محدودیتدليبه نشانآتش

توانایی ارسال تصویر و صدا با کيفيت باال به کاربر را دارد و با همين وسيله  نشانآتش روباتاین 

 .تر کشف کرده و نجات دادتوان مصدومين را سریعمی

 نفتی در دریای خزر دریایی سكوهایزیر روبات (ـه

نياز در عمق  نفتی ایران در دریای خزر به جابجایی تجهيزات و لوازم موردزیردریایی سكوهای  روبات

همچنين ارسال تصاویر به سكوهای واقع در دریا و گزارش  .پردازدمتری بستر عمق آب می 1000تا 800

  1.نفتی است روباتهای این هرگونه نشت نفت و گاز از دیگر مسئوليت

 

 های هوش مصنوعیاخالق و حقوق سامانه. 3

در این  تبدیل شده است. 2فنی ـ انه اجتماعیبه سامهوش مصنوعی  با استفاده از فناوریجامعه بشری، 

 جرم ارتكابو هم شریک یا ابزار شوند  تخلف و جرمد مرتكب نتوانمیهم هوش مصنوعی  هایجوامع، سامانه

ده، های جراحی پيچيسامانهنقليه بدون سرنشين،  لبسياری از کشورهای پيشرفته، وسای. در دنقرار گير

برای  ایهای هوش مصنوعی، به نحو گستردهسامانههای تجاری و دیگر لگوریتمصنعتی، ا ایرایانههای سامانه

خسارت  بروزموجب  ییهاسامانه چنينکه یكی از  وقتی. اما شونداهداف صنعتی و شخصی استفاده می

که یک وسيله نقليه بدون سرنشين موجب ایجاد  مثالً وقتی. شودشود، بحث مسئوليت حقوقی مطرح میمی

های تجاری شود یا اینكه الگوریتمپزشكی ، موجب خطای خودکارجراحی  سامانهشود، یا یک یتصادف م

عنوان مسئول شناخته شود؟ سازنده، چه کسی باید بهدر چنين مواقعی،  ،منجر به ایجاد کالهبرداری شوند

 ؟ئول استکداميک مسئول است و به چه ميزان مس .هوش مصنوعی سامانهنویس، کاربر و یا خود برنامه

درستی مورد بررسی دهد، هنوز بهمی که توسط هوش مصنوعی رخ میئمفهوم مسئوليت ناظر به جرا

. در مقابل پيشرفت علم و فناوری، مدام قرار نگرفته است و تحقيقات ناظر به آن بسيار محدود است

 . شودهای جدید میو شدن افراد و جامعه با چالشر در موجب رو

 روباتمن » در داستان 1950تخيلی، در دهه ـ های علمی ویسنده مشهور داستانن 3،ایزاک آسيموف

 :کردمطرح  را گانه آسيموفقوانين سه 4«هستم

  نباید با ارتكاب عملی یا خودداری از انجام عملی باعث آسيب دیدن یک  روباتیک  :قانون اول

                                                 
 .(1391مهر  10). فائزه خاموشی 1

2. Socio – technical System   

3. Isaac Asimov 

4. I.Robot 
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 .انسان شود

  ها ن تبعيت کند، مگر اینكه آن فرمان یا فرمانهای انساباید از تمامی فرمان روباتیک  :قانون دوم

 .در تعارض با قانون نخست باشد

 باید وجود خود را  روباتتا هنگامی که قانون نخست یا دوم زیر پا گذاشته نشده،  :قانون سوم

 .حفظ کرده و در بقای خود بكوشد

توان تعميم داد و را میها اشاره کرده است، اما این قوانين روباتطور خاص به اگرچه آسيموف به

 ، به اجرا درآورد.افزارهاهوش مصنوعی ازجمله نرم برای کل فناوری

 فناوریکنند. هوش مصنوعی ارائه می فناوریمحوری را برای امنيت ارتباط با حل انساندو قانون اول راه

پس  .ه خواهد گرفتعهدهفرسا و تكراری را بتدریج تعداد زیادی از مشاغل سخت و طاقتهوش مصنوعی به

 .های پيشرفته وضع گرددوریابر برتری انسان بر ماشين و فنمهم است که قوانين امنيتی مبنی

اما  ،. این قوانين، قوانين اخالقی هستندقانون سوم بر روی امنيت ارتباط بين انسان و ماشين تأکيد دارد

