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 پیشگفتار

 "انسان بودن یا نبودن؟"

 که بارها آن را شنیده ایم.این سوال شکسپیر است  

د. این جسم ن" می شوترهر روز "هوشمند هاامروزه بدون شک کامپیوتر    
الکترونیکی احتماالً  به زودی به یک حالت میانی بین جهان اتفاؽ گرا و جهان زنده 

 اب است.شود. تا چه حد؟ این موضوع کتمی تبدیل 

اکنون به خوبی می دانیم که هر گونه ی زنده ای صادقانه از قانون داروین برای   
سازگاری بهتر با محیط پیروی می کند. به طور دقیق ، هر گونه به جز انسان ها. به 

 : هوش.هاین گونه خاص یک موهبت خاص الهی داده شد

 :کند پیچیانسان اجازه دارد از پیش بینی های داروینی سراما 

 . خودشای سازگاری محیط برای راحتی بر 

 انجام شد:توسط انسان ابتدا این کار 

ابداع ابزارهای سازگار و سپس ماشین آالت ، که بالفاصله منجر به پیشرفت در 
 شرایط زندگی و کار می شود.

هوش با شناخت بهتر ما به تدریج رشد می کند. محیط و طبیعت خودمان. این    
 .نباشند، حتی اگر همه در آن سهیم  استکه به نفع همه  استمعی یک فرآیند تج

 هوش 

 مربوط به هر حوزه فعالیت مغز انسان است و نه فقط ریاضیات!

جایگزین انسانهایی می شوند که بیشتر ماشین آالت به تدریج و با کارآیی    
اما اکنون  وظایفی را بر عهده دارند ماشینها قادر به تحقق بخشیدن به خود نبودند.

 در حال حاضر ، انسان ها خسته می شوند ،اما ماشینها نه هوشمند شده اند.

 حال این سوال مطرح است که چرا نقش انسان را به ماشین ها اختصاص نمی دهند

به جای انسان باهوش بودن؟ آنها مطمئناً عملکرد بهتری خواهند داشت و از ما بهتر 
 مراقبت می کنند.

ت که ما در این کتاب با آن روبرو هستیم ، که خواندن آن نیازی این چالشی اس   
به متخصص علمی بودن ندارد. این فقط یک بررسی دلپذیر از موضوعی است که 
همه ما درگیر آن هستیم. در آینده نزدیک تحوالت بسیاری به وجود خواهد آمد که 

 ارزش دارد از آنچه ممکن است اتفاؽ بیفتد مطلع شوید.
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 م از این کتاب لذت ببرید!امیدوار 

 مقدمه

از ابتدای قرن بیستم ، علم و فناوری بطور پیوسته عناصر جدیدی از دانش ، ابزار    
تحقیق جدید با کیفیت فزاینده خوب و تغییرات شدید جدید در زندگی روزمره را 
برای ما به ارمغان آورده است. شتاب تکامل کامالً مشهود است. جامعه تحقیقاتی 

نی دچار آشفتگی شده است ، هرچه بیشتر منابع انسانی و منابع مالی را به خود جها
 اختصاص می دهد.

همه اینها سواالت متافیزیکی زیادی ایجاد کرده است که تا همین اواخر به    
داستان علمی تعلق داشت اما در حال حاضر در حال تبدیل شدن به واقعیت هایی 

کامپیوترها در ما چه بخواهیم چه نخواهیم هستند. که از قبل با آن روبرو بودیم 
ها و  تجمیع شده اند. زندگی روزمره ، و پیشرفت خیره کننده اما سرزده آنها نگرانی

 را افزایش می دهد. شادمانی هایی

 سوال در مورد زندگی مشترک اجتناب ناپذیر آنها با انسان است.

 است گذشته است. بیک ماشین حسا روزهایی که مردم می گفتند رایانه

از آن زمانهای نه چندان باستان ، آشکار شده است که هوش مصنوعی زندگی روزمره 
 ما را زیر پا می گذارد. 

 رقابت انسان و ماشین

با توجه به مطالب اساسی اخیر ، هوش مصنوعی به یک موضوع مهم تبدیل شده    
 است

اگر آنها به طور  کندمی ث در مورد وضعیت "افراد الکترونیکی" بح AIپیشرفت    
گسترده ای جایگزین انسان در برخی از مناطق منحصر به فرد قبلی شوند ، ممکن 

 است باعث نگرانی یا شوؽ شوند.

بی فعال عملکرد رایانه ها به گونه ای است که در همه حوزه ها وجود دارند آنها    
 یگری هستیم.اما ما به دنبال چیز دوقفه از مغز انسان تبعیت می کنند. 

 هوش مصنوعی آرام آرام بخشی از زندگی روزمره ما شده است

گیرد برای  هوشمند که خود تصمیم می  های اخیر فنی مثال الگوریتم پیشرفت   
رسیدن به هدؼ چه کاری انجام دهد، باعث شده هوش مصنوعی نرم نرم و آرام 

 .آرام وارد زندگی روزمره ما شود
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تواند  شوند و خودروهای خودکار به زودی می شمندتر میهای هوشمند، هو تلفن   
ها را بیشتر کرده و بالقوه خطر اشتباهات انسانی را حذؼ  سالمت رانندگی در جاده

 .کند

  ها از بیماران مراقبت، دهد که در آن ربات هوش مصنوعی وعده دنیایی را می   
 .کنند ریزی می ها را از موادغذایی پر و برای تعطیالت ما برنامه  یخچال

 ها، دوست یا دشمن نیروی کار انسانی ربات

کردن یکی از معیارهای حیاتی پیشرفت در هوش مصنوعی است که  توان بازی   
تواند برخی اعمال فکری مشخص را بهتر از انسان به  دهد آیا ماشین می نشان می

 .انجام برساند

فرم ترین  که عالی Go گُو بازی یرااختوانایی کامپیوتر در بازی استادانٔه شطرنج و    
های بزرگی در راه رسیدن به  بازی روی سطح دوبعدی است به منزله دستیافت

 .شود های هوشمند تلقی می ماشین

هایی مثل  افزارهایی وجود دارد که قادرند مثل پزشک بیماری امروز در پزشکی نرم   
 .سرطان را تشخیص بدهند

ایا، مشکالتی نیز به همراه داشته است: چگونه همه مز  هوش مصنوعی با این   
ها  تواند خود را با انقالب چهارم صنعتی تطبیق دهد؟ ربات نیروی کار انسانی می

 .کنند ها شغل را در سراسر جهان تهدید می میلیون

های نوین بدبین هستند،  ای کسانی که نسبت به پیشرفت فناوری از نظر عده   
 .ها و هوش انسانی را دستکاری کند ناییتواند توا هوش مصنوعی می

 .زمان زیادی باقی مانده است  «ابرهوش»هنوز تا رسیدن به 

های نظامی به زودی واقعیت پیدا  های جراح و درویید گرچه ممکن است ربات   
هوش( که بتواند با مغز  العاده )ابَرهوش، فوؽ یابی به هوش فوؽ کنند، تا دست

ی کند یا از آن بهتر باشد، هنوز خیلی مانده است. باید پذیر انسان برابر انعطاؼ
ها هوش اجتماعی داده شود و آنها  کارهای خیلی بیشتری انجام شود تا به ربات

 .های روزمره را دریابند گیری بتوانند ظرایف تصمیم

 تقابل بین انسان و ماشین

پرسیده  این سوال توسط نیك بوستروم ، فیلسوؼ در یك مجله پرفروش اخیر    
شد پس از آن ، برخی افراد ، موافقت خود را نسبت به ادامه این تحقیق و نظریه 
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یل گیتس ، رئیس ب ،استیون هاوکینگ ،ابراز داشتند. درمیان آنها میتوان سیستون
 و ایلون ماسک ، خالق جسور توییتر را دید. سابق مایکروسافت

 
    و اجرای آن در جامعه AIپیشرفت سریع 

شروع به تحقیقات راجع به مغز ما قبل تر از اینکه کامپیوتر ها ایجاد شوند  خیلی  
 یم.ه اانسان کرد

ناخودآگاه ، که عمده فعالیت مغزی ما را تشکیل می دهد ،دسترسی به آن هنوز    
ی که برای مسایل بسیار سخت است. برای مغز ، عقالنیت نیاز به تالش دارد در حال

 صورت خود به خودی است.له به أغیر منطقی حل مس

است ، درحال حاضر در شرایطی است  ما که از نظر جسمی غیرقابل دسترسمغز    
 که برخی از اسرار خود را ، که تاکنون کامال پنهان شده بودند را ارائه دهد. 

اما با این وجود فقط تصاویری از عواقب غیرمستقیم فعالیت مغزی ما به وجود    
سی هنوز باقی مانده است که شامل عملکرد بیولوژیکی و اسا یآمد و مکانیسم

یک دانش بسیار جدید است که هنوز در حال  Cogniticsژنتیکی نورون هاست. 
یافتن راه خود است اما بسیار سریع به جلو حرکت می کند. این شاخه از علم در 

 همین رابطه است.
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 ؟(میدان می آیند )خوب یا وحشتناکساخته های دست بشر به 

این ساخته ها در میان مدت می تواند با رقابت ، تکمیل یا حتی سودآوری با    
 انسانها رقابت کند جایگزین مغز انسان در یک "زندگی انتقال یافته شود.

واقعیت این است که حتی اگر آنها قادر به "فکر کردن" نباشند باز هم نگران    
، با موفقیت روزافزون آموزش  IBMدر کننده اند. ماشین های دیگر ، مانند واتسون 

روزی که )و زمان آن فرا خواهد رسید( می دانیم که چگونه ند. تا "درک" کن ندمی بین
مغز بیولوژیکی یا چگونه مغز مصنوعی ایجاد کنیم ، چه نتیجه ای حاصل خواهد 

 شد؟

 نوابغ ، معلوالن ارزشمند یا افراد عادی "بهبود یافته"؟

چیزی بهبود یافته هستند؟ حافظه تقویت شده ، فرهنگ متصل  این افراد در چه   
به اینترنت ، مهارت خاصی در ریاضیات یا موسیقی؟ چه کسی را باید به عنوان یک 

 الگو در نظر گرفت ، و چه کسی می تواند لیاقت تولید و ماندگاری را داشته باشد؟

یوتر امکان پذیر است یا در هر صورت ، دانستن اینکه آیا شبیه سازی مغز با کامپ   
خیر از حاال یک سوال جعلی است. ما نمی توانیم از کاری که نمی کنیم تقلید کنیم 

حتی اگر ،  می دانیم و همچنین از االن ، ما در صدد حل هر رمز و راز نیستیم.
انکارناپذیر ، باشد دانش در حال پیشرفت است. عالوه بر این ، امروز ما همه چیز را 

مغز و بسیاری از سواالت علمی دیگر می دانیم. این تقابل مطمئنا ظهور در مورد 
  خواهد کرد که ما هنوز تصور روشنی از آن نداریم. اما یک مسئله قطعی است: 

د ، بدون اینکه صحبت می کنندر مورد این سواالت دانشمندان اکنون آزادانه 
ند که مورد سرزنش ام عملی شوو بدون اینکه متهم به انج احساس خجالت کنند

 بگیرند.قرار 
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همچنان به سمت ظرفیت  رایانه زمانی احمقانه تلقی می شد. ماشین با این حال   

ذخیره سازی خارؽ العاده پیشرفت می کند و این انعطاؼ پذیری به طور فزاینده ای 
 خود را به زندگی روزمره و حتی ما تحمیل می کند.

برای فیلسوفان و ،ی خود ما ، روح ما ، شخصیت ما چه اتفاقی برا عصر دیجیتالدر    
دینداران می افتد؟ آیا ما موجوداتی بیولوژیکی هستیم ، صرفاً مادی ، متغیر و گذرا؟ 
آیا به همین راحتی که می توانیم عکس فوری بگیریم ، می توان در یک ماشین کپی 

ری هستیم؟ دانشی شد؟ آیا همه چیز باید توضیح داده شود ، و آیا ما فاقد ماندگا
خود جمع آوری می کنیم ، بدون شک دیدگاه  هوش مصنوعی و هوشکه ما در مورد 

 های مذهبی ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

با این وجود ، سواالتی که ممکن است فرد در حال حاضر مطرح کند بسیار زیاد    
یم کرد تا به برخی است و باید سریعاً پاسخ داده شود. ما در این کتاب سعی خواه

از دالیل تأمل در این موضوعات ، البته در شرایط فعلی دانش خود بپردازیم. اما 
همه چیز را می توان در مورد سرعت ابزارهای جدید و اکتشافات جدید زیر سوال 

 برد.

برخی رایانه را وسیله ای برای تقویت عملکردهای فکری ما می دانند در حالی که    
می بینند که  روبات ترسناک هستند. دیگران در آن یک تفکر اصلی مهمچنان خود 
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منجر به وابستگی کامل به عقالنیت مکانیکی می شود. هر متخصص در حوزه خود 
موعظه می کند و هر دو طرؼ با هم دعوا می کنند و هر یک بحث های خود را مطرح 

 می کنند.

افزایش عملکرد ارسال می کند ذهن متمایز در حال حاضر زنگ هشدار را در مورد    
میزان هوش مصنوعی و تهدیداتی که می تواند برای "هوش طبیعی" ایجاد شود ، که 
در گونه های انسانی بسیار نابرابر توزیع می شود اما هنوز هم ترس از عصرهای 

 ابتدایی به ما اجازه می دهد تا چند قدم دیگر به جلو برداریم.

را  قطار بخار برای اولین بار یک  دوست اوزرگم برمی گردد.پدر بزمان همه اینها به    
 ترسیده بود و جیغ می کشید:خیلی او  که حرکت می کرد. دید

" می رود  "هیچ چیز قابل کشیدن نیست ، این شیطان است این به سمت جهنم!
 قابل تصور نیست! 

 

 امروز چه چیزی غیر قابل تصور است؟

 رد است:امغز انسان دارای این مو ضانهبا این حال ، در این رقابت مغر 

 و سازگار بودن با شرایط  بودن مزیت سریع -1

هرگز  ،وبات بدون استدالل باقی نمی ماندر  تفاوتی که هست اینست که اما   
خسته نمی شود ، هرگز نمی میرد ،متعلق به هیچ سندیکا نیست ، با اطمینان همه 

همه ، روبات امکاناتی دارد که مغز انسان  چیز را به خاطر می سپارد و ، اما مهمتر از
 ز آن بهره مند نخواهد بود)فعال!(هرگز ا

 دستور "برگشت".  -2

 .این دستور بازگشت به گذشته را ممکن می کند

ما هرگز نمی توانیم انتظار داشته باشیم که آنچه در یک روبات یا رایانه انجام شده  
 است در انسان انجام شود.

 زندگی

تخصصی از طریق  وعلمی  ایده یضر درباره آینده مغز انسان ، یک در بحث حا  
هوش مصنوعی صحبت می شود. من یک مهندس رایانه ساده ،  وزیست شناسی 

کنجکاو و عینی هستم ، اما به علم و تحقیق وابسته هستم و مشتاقم که به 
از فرصت های پیش رو بپردازم. بسیاری در برابر این وسوسه نتیجه گیری قطعی 
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حقایق فرضی تسلیم شده اند و تصور می کنند همه چیز همین مقدار کشف شده 
 است.

هدؼ این کتاب این است که برای یک فرد عادی قابل دسترسی باشد ، بدون    
اینکه در پشت تئوری های مبهم پنهان شود. من تمام تالش خود را خواهم کرد که 

یکنم را به بهترین وجه ممکن در تمامی آنچه می دانم و در این زمینه تحقیق م
 اختیار شما خوانندگان عزیز و پویندگان راه دانش قرار دهم.

 

 درباره کتاب

این کتاب به شما نظر می دهد و شما باید کمی فکر کنید. در مورد آینده ای که در    
بسیاری از موضوعات را مطرح کرده ایم و بسط داده ما اطراؼ ما در حال رشد است. 

 بنابراین ممکن است نظرات شما در مورد یک موضوع متفاوت باشد.ایم  

م کرد تا نظم و ترتیب واستمرار این جریان ایده ها ، و این یبا این حال ، سعی خواه
 بررسی اجمالی در سه مرحله انجام می شود.

سپس آنچه را نمی  اول از همه ، ما می خواهیم دانش فعلی خود را کشف کنیم.
 یم.دانیم بیاموز

  بدن ماست. ارگان مغز مرموزترین

آوریل  2باراک اوباما ، رئیس جمهور ایاالت متحده در تاریخ شاید به همین علت   
گفت: "مغز بعدی بشر در راه است. و باید بودجه سنگینی برای تحقیقات  2115 

 راجع به آن سرمایه گذاری شود."

نه ،چیستی هوش و بینش ، شما با روابطی بین انسان و رایاقسمت اول کتاب در 
خودآگاهی و برخی تالشهای دانشمندان در این زمینه آشنا می شوید و مقدماتی 

 راجع به کلیت کتاب را مطالعه می کنید.