 .بسياری دارند ابهامه نيستند و نقاط همانطور که خود آسيموف عنوان کرده است به اندازه کافی گسترد

، هوش مصنوعی فناوری. تعهد اخالقی استمبحث قوانين آسيموف در رابطه با تعهد اخالقی ماشين 

هوش مصنوعی وجود دارد، در زندگی روزمره  فناوری. اگرچه استبخشی از مشخصات ماشين هوشمند 

کند، اما هر لحظه خدمت می انسانه های خصوصی بهای صنعتی و محيطدارد و در محيط نقشبشر 

 ود. باید تبيين شاین مسائل  مواجهه با. بنابراین، حوزه اخالق برای ساندن شودتواند باعث آسيب رمی

که  خبرگانیهوش مصنوعی. و  : انسان، حيواناتسه نوع از موجودات وجود دارند در دنيای جدید،

ی انسان تبعيت کند باید شباهت بين انسان و يفرهوش مصنوعی باید از حقوق ک فناوریمعتقد هستند 

عی هوش مصنو فناوریها باید این را توضيح دهند که به چه علت . درواقع آنهوش مصنوعی را اثبات کنند

 بيشتر به انسان شباهت دارد تا به حيوانات.

شود مینویسی یک موجود دارای هوش مصنوعی توسط انسان و طبق استدالل منطق انسانی برنامه

. همچنين محاسبات این موجود در استموجود دارای هوش مصنوعی یک و این دليل اصلی فعاليت 

 نظور اینمقالب استدالل منطق انسانی قابل بيان هستند. بيشتر حيوانات فاقد این نوع استدالل هستند. 

 .يستنطق انسانی نها لزوماً براساس مننيست که حيوانات منطق ندارند، بلكه منظور این است که منطق آ

 و از دهدنيت را بر احساسات ترجيح میاز آنجایی که قانون در هنگام ارزیابی تعهد حقوقی، عقال

 بنابراین از منظر ،استهوش مصنوعی براساس استدالل منطق انسانی  فناوریآنجایی که عقالنيت 

تيجه، مدل حقوقی حيوانات، . در نتر است تا به حيواناتهوش مصنوعی به انسان نزدیک فناوریحقوقی، 

ی فريکهوش مصنوعی برای ارزیابی تعهد حقوقی مطابقتی ندارد. پس مفاهيم اوليه قوانين  فناوریبا 

. این مفاهيم اوليه از الزامات مسئوليت حقوقی هستند که هوش مصنوعی باید معرفی شود فناوریبرای 

 .هوش مصنوعی اعمال شود وریفناعمال هر شخص اعم از انسان، سازمان و یا باید برای ا
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ذیرش پشده، توانایی برآوردن الزامات  همراههوش مصنوعی  فناوریکه با  ایوری پيشرفتهاتوسعه فن

چ ها( هيانسانی )نظير شرکتمجرمان غير فناوری هوش مصنوعی نيز مانندمسئوليت کيفری را دارد. 

 معين تكليف رادر هر کشوری قانون جزا  . در نتيجه، جزئياتدنندارمانعی در پذیرش مسئوليت کيفری، 

 1خواهد کرد.

 

 قوانين هوش مصنوعی

ها انسان یو گسترش هستند و زندگ شرفتيروز در حال پروزبه روباتيکو  یهوش مصنوع یهایفناور

و  نگيهاوک ونيماسک، است النیمانند ا ی، افراد2014. در سال شودتر میوابستهها ور زمان به آنبه مر

 یهوش مصنوع یمحابایو ب رتبدون نظا مذکور نسبت به توسعه یدو فناور نهيدر زم گریها فعال دصد

پا را فراتر گذاشته،  یافراد حت نیاز ا یاکردند. عده فيتوص نسل بشر یبرا یهشدار داده و آن را خطر

 .برخاستند یفناور نیمقابله با ابه مختلف  یهامؤسسه سيبا تأس

 ارتقاسرعت در حال به هانيمعتقد است ماش Open AIشرکت تسال و  رعاملیماسک، مد النیا

مراتب به یهوش مصنوع ،نيها عمل خواهد کرد. همچنبرابر با توان انسان یها روزهستند و هوش آن

اعالم کرد که هوش  2014نيز در سال  نگيهاوک ونيباشد. است یاتر از سالح هستهخطرناک تواندیم