در زمینه تحقیق راجع به زیست شناسی و نحوه عملکرد فیزیکی قسمت دوم کتاب 
 مغز انسان می باشد.

های مربوط به آن همچنین  کتاب با هوش مصنوعی و الگوریتم سومقسمت 
و واقعیت افزوده و همچنین منطق فازی آشنا  یادگیری ماشین ،ماشینهای هوشمند 

 می شوید و می بینید که چگونه یک ماشین ، هوشمند می شود.

اختصاص  کتاب این کتاب به توسعه چالش برانگیز موضوع چهارمقسمت در 
 خواهد داشت.
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شباهتها و تقابل هوش انسانی و هوش مصنوعی  و در نهایت در فصل آخر تفاوتها ،
را مشاهده خواهید کرد و سرنوشت و آینده این چالش اجتناب ناپذیر برای شما 

 ترسیم خواهد شد.
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 تقلید از کارکردهای مغز انسان 

 
استفاده محققان از فناوری هوش مصنوعی برای ابداع ابزاری در مقیاس نانو    

ابزار یادشده که از توان  .کند اند که تقلید از کارکردهای مغز انسان را ممکن می کرده
محاسباتی بسیار باالیی برخوردار است، توسط پژوهشگران سنگاپوری ساخته شده 

 است.

ابزار نانوی مذکور هم بادوام بوده و هم در مقیاس انبوه قابل تولید است و با    
های محاسباتی  ست و پاگیر الکترونیک که برای تقلید از قابلیتمحصوالت بزرگ و د

تواند کاربردهای  اند، تفاوت اساسی دارد. این محصول نانو می مغز تولید شده
 ای برای پیشبرد ریاضیات، مهندسی، معماری و دیگر علوم پیدا کند. گسترده

های  متر از دستگاهمیزان مصرؼ انرژی این ابزار نانو نیز تا یک میلیون برابر ک   
 ای متداول برای تقلید از فعالیت مغز است. رایانه

های لیگاند فعال ردوکس استفاده شده  در تولید این ابزار نانو از خانواده مولکول   
توان توانایی آن  گویند با ارتقای این ابزار نانو می است. پژوهشگران سنگاپوری می

  داد.برای تقلید از مغز را باز هم افزایش 

حال با شنیدن این خبر مشتاؽ شدیم که با نحوه عملکرد مغز انسان و چگونگی    
شبیه سازی آن و همچنین نحوه عملکرد هوش مصنوعی و همکاری آن با انسان 

 بیشتر بدانیم.
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 بارگذاری ذهن

شود(، فرایند  نیز گفته می انتقال ذهن )گاه تقلید کل مغز یا بارگذاری ذهن   
ای یا دستگاه  کردن وضعیت آن به یک سامانٔه رایانه با جزئیات و کپی اسکن فرضی

را اجرا کند که آنقدر به  سازی شبیه مدل محاسباتی دیگر است. رایانه باید یک
ً به همان طریق مغز اصلی رفتار کند، یا برای همٔه  اصلش وفادار باشد که اساسا

شود که ذهن  گونه تصور می صورتی غیرقابل تشخیص رفتار کند. این مقاصد عملی به
باشد، که توسط  شده سازی جهان شبیه در واقعیت مجازی شده بخشی از سازی شبیه

ً می بعدی پشتیبانی می شدٔه بدن سه سازی یک مدل شبیه توان تصور  شود. متناوبا
ای در درون )یا متصل به(  شده در رایانه سازی کرد که ذهن شبیه

 یا یک بدن زیستی که مغزش جایگزین شده، قرار بگیرد. نما انسان ربات یک

شناسی  عصب های برای حوزه« نقطٔه پایانی منطقی»عنوان  تقلید کل مغز به   
سازی  است، که هر دو دربارٔه شبیه مطرح شده علوم محاسباتی اعصاب و محاسباتی

هوش  مغز برای مقاصد پژوهشی پزشکی هستند. همچنین در نشریات پژوهشی
است.  مورد بحث قرار گرفته هوش مصنوعی قوی به عنوان رهیافتی به مصنوعی

، فناوری پیشنهادی جنبش ترابشری و در شناسان آینده تقلید کل مغز در میان
در  پزشکی زیست های رود، که نخست در نوشته شمار می به تمدید حیات مهمی برای

های تخیلی و  عالوه عنصر خیالی محوری برای شمار زیادی از رمان مطرح شد. به 1971 
 است. ها بوده فیلم

عنوان یک فناوری تئوریک و مربوط به  تقلید کل مغز توسط برخی از دانشمندان به   
و مجالت علمی با تردید  شود هرچند پژوهشگران آینده، اما ممکن، در نظر گرفته می

توان یک مغز  های متناقضی دربارٔه اینکه چه موقع می بینی نگرند. پیش بدان می
شده  بینی های پیش است؛ که برخی از تاریخ کامل انسان را تقلید کرد صورت پذیرفته

های قابل توجهی در  ها و پیشرفت اند. با این حال، پژوهش در حال حاضر گذشته
واقعیت  تر، سریع های ابررایانه است، از جمله توسعٔه ط انجام شدههای مرتب حوزه

جانوران، و استخراج  برداری از مغز نقشه سازی و ، شبیهایانهر -های مغز رابط ،مجازی
 کرد پویا.اطالعات از مغزهایی با عمل

انسان باشد توسط فیلسوفان  ذهن تواند این پرسش که آیا یک مغز تقلیدی می   
به ذهن انسان که در بسیاری از  دوگانه به بحث کشیده شده، و ممکن است با نگاه

 ادیان مشترک است، در تناقض باشد.
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C_%D9%82%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 کند ترانزیستوری که در یادگیری از مغز تقلید می

تواند کار یادگیری را  اند که می داع کردهدانشمندان سوئدی، نوعی ترانزیستور مبتنی بر مواد آلی اب
 .مشابه مغز انجام دهد

برای بیشتر روشن شدن مطلب در همین ابتدا خبری دیگر را به شما میدهیم    
سوئد، ترانزیستور جدیدی را با استفاده از  (LiU)"لینشوپینگ دانشمندان "دانشگاه
ن ترانزیستور که هم به حافظه اند که توانایی یادگیری دارد. ای مواد آلی ابداع کرده

مدت و هم به حافظه بلند مدت مجهز است، یک گام مهم در ابداع  کوتاه
 .توانند از مغز انسان تقلید کنند رود که می هایی به شمار می فناوری

اند،  وجود نداشته پیشتر تاکنون، مغز به خاطر توانایی در ایجاد ارتباطاتی که   
در پروژه جدید  لینشوپینگ شمندان دانشگاهمنحصر به فرد بود اما دان

ها و  تواند ارتباط جدیدی میان ورودی اند که می ابداع کرده ترازیستوری خود،
ها برقرار کند. آنها این ترانزیستور را با یک مدار الکترونیکی ترکیب کردند تا  خروجی

دهند.  بتوانند نحوه اتصال یک محرک خاص به یک سیگنال خروجی را به آن آموزش
گیرد صدای  گیرد که به وسیله آن، یک سگ یاد می این کار با همان روشی صورت می

 .ظرؼ غذایش به معنای آماده بودن غذا است

ای است که سیگنال خروجی را با  عملکرد یک ترانزیستور معمولی، مانند دریچه   
ترانزیستور  کند. دریچه این های سیگنال ورودی، تقویت یا تنظیم می توجه به ویژگی

 جدید، از یک پلیمر رسانا تشکیل شده که طی فرآیند
شکل گرفته است. این دریچه، قابل   electropolymerizationالکتروپلیمریزاسیون
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توان آن را برای واکنش نشان دادن به یک  شکل دادن، رشد یا کاهش است و می
 .محرک مغزی یا سیگنال ورودی خاص آموزش داد

، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: این (Simone Fabiano) " نوفابیا سیمون   "
 "گون عصب" گیری یک عنصر الکترونیکی جدید در ابزار نخستین بار است که شکل

 .شود نشان داده می (neuromorphic) "نورومورفیک" یا

، از نویسندگان این پژوهش گفت: (Jennifer Gerasimov) " گراسیموؼ جنیفر   "
مدت و هم از  توان هم از تغییرات کوتاه ایم که می روژه نشان دادهما در این پ

تغییرات پایدار برای پردازش اطالعات ترانزیستور استفاده کرد. این موضوع برای 
 .های مغز با یکدیگر مهم است تقلید از روش ارتباط سلول

و  توان قدرت واکنش ترانزیستور را تنظیم کرد با تغییر سیگنال ورودی، می   
اند. عملکرد ترانزیستور در  ارتباطاتی را به وجود آورد که پیش از این وجود نداشته

 .این حالت، مانند عملکرد سیناپس و یا ارتباط میان دو سلول مغزی است

ابداع این ترانزیستور، یک گام مهم در حوزه یادگیری ماشینی با کمک ابزار    
های عصبی مصنوعی، در حال حاضر در  هرود. شبک الکترونیکی آلی نیز به شمار می

روند تا دستیابی به یادگیری عمیق ممکن شود.  حوزه یادگیری ماشینی به کار می
هایی نیاز دارد که برای تحریک یک  افزار در این حوزه، به سیگنال استفاده از نرم

سیناپس منتقل شوند. این کار، نیروی محاسباتی قابل توجه و انرژی بسیاری را 
 .طلبد می

افزاری ابداع  : ما با استفاده از یک عنصر الکترونیکی، سختمی گوید گراسیموؼ   
این ترانزیستور  .ها را در خود جای داده است ایم که همه این ویژگی کرده

تواند با به کار بردن همان میزان انرژی که مغز برای ارتباط بین  الکتروشیمیایی می
 .ان ترانزیستور معمولی را انجام دهدکند، کار هزار  دو سلول مصرؼ می
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 آگاهی: خود

 شما که است آنچیزی هر درواقع ess)(consciousn هوشیاری یا  خودآگاهی   
 خامه شکالت شیرین مزه میشود, شنیده شما سر در که نجوایی کنید. می تجربه

 این دانستن و فرزندانتان به شما شدید عالقه کرده, تان کالفه که دردی دندان ای,
 .میروند بین از احساسات این تمام روزی که تلخ حقیقت

 
 از میشود مطرح چالش یک عنوان به گاهی که ها تجربه این طبیعت و منشا   

 تحلیل به که مدرن فیلسوفان از بسیاری است. بوده معما تاکنون باستان دوران
 باشد، Tufts دانشگاه از دنت دنیل آنها ترین برجسته شاید که میپردازند, ذهن

 باور میدانند. باورهایشان به تحمل بلغیرقا توهین یک مانند را خودآگاهی ماهیت
 به میکند. تعریف توهم یک را آن و میداند پوچ و معنا بی دنیایی را دنیا کوالیا به

 به که میکنند بیان هایی استدالل یا میکنند رد را کوالیا وجود یا آنها ترتیب, این
 .کرد بررسی علمی صورت به را آنها نمیتوان وجه هیچ

 چیزی آن ی شد.همه خواهد کوتاه خیلی مقاله این باشد, درست اادعاه این اگر   
 شده متقاعد دیگر افراد همه و من شما، چرا که است این دهم توضیح باید من که

 کرده آبسه من دندان اگر داریم. را احساساتمان همیشه که باوریم این بر و ایم
 و است توهم یک درد که کند قانع را من بتواند که پیچیده برهان یک باشد,

 خیلی خیلی عالقه که کسی عنوان به دهد. کاهش را من درد نمیتواند ندارد حقیقت
 خودم باید دارم بدن و ذهن مشکالت درباره نامیدکننده های استدالل این به کمی

 .بروم سواالت این پاسخ دنبال به و شوم کار به دست
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 درک دنبال به و پذیرفته ینمع چیزی یک عنوان به را خودآگاهی محققان اکثریت   
 25  از بیش است. شده توصیف علم توسط که هستند عینی جهان با آن ارتباط
 های بحث گرفتیم تصمیم من و Crick) (Francis کریک فرانسیس پیش سال

 به دانشمندان ارسطو زمان از حداقل )که بگذاریم کنار خودآگاهی مورد در را فلسفی
 شگفت چیز چه باشیم. آن فیزیکی ردپای دنبال به آن جای به و بودند( مشغول آن

 که هنگامی میشود؟ خودآگاهی باعث که دارد وجود مغز ماهیت درباره انگیزی
 اساسی مساله حل به بتوانیم که است امید کنیم، درک را موضوع این بتوانیم  ما
 .شویم نزدیک تر

 مطالعات طراحی

 دیگر بیان به هستیم. خودآگاهی در ینورون همبستگی دنبال به خاص طور به ما   
 هستیم ای پیوسته هم به نورونی های ساختار و ها مکانیسم حداقل دنبال به ما
 در اتفاقی چه مثال برای است. کافی خودآگاهی از خاص تجربه نوع هر درک برای که

 کنید؟ درک را آن و باشید داشته را درد دندان تجربه شما تا بدهد رخ باید شما مغز
 الکتریکی نوسان جادویی و خاص فرکانسی با عصبی های سلول بعضی باید آیا

 های نورون مثل خاصی چیز باید آیا شود؟ انجام درک این تا باشند داشته
 کدام در ها سلول این شوند؟ فعال لحظه آن در و باشند داشته وجود خودآگاهی

 دارند؟ قرار مغز قسمت

  (NCC)خودآگاهی در نورونی همبستگی

 کل در مغز است. مهم بسیار ’حداقل‘ عبارت میکنیم, تعریف را NCC که زمانی   
 مشغول حال همه در مغز باالخره خب شود, مطرح NCC یک عنوان به میتواند نیز

 این از فراتر میتواند خودآگاهی جایگاه اما است. متفاوت تجارب آوردن بوجود
 بافت از پذیر انعطاؼ ای لوله بیندازید. نخاعی طناب به نگاهی باشد. محدوده

 میلیارد یک حدود با و فقرات ستون درون در طول متر سانتی 45  تقریبا با عصبی
 قطع کامل طور به گردن ناحیه به ضربه وسیله به نخاعی طناب اگر عصبی. سلول
 مثانه و روده کنترل به قادر شوند، می فلج باال به کمر و بازو پاها، در قربانیان شود،
 با فرد یک حال این با داشت. نخواهد خود بدن به نسبت احساسی و نیستند خود
 آنها دهد, ادامه زندگی در را خود گوناگون های تجربه میتواند هم اندامها همه فلج

 همان به را خود احساسات  و کنند احساس کنند, بو بشنوند, ببینند, میتوانند
 .آورند می یاد به دآوردن می یاد به حادثه آن از پیش که اندازه

 نظر در دارد قرار سر پشت پایینی قسمت در گفتیم که را کوچک( )مغز مخچه یا   
 کنترل در که است، تکامل دوره در مغز مدارهای ترین قدیمی از یکی بگیرید.
 تحرکات در پیچیده های توالی روان اجرای و رفتن راه و ایستادن وضعیت حرکتی،

 رقص کردن، تایپ پیانو، نواختن است. دخیل ments)move (motor حرکتی موتور
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 .است دخیل مخچه آنها در که هستند هایی فعالیت همه – نوردی صخره یا یخ روی
 هایی شاخه دارای که است مغز های نورون انگیزترین شگفت دارای قسمت این

 همینطور دارند. ای پیچیده الکتریکی دینامیک و دریایی مرجان یک مانند هستند
 های سلول آنها )بیشتر است میلیارد 69  حدود نورونها، تعداد بیشترین دارای مخچه

 نواحی سایر در نورونها کل از بیشتر برابر )چهار هستند(. شکل ای ستاره گرانولی
 (مغزی

 اتفاقی چه برود، بین از جراح چاقوی یا مغزی سکته توسط مخچه از بخشی اگر   
 هستند ای مخچه اختالالت دارای که بیمارانی جزئی! خیلی افتد؟ می خودآگاهی برای

 با روان کردن تایپ یا و پیانو روان و درست نواختن مثال مینالند, نقائص ازبعضی
 شکایتی خود خودآگاهی از ای جنبه دادن ازدست مورد در وقت هیچ اما کیبورد

 سبتن حسشان کنند، می احساس و بینند می شنوند، می خوبی به آنها نمیکنند.
 قابلیت همچنان و آورند می یاد به را گذشته رویدادهای کنند، می حفظ را خود به

 بر تاثیری شود متولد مخچه بدون فردی اگر حتی دارند. را آینده برای ریزی برنامه
 .گذارد نمی فرد خودآگاهی تجربه

 نکات چرا؟ . ندارد ذهنی تجارب کسب به ربطی ای مخچه وسیع دستگاه این تمام   
 هستند موازی و الشکل( )متحد یکدست بسیار که دارد، وجود آن مدار در مهمی
 طور به تقریبا مخچه شوند(. می متصل موازی صورت به هایی باتری )مانند

 را بعدی نورونهای نورونها، از ای مجموعه است: مستقیم تغذیه مدار یک انحصاری
 .گذارد می تاثیر سوم وعهمجم بر دوم مجموعه خود نوبه به که کنند، می تغذیه

 حرکت با که ندارد وجود ای پیچیده loop) (Feedback بازخورد های حلقه هیچ   
 شود.)با مدار در مجدد نوسانهای ایجاد به منجر جلو و عقب به الکتریکی فعالیت

 می نتیجه پردازان نظریه اکثر آگاهانه، ادراک تکمیل برای نیاز مورد زمان به توجه
 به باشد.( مغزی مدارهای در بازخوردی های حلقه شامل باید پردازش ینا که گیرند
 می تقسیم مستقل محاسباتی ماژول بیشتر یا ها صد از بیش به عمال مخچه عالوه,
 همپوشان غیر و جداگانه خروجی و ها ورودی با موازی طور به آنها از یک هر شود.

 کنند. می کنترل را شناختی های سیستم یا مختلف موتورهای حرکات و میکنند کار
 ضروری خودآگاهی برای که دیگری ویژگی – کنند می تعامل هم با ندرت به آنها

 .است

 کجاست؟ خودآگاهی جایگاه پس

 تنها خودآگاهی حس که است این آموزیم می مخچه و نخاع از که مهمی درس    
 نیاز مورد یبیشتر های چیز شود. نمی ظاهر شود، تحریک عصبی بافت هر که زمانی

 سطح مغزی، قشر که شود می یافت خاکستری ماده در اضافی عامل این است.
 به و پیچیده عصبی بافت از الیه الیه ورقه یک این دهد. می تشکیل را مغز بیرونی
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 به ها، ورقه این از تا دو است. اینچی 14 پیتزا یک عرض و اندازه در پیوسته هم
 در سفید( )ماده آنها ارتباطی سیمهای میلیون صدها با همراه شده، چیندار شدت
 توسط احساسات ایجاد بر دسترس در شواهد اند.تمام شده چپانده جمجمه درون
 .دارد داللت مغز قشر بافت

 مثال، عنوان به کنیم. محدود بیشتر حتی را خودآگاهی جایگاه توانیم می ما   
 شوند. وارد راست و پچ چشم دو به متفاوتی های محرک آن در که هایی آزمایش

 هیالری از تصویر یک و چپ چشم برای فقط ترامپ دونالد از تصویر یک کنید تصور
 که کنیم تصور میتوانیم. باشد مشاهده قابل شما راست چشم برای فقط کلینتون

 را Clinton و Trump غریب و عجیب نهی برهم از مخلوطی تصویر است ممکن شما
 او آن از پس دید، خواهید ثانیه چند برای را Trump ماش واقع در ولی کنید مشاهده

 Trump و میرود نیز او آن از پس شد، خواهد ظاهر کلینتون و شد خواهد ناپدید
 بدل و عوض پایان بی چرخش یک در تصویر دو این شد. خواهد ظاهر دوباره

 رقابت پدیده این به اعصاب علوم دانشمندان که است خاطر همین به میشوند,
 دریافت مبهم ورودی یک شما مغز چون میگویند. rivalry) (binocular یا وچشمید

 کلینتون؟ یا است، Trump آیا بگیرد: تصمیم تواند نمی کند، می

 ثبت را مغز فعالیت که مغناطیسی اسکنر یک داخل در شما همزمان، طور به اگر   
 از ای گسترده وعهمجم که شد خواهند متوجه آزمایشگران بگویید، دروغ ، میکند
 zone) hot (posterior یا ”خلفی داغ منطقه“ عنوان به که مغز، قشری مناطق

 آهیانه قشرهای از بخشهایی قسمت، شند.این می فعال است، شده شناخته
 عقبی بخش در (Temporal) گیجگاهی و (Occipital) سری پس (Pareital) ,ای

 بازی میبینیم که چیزهایی ردیابی در را مهمی بسیار نقش و شود می شامل را قشری
 میکند، دریافت چشم از را اطالعات که اولیه بصری قشر که اینجاست جالب میکند.

 کاری مراتب سلسله همچین یک نمیکند. مشخص را بیند می سوژه که چیزی آن
 حس قشر و اولیه شنوایی قشر دارد: وجود پیکری حس و شنوایی در نیز مشابهی

 و شنوایی از آمده بدست تجربیات محتوای درک در مشارکتی تقیمامس اولیه پیکری
 خلفی داغ ناحیه در که پردازش بعدی مراحل عوض در اما. ندارند پیکری حس

 جمله )از دارند نقش آگاهانه ادراک این در میگیرند انجام  zone hot posterior یا
 (باال مثال در کلینتون و ترامپ تصویر درک

 بالینی شواهد

 تحریک هستند: بالینی منبع دو از علی شواهد مساله، این بیشتر روشنگر   
 مغزی خاص مناطق دادن دست از پس بیماران مطالعه و قشری بافت الکتریکی

 بیمار، صرعی تشنج محل یا مغزی تومور برداشتن از قبل بیماری. یا آسیب از ناشی
 به نزدیک قشری نواحی فعالیتی نقشه اعصاب, و مغز جراحی عمل در مثال برای
 ناحیه تحریک میشود. ترسیم ها الکترود با مستقیم تحریک توسط ضایعه محل
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 متنوعی حسهای و احساسات وقوع موجب zone) hot (posterior خلفی داغ
 اعوجاج هندسی، اشکال دیدن نور, زدن چشمک قبیل از محسوسات میشود.این

 به تمایل بودن، غیرواقعی یا یآشنای احساس بصری، یا شنوایی توهم ها، چهره
 متفاوتی موضوع اما مغزی جلوتر قشر تحریک باشد. غیره و خاص اندام حرکت
 .کند نمی ایجاد را مستقیمی ی تجربه کلی طور به است:

 قرن اول نیمه از که است اعصاب و مغز بیماران از آمده دست به بینش دوم منبع   
 قشر از بزرگی کمربند شدند می جبورم اوقات گاهی جراحان گرفت. شکل بیستم

 چیزی بردارند. صرعی تشنجهای با مقابله برای یا تومورها حذؼ برای را پیشانی-پیش
 میشدند.از ظاهر غیرعادی بیماران این چگونه که است این است توجه قابل که

 بیماران,اختالالتی داشت: خاصی مخرب اثرات پیشانی لوب از بخشی دادن دست
 تکرار یا حرکتی اعمال در اختالل نامناسب، اقدامات یا احساسات مهار عدم مانند

 انجام از پس اگرچه، دهند. می نشان خود از را خاص کلمات یا اعمال کنترل غیرقابل
 به پیشانی بافت وسیع حذؼ اینکه بر مبنی شواهدی هیچ بدون جراحی، عمل این
 آنها IQ و شخصیت باشد, گذار تاثیر فرد آن آگاهانه ی تجربه بر توجهی قابل طور

 مناطق حذؼ برعکس، کردند. می زندگی طوالنی سالهای برای آنها و یافت می بهبود
 منجر تواند می دارد، قرار آن در داغ منطقه که جایی خلفی، کورتکس از کوچکی حتی

 یا چهره تشخیص به قادر بیماران شود: آگاهانه محتوای انواع کل رفتن دست از به
 .بود نخواهند مکان یا رنگ کات،حر  دیدن

 که طوری زندگی، محسوسات سایر و صداها مناظر، که رسد می نظر به بنابراین   
 توان می که آنجا شوند.تا می ایجاد خلفی قشر درون مناطق توسط کنیم، می تجربه
 این بین اساسی اختالؼ. آنجاست منشاشان آگاهانه، تجربیات تمام تقریبا گفت،
 محتوای در مستقیم طور به که چیست پیشانی-پیش قشر بیشتر با خلفی مناطق
 این با دانیم. نمی هنوز که است این حقیقت ندارند؟ مشارکت انتزاعی و ذهنی
 دانشمندان که دهد می نشان اخیر ای یافته که است این انگیزتر هیجان وجود
 .باشند شده نزدیکتر آن دانستن  به است ممکن اعصاب علوم
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 لید هوشیاری" در اعماق مغز ک

 
اند که منطقه  ای کوچک از مغز را شناسایی کرده کنند که ناحیه دانشمندان ادعا می   

 .تواند با تحریک الکتریکی، روشن یا خاموش شود کنترل هوشیاری است و می

 Neuron ای که در مجله محققان دانشگاه "ویسکانسین مدیسون" در مطالعه   
، نشان دادند که تحریک الکتریکی تاالموس جنبی مرکزی، منتشر شده است

ً به عنوان ایستگاه رله، تقویت و پردازش در نظر گرفته  منطقه ای که زمانی عمدتا
 .ها را از یک حالت بیهوشی درآورد هرتز توانست میمون 51شده بود، در فرکانس 

اعماؽ مغز در دانشمندان مدتهاست که در حال مطالعه تاالموس هستند که در    
نزدیکی ساقه مغز قرار دارد، تا بدانند چه نقشی در خواب، بیداری، آگاهی و 

کند. اما این تحقیق که در آن تحریک الکتریکی هدفمند به یک  هوشیاری بازی می
شود، برخی رازهای سر به مهر این موضوع را فاش کرده  منطقه خاص مغز اعمال می

 .است

ده در این مطالعه متناسب با شکل ساختارهای مغزی که الکترودهای مورد استفا   
سازی شدند و تحریک الکتریکی برای تقلید  اند، مناسب برای کار روی آن طراحی شده

 .از فعالیت یک مغز طبیعی و بیدار طراحی شد
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یوری سالمن" نویسنده ارشد این مطالعه و استادیار دانشگاه ویسکانسین    "

توانیم  کنیم، می که وقتی این ناحیه کوچک مغز را تحریک می گوید: ما دریافتیم می
حیوانات را از بیهوشی درآوریم و دوباره فعالیت عصبی را که معموالً در هنگام بیدار 

شود، احیا کنیم. وقتی این تحریک الکتریکی را  شدن در قشر مغز مشاهده می
دهد و با قطع  اری نشان میاعمال کردیم، مغز آنها رفتاری را نشان داد که هنگام بید

 .جریان الکتریکی، حیوانات مستقیماً به حالت بیهوشی برگشتند

محققان امیدوارند که این کشف بتواند به افراد مبتال به اختالالت هوشیاری     
های الهام گرفته شده  کمک کند. به عنوان مثال ممکن است افراد را بتوان با دستگاه

آورد و یا به مبتالیان به "حمله خواب" کمک کند تا با  از این کشف از کما بیرون
 .تحریک خودخواسته، خود را از رفتن به خواب در زمان نامناسب بازدارند

تازش  خواب یا حمله خواب های خواب در ساعات بیداری را حمله   
تازش یکی از اختالالت خواب است و  گویند. خواب می  (Narcolepsy)نارکولپسی یا

ناپذیر به خواب. مبتالیان به حمله خواب، در  است از میل ناگهانی و مقاومتعبارت 
فلج  شوند. بسیاری از این بیماران به می ماهیچه های شدید دچار گرفتگی پی هیجان

شوند و  نیز مبتال هستند. نوجوانان پسر دچار مراحل حمله خواب طوالنی می خواب
 .کنند یپس از بیدار شدن از خواب احساس گرسنگی م

ها برای نگه داشتن  توانند از این یافته عالوه بر این، متخصصان بیهوشی می   
بیماران در حالت بیهوشی به مدت دلخواه و اینکه چه زمانی از خواب بیدار شوند 

 .زا جلوگیری کنند های آسیب کمک بگیرند و از برخی از تجربه
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خوابی شود یا  بیماری بیهمچنین شاید این کشف منجر به ابداع درمانی برای 
توانایی به خواب بردن افرادی که از پرواز واهمه دارند را در طول یک پرواز طوالنی 

 .فراهم کند

دانیم و  چیزهای زیاد وجود دارد که ما در مورد عملکرد بدن و مغز انسان نمی   
خودآگاهی یا هوشیاری یکی از رمز و رازهای بزرگ علم است که عجیب هم هست، 

توانیم اطمینان داشته باشیم  یرا در برخی حواس، این تنها چیزی است که میز
سازی است یا حتی آیا ما واقعاً  وجود دارد. مهم نیست که زندگی فقط یک شبیه

دانیم که همگی یک حس درونی و ذهنی را تجربه  وجود داریم یا نه. این را می
توانیم از آن  یک از ما میکنیم و این ممکن است تنها حقیقتی باشد که هر  می

 .اطمینان داشته باشیم

توان این تجربه ذهنی را چه با فرو رفتن در خواب عمیق، از  این واقعیت که می   
هوشی خودخواسته خاموش کرد، چیزی جز افزودن به عجیب و  هوش رفتن و بی

 .غریب بودن این موضوع ندارد

ای وجود  مد و بسیار آموزش دیدهاین واقعیت که متخصصان بیهوشی بسیار پردرآ   
برند، منعکس کننده چندین دهه آزمون و خطا است،  دارند که مردم را به خواب می

 .در حالی که درک کاملی از نحوه عملکرد داروهای بیهوشی وجود ندارد

شمار  که در حال حاضر بحث روز آن به فلسفه ذهن های ترین بحث یکی از مهم    
است. خودآگاهی  (consciousness)ماهیت ذهن گاهی یاخودآ  رود، مسئله می
 Neuron این مطالعه در مجله .طور کلی شناخت انسان از کل هویت او است به

 .منتشر شده است
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 بینش
 

 
در زبان انگلیسی بپردازیم،  Vision اگر بخواهیم به تعریف بینش در معادل واژه   

نگری و دید ما به  یم. بینش به معنای آیندهشاید معادل مناسبی را نتوانیم بیاب
 آینده است. بینش با بصیرت متفاوت است. بصیرت )که معادل آن در انگلیسی

Insight باشد. اما بینش، که گاه اشتباه آنرا با  است( به معنی درک ریشه امور می
مه نگری است. معادل بهتری برای کل دانند، در حقیقت توانایی آینده بصیرت یکی می

بینی و توانایی  نگری، پیش به معنی آینده Foresight بینش در زبان انگلیسی واژه
باشد. اینکه هر  تر برای کلمه بینش می دیدن آینده است، و این واژه بسیار مناسب

 .بیند و منتظر چه رخدادهایی است، حاصل بینش اوست اش چه می فرد در آینده
نیم، بینش نتیجه نگرش ماست. هرچقدر اگر نگرش را نوع دریافت از محیط بدا

نگرش یک انسان مثبت باشد، بینش او، و در حقیقت آنچه از آینده خود انتظار 
تر و بلندتر خواهد بود. آنگاه که ما از لحظه حال به آینده و آنچه که باید رخ  دارد قوی
 .نگریم، این دریچه همان بینش ماست دهد می
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باشد.  ل اطالعات ورودی )آموزش، تجربیات و ...( میبینش نیز مانند نگرش حاص   
ریزی باور ما را شکل  شویم و این برنامه ریزی می ما برطبق اطالعات ورودی برنامه

های  دهد. )اطالعات ورودی اغلب افراد اینگونه است که پول بدست، انسان می
کل گرفته های خبیثی هستند و فقر مساوی با معنویت است(. باور ش پولدار انسان

دهد. اگر فردی با باورهای فقیرانه بزرگ شده باشد، قطعا  طرز بینش ما را شکل می
کننده دارند  ها باورهای محدود مند شدن را نخواهد داشت. اغلب انسان انتظار ثروت

 .و برای همین بینش آنها محدود است

 
باره حوادث های روزمره انسان در  دهد که بسیاری از اندیشه مطالعات نشان می   

احتمالی آینده است. به همین دلیل و وجود این مسئله که انسان دائما در حال 
تفکر و پیشرفت در زمینه کنترل جهان است، بینش مسئله مهمی در روانشناسی 
گردیده است. بخش عظیمی از تفکر انسان درباره گذشته و آینده است. نحوه 

کند، و این بینش  ینش ما کمک میگیری ب برداشت ما از گذشته )نگرش( به شکل
 .نماید نگری ما را تعیین می نحوه آینده

 
توانید انجام دهید. همه افراد ویژن  کند که چه کاری می ویژن شما تعیین می   

دارند اما در سه نوع مختلف. بخش بسیار کمی از مردم بینش مثبت دارند. این 
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نجام دهند و منتظر رخدادهای خوب توانند کارهای بزرگ ا کنند که می افراد فکر می
شوند. بخش بزرگتری از افراد بینش  هستند و بنابراین برای چنین اتفاقاتی مهیا می

شان ثابت باقی بماند.  خنثی دارند. یعنی در بهترین حالت انتظار دارند که شرایط
ها بینش  باشند. اما اغلب انسان این اشخاص اغلب درگیر یک زندگی تکراری می

آیند هستند )که به  ها بد، شکست و حوادث ناخوش دارند. یعنی منتظر اتفاؽ منفی
شان به این نتیجه رسید(. برطبق قانون انتظار )جذب(،  توان از روی کالم راحتی می

  آوری. بخش اندکی از مردم آنچه که منتظر رخدادش هستی را بدست می

 
یین کننده حرکت و نکته مهم دیگر درباره بینش این است که، عامل تع   

شود. فردی با چنین  باشد. بینش منفی باعث رفتاری منفی می های ما می فعالیت
بینشی احتماال به انتخاب خود سحرخیز نخواهد بود، بدنبال یادگیری نیست و در 