 منقرض کردن نژاد بشر را دارد. ییتوانا یمصنوع

از  شيب و برگزار شد 2017سال  هی( ژانوBeneficial AI, 2017) یهوش مصنوع دیاجالس فوا

 در آن گرید یهانهيزم یاريها، رهبران اقتصاد و بسها، دانشگاهاز شرکت یمحقق هوش مصنوع 100

اجالس  دستاورد کنند. جادیا یفناور نیز ابهتر ا هاستفاد یرا برا یدیو اصول جد نيحضور داشتند تا قوان

ها آن بهاست که در ادامه  «Asilomar AI Principles»بند به نام  23متشكل از  اینامههيتوص ،روذکم

 :شوداشاره می

 یپژوهش مسائلالف( بندهای مربوط به 

جهت  دونهوش ب کینه  ،باشد ديمف یهوش مصنوع کی ديتول دیبا قاتيهدف تحق :قاتيهدف تحق .1

 نشده. تیو هدا

بودن  دياز مف نانيهمراه با حصول اطم دیبا یهوش مصنوع یرو یگذارهیسرما :قاتيتحق بودجه .2

ول اقتصاد، اص ن،يقوان انه،یدر علوم را یاصول شامل مطرح کردن سؤاالت نیشده باشد. ا ديتول یفناور

 اشاره کرد: ریز یهاسؤال به تواننمونه میعنوان . بهشودیم یو مطالعات اجتماع یاخالق

 ایکرد و مطمئن شد که بدون خراب  ديتول یقدرتمند هوش مصنوع یهاسامانه توانیچگونه م ●

                                                 
1. G. Hallevy 
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  کنند؟یها عمل مانسان ليمطابق م قاًيهک شدن، دق

 یخودکارساز قیها از طربه رشد و گسترش رفاه آن منافع مردم ضمن حفظ توانیچگونه م ●

 ؟ار تداوم بخشيدبه این ک پرداخته و

 یروزرسانهو خطرات آن ب یهمگام شدن با هوش مصنوع یرا برا ییقضا ستميس توانیچگونه م ●

 تر از خود نشان بدهد؟کارآمدتر و عادالنه یکه عملكرد یاگونهکرد به

 در نظر گرفته شود؟ دیبا یهوش مصنوع یبرا یو اخالق یحقوق نهيدر زم ییهاچه ارزش ●

 شود. جادیا ديسالم و مف رابطه کی انسياستگذارو  یمحققان هوش مصنوع نيب دیبا :استيو س علم ونديپ .3

تماد اع ،یفرهنگ همكار کی ،یدهندگان هوش مصنوعمحققان و توسعه نيب دیبا :قاتيفرهنگ تحق .4

 شود. جادیا تيو شفاف

در مسائل مرتبط با  دیبا یهوش مصنوع یهادهنده سامانهتوسعه یهاگروه اجتناب از عجله: .5

 کنند. یخوددار نهیکاهش هز صرفاً كردیگرفتن رو شيو در پ یانگاراز سهل ،یمنیا یاستانداردها

 و اخالق هاارزشب( بندهای مربوط به 

باشند،  یاجرا و عمل که قابل یصورتبهخود  اتيح در طول چرخه یهوش مصنوع یهاسامانه :یمنیا  .6

 انند.بم یباق منیامن و ا دیبا

آن را  ليبتوان دل دیشود، با بيآس جادیباعث ا یهوش مصنوع سامانه کیاگر  :تيشكست شفاف .7

 کرد. ییشناسا

 ميز تصما یاکنندهقانع حيبتواند توض دیخودکار، سامانه با ییقضا یهادر سامانه :ییقضا تيشفاف  .8

 باشد. دیيتأ مرجع صالح قابل کیخود ارائه بدهد که توسط 

ا مرتبط ب یاخالق ميدر مفاه شرفتهيپ یهوش مصنوع یهاطراحان و سازندگان سامانه :تيمسئول  .9

 م،يمفاه نیا یدهبر امكان شكلهستند و عالوه ميها سهسامانه نیاستفاده، سوءاستفاده و اقدامات ا

 برعهده دارند. زيآن را ن تيمسئول

شوند که بتوانند از همراستا  یطراح یاگونهبه دیباخودمختار سطح باال  یهاسامانه ها:ارزش ميتنظ  .10