ها آمادگی دریافت و استفاده از آنها را ندارد. در مقابل شخصی با  مواجه با فرصت
ها و منتظر اتقافات خوب  شخصی خود، افزایش مهارتبینش مثبت درحال رشد 

های ماست. پس بنابراین تغییر ویژن  خواهد بود. نتایج حاصل مستقیم فعالیت
 .باعث تغییر نتایج خواهد شد

 
ها  تواند تعیین کننده همه رویاها و خواسته بینش هرچقدر قدرتمندتر باشد، می    

تر به اهداؼ برسیم. تعیین  د که سریعشو تر، باعث این می باشد و هرچقدر دقیق
 .شود مشخصات اهداؼ بهمراه باوری قوی باعث ایجاد بینشی قدرتمند می

 
در تعریفی، بینش یعنی افق پیش رو. شما هرچقدر به سمت افق پیش بروید،    

یابی  رسید و این خاصیت ویژن است. ویژن مانند هدؼ قابل دست به آن نمی
رویم. اگر  کند به کدام سو پیش می شد که تعیین میبا نیست، یک جهت نما می

شود. هیچ  افق زندگی شخصی روشن و مثبت باشد، قطعا منتج به موفقیت می
دهد. داشتن بینش مثبت به آینده  ای مانند ویژن به انسان انگیزه حرکت نمی گزینه
 .باشد ها می ترین عامل تحول انسان عمده

 
ها یکسان است.  ها، جوامع و ملت رکتالگوهای بینش چه در افراد، ش   

ترین گزینه برای شناخت بینش یک فرد یا مجموعه، توجه به کالم و ادبیات  ابتدایی
شان سخن  مند، بیشتر در مورد آینده های بینش ها و ملت آنهاست. افراد، شرکت

 .گویند و این آینده روشن، مثبت و در دسترس است می
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ر جهت قیاس علمی تقابل هوش در این بخش برای تفسیر بهتر موضوع کتاب د    
ان و نحوه اجرا و عملکرد هوش ش مصنوعی در ابتدا سیستم عصبی انسهو انسان و
تفکر، سیستم عصبی انسان و فیزیولوژی آن را بررسی می کنیم و شرح   انسانی،

د سپس هوش مصنوعی و می کنمی دهیم که یک سیستم عصبی چگونه کار 
را برای شما  و شبکه های عصبی مصنوعی الگوریتمهای یادگیری ماشین ماشینی،

شرح می دهیم و در نهایت تفاوت، شباهت و مهمتر از همه تقابل این دو را مفصالً 
 مورد بررسی قرار میدهیم.

 دستگاه عصبی

 Nervous) سیستم عصبی یا دستگاه عصبی هوش انسان چگونه عمل می کند؟   
Systemپردازد و بر اعضای  می ها ماهیچه های به هماهنگی فعالیت جانوران ( در بدن

های مربوط  کند و باعث ایجاد و توقّف ورودی گوناگون بدن نظارت می
بدن بر عهدٔه دو سامانٔه عصبی و  وظیفه کنترل اعمال شود. مختلف می حواس به

و  های عصبی یاخته باشد، که از این میان، سامانٔه عصبی، از ای درونی می غده
 است. های کمکی تشکیل شده یاخته

ای که دارد، در جهت  ، با ساختار و کار ویژهانسان به این ترتیب دستگاه عصبی   
های مختلف بدن تمایز و تکامل  ها و اندام ایجاد هماهنگی بین اعمال سلول

های خارجی،  اند از تأثیرپذیری نسبت به محرک است. خواص ویژٔه آن عبارت یافته
ایجاد یک جریان عصبی که نمایانگر تأثیر محرک است، هدایت جریان عصبی از یک 
 نقطٔه دستگاه به نقطٔه دیگر و سرانجام انتقال آن از یک واحد عصبی به یک واحد

 .دیگر

 های مختلف سیستم عصبی بخش

سیستم عصبی در انسان از مغز و نخاع تشکیل شده است. عالوه بر این،  آناتومی    
ها نیز   های حسی اولیه و تمام اعصاب مرتبط با این اندام  سیستم عصبی حاوی ارگان

را  (CNS) یا (Central Nervous System) است. مغز و نخاع سیستم عصبی مرکزی
 های عصبی دیگر تحت عنوان سیستم عصبی محیطی دهند. تمام بافت کیل میتش

(Peripheral Nervous System)  یا (PNS) شوند شناخته می. 

 انسان بندی دستگاه عصبی تقسیم

ً بر دو مبنای کالبدشناختی )آناتومیک( و  تقسیم بندی دستگاه عصبی معموال
 گیرد. کارکردی صورت می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1
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 دیدگاه کالبدشناختی

اند  اند، که عبارت بخش تقسیم کردهبه دو  کالبدشناختی گاهدستگاه عصبی را از دید
 از:

  است. تشکیل شده نخاع و مغز : ازکزیدستگاه عصبی مر 
 جفت  31 های عصبی مغزی و  جفت رشته 12: از دستگاه عصبی محیطی

است که مغز و نخاع را به سایر  های عصبی نخاع تشکیل شده رشته
حیطی شامل دو بخش دهند. دستگاه عصبی م های بدن ارتباط می قسمت

های حس را به  اصلی حسی و حرکتی است. بخش حسی اطالعات اندام
کند )حس پیکری و حس احشایی(، و  دستگاه عصبی مرکزی هدایت می

های حرکتی بر عهده دارد و خود  بخش حرکتی ارسال پیام عصبی را به اندام
دستگاه عصبی  و دستگاه عصبی پیکری شود: شامل دو دستگاه مستقل می

 .خودمختار
 دیدگاه کارکردی

 کنند: از دیدگاه کارکردی سامانٔه عصبی را به دو بخش تقسیم می

 های  ماهیچه : بخش ارادی سامانٔه عصبی است و بهدستگاه عصبی پیکری
ها در  کند. برخی از فعالیت دهی می و همچنین ماهیچه زبان عصب اسکلتی

 .اند نخاعی، غیرارادی های انعکاس این دستگاه همچون
 طور که از نام آن مشخص است،  همان یا خودمختار: نه عصبی خودگردانساما

… ها و  سامانٔه عصبی کامالً غیرارادی است که بر اعمال اندام درونی بدن، غده
های اسکلتی بدن هم دخالت دارنو  نظارت دارد همچنین بر فعالیت ماهیچه

های عصبی  رشته و های عصبی سمپاتیک رشته شامل دو گروه
کنند. عمل این دو  باشد که حالت پایدار بدن را حفظ می می پاراسمپاتیک

ً در دستگاه گوارش دیگر اس طور معمول برخالؼ یک بخش به ت. )معموال
سمپاتیک نقش تحریکی و پاراسمپاتیک نقش مهاری دارند بجز فعالیت 

 کبدی(

 
 وظیفه دستگاه عصبی

ها و  های حواس، ترکیب داده سامانٔه عصبی سه وظیفه اصلی دارد: دریافت پیام   
و  طور کلی در سه حالت عصبی و شیمیایی های عصبی به اعمال حرکات. این فعالیت

های درونی بدن و تنظیم  گیرند: تنظیم فعالیت هورمونی و به دو جهت انجام می
موقعیت جانور نسبت به محیط اطراؼ. البته در اغلب موارد، هر دو نوع تنظیم 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
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   افتد که  کنند. دریافت حواس هنگامی اتفاؽ می عصبی داخلی و خارجی با هم کار می
پردازد.  ها می به گردآوری اطالعات و داده ها سیناپس و گلیا ها، نورون بدن از راه

گردد  ریزی می هایی پایه های عصبی قابل تحریک و سیناپس دستگاه عصبی از سلول
کنند.  ها متصل می ها را به یکدیگر یا به مراکز سراسری یا به دیگر نورون که سلول

های  یان سلولها بر پایه تحریک و بازدارندگی است. روش ارتباط م کارکرد این نورون
 باشد. ها می کننده کارکرد آن عصبی است که تعیین

های حسی به مغز و نخاع  های عصبی را از گیرنده های عصبی آوران محرک رشته   
ها و فقط درمغز صورت  کنند. پردازش اطالعات در نهایت با ترکیب داده هدایت می

از طریق مغز و نخاع  های عصبی پذیرد. پس از پردازش اطالعات درمغز، فرمان می
شود.  شوند که به این فرایند اعمال حرکت گفته می ها هدایت می و اندام هاماهیچه به

 .شوند و قابل تحریک نیستند های گلیا داخل بافت عصبی یافت می سلول

 شناسی دستگاه عصبی جنین

ظاهر  پوست برون لقاح، در ناحیه پشتی جنین، نوار طولی از در هفته سوم پس از   
باشد، این صفحه، صفحه عصبی گفته  شده که دارای دو پایانه سری و دمی می

باشد پس از  شود، از آنجایی که رشد اطراؼ صفحه بیش از نواحی مرکزی آن می می
ناودان مانند موسوم به ناودان عصبی و با ادامه روند رشد،  مدتی صفحه به صورت

 شود. گفته می لوله عصبی سرانجام به صورت لوله درآمده که به آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87
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 دستگاه عصبی مرکزی



 نمایی کلی از دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع

یل ( تشکmedulla spinals) نخاع و مغز دستگاه عصبی مرکزی از دو قسمت   
جای دارد نخاع نیز در داخل حفره نخاعی  ای حفره جمجمه است. مغز در داخل شده

شود. هم مغز و هم نخاع در داخل  ها حفاظت می جای دارد و توسط ستون مهره
های مننژ را  نیز فضای بین پرده مایع مغزی نخاعی قرار دارند و مننژ پوششی به نام

 است. پر کرده

 دو بخش ماده سفید و خاکستری تشکیل دستگاه عصبی مرکزی از   
ها  های عصبی و قسمت ابتدایی زواید آن حاوی سلول ماده خاکستری است. یافته

 حاوی الیاؼ عصبی است. ماده سفید است و

 مغز

به نخاع متصل  سوراخ ماگنوم ای جای دارد و از راه مغز در داخل حفره جمجمه   
ساقه  شود را به نام شود. قسمت پایینی مغز را که به طناب نخاعی متصل می می

شناسند زیرا ساقه مغز نقش در فعالیت های  ( یا گره حیات میBrain Stem) مغز
حیاتی مانند تنفس,ضربان قلب و فشار خون دارد و قسمت جلویی مغز 

 نامند.  ( میProsencephalon)پروزانسفالون( ) پیشامغز را

   

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%A7%DA%AF%D9%86%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%B2
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  است: از دو قسمت تشکیل شده پیشامغز ای هفته 5در رویان  

 تالنسفال (Telencephalon) 

 دیانسفال (Diencephalon)   

 هیپوفیز ، ها که چشم فالدیانس سازد و های مغزی را می که نیمکره تالنسفال
 .سازد )جسم پینه آل( را می اپی فیز و هیپوتاالموس ، تاالموس ،

)مزانسفالون  مغز میانی است: از سه قسمت تشکیل شده ساقه مغز
Mesencephalonبصل النخاع و پل مغزی ( و 

 
 نمای از تمایز دستکاه عصبی مرکزی در دوران جنینی

( Metencephalon) متانسفالون است: نیز از دو بخش تشکیل شده مغز پسین   
گیرد  ( از آن منشأ میCerebellum) مخچه ( وPons) پل مغز که در آینده

( را Medulla oblongata) پیاز مغز ( که در آیندهMyelencephalon) میلنسفالون و
  .سازد می

گرم  1611تا  1251طور متوسط بین  ها به وزن مغز: وزن مغز در انسان   
ً افراد سنگین نیز ارتباط دارد وزن مغز با وزن بدن باشد. می وزن تر دارای  و معموال

 1251گرم و در زنان  1351باشند. متوسط وزن مغز در مردان  وزن مغز بیشتری می
رسد. در سنین  سالگی وزن مغز به حداکثر میزان خود می 21 باشد. در سن  گرم می

وجه داشت که یابد. باید ت کاهش می آتروفی وابسته به سن پیری وزن مغز به علت
 ها ارتباطی ندارد.  آن هوش میزان وزن مغز افراد با میزان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4
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 برش عرضی از نخاع

 نخاع

)بصل النخاع( تا دومین مهره کمر کشیده  پیاز مغز ها از نخاع درون ستون مهره   
نخاع در  کند. متصل می دستگاه عصبی محیطی است و مغز را به شده

امتداد دارد. نخاع عالوه بر  سومین مهره کمری بلندتر بوده و تا کنار باالیی کودکان
ها، مرکز برخی از  های عصبی به ماهیچه انتقال اطالعات حسی به مغز و پیام

ها در پاسخ به  ماهیچههای بدن است. انعکاس، پاسخ ناگهانی و غیرارادی  انعکاس
 هاست. محرک

به نخاع متصل است. هر عصب شامل یک ریشٔه پشتی و  عصب نخاعی جفت 31    
اند که اطالعات را  ای حسیه های پشتی محتوی نورون یک ریشٔه شکمی است. ریشه

های شکمی  دهند. ریشه های حسی به دستگاه عصبی مرکزی انتقال می از گیرنده
های حرکتی اند که پاسخ حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزی به  محتوی نورون

 کنند. ها منتقل می ها و غده ماهیچه

مادٔه  شود: بخشی در وسط که از جنس در برش عرضی نخاع دو بخش دیده می   
ها و قسمت  است و شامل جسم سلولی نورون، قسمت ابتدایی دنریت خاکستری

 که سفید ماده ها و بخشی از جنس پایانی آکسون
 است.  هاست و بخش خاکستری را دربر گرفته نورون دندریت و آکسون محتوی

های رابط وجود دارند که باعث ارتباط  همچنین در بخش خاکستری نخاع، نورون
 شوند. گر میدی ها با یک نورون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
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 محافظت از دستگاه عصبی مرکزی

 
 های مننژ الیه

شود. نخستین  به چند روش محافظت می پستانداران دستگاه عصبی مرکزی   
محکم و استخوانی ای  هستند که جعبه ها ستون مهره و جمجمه های عامل، استخوان

ای  آورند. افزون بر آن، مغز و نخاع را پرده برای محافظت از مغز و نخاع به وجود می
محکم  بافت پیوندی پوشاند. پردٔه بیرونی مننژ از نوع می مننژ ای به نام الیه سه

قرار دارد، و الیٔه درونی  الیٔه عنکبوتیه ارد. در زیر آننام د شامه سخت است و
های خونی فراوان است و بافت مغزی را تغذیه  است که دارای مویرگ شامه نرم مننژ
مایع  شامه فضایی هست که از مایعی به نام کند. میان الیٔه عنکبوتیه و نرم می

 گیر را دارد. است و نقش ضربه پر شده مغزی نخاعی

تند که های مغزی، فاقد منافذی هس های پوششی دیوارٔه مویرگ چنین، سلول هم   
شود. در نتیجه بسیاری از مواد که در متابولیسم  ها دیده می در سایر بافت

توانند وارد مغز شوند. به  ها معموالً نمی های مغز نقشی ندارند و نیز میکروب سلول
های دستگاه عصبی  نورون [1]گویند. می سد خونی مغزی کننده این عامل حفاظت

شوند  نامیده می نوروگلی های غیرقابل تحریک که عی از سلولمرکزی به وسیلٔه انوا
 شوند.  حمایت می

 نوروگلی

 ها را بر های عصبی یا همان نورون ها وظیفه حمایت از سلول این دسته از سلول   
ها هستند  ها کوچکتر از نورون عهده دارند و غیر عصبی هستند. گرچه این سلول

که نصف حجم مغز و نخاع  طوری ها هستند به برابر نورون 11 تا  5ولی از لحاظ تعداد 
 شوند:  دسته کلی تقسیم می 4ها به  شوند. این سلول را شامل می

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%86%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C#cite_note-autogenerated1-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%84%DB%8C
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 ها آستروسیت 
 ها الیگودندروسیت 
 یهای میکروگل سلول 
 های اپاندی سلول 

 
 دستگاه عصبی محیطی

(، اعصاب نخاعی Cranial nervesدستگاه اعصاب محیطی از اعصاب مغزی )   
(Spinal nervesو )  است. ها تشکیل شده مربوط به آن های هگر 

 اعصاب مغزی

 
توان واقعاً جزئی  د. اگرچه دو جفت اول را نمیباش جفت می 12 انسان اعصاب مغزی   

های  شمار آورد. تا هفته چهارم تکامل جنینی هسته از دستگاه اعصاب محیطی به
اند. همه اعصاب مغزی بجز عصب بویایی و  عصب مغزی تشکیل شده 12همه 

لیست اعصاب مغزی به شرح زیر  گیرند. از ساقه مغز منشأ می عصب بینایی
 باشد:  می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
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  عصب بویایی :1زوج (olfactory nerve) 
  عصب بینایی :2زوج (optical nerve) 
  اوکولوموتور( ) عصب حرکتی چشم :3زوج(oculomotor nerve) 
  تروکلئار( ) ای عصب قرقره :4زوج(trochlear nerve) 
  تریجمینال( ) قلو عصب سه :5زوج(trigeminal nerve) 
  ابدوسنس( ) عصب اشتیاقی :6زوج(abducens nerve) 
  عصب فاشیال یا ای ب چهرهعص :7زوج (facial nerve) 
  وستیبولوکوکلئار( ) عصب تعادلی شنوایی :8زوج(vestibulocochlear 

nerve) 
  گلوسوفارینژیال( ) حلقی-عصب زبانی :9زوج(glossopharyngeal nerve) 
  عصب عصب واگ :11 زوج( ای دهم( ) جمجمهvagus nerve) 
  اکسسوری( ) عصب فرعی: 11 زوج(accessory nerve) 
  هیپوگلوسال( ) عصب زیرزبانی :12زوج(hypoglossal nerve) 

 

 

 های دستگاه عصبی؛ دستگاه عصبی محیطی و دستگاه عصبی مرکزی بخش

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C_%DA%86%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%82%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D9%88%D8%A7%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 اعصاب نخاعی

ای  های بین مهره وجود دارد که از راه سوراخ عصب نخاعی جفت 31 ها  در انسان   
بندی و نامگذاری  آیند. اعصاب نخاعی به صورت زیر تقسیم ها بیرون می ستون مهره

 کنند: می

 ( اعصاب گردنیcervical nerves این اعصاب :)ز جفت هستند که ا 8C1  تا
C8 سری استخوان پس اند. اولین زوج از بین نامگذاری شده (occipital 

boneشود.  ( و مهره اطلس خارج می 
 صاب سینهاع ( ایthoracic nerves این اعصاب :)باشند که از  جفت می 12T1 

 اند. نامگذاری شده T12تا 
 ( اعصاب کمریlumbar nerves این اعصاب :)باشند که از  جفت می 5L1 

 اند. نامگذاری شده L5شماره تا 
 ( اعصاب خاجیsacral nerves این اعصاب :)باشند که از  جفت می 5S1  تا

S5 شوند. اری مینامگذ 
 کوکسیژیال،  یک جفت عصب دنبالچه( ایCoccygeal که از بین مهره اول و )

 شود. ای خارج می دوم دنبالچه

 
 اعصاب مغزی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%DB%8C
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 Anteriorهر عصب نخاعی توسط دو ریشه به نخاع متصل است: ریشه پیشین )   
root( و ریشه پسین )Posterior rootج از های پیشین و پسین پس از خرو (. ریشه

شوند و  ای خود رفته و به هم متصل می طناب نخاعی به طرؼ سوراخ بین مهره
 Efferent) الیاؼ وابران دهند. ریشه پیشین حاوی تشکیل عصب نخاعی را می

fibersالیاؼ آوران ( است در حالی که ریشه پسین حاوی (Afferent fibers .است )
 از آنجا که الیاؼ آوران، اطالعاتی از قبیل حس المسه، درد، حرارت و ارتعاش را

گویند. عصب نخاعی  ( هم میSensory fibers) الیاؼ حسی ها کنند به آن منتقل می
شود: شاخه بزرگ  ای به دو شاخه تقسیم می پس از گذشتن از سوراخ بین مهره

ها  ه(. این شاخPosterior ramus( و شاخه بزرگ پسین )Anterior ramusپیشین )
های پیشین در ابتدای اندام مربوط  هم الیاؼ حسی و هم الیاؼ حرکتی دارند. شاخه

شبکه  کنند. را در همان طرؼ اندام ایجاد می شبکه عصبی پیوندند و به هم می
شبکه  و شبکه کمری گیرند و در ابتدای اندام فوقانی شکل می شبکه بازویی و گردنی
 شوند. دای اندام تحتانی ایجاد می( در ابتSacral Plexusیا شبکه ساکرال ) خاجی

 سیستم عصبی محیطی
جفت رشته  31 جفت رشته عصبی مغزی به همراه  12سیستم عصبی محیطی از    

عصبی نخاعی تشکیل شده است. بنابراین، سیستم عصبی محیطی شامل 
های حسی، تمام اعصاب حسی و تمام اعصاب حرکتی است که  هایی در اندام ننورو

کنند. بخشی از دستگاه عصبی محیطی که  به نقاط مختلف بدن پیام ارسال می
های دستگاه عصبی  کند خود شامل دو قسمت به نام های حرکتی را کنترل می اندام

 .پیکری و دستگاه عصبی خودمختار است

ینایی به عنوان بخشی از سیستم اعصاب مرکزی در نظر گرفته عصب بویایی و ب   
اند و به همین دلیل نیز این جفت اعصاب  شوند و از ساقه مغزی منشا نگرفته می

فاقد هسته هستند. جفت عصب بویایی و بینایی عملکرد حسی دارند و سایر 
اعصاب مغزی دارای عملکرد حرکتی هستند. عصب دهم مغزی که عصب واگ نام 

های سیستم پاراسمپاتیک،  ترین عصب مغزی است که در فعالیت دارد، طوالنی
 .تکلم و بلع غذا موثر است

 اعصاب نخاع
گیرد و واسطه  ها جای می نخاع طناب بلند عصبی است که درون ستون مهره   

های عصبی حسی و حرکتی بین مغز و اعصاب محیطی است. هر  انتقال سیگنال
شود.  های ریشه پیشین و ریشه پسین تقسیم می به نامعصب نخاعی به دو بخش 

های  گیرد که پیام های حرکتی را در بر می پیشین اعصاب خروجی یا نورونهای  ریشه
های پسین اعصاب  هدهند و ریش ها و غدد بدن انتقال می ماهیچه حرکتی را به

های المسه، حرارت، لرزش و درد( را شامل  )شامل حس های حسی ورودی یا نورون
 .شود می

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81_%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81_%D8%AD%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%DA%A9%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://blog.faradars.org/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87/
https://blog.faradars.org/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87/
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 سیستم عصبی مرکزی
های مختلف   توان به قسمت های سیستم عصبی را می  از لحاظ عملکردی، اندام   

 1.5تقسیم کرد. به عنوان مثال، مغز در حفره جمجمه قرار دارد و وزن آن کمتر از 
های ذهنی  کیلوگرم است. این بخش مهم از سیستم عصبی در بسیاری از کارکرد

های  ریزی، آگاهی، درک و زبان نقش موثری دارد. مغز به بخش پیچیده مانند برنامه
 .شود مختلفی نظیر مخ، مخچه و ساقه مغز تقسیم می

 مخ
ل شده بزرگترین قسمت مغز است و مخ از دو نیمکره تشکی (Cerebrum) مخ   

های مخ از نظر  شوند. نیمکره است که در تصاویر این دو نیمکره به وضوح دیده می
های هنری است و نیمکره  اندازه با هم برابر هستند. نیمکره راست مسئول مهارت

کند. همچنین هر نیمکره دارای چهار لوب  چپ توانایی تفکر و استدالل را تقویت می
 :ر هستندهای مخ شامل موارد زی است. لوب

 لوب آهیانه (Parietal Lobe) 
 لوب پیشانی یا قدامی (Frontal Lobe) 
 لوب گیجگاهی (Temporal Lobe) 
 لوب پس سری (Occipital Lobe) 

 
 ساختمان مخ

های متمایز هستند که در کنترل تکانه، حل  های مخ دارای عملکرد هر کدام از لوب   
قش دارند. عالوه بر این هر کدام از مسئله، درک بصری، شنوایی، زبان و گفتار ن
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های مخ مسئول یکی از حواس هستند: لوب آهیانه مسئول حس المسه است،  لوب
کند، لوب گیجگاهی محل پردازش حواس  لوب پیشانی حس بویایی را ایجاد می

 .شنوایی است و لوب پس سری عملکرد حس بینایی را بر عهده دارد

 مخچه
وچکی از مغز است که در قسمت عقبی جمجمه و بخش ک (Cerebellum) مخچه   

پس سر قرار دارد و در ایجاد تعادل حرکتی بدن نقش دارد. این بخش مسئول 
 .حرکات ارادی بدن نیز است

 ساقه مغز
نیز بخش انتهایی مغز است که خود شامل مغز میانی،  (Brain Stem) ساقه مغز   

کند. مرکز  به نخاع متصل میپل مغزی و بصل النخاع است. ساقه مغز، مغز را 
 .حرکات غیر ارادی بدن، بخش بصل النخاع ساقه مغز است

 نورون ها

ها  دهند. آن ها واحد عملکردی اساسی سیستم عصبی را تشکیل می نورون   
توانند بر اساس این که آیا اطالعات را به سمت سیستم عصبی مرکزی حمل  می
های  کنند، نورون صبی مرکزی منتقل میهایی را از سیستم ع  کنند یا سیگنال می

 (Interneurons) ها، موسوم به اینترنورون ورودی یا خروجی باشند. برخی از نورون
 .های مختلف و ایجاد پاسخی یکپارچه مهم هستند برای ادغام اطالعات از محرک

 چگونه کار می کند؟دستگاه عصبی 

ا شدید عصبی انسان آشن حال که با فیزیولوژی و قسمت های مختلف دستگاه   
ار میکند و پیام های عصبی چگونه ایجاد، انتقال و اجرا ببینیم این دستگاه چگونه ک

 می شوند.

ها، نظم   های عضالت و اندام  دستگاه عصبی با هماهنگی فعالیتمیدانیم که    
های حسی دریافت   ها را از اندام کند. این سیستم پیام داخلی را در بدن حفظ می

کند. از سایر  ها را تحریک می های عصبی در سایر اندام  کند و ایجاد واکنش می
توان به توانایی یادگیری و درک احساساتی مانند  عملکردهای سیستم عصبی می

لذت، خوشحالی، ترس و خطر اشاره کرد. عملکردهای این سیستم از طریق 
های دیگر انجام  رسانی الکتروشیمیایی بین اعصاب و سلول سیگنالینگ و پیام

 .شود می
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 عملکرد سیستم عصبی انسان

های حسی و   سیستم عصبی در انسان از مغز، نخاع، اندامگفتیم که    
های   های ارتباطی بین ارگان  انالساخته شده است که به عنوان ک هایی  نورون تمام

سیستم عصبی انسان در درجه اول از یک و  گفتیم  کنند مختلف بدن فعالیت می
های   ها، سلول ساخته شده است. به نورون (Neuron) نواحد به نام نورو سلول نوع

. سیستم عصبی از تعداد بسیاری نورون تشکیل شده شود عصبی نیز گفته می
مرکزی و تعدادی اجزای گسترش  (Cell Body) ها از یک جسم سلولی است. نورون

 ها های سیناپسی و دندریت پایانه آسه (Axon) های آکسون یافته به نام
(Dendrites) ن به عنوان سوماند. جسم سلولی همچنی ا ساخته شده (Soma) 

 .شود شناخته می

 
 ساختمان سلول عصبی یا نورون

ً به شاخه    های گسترش یافته کوچکتر که نزدیک به جسم سلولی قرار  معموال
ها برای دریافت  شود و به عنوان یک قاعده کلی، آن دارند، دندریت گفته می

ها دارای یک )و در برخی  ناند. بسیاری از نورو ی پیدا کردههای عصبی سازگار محرک
ها بیش از یک( آکسون بلند هستند که گاهی ممکن است بیش از یک متر  سلول

به نام غالؼ میلین  لیپیدی ها اغلب دارای پوششی طول داشته باشند. آکسون
های   کنند تا پیام های عصبی کمک می به سلولها  هستند که این غالؼ

الکتروشیمیایی را به سرعت به سمت نورون دیگر یا سلول مورد نظر منتقل کنند. 
 Nodes of) های رانویه فاقد غالؼ میلین هستند را گرهها که  هایی از آکسون بخش

Ranvier)  گویند می. 

https://blog.faradars.org/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://blog.faradars.org/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://blog.faradars.org/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://blog.faradars.org/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://blog.faradars.org/%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%AF/
https://blog.faradars.org/%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%AF/
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های عصبی، اعصاب یا مجاری  ونهای آکس ها به دسته با توجه به محل قرارگیری آن   
های گلیال که وظیفه تولید  های تخصصی به نام سلول شود. سلول عصبی گفته می

ً از  میلین و تأمین اکسیژن برای سلول های عصبی را بر عهده دارند، معموال
های پشتیبان  های گلیال به عنوان سلول  کنند. سلول های عصبی پشتیبانی می سلول
مچنین در ایجاد حمایت مکانیکی و محافظت در برابر عوامل های عصبی ه سلول

 .زا از اهمیت بسیاری برخوردار هستند بیماری

 
 .ها و ساختارهای مختلفی دارند ها هستند که شکل های پشتیبان نورون های گلیال؛ سلول سلول

و رفتار هایی که بر یادگیری، ادراک   ها و شبکه توانند برای ایجاد مدار ها می نورون   
های فیزیولوژیکی قابل پیش بینی را نسبت به  گذارند و حتی واکنش تأثیر می

 .کنند، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند های خارجی ایجاد می محرک

 دستگاه عصبیفیزیکی عملکرد 

سیستم عصبی وظایف زیادی را در بدن بر عهده دارد که در این جا به برخی از این    
 :ودش وظایف اشاره می

 هماهنگ کننده حرکت قطعات بدن
کارکرد اصلی دستگاه عصبی دریافت اطالعات و ایجاد پاسخ به یک محرک معین    

تواند ساده، ضعیف یا پیچیده باشد. به عنوان مثال،  است. اطالعات و پاسخ می
شود، دمای آن به سرعت به سیستم  که یک جسم داغ با دست لمس می  هنگامی

شود و پاسخ آن یک بازتاب فوری در برداشتن دست از  می عصبی مرکزی منتقل
طریق عملکرد عضالت اسکلتی است. چند مورد از این دست حوادث همچنین 
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تواند منجر به شکل گیری یادگیری شود و حافظه طوالنی مدت رمزگذاری شده و  می
 .به عنوان یک سری از اتصاالت عصبی در مغز ایجاد شود

 
های حسی  های حرکتی از طریق انتقال پیام از نورون ه تحریک نورونلمس جسم داغ منجر ب

 .شود می

تواند احساس نوشیدنی سرد  از طرؼ دیگر، اطالعات دریافتی محرکی است که می   
دهد. این پاسخ  در یک روز گرم باشد، جایی که بدن با احساس لذت به آن پاسخ می

شود. از طرؼ دیگر این  بیان میهای مختلف بدن  از طریق فعالیت عصبی در قسمت
ها در یک  تواند غیرمستقیم باشد، مانند صدای خش خش برگ طیف، محرک می

تواند در  ها است. هر محرک می جنگل آرام که نشانگر حرکت آرام حیوانات بر روی آن
 .های عصبی ایجاد کند که منجر به پاسخ شود سیستم عصبی آبشاری از پیام

ت با افزایش آدرنالین به صدای حرکت حیوانات بر روی بدن انسان ممکن اس   
ها پاسخ دهد و این افزایش آدرنالین موجب تغییر وضعیت متابولیکی عضالت  برگ

اسکلتی، صاؼ و قلبی شود. از سوی دیگر با استفاده از مکانیسم حافظه طوالنی 
کند تواند حافظه را بازیابی کند و سعی  مدت رمزگذاری شده، سیستم عصبی می

و بهترین مسیر ممکن   احتمال این که حیوان یک مار سمی باشد را یادآوری کرده
 .برای فرار را به یاد بیاورد

ً بالفاصله بعد از دریافت محرک اتفاؽ می    افتد.  بخش عمده این عملکردها تقریبا
ها را چنان   توانند اطالعات مربوط به محرک های سیستم عصبی می  برخی از قسمت

یده و عمیق رمزگذاری کنند که فردی با تجربه مجدد حوادث خطرناک قبلی، پیچ
های فیزیولوژیکی مربوط به محرک را تجربه کرده   های دردناک آن و تمام پاسخ  لحظه

 .و به دقت به یاد آورد
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 درک و پاسخ به احساسات
ی از های الکتریکی ناش  های اصلی ورود به سیستم عصبی، تکانه  از جمله حالت   

های حسی است. به منظور ادغام اطالعات و ارزیابی ماهیت دنیای خارجی،   اندام
شود. به طور  ئیدن و چشیدن به سیستم عصبی منتقل می لمس، صدا، دیدن، بو

کنند.  ها به عنوان حسگر برای وضعیت داخلی بدن عمل می مشابه، تعدادی از نورون
های حسی در چشم، بینی و زبان اشاره کرد.   توان به نورون ها می از جمله این نورون

توانند فرد را از وجود غذای خوشمزه آگاه سازند و میل به  های حسی می این نورون
 .کنند خوردن را در او تحریک 

توانند کشش  می سیستم گوارش های عصبی در پس از مصرؼ مواد غذایی، سلول  
که این اطالعات به سیستم عصبی مرکزی  عضالت معده را حس کنند. هنگامی 