 حاصل کنند. نانيها اطمخود با انسان یها، اهداف و عملكردهابودن ارزش

شده و عمل کنند که با  یطراح ایگونهبه دیبا یهوش مصنوع یهاسامانه :یانسان یهاارزش  .11

 ازگار باشند.ها سانسان یو مسائل حقوق یتنوع فرهنگ ،یها، آزادآرمان

ده و به ش ديها تولکه توسط آن ییهاو کنترل داده تیریمد ،یتوان دسترس دیمردم با :یخصوص میحر  .12

 را داشته باشند. ابدیداده با استفاده از آن بهبود  ليتحل و هیتا قدرت تجز شودیداده م یهوش مصنوع

 یآزاد دینبا یشخص یهادر داده یعهوش مصنو یهابرنامه یريکارگبه :یخصوص میو حر یآزاد  .13

 افراد را محدود سازد. یذهن ای یقيحق
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م را توانمندتر که ممكن است مرد ییتا جا دیبا یهوش مصنوع یفناور :یگذاراشتراک یایمزا  .14

 ها کار کند.کرده و به نفع آن

ها مام انسانبا ت دیبا یشده توسط هوش مصنوع جادیا یرونق اقتصاد: تيموفق یگذاراشتراک  .15

 به اشتراک گذاشته شود.

را  یهوش مصنوع یهایريگمينحوه تصم یتحقق اهداف انسان یبرا دیها باانسانکنترل انسان:   .16

 انتخاب کنند.

ه ب یو مدن یاجتماع یهافرآیند بیتخرجای به دیبا یهوش مصنوع یقدرت باال: یعدم خرابكار  .17

 ازد.بپرد یو بهبود سالمت اجتماع تیتقو

 یهاتوسعه سالح یبرا یحاتيتسل مسابقه جادیاز ا دیبا: یهوش مصنوع یحاتيمسابقه تسل  .18

 شود. یخودمختار خوددار

 بلندمدت مسائلج( بندهای مربوط به 

وجود  در مورد آینده هوش مصنوعی یاجماع نظر چيکه ه نیبا توجه به ا: هاییتوانا یاريهوش .19

 .اجتناب شود یهوش مصنوع ندهیآ یهاتيقابل یقاطع درباره حدود فوقان اتيفرض انياز ب دیندارد؛ با

 نیاباشد؛ بنابر نيزم یرو اتيح خیدر تار قيعم رييتغ دهندهنشان تواندیم یهوش مصنوع: تياهم  .20

 گردد. تیریو مد شده یزیرآن برنامه یها برامتناسب با منافع و مراقبت دیبا

 یبه تالش برا دی، بابار آنخصوص خطرات فاجعهبه ،یوط به هوش مصنوعمرب یدهایتهدخطرات:   .21

 مورد انتظار منجر شود. راتيکاهش تالش متناسب با تأث

ه اند کشده یطراح یاگونهکه به یهوش مصنوع یهاآن دسته از سامانه :یبازگشت یخودبهبود  .22

تابع  دیود، باش یمنته تيکم ای تيفيک عیسر شیبه افزا ،یبازگشت صورتبهها تكرار خودکار آن ایبهبود 

 باشند. یجد یمنیکنترل و ا ريتداب

مشترک تمام  یاخالق یهاخدمت به آرمان یبرا دیتنها با یهوش مصنوع: یعموم ديمف راتيتأث  .23

 1سازمان خاص. ایدولت  کینه  ابد،یتوسعه  تیبشر

 

 فناوری هوش مصنوعی. آینده 4

ش هو ندهیقرن آ کیمعتقد است در  كروسافتیردموند ما یقاتيتحق شگاهیماآز ریمد 2،تزیهورو کیار

های مشهوری مانند الون ماسک و چهره کند.یطور کامل متحول مها را بهانسان یزندگ یمصنوع

                                                 
 .(1395بهمن  18) هوش مصنوعی گانه 23قوانين . 1
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نگرانی ا ام ،هدید بزرگی استاستيون هاوکينگ معتقد هستند که هوش مصنوعی برای آینده بشریت ت

 و های هوش مصنوعی از دست انسان خارج شودسامانهقرار نيست کنترل است و  بل رفعاآنها ق

واهند گيری نخطور مستقل تصميمهها بسامانهای طراحی شوند که کامالً خودکفا باشند و این گونهبه

 یادیشدن تعداد ز كاريب تواندمی ی هوش مصنوعی،هاسامانهاستفاده از  یاصل هایچالشیكی از کرد. 