شود که موجب ارسال پیام احساس  شود، یک واکنش سیری ایجاد می منتقل می
ای  های پیچیده ها پاسخ شود. این ذا خوردن به مغز میو تمایل به قطع غ« پر بودن»

تری  پیچیده شوند. یک ادغام ای نمی هستند که مستقیماً شامل یک سلول ماهیچه
افتد، جایی که حافظه، یادگیری، شناخت و وضعیت عاطفی  در این مرحله اتفاؽ می

 .گذارد بر پاسخ فیزیولوژیکی ایجاد شده توسط سیستم عصبی تأثیر می

 
 مکانیسم ارسال پیام سیری و گرسنگی به مغز

 )هوشمندی(اندیشه و پردازش
تواند به عنوان مرکز دریافت، پردازش و انتقال  در حالی که سیستم عصبی می  

ها پیچیده است. این   اطالعات در نظر گرفته شود، عملکرد آن در اکثر ارگانیسم
ن، ادراک و گفتار از اهمیت عملکرد پیچیده در انسان برای تفکر، استدالل، زبا

هایی از سیستم عصبی مرکزی حرکات عضالنی ارادی   ای برخوردار است. بخش ویژه

https://blog.faradars.org/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://blog.faradars.org/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
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توان به حرکات دست و پا و  کند، از جمله این حرکات می وغیر ارادی را کنترل می
 .های گوارشی اشاره کرد حرکات لوله

داخلی و ریتم شبانه این بخش از سیستم عصبی برای حفظ تعادل، تنظیم دمای    
روزی بدن بسیار مهم است. میزان تنفس، فشار خون و ضربان قلب نیز توسط 

شود. سیستم عصبی این عمل خود را با سیستم غدد  سیستم عصبی تعدیل می
کند تا بدن بتواند با هماهنگی و تنظیم دقیق به یک محرک  درون ریز ادغام می

 .پاسخ دهد

 ساختار دستگاه عصبی

اه عصبی یک سیستم بسیار پیچیده برای هماهنگی رفتار یک ارگانیسم و دستگ   
ها،   ترین ارگانیسم یابی و واکنش در محیط خارج است. در ساده کمک به آن در جهت

تواند تنها از چند نورون و بدون سیستم عصبی مرکزی تشکیل  دستگاه عصبی می
چیده، مغز قادر به تفکر شود. از سوی دیگر، در انسان با سیستم عصبی بسیار پی

 .های مختلف را دارد پیچیده، منطقی و انتزاعی است و توانایی گفتار و تکلم به زبان

   های ورودی ای سازمان یافته است که محرک به طور کلی دستگاه عصبی به گونه   
های بینایی یا المسه( از سیستم عصبی محیطی به مغز ارسال  محیط )مانند محرک

شوند و با اعصاب مغزی  های ورودی به سرعت پردازش می مغز، محرک شود. در می
های مختلف دیگر بدن   هایی را به قسمت کنند. سپس، مغز سیگنال ارتباط برقرار می

 .کند ارسال می

کنند.  باشند و حرکات ارادی را اعمال   های جسمی توانند سیگنال ها می سیگنال  این   
های اسکلتی و ماهیچه  یا سوماتیکی را به ماهیچههای جسمی  اعصابی که سیگنال

 Somatic) کنند، بخشی از سیستم عصبی پیکری یا سوماتیک زبان منتقل می
Nervous System)   هستند. 

های خود مختار   توانند سیگنال های ارسالی از مغز می از طرؼ دیگر، سیگنال   
ً بخشی از  هایی باشند، که بر روی غدد، عضالت صاؼ و سایر قسمت که عموما

کنند. این اعصاب بخشی از سیستم عصبی  های غیرارادی هستند، عمل می پاسخ
هستند. سیستم عصبی خودمختار به  (Autonomic Nervous System) خودمختار

 و پاراسمپاتیک (Sympathetic Nervous System) سیستم عصبی سمپاتیک
(Parasympathetic Nervous System)  شود تقسیم می. 

کارکرد هماهنگ دو سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک موجب حفظ حالت    
شوند. سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک در دو جهت مخالف هم  پایدار بدن می
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کنند، به طوری که سیستم سمپاتیک نقش تحریکی و سیستم  فعالیت می
 .دهند پاراسمپاتیک نقش مهاری را در بدن انجام می

 
 یستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک بر اندازه مردمک چشمتاثیر س

 های دستگاه عصبی  بیماری

ها،   زا و عفونی مانند باکتری تواند توسط عوامل بیماری دستگاه عصبی می   
های باکتریایی مانند  ها مورد حمله قرار گیرد. عفونت  ها یا تک یاخته  ها، قارچ  ویروس

را به عنوان یک مکان ثانویه عفونت در  توانند بافت عصبی سل یا سفلیس می
 .مراحل پیشرفته بیماری آلوده کنند

سیستم عصبی مرکزی را پوشش  و که قبال آنها را معرفی کردیم یی مننژهای غشا   
که ضربه به سر  مستعد ابتال به عفونت هستند، به ویژه هنگامی  دهند، اغلب می

های دیگر، از طریق   زا از اندام دهد تا عوامل بیماری )ضربه مغزی یا تروما( اجازه می
 .های ظریف دسترسی پیدا کنند  مایع مغزی نخاعی به این بافت

ی عروقی مغز ها  هایی در شبکه سایر اختالالت سیستم عصبی شامل تشکیل لخته   
تواند منجر به از بین رفتن عملکرد  به دلیل سکته مغزی است. سکته مغزی می

 .شود مغزی در مقیاس بزرگ شده و حتی گاهی موجب فلج کامل می

های مغزی که به صورت نادرست پیچ   پروتئین ای مرتبط با تجمعه  بیماری   
ها باید به طور فعال   اند، بسیار ناتوان کننده هستند، زیرا در این حالت نورون خورده

های بیشتر و ایجاد مدار در مغز استفاده شوند. بسیاری از این   برای ساخت نورون
یابند. از  ها پیش رونده هستند، یعنی عالئم با با باال رفتن سن افزایش می  بیماری

 .توان از بیماری آلزایمر و بیماری پارکینسون نام برد ها می جمله این بیماری

های مغزی، یک عامل ژنتیکی مشخص درگیر است، مانند   در برخی از بیماری   
ها  آتاکسی که عوامل ژنتیکی دخیل در بروز آنهانتینگتون و برخی از انواع    بیماری

آن به  ژن اند. در بسیاری از موارد، یک پروتئین واحد وجود دارد که شناسایی شده
در طی  DNA ست که تغییرات در مقیاس بزرگ در توالییافته ا جهش ای گونه
 .شوند های متوالی درون ژن جمع می  سال

https://blog.faradars.org/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C/
https://blog.faradars.org/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C/
https://blog.faradars.org/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87/
https://blog.faradars.org/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87/
https://blog.faradars.org/%DA%98%D9%86/
https://blog.faradars.org/%DA%98%D9%86/
https://blog.faradars.org/%D8%AC%D9%87%D8%B4/
https://blog.faradars.org/%D8%AC%D9%87%D8%B4/
https://blog.faradars.org/dna-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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های عصبی دیگر، عوامل ژنتیکی و محیطی نیز  رسد، در بیشتر بیماری به نظر می
 .درگیر باشند

 بیماری آلزایمر
علت بیماری آلزایمر هنوز مشخص نیست. کالبد شکافی بیمارانی که در اثر این    

ها را نشان  های پروتئینی در مغز آن  بیماری جان خود را از دست دادند، اغلب پالک
دهند. اولین فرضیه درباره علت این بیماری نقص در انتقال دهنده عصبی و  می

 .است مولکول وابسته به اینهای عصبی  تخریب سلول

های خاص )پروتئین   های دیگر شامل اختالل در عملکرد و سنتز پروتئین  نظریه   
های   پیش ساز آمیلوئید و پروتئین تاو( هستند که در فضای خارج سلولی، سلول

های   دهد، خوردن پروتئین واهدی وجود دارد که نشان مییابند. ش مغز تجمع می
های   در بدن شود که متعاقب آن پالک ایمنی تواند منجر به بروز خود حیوانی می

 .کند یافته( را در مغز ایجاد میهای جمع  پروتئینی )پروتئین

 
 ها در بیماری آلزایمر ساختمان نورون

بیشتر بیماران مبتال به آلزایمر عالئمی نظیر بزرگ شدن بطن مغز و کوچک شدن    
دهند. به همین دلیل افراد  بافت عصبی فعال در قشر مخ و هیپوکامپ را نشان می

عملکرد شناختی، یادگیری، اختالل در مبتال به آلزایمر اغلب دچار کاهش تدریجی در 
شوند. از دست دادن حافظه کوتاه مدت و عدم  حافظه و تنظیمات خلق و خوی می

توانایی در یادگیری مسائل جدید از اولین عالئم بیماری آلزایمر است. افراد مبتال به 
ً جمالت و گفته ند توان های خود را تکرار کنند، زیرا نمی آلزایمر ممکن است مرتبا

 .های قبلی یک مکالمه را به خاطر بسپارند گفته

ترین خاطرات  ها ممکن است فقط قادر باشند که قدیمی با پیشرفت بیماری، آن   
توانند مراقبان خود را بشناسند یا به  خود را به یاد بیاورند. برخی از این بیماران می

https://blog.faradars.org/%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84/
https://blog.faradars.org/%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84/
https://blog.faradars.org/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C/
https://blog.faradars.org/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C/
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بر اختالالت حافظه و کنند. در این بیماری عالوه  یاد بیاورند که در کجا زندگی 
یادگیری ممکن است فرد زبان تکلم خود را نیز از یاد برده یا در برخی موارد به 

 .شوند پارانویا مبتال 

 بیماری پارکینسون
های شناختی مغز اثر گذار است، پارکینسون  برخالؼ بیماری آلزایمر که بر توانایی   

در حالی که بیماری پارکینسون با از گذارد.  های شناختی تأثیر زیادی نمی بر توانایی
شود و  های حرکتی کوچک شروع می دست رفتن تدریجی توانایی حرکتی که از مهارت

 .تغییر در حفظ وضعیت و تعادل همراه است

ً با بروز لرزه    های خفیف به خصوص در انگشتان دست یا  این بیماری معموال
های  ت بیماری، فرد در انجام کارشود. به تدریج با پیشرف انگشتان پا مشاهده می

کند. انجام حرکات  ها، مانند نوشتن یا راه رفتن، مشکل پیدا می تکراری با دست یا پا
ها و  شود، به ویژه مواردی که به هماهنگی بین اندام ارادی در این افراد دشوار می

 .چشم نیاز دارند

 Substra) توده سیاهناحیه اصلی مغز که تحت تأثیر این بیماری قرار دارد،    
Nigra) های  ای در مغز میانی است که دارای نورون شود، توده سیاه منطقه نامیده می

مرتبط با تنظیمات حرکتی بدن هستند. مانند آلزایمر، علت قطعی بیماری 
پارکینسون نیز مشخص نیست. در حالی که اختالالت ژنتیک ممکن است در بروز 

های محیط زیست، صدمات مغزی و رژیم   آالینده این بیماری نقش داشته باشند،
 .توانند در ایجاد بیماری تأثیر بگذارند غذایی نیز می

 واسط مغز و رایانه

سیگنال تشکیل  پردازش ای از سنسورها و اجزای از مجموعه رایانه و مغز واسط   
ً به یک سری سیگنال می رتباطی یا های ا شود که فعالیت مغزی فرد را مستقیما

را با استفاده از  امواج مغزی ابتدا باید سامانه کند. در این کنترلی تبدیل می
های ثبت امواج مغزی ثبت کرد که معموالً به دلیل دقت زمانی باال و ارزان  دستگاه

برای ثبت امواج مغزی  الکتروانسفالوگرافی بودن و همچنین استفاده آسان، از
میدان  گیرند و در سطح پوست سر قرار می EEGشود. الکترودهای  استفاده می

کنند. در مرحله بعد این امواج  گیری می را اندازه ها نورون حاصل از فعالیت الکتریکی
توان  ها می شود و از روی این ویژگی های موردنظر استخراج می بررسی شده و ویژگی

حدس زد که کاربر چه فعالیتی را در نظر دارد. در این مقاله این سیستم و 
است. از  است، بررسی شده هایی که تاکنون روی این سامانه صورت گرفته پیشرفت

است،  ها به حد قابل قبولی نرسیده ایی که هنوز سرعت و دقت این سیستمآن ج
ها روش  است. اما از آن جایی که این سیستم هنوز به صورت تجاری وارد بازار نشده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
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ً برای افرادی که از نظر جسمی معلول هستند را  نوینی برای برقراری ارتباط، خصوصا
کنند و امید  ها کار می این سامانه های پژوهشی زیادی روی کنند، گروه فراهم می

هایی با سرعت و دقت باال دست پیدا  ای نزدیک بتوان به سامانه است که در آینده
 کرد.

 BCI orشود که واسط مغز و رایانه ) این شاخه از علم با عناوین زیادی شناخته می   
Brain Computer Interface( رابط بین ذهن و دستگاه ،)Brain Machine 

Interface(رابط نورونی مستقیم ،)Direct Neural Interface (DNI  و رابط تلپاتی
(Synthetic Telepathy Interface (STI  تعدادی از این نامهاست و در جهت بهبود

ها  شناخت انسان از محیط پیرامونش و افزایش توانایی او در ارتباط با دستگاه
ه کالیفرنیا، دانشگا اولین بار در BCIمختلف فعالیت دارد. شروع تحقیقات روی 

های پیشرفته  ( تحت قراردادی که با سازمان پروژهUCLA) آنجلس لس
ها در این  بسته شد، آغاز شد و مقاالتی که در آن زمان داده شد، اولین دارپا دفاعی

  زمینه بودند.
تحقیقات اولیه ابتدا بر روی پروتزهای نرونی بود که در جهت بهبود بینایی و    

شنوایی و حرکات ارادی کاربرد داشت. با توجه به ساختار مغز پیامهایی که به وسیلٔه 
های داخلی بدن  شود همانند سایر پیام الکترودها از دنیای بیرون به مغز داده می

  شود. پاسخ داده می
عضالنی که مغز  سیستم عصبی توانند باعث صدمه دیدن ای مختلفی میه بیماری   

از طریق آن قادر به ایجاد ارتباط و اعمال کنترل به محیط خارج است شوند. 
ساقه  حمله به، سختیدگی جانبی فروافتادگی عضالت ایی از قبیله بیماری

هایی  مثال فلج چندگانه و دش ماهیچگی ،فلج مغزی ،نخاعی-های مغزی آسیب ،مغز
ها آسیب  هایی هستند که مسیر عصبی کنترل عضالت در آن از انواع بیماری

بیند. در شرایط حاد بیماری، فرد مبتال ممکن است تمام حرکات ارادی خود را از  می
یرارادی هستند دست بدهد. حتی ممکن است حرکات چشم و تنفس که اعمالی غ

ً  پذیر نباشد. به این نیز امکان گفته  شدگی نشانگان قفل گونه بیماران، اصطالحا
های وارده در اثر این  آسیب فیزیولوژیکی هایی برای جبران ود. در غیاب روشش می

 ن وجود دارد: ها، سه انتخاب برای بازآفرینی عملکرد طبیعی بیمارا بیماری

 مانده. عضالنی باقی-های مسیرهای عصبی افزایش قابلیت 
  بازسازی عملکرد از دست رفته توسط عبور از مناطق آسیب دیده در مسیر

 عصبی.

ای برای مغز است که از طریق آن  فراهم آوردن مسیر ارتباطی جدید و غیرماهیچه   
را به محیط خارج ارسال نماید که  های کنترلی ها و دستورالعمل بتواند مستقیماً پیام

 می گویند. رابط مغز و رایانه به آن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%8C_%D9%84%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%8C_%D9%84%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C_%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%81%D9%84%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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کند،  های مغز و رایانه را از سایر وسایل ارتباطی مجزا می خصوصیتی که این رابط   
باشد. بدین ترتیب  عدم نیاز به حرکتی آشکار در بدن به منظور انتقال اطالعات می

رکت در جای خود نشسته و با تمرکز بر آل شخص باید بتواند بی ح در حالتی ایده
بیان کند. با توجه به عدم مناسب منظور خود را  امواج مغزی برخی افکار و تولید

شود. مطالعات  امکان تحرک در برخی بیماران، اهمیت این موضوع بیشتر نمایان می
ها و تصورات ذهنی گوناگون بر امواج مغزی  متعددی نشان دهنده تأثیر فعالیت

چپ  نیمکره در هنگام عملیات لفظی در آلفا اند. به عنوان مثال، توان باند بوده
شود. این در حالی است که دربارٔه عمل تصور  نسبت به نیمکره راست کمتر می

برعکس است. به این پدیده اصطالحاً عدم تقارن باند  دوران سه بعدی این موضوع
تواند یک ریتم خاص به  گویند. به عنوان مثالی دیگر، تصمیم به حرکت می آلفا می

را در سیگنال مغزی کاهش داده یا بلوکه نماید. نتیجه پژوهشی که  میو ریتم نام
دهد که عملیاتی  بر عملیات حرکتی و غیر حرکتی انجام گرفت نشان می دویل توسط
های حرکتی مغز شوند، باعث ایجاد عدم تقارن بیشتری  جر به تحریک قسمتکه من

ها نشان دهنده وجود  گردند. در یک تعبیر کلی این پژوهش بین دو نیمکره می
گیری در سیگنال مغزی که مرتبط با تصورات یا عملیات ذهنی  های قابل اندازه تفاوت

ا بتوانیم با دقت باال تفاوت باشد. به عنوان مثال، چنانچه م متفاوت هستند، می
کننده  کننده نیمکره راست و عمل دیگری که تحریک بین یک عمل ذهنی که تحریک

نیمکره چپ است را از یکدیگر و هر دو را از حالت استراحت تشخیص دهیم 
تواند با ترجمه  توانیم یک الفبای سه حرفی داشته باشیم؛ بنابراین شخص می می

کلمه گوناگون بسازد. با در نظر  27خود در قالب حروؼ،  EEGهای سیگنال  تفاوت
 Aحرؼ -تواند دستورها متعددی صادر نماید:  های زیر، شخص می گرفتن فرض

نشانگر یک فعالیت  Bحرؼ -کننده نیمکره راست  نشانگر یک فعالیت ذهنی تحریک
نشان دهنده حالت استراحت )فعالیت  Cحرؼ -کننده نیمکره چپ  ذهنی تحریک

ای مشابه دستورها  توان دستورها ساده ها فرد می ه( با ترکیب نمودن این فعالیتپای
 زیر تولید نمود.

 BCبرو : 
 ABCبایست : 
 BAC درجه برگرد و هزاران دستورالعمل دیگر. 91: به سمت راست 

تواند به فرد معلول کمک نماید که با محیط اطراؼ خویش  چنین سیستمی می   
تواند صندلی چرخدار خود را  به عنوان مثال، فرد به راحتی میارتباط برقرار نماید. 

ای  تواند پایه کنترل نماید. بنابراین تفکیک درست و نسبتاً سریع عملیات ذهنی می
باشد. در این گزارش ابتدا با تأکید بر روش  BCIهای  برای توسعه و طراحی سیستم

های مغزی  فعالیتگیری  های مختلف اندازه به شرح روش EEGگیری  اندازه
است.  پردازیم. همچنین دربارٔه ساختار مغز و امواج مغزی نیز توضیح داده شده می

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%84
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، اجزای مختلف آن و عملکرد هر جز و در نهایت BCIدر بخش دوم، سیستم 
 است. سازی شده، آورده شده های پیاده هایی از سیستم نمونه

 تاریخچه

و نوار مغزی  Hans Berger به فردی به نام هنز برگر BCIتاریخچه    
ثبت  EEGیا  الکتروانسفالوگرافی ( برمیگردد.الکتروانسفالوگرافی )سیگنال
ها  این سیگنالهای الکتریکی مغز است. اولین بار ماهیت الکتریکی بودن  فعالیت

مغزی  امواج آلفا هایی که او کشف کرد توسط هنز برگر کشف شد. یکی از سیگنال
  هرتز(. 13تا  8بود )در فرکانس 

ای در زیر جمجمٔه بیماران خود به  نقره های از سیم اولین بار هنز برگر   
گیری تحریکات  ای برای اندازه کرد و از دستگاه لیپمن )وسیلهاستفاده  الکترود عنوان

استفاده کرد. اما حتی  نسیل الکتریکیپتا گیری الکتریکی بسیار کم( برای اندازه
ای نیز نتوانست چیزی به دست آورد. سپس  نقره های سیم پیچ با
که تا یک ده هزارم ولتاژ را  زیمنس دقیقتری مثل دستگاه شرکت های گالوانومتر از

 ثر واقع شد. کرد استفاده کرد که مؤ هم آشکار می

:EEG 

EEG    مخففElectroencephalography  است که با استفاده از یک سری
گیری  های الکتریکی مغز را اندازه گیرند، فعالیت الکترودها که در سطح مغز قرار می

های خاصی از مغز قرار  آوری ولتاژ در مکان کند. الکترودها به منظور جمع می
رودها در سطح پوست قرار گیرند یک ژل هادی به منظور گیرند. قبل از اینکه الکت می

شود، خروجی این الکترودها به ورودی  کاهش مقاومت روی پوست سر مالیده می
شود سپس از فیلترهای باال گذر و پایین گذر عبور داده  کننده وصل می یک تقویت

های عصبی ارتباط دارد.  با میزان فعالیت خون اکسیژن شود. تغییرات در جریان می
خون حمل  هموگلوبین های عصبی فعال هستند اکسیژنی که توسط زمانی که سلول

کنند. پاسخ محلی به این کاهش اکسیژن افزایش جریان خون  شود را مصرؼ می می
های عصبی زیاد است. از طرؼ دیگر در اثر  هایی است که فعالیت در ناحیه

شود که این  تولید می جریان الکتریکی های عصبی صبی و انتقال پیامهای ع فعالیت
کند. با  یرا تولید م میدان مغناطیسی یک ماکسول جریان الکتریکی طبق قانون
های مغزی داریم:  گیری فعالیت های مختلفی برای اندازه توجه به این مطالب ما روش

1 .Positron Emission Tomography PET  
  کند. گیری می این روش جریان خون مغز را اندازه

2 .Functional Magnetic Resonance Imaging FMRI  
  کند. گیری می این روش سطح اکسیژن خون را اندازه

3 .Magneto encephalography MEG  
  کند. گیری می های مغناطیسی را اندازه این روش سیگنال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D9%BE%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%88%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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4 .Electro Encephalography EEG  
  کند. گیری می های الکتریکی تولید شده توسط مغز را اندازه این روش سیگنال

 
الست و کمتر پایین است ولی دقت زمانی آن با EEGبا وجود این که دقت مکانی    

باشد. همچنین این روش به نسبت ارزان است و استفاده از  ثانیه می از چند میلی
ها از این روش برای ثبت BCIباشد. به دلیل این خصوصیات اکثر  آن نیز آسان می

 کنند. های مغز استفاده می فعالیت

 ویولت با استفاده از تبدیل OAحذف 

و استفاده از ضریب وابستگی برای  OAای سیگنال برای شناسایی  بررسی تکه   
است. برای این منظور ابتدا یک  ارائه شده OAایده زیر برای حذؼ  OAحذؼ 

بی نمایان گیری از سیگنالها که تأثیر پلک زدن و حرکت ماهیچه را به خو میانگین
 41 های  دهیم سپس سیگنال میانگین را مطابق شکل به پنجره کند انجام می می

ای تقسیم کرده و موقعیت بیشینه و کمینه دامنه را در هر پنجره مشخص  نمونه
 کنیم. می

 ای نمونه ۰۴ های  به پنجره EEGبندی سیگنال  تقسیم

یابیم.  ینیمم را میسپس موقعیت مقدار ماکزیمم بین پیک ماکزیمم و پیک م   
ای به مرکزیت پیک تعیین شده طبق روال توضیح  نمونه 21 حال دوباره یک پنجره 

کنیم. اگر قدر مطلق تفاضل نقطه ماکزیمم و نقطه  داده شده در باال انتخاب می
مینیمم در پنجره جدید بیشتر از حد آستانه تعیین شده باشد، این پنجره به 

 32شود. به مرکزیت پیک تعیین شده یک پنجره  قلمداد می OAعنوان سیگنال 
نمونه بعد از آن را شامل شود به عنوان ناحیه  16نمونه قبل و 15 که  طوری ای به نمونه

OA کنیم. این ناحیه را در سیگنال  تعریف میEEG  مورد آزمایش نیز مشخص
 کنیم. می

 روش بررسی شده در حوزه زمان

یگنال در حوزه زمان دارای یک پیک دامنه در س P300با توجه به اینکه مؤلفه    
باشد بنابراین در حوزه زمان از این ویژگی برای  پس از تحریک می t=300 msنزدیکی 

کنیم. برای این  استفاده می P300دار از سیگنال غیر  P300تمیز کردن سیگنال 
حذؼ  [ وHz 32 1.3منظور ابتدا عمل پیش پردازش یعنی عبور از فیلتر میان گذر ]

کنیم. سپس برای هر  اعمال می EEGدر صورت وجود را بر روی سیگنال  OAناحیه 
کنیم؛  است را مشخص می P300سیگنال که دارای مؤلفه  12کاراکتر دو سیگنال از 

غیر مؤلفه  EEGو سیگنال  P300دارای مؤلفه  EEGبار تکرار سیگنال  15 بنابراین در 
P300 های دارای مؤلفه  لگیری سیگنا داریم. با میانگینP300 الگوی مناسبی از ،

 downآید. حال به منظور کاهش بعد سیگنال عمل  این سیگنال بدست می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%AA
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sampling  241دهیم که در نهایت سیگنال  بر روی سیگنال انجام می 6با رنج 
شود. در مرحله  نمونه تبدیل می 41 به سیگنال با  11 ای مطابق با شکل نمونه
دارای مؤلفه  EEGنمونه به عنوان الگوی یک سیگنال  41 ، از این بندی سیگنال طبقه

P300 بندی با محاسبه کرلیشن بسیار مناسب  کنیم. این روش در طبقه استفاده می
 است.

 روی حیوانات BCIهای  ازمایش

است که به  ها، خفاش و گربه انجام شده تا کنون تحقیقات بسیاری روی میمون   
است. از جمله حرکت دست رباتی توسط یک  ها اشاره شده اختصار به بعضی از آن

 University of Pittsburgh Medicalدر دانشگاه پیتزبرگ) 2118 میمون در سال 
Center یا حرکت نشانه گر موس روی صفحه فقط از طریق خواندن امواج مغزی )

میمون از پوسته مغز او و دادن فیدبک از طریق بینایی به حیوان )در این روش 
جا کند(.  آموزند تا چگونه نشانه گر را روی صفحه کامپیوتر جابه کم به حیوان می کم

 University of Washington School ofدر دانشگاه واشینگتن) 1969 در سال 
Medicineتواند به راحتی کار کردن با یک دست  ( نشان داده شد که میمون می

نیز نشان داده شد که اگر حیوان با دادن  1971 رباتی را یاد بگیرد و در سال 
 81تواند الگوی مغزی خاصی را تولید کند. در دهه  هایی تشویق شود می جایزه

ای  دانشگاه جان هاپکینز نشان داد که رابطهدر  Apostolos Georgopoulosمیالدی 
های مغزی میمون رزوس )نوع خاصی میمون که در خیلی از  ریاضی بین سیگنال

کند و مغز او تطبیق زیادی با مغز انسان دارد( و جهت حرکت  مناطق زندگی می
وجود دارد. او همچنین نشان داد که  کسینوس دستهای او، بر اساس تابع

های مختلف مغز  هایی که در بخش توان توسط نورون های ارادی میمون را می فعالیت
میمون وجود دارد نیز ثبت کرد اما در هر لحظه فقط باید در یک نقطه این 

گیری به دلیل محدودیت فیزیکی  نتیجهگیری انجام شود. البته این  اندازه
 های او بود.  دستگاه

 مغز انسان

محیطی  اعصاب و نخاع ،مغز مغز مرکز دستگاه عصبی بدن است.گفتیم که  
اند، حدود ده هزار  ساخته شده نورون عصبی میکروسکوپی به نام های یاخته از

ین میلیون نورون فقط در قشر، حدود صدهزار میلیون نورون در سراسر مغز و چند
از  2میلیون نورون هم در نخاع و اعصاب محیطی وجود دارند. هر نورون مطابق شکل

است که به تنه سایر  است. نخستین قسمت تنه سه قسمت عمده تشکیل شده
انواع یاخته بی شباهت نیست. نورون حاوی هسته و سایر ساختارهایی است که 

ً در یاخته ن، از زواید کوتاه و چند شوند. دومین قسمت نورو ها یافت می معموال
د. شون خوانده می داندریتها اند و شود که از تنه یاخته بیرون زده ای تشکیل می شاخه

سومین قسمت، زایده دراز و باریکی است که آکسون نام دارد. آکسون به مثابٔه 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Pittsburgh_Medical_Center&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Pittsburgh_Medical_Center&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Pittsburgh_Medical_Center&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Washington_School_of_Medicine&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Washington_School_of_Medicine&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Washington_School_of_Medicine&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
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های الکتریکی عصب را در طول مسیر خود  سیم پیچی هر نورون است. آکسون پیام
 نماید. ها متصل می دهد و نورون را به نورون دیگر یا به یکی از ماهیچه انتقال می

 شبکه نورونی

در دستگاه اعصاب میلیاردها نورون وجود دارند که که  در قسمت های قبل دیدیم  
های  سازند. اما پیام های عصبی را به صورت امواج الکتریکی مالیم منتقل می پیام

ها و  شوند. داندریت عصبی تنها از یک نورون به نورون دیگر منتقل نمی
ها با چندین نورون  شوند و این شاخه به چند شاخه منشعب می آکسونها انتهای

گردد.  که هر نورون با چندین نورون مجاور مرتبط می طوری کنند، به ارتباط پیدا می
العاده زیاد است. مسیرهای  تعداد ارتباطات نورونی در سراسر دستگاه اعصاب فوؽ

ها،  تواند انتخاب کند تقریباً پایان ناپذیرند. اندیشه پیام عصبی می متفاوتی که هر
مانند و دائماً  های عصبی باقی می احساسات و یادهای ما به عنوان الگوهای ویژه پیام
شوند. هر پیام از میان میلیاردها  از طریق چند مسیر معین به مغز انتقال داده می

 کند. انتخاب میآکسون و داندریت فقط یک مسیر خاص را 

 ها ها و سیناپس یون

انتقال یافتن هر پیام عصبی در مسیر هر نورون ممکن است شبیه به عبور     
یکنواخت جریان الکتریسیته از سیم به نظر برسد، اما در حقیقت چنین نیست. 

ای است باریک و پر از مواد شیمیایی محلول در آب. حرکت سریع امواج  آکسون لوله
ها ذرات ریزی هستند که بار  ها است. یون وابسته به حرکت یونپیام عصبی 

الکتریکی دارند. دو نوع اصلی یون در انتقال پیام عصبی نقش دارند که عبارتند از 
طور طبیعی در  ، که دو مادٔه فلزی معمولی هستند. بهسدیم و یون پتاسیم یون

درون آکسون پتاسیم زیادتر و در درون آبگون دور آن سدیم بیشتر وجود دارد. بار 
الکتریکی مثبت الکتریکی درون آکسون اندکی منفی است، اما سطح خارجی آن بار 

ها بتوانند  کند تا یون آکسون تغییر پیدا می غشای دارد. در لحظٔه ورود پیام عصبی،
شوند،  های پتاسیم از آکسون خارج می از آن نشت کنند، یعنی هنگامی که یون

گردند. این رویداد توازن الکتریکی را در آن نقطه ناگهان  می های سدیم وارد آن یون
دهد، یعنی بار الکتریکی درون غشای سطحی از منفی به مثبت تبدیل  تغییر می

گردند و  ها به جای نخست بازمی رود، یون شود. در حالی که پیام عصبی پیش می می
موج در سراسر  گردد. این حالت تبدیل یونی مثل یک توازن الکتریکی ابقا می

نماید. تمام این فرایندها در یک  رود و حرکت پیام عصبی را باز می آکسون پیش می
کنند. میان  ها در عمل یکدیگر را لمس نمی پیوندد. نورون هزارم ثانیه به وقوع می

شود. در این نقطه پیام  خوانده می سیناپس هر نورون فضای کوچکی وجود دارد که
های عصبی از یک سوی  عصبی به کمک مواد شیمیایی خاصی به نام انتقال دهنده

 جهد. سیناپس به سوی دیگر آن می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B3
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هر سانتیمتر مربع از مغز، از نظر عملکردی مشخص و  گفته شد طور که  همان   
نامند. بعضی  مانده را معموالً نواحی وابسته می های باقی است. بخش دهمتمایز نش

ها برای اصالح  اند که این نواحی در گردآوری اطالعات از دیگر بخش اظهار داشته
 فرایندهای عصبی نقش دارد

 الکترود

ای که با  های الکتریکی رسانه یک الکترود یک صفحٔه کوچک رسانا است که فعالیت
، الکترودها یک واسط بین پوست EEGکند. دربارٔه  است را دریافت میآن در تماس 

سازی هستند که عمل تبدیل جریان یونی در سطح پوست به  و وسایل ثبت و ذخیره
دهند. مادٔه هادی که به صورت ژل است و در سطح  جریان الکتریکی را انجام می

کند. بسته  را کم می جمجمه گیرد، مقاومت تماسی بین الکترود و پوست سر قرار می
 متفاوت است. EEGبه کاربرد تعداد الکترودهای مورد استفاده در 