 نيب دیبا این مسئلهمقابله با  یبرا .باشد یخصوص میحر شتريچه با و کمرنگ شدن هرهاز انسان

تعادل برقرار شود تا همگان از  یتماعاج یو سازوکارها یبر فناوریخالقانه مبتن یهااستفاده از روش

 مند شوند.بهره این فناوری یایمزا

ن شود. ایبب بروز مشكالتی در آینده سممكن است هوش مصنوعی فناوری گسترش استفاده از 

انداز گزارشی که از چشم .کرد پيدا برای رفعشان های منطقیحلراه مشكالت باید به موقع بررسی شوند و

ای افزارهای رایانهدارد که نرم شارههوش مصنوعی توسط دانشگاه استنفورد ارائه شده، ا 2030سال 

ش مصنوعی در زندگی روزمره مردم، بروز این خطاها مستعد بروز خطا هستند و با افزایش استفاده از هو

اما با استفاده از فناوری هوش مصنوعی در بسياری کند. ها کم میسامانهاعتماد آنها را نسبت به این 

راننده خودکار  سامانهاحتمال وقوع تصادف در  عنوان نمونهبه .کاهش دادرا توان خطای انسانی موارد می

اینكه توجه انسان از رانندگی به موضوع دیگری  .مراتب خيلی کمتر خواهد بودن بهاز رانندگی توسط انسا

راننده خودکار اینگونه  هایسامانهآید، در حالی که منحرف شود و منجر به تصادف شود زیاد پيش می

 هایدارای هوش مصنوعی و تصميم هایسامانهتواند فهم انسان را از نيستند. استراتژی در طراحی می

 از لقب هوش مصنوعی سامانه مثالً اگرها ترغيب نماید. سامانهآنها، باال ببرد و آنها را در استفاده از این 

سبب جلب اعتماد  در این صورت عمل سامانه ،طور واضح بيان کندآن را بهبتواند اجرای تصميمش 

د انتظارات مردم را دهندگان بایکند. توسعههای شدید احتمالی جلوگيری میشود و از شكستمی

ها در آینده، اعتماد و سامانهچراکه نااميدی از عملكرد این  ،مدیریت کنند و رضایت آنها را جلب کنند

 دهد.کارگيری هوش مصنوعی، کاهش میهتمایل مردم را در ب

کار خواهند رفت و عملكرد ههوش مصنوعی در بسياری از کارها و وظایف خاص، بدر آینده، فناوری 

ضر . درحال حاکاهش پيدا کنددر آن کارها رفته رفته انسان توانایی شود که ق انسانی آنها سبب میفو

آموزان کم کرده است. با های درس توانایی محاسبات را در دانشها در سر کالسحسابوجود ماشين

 که ماشين قدرت هاییها به تواناییتوانند مكمل هم باشند و انسانهوش مصنوعی و انسان میاین وجود 

 . پيچيده(بسيار های د )مانند تجزیه و تحليلنانجام آن را ندارد، روی بياور

افزارهای هوش مصنوعی قرار دارند ای در معرض استفاده از نرمیندهآطور فزهدرحال حاضر کودکان ب

نگام کودکان با هوش ای و...(. تعامالت زودههای رایانههای همراه و بازی)مانند دستيارهای هوشمند تلفن

ر دشود که ارتباط با هوش مصنوعی بخشی از روزمرگی آنها باشد و طور طبيعی باعث میمصنوعی به

تر و بخشد. در نتيجه شكافی بين نسل جوانبهبود میانسان با فناوری هوش مصنوعی را رابطه  آینده
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این موضوع باید لحاظ شود تا  اًهوشمند آینده، حتم هایسامانهشود. در گسترش تر ایجاد میقدیمی

 1د.ناین موضوع را درک کن هاسامانه

 

 بندیجمع

های هوشمند است. تعاریف متنوعی از هوشمندی وجود ها و برنامههوش مصنوعی دانش ساختن ماشين

عمل کند و عملكرد آن نسبت به  گاهی هوشمند است که همانند انساندارد. از دیدگاه علوم رایانه دست

د تواننشود که میهایی گفته مین قابل تشخيص نباشد. بنابراین هوش مصنوعی به سامانهانسا