 امواج مغز

توان  استفاده کرد را می BCIتوان به عنوان ورودی سیستم  که می EEGهای  سیگنال
 های زیر تقسیم کرد: دستهبه 

 های مغزی ریتمیک. فعالیت 
 های برانگیخته. پتانسیل 

ها سلولی است که هر کدام عمل متفاوتی را انجام  مغز متشکل از میلیون   
را  بسامدها رو در هر لحظه، و در هر جای مغز ترکیب مختلفی ازانواع دهند. از این می
توان داشت. بسته به سطح هوشیاری، امواج مغزی افراد طبیعی، فعالیت  می

توان  را می خواب دهد. برای مثال، مراحل مختلف ریتمیک متفاوتی از خود نشان می
مشاهده کرد. همچنین به هنگام بیداری نیز امواج ریتمیک متفاوتی  EEGدر 
گیرند. برای  ها با افکار و اعمال مختلف تحت تأثیر قرار می آید. این ریتم وجود می به

تواند یک ریتم خاص را بلوکه یا تضعیف کند. این  ریزی یک حرکت می مثال، طرح
تواند به  های مغزی اثر بگذارند، می توانند روی ریتم ار محض میواقعیت که افک

 1طور که در جدول  کار رود. همان های رابط مغز و رایانه به عنوان اساس سیستم
 توان به چندین رنج فرکانسی تقسیم کرد. نشان داده شده، این امواج را می

  باندهای فرکانسی امواج ریتمیک
 فرکانس باند

 (1٫1–3 )دلتا 
 (4–7 )تتا 
 (8– 15 )آلفا 
 (16– 31 )بتا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
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هستند که در  EEGهای برانگیخته در حقیقت تغییراتی در سیگنال  پتانسیل   
دهند. این تغییرات آنقدر  مغزی یا محرک خاص روی می« اتفاؽ»پاسخ به یک 

در تکرارهای زیاد  EEGهای بسیاری از  کوچکند که برای آشکارسازی آن باید نمونه
که وابسته  EEGهای تصادفی سیگنال  گیری پرش شوند. این میانگین گیری میانگین

های ناشی از تحریک  برد؛ بنابراین بررسی سیگنال به محرک نیستند را از بین می
ای از  باشد. به عنوان نمونه می EEGمغز همان تجزیه و تحلیل حوزه زمان سیگنال 

 311 که با تأخیری حدود  اشاره کرد؛ P300توان به پتانسیل  ها می این پتانسیل
 ثانیه و با پیک مثبت روی جمجمه قابل ثبت خواهد بود. میلی

 واسط مغز و رایانه

کنند افزایش  کار می BCIهایی که بر روی  در طی دو دهٔه گذشته تعداد گروه
های جدید دربارٔه عملکرد مغز، ارزان شدن و در دسترس  است. کشف یافته یافته

به این سیستم ارتباطی باعث بیشتر  معلول ای و نیاز افراد بودن تجهیزات رایانه
یک روش  BCIهای  است. امروزه، سیستم های تحقیقاتی شده شدن این گروه

دهند تا بتوانند مستقیماً با  یارتباطی بدون دخالت ماهیچه را در اختیار بشر قرار م
و  حسگرها ای از از مجموعه BCIمحیط پیرامون خود ارتباط برقرار کنند. یک سیستم 

ً  اجزای پردازش سیگنال تشکیل می به یک  شود که فعالیت مغزی فرد را مستقیما
کند. این فناوری یک واسط مستقیم  های ارتباطی یا کنترلی تبدیل می سری سیگنال
 1999 المللی که در ژون  کند. در اولین همایش بین فراهم می رایانه را بین مغز و

یک واسط مغز و »به صورت زیر ارائه شد:  BCIار شد یک تعریف فرمال برای برگز 
رایانه یک سامانه ارتباطی است که وابسته به مسیرهای خروجی نرمال سامانه 

 شود: این سامانه از اجزای زیر تشکیل می« ها نیست. عصبی جانبی و ماهیچه

که از الکترودها در است  EEGها شامل ثبت اطالعات خام  آوری داده مرحله جمع
دهد.  را تشکیل می BCIشود و ورودی سیستم  های مشخصی از مغز گرفته می مکان

های ورودی را مشخص  هایی نظیر تعداد، مکان و تراکم الکترودها، کانال انتخاب
آوری شامل تقویت کردن، فیلتر کردن و  کند. مرحله پیش پردازش از فاز جمع می

 یجیتال است.تبدیل سیگنال آنالوگ به د

سازی اطالعات است که به صورت اختیاری صورت  مرحله بعدی، یک مرحلٔه بهینه
و کاهش افزونگی  آرتیفکت گیرد و شامل بهبود نسبت سیگنال به نویز، با حذؼ می

 شود. دریافت می EEGهای  اطالعاتی است که از کانال

است. این مرحله شامل  BCIترین مرحله در هر سیستم  استخراج ویژگی مهم
حاصل از  EEGهای  های وابسته به دستور و قابل تمییز از سیگنال استخراج ویژگی

 های پردازش مرحلٔه پیش پردازش است که برای این استخراج ویژگی از الگوریتم
 شود. های دیجیتال استفاده می سیگنال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%81%DA%A9%D8%AA
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مرحله کالس بندی یا ترجمٔه ویژگی شامل مشخص کردن الگوهای ویژگی برای آسان 
ترین روش که گذاشتن یک  توان از ساده بندی دستورها کاربر است. می کردن دسته

های پیچیده غیر خطی مبتنی  حد آستانه یا استفاده از یک مدل خطی است تا روش
 استفاده کرد. های عصبی شبکه بر

است. فرایند کنترل وسیله،  خروجی مرحلٔه کالس بندی ورودی کنترلی وسیله
کند. خروجی مرحلٔه کالس  یک عمل از وسیله تبدیل میخروجی کالس بندی را به 

 بندی ممکن است این باشد که وسیله عملی را انجام ندهد.

 سازی شده ای از سامانه پیاده نمونه

های  صفحٔه شطرنجی که با فرکانس 4کند که  این سامانه به این صورت عمل می   
خواهد آن را  ر میای که کارب مختلف در حال چشمک زدن هستند به همراه شی

کنند. زمانی که کاربر توجه حود را به یک تصویر خاص متمرکز  کنترل کند، حرکت می
شود، یک مؤلفٔه تناوبی با همان فرکانسی که تصویر در حال  کند یا به آن خیره می می

ً در ناحیٔه بینایی از مغز مشاهده EEGچشمک زدن است، در سیگنال  ، خصوصا
توانند برای کنترل جهت ماشین استفاده شود.  چشمک زن میشود. این تصاویر  می

شود، ماشین به سمت باال حرکت  زمانی که کاربر به صفحٔه باالی ماشین خیره می
 تواند جهت حرکت ماشین را کنترل کند. کند و بدین ترتیب می می

 خالصه فصل

ای ه شده است که امواج و پیام دستگاه عصبی از یک سیستم اعصاب تشکیل   
کنند. همه حیوانات برای انجام  عصبی را از یک قسمت به قسمت دیگر منتقل می

ها، سلول عصبی یا  های خاصی هستند که به این سلول این اعمال دارای سلول
ها به شکل امواج الکتریکی یا عصبی هستند که از این  شود و پیام گفته می نورون
روند. در بدن حیوانات  دیگر میهای  کنند و به سلول های عصبی عبور می سلول

دهند.  ها سلول عصبی وجود دارند که باهم تشکیل سیستم عصبی را می میلیون
 .باشد یا سلول عصبی می نورونتنهایی شامل حدود ده هزار میلیون  مغز انسان به

های کنترل کننده  دستگاه عصبی انسان به دو قسمت اصلی: مغز و نخاع که قسمت
های محکم جمجمه محافظت  ود. مغز انسان توسط استخوانش هستند تقسیم می

های ستون فقرات. از مغز و نخاع اعصابی به کلیه  وسیله استخوان ، نخاع بهشود  می
عنوان سیستم عصبی محیطی و مغز و  نقاط بدن کشیده شده است. این اعصاب به

 .شوند نخاع سیستم مرکزی عصبی نامیده می

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
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 :نورون ها دو نوع هستند

های عصبی را از نقاط مختلف بدن به مغز  های حسی که پیام نورون .1
هایی از  ها مربوط به درجه حرارت، درد، فشار و پیام فرستند، که این پیام می

 .های حسی هستند ارگآن
ها دستور انقباض و یا  آورند و به آن ها می ها را به ماهیچه هایی که پیام نورون .2

های  نورونهای حرکتی هستند.  نورون، دهند به غده ها دستور ترشح می
 .سیستم مرکزی و محیطی شامل ترول های حسی و حرکتی هستند

شود. در سیستم  ها تقسیم بندی می نورونسیستم عصبی نیز بر اساس کار    
عصبی اختیاری، اعصاب در ارتباط با احساسات آگاه فرد هستند و دستورات صادر 

اند توسط این اعصاب هدایت  اده فرد صادر شدهشده توسط مغز که در حقیقت با ار 
های سیستم  نورونشوند. در هنگام راه رفتن، نوشتن و صحبت کردن از  می

های  های سیستم غیرارادی یا خودکار به حمل پیام نورونکنیم.  اختیاری استفاده می
ً در مورد آن های روزانه کمک می مربوط به فعالیت ها فکر  کنند، که ما معموال

های  کنیم. این سیستم ضربان قلب، عمل گوارش، فشارخون و سایر فعالیت مین
کند. سیستم اتوماتیک خود از دو سیستم سمپاتیک و  ناخود آگاه را تنظیم می

شده است که فعالیت های این دو سیستم باهم متعادل  پاراسمپاتیک تشکیل
قلب و فشارخون است. امواج عصبی در سیستم سمپاتیک تمایل به افزایش ضربان 

های  دارند، از طرؼ دیگر امواج پاراسمپاتیک تمایل به تأثیر متضاد دارند و در حالت
های ناخود آگاه و  ، یکی از این دو سیستم کنترل فعالیت-متفاوت و برحسب نیاز

ها هستند که مربوط به اختالل دستگاه  گیرد. یک سری از بیماری غیرارادی را در برمی
های سایکو  ها بنام عمومی بیماری باشند این بیماری یت سمپاتیک میاتونوم یا فعال

 های بیماری قلبی، های بیماری فشارخون، مثل هستند روانی –سوماتیک با تنی 
 .انواع آلرژی ها و روده ورم دوازدهه، زخم معده، ورم معده، زخم مانند گوارشی

اط دهی بین مغز و برای ارتب  EEGاستفاده از سیگنال همچنین آموختیم که  
کامپیوتر در سالهای اخیر پیشرفت های زیادی داشته است. روش های متنوعی برای 
ایجاد این ارتباط بین بیماران نقص عضو، نقص عصب و کامپیوترها معرفی گردیده 
است. سیگنالهای متداول که در عمل پردازش در ارتباط دهی بین مغز و کامپیوتر به 

می   ERPو پتانسیل های برانگیخته  mu، ریتم  ERS/ERDایکار می روند، سیگناله
باشند. از بین سیگنالهای فوؽ ایجاد ارتباط بین مغز و کامپیوتر از طریق پردازش بر 
روی پتانسیل های برانگیخته در این تحقیق به انجام رسیده است. روش به صورت 

 ردزاش سیگنالاعمال تحریکات بینایی از طریق یک فلش چهارجهته، و ثبت و پ
EEG از کانالهایPz,Cz,Fz  به همراه کانالهایEOG   به جهت حذؼ آرتیفتکتها، به

 صورت همزمان می باشد. در این حالت انتخاب شخص باعث رخداد مؤلفه ای از
ERP به نامP300   گردیده که توسط روش پردازشی معرفی شده در این پروژه
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فلش چهار جهته به سمت مورد  تشخیص داده می شود و در پی آن حرکت این
سال  26انتخاب را خواهیم داشت. دقت کلی پس از تلفیق روشها در سوژه اول )

% در تشخیص 85% در تشخیص هدؼ و 78 سن و با اطالع از نحوه پردازشها( برابر 
% 76 سال سن و بدون اطالع از نحوه پردازش ها( برابر  25 غیرهدؼ و در سوژه دوم )

 .% در تشخیص غیر هدؼ به دست آمد8 3در تشخیص هدؼ و 
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چگونگی عملکرد سیستم اصول ادراک و خودآگاهی و همچنین با در فصل قبل با    
عصبی انسان و هوش انسان ها آشنا شدیم و یادگرفتیم که احساسات و ادراکات و 

مکانیسمی عمل میکند. در این فصل به  تفکر و در کل هوش ما طی چه فرایند و
و الگوریتمهای مرتبط می  واقعیت مجازی و افزودهبرسی هوش مصنوعی ، ماشینها ، 

،یادگیری و شبکه های عصبی مصنوعی پردازیم و در نهایت در فصل های آتی به 
چالش ها ،تقابل و فرصت های پیش رو در این در ادامه به  هوشمندی ماشین و

 م پرداخت.زمینه خواهی

 هوش مصنوعی

شاخه ای از علوم رایانه  artificial intelligence هوش مصنوعی یامی دانیم که    
های هوشمندی تولید کند که توانایی  اش آن است که ماشین است که هدؼ اصلی

انجام وظایفی که نیازمند به هوش انسانی است را داشته باشد. هوش مصنوعی در 
هوش انسانی برای کامپیوتر است و منظور از هوش  حقیقت نوعی شبیه سازی

مصنوعی در واقع ماشینی است که به گونه ای برنامه نویسی شده که همانند انسان 
 .فکر کند و توانایی تقلید از رفتار انسان را داشته باشد

ای همانند ذهن  این تعریف می تواند به تمامی ماشین هایی اطالؽ شود که بگونه   
توانند کارهایی مانند حل مسئله و یادگیری داشته باشند.  کنند و می می انسان عمل

اساس هوش مصنوعی آن است که هوش انسان و طریق کار آن بگونه ای تعریف 
شود که یک ماشین بتواند آن را به راحتی اجرا کند و وظایفی که بر آن محول می 

ر سه پایه استوار شود را به درستی اجرا کند. هدؼ هوش مصنوعی در حقیقت ب
 .است: یادگیری،استدالل و درک

 سطوح مختلف هوش مصنوعی

کند و  یک سیستم هوش مصنوعی بر اساس آن چه که از دنیای بیرون درک می   
باشد. هوش مصنوعی محدود،  تواند به آن پاسخ دهد، دارای سه سطح می می

 .دهیم ضیح میعمومی و سوپر هوش مصنوعی. در ادامه هر کدام را به تفصیل تو
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  intelligence) narrow (artificialمحدود مصنوعی هوش
در تاریخچه هوش مصنوعی ، هوش مصنوعی محدود بسیار زودتر از انواع دیگر    

هوش مصنوعی پدید آمده است. این روزها نمونه های هوش مصنوعی محدود زیاد 
انند شطرنج ، تصمیم گیری ای م هایی که در بازی های پیچیده است. برای مثال رایانه

اند از بهتر عمل  هوشمندانه در زمینه تجارت و در انواع دیگر کارهای مهم توانسته
هایی از هوش مصنوعی محدود هستند. زمانی که در مورد هوش  کنند نمونه

های هوشمندی است که در  کنیم منظورمان سیستم مصنوعی محدود صحببت می
کنند. برای مثال  ه خصوص بهتر از انسان عمل میب (task) انجام دادن یک وظیفه

تواند به صورت خودکار گفتار را به نوشتار تبدیل کند یا  سیستم هوشمندی که می
های تشخیص چهره که قادرند هویت یک فرد را حتی در شلوغی و سیل  سیستم

های هوش مصنوعی  عظیمی از جمعیت تشخیص دهند. اگر بخواهیم برخی از کاربرد
 :را مثال بزنیم، عبارتند از محدود

 گیرند که چگونه  اتومبیل های خود ران که به کمک هوش مصنوعی یاد می
 .رانندگی کنند

 توانند کارهای بسیاری را  های پردازش تصویر و تشخیص چهره که می سیستم
 .انجام دهند و عملیات تشخیص هویت افراد را انجام دهند

 ها و سایر  فرآیندهای مالی در بانکهای هوش مصنوعی که به انجام  سیستم
 .کند کسب و کارهای مالی کمک می

 کنند و حتی  دستیارهای هوشمند که بر اساس نیازهایتان به شما کمک می
 .کنند پروازها و هتل هایتان را از قبل رزرو می

 و…. 
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 ) Intelligence) General Artificialعمومی مصنوعی هوش
تواند دنیای اطراؼ خود را  ماشینی است که میمنظور از هوش مصنوعی عمومی    

ها  همانند یک انسان درک کند و دارای ظرفیت و گنجایش مشابه برای انجام فعالیت
دهد. در حال حاضر  ها را انجام می و وظایفی است که یک انسان به طور معمول آن

ی دارای توانیم در داستان ها هوش مصنوعی عمومی وجود