كری، های ففرآیندسازی هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسان ازجمله درک شرایط پيچيده، شبيهواکنش

 . دنیادگيری، استدالل و توانایی حل مسائل تعریف شده را داشته باش ،های استدالل انسانشيوه

بود که مقاله آلن تورینگ درباره ساخت  1950آغاز هوش مصنوعی به معنای واقعی آن در سال  

قات در زمينه هوش مصنوعی بود يدهه توسعه و پيشرفت تحق 1960های هوشمند منتشر شد. دهه ماشين

 (XCON )یا R1اولين سامانه خبره تجاری به نام  1980هوشمندی نيز ساخته شدند. در سال  هایروباتو 

 شروع به کار کرد. 

های مختلف ازجمله پزشكی، در حال حاضر، فناوری هوش مصنوعی کاربردهای زیادی در حوزه 

در حوزه اقتصاد و امور مالی هوافضا، نظامی، تشخيص صدا، پردازش تصویر و نظایر آن پيدا کرده است. 

شود. در حوزه صنعت  استفاده میهای هوش مصنوعی برای خرید و فروش خودکار سهام و کاالاز سامانه

های مختلف نظير افزایش سرعت توليد، های هوش مصنوعی برای کنترل توليد و جنبهاز سامانه

 د. شوتوليد، استفاده میخط ده زپذیری خط توليد، افزایش کيفيت محصوالت و افزایش باانعطاف

، ميزان پيشرفت بيماری، هاهای هوش مصنوعی در تشخيص بيماریدر حوزه پزشكی از سامانه 

های هوش ونقل از سامانهشود. در حوزه حملتصویربرداری پزشكی و جراحی از راه دور استفاده می

 ود. شهای کنترل ترافيک و نظایر آن استفاده میمصنوعی، برای هدایت خودکار وسيله نقليه، سامانه

ها، امنيت داده ،حفظ امنيت اماکن مهمهای های هوش مصنوعی کاربردهای دیگری در زمينهسامانه 

ها، تشخيص هویت، علوم شناختی، طراحی خودرو، بازیابی اطالعات گيری در سازمانمدیریت و تصميم

 کاوی دارد. و وب

رد. گيه قرار میدمحصوالت زیادی در زمينه فناوری هوش مصنوعی توليد شده و در جهان مورد استفا 

 مهمترین آنها عبارتند از: 

 شرکت اپل، « سيری»شخصی هوشمند افزار دستيار . نرم1 

                                                 
1. Stanford University (2016) 
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 با قابليت مقابله با حمالت سایبری، IBMای هوش مصنوعی واتسون شرکت . سامانه رایانه2 

 .مای نامناسب و مبارزه با اسپهبا قابليت شناسایی پيام« پرسپكتيور». ابزار هوش مصنوعی 3 

نه فناوری هوش مصنوعی انجام شده و دستاوردهایی نيز های مختلفی در زميدر ایران نيز پژوهش 

 مهمترین محصوالت ایرانی هوش مصنوعی عبارتند از:  ،داشته استبه دنبال 

 های تشخيص هویت،سامانه. 1 

 يک،روبات. سامانه جراحی 2 

 امدادگر، روبات. 3 

 ،نشانآتش روبات. 4 

 زیردریایی سكوهای نفتی. روبات. 5 

هایی نيز با چالشافزون آن، های روزرغم مزایای فراوان و پيشرفتمصنوعی به های هوشسامانه 

و هم شریک یا ابزار شوند توانند مرتكب تخلف و جرم های هوش مصنوعی هم میهمراه است. سامانه

ارتكاب جرم قرار گيرند. در صورت ارتكاب تخلف و جرم، مسئول آن چه کسی است. عواملی نظير، سازنده، 

ی . اینها مسائلن مسئول هستنده هوش مصنوعی، کداميک و به چه ميزانویس، کاربر و خود سامانمهبرنا

های هوش مصنوعی تا حدودی به مسائل حقوقی و اخالق سامانه است که باید به آنها پرداخته شود. البته

نونگذاری است. ند سياستگذاری و قااما همچنان ابهامات زیادی وجود دارد و نيازم ،پرداخته شده است

 هدوین و تصویب قوانينی در حوزای، مالكيت فكری و تتوان به اصالحاتی در قانون جرائم رایانهازجمله می

 اشاره کرد.  شخصیهای حفاظت از داده
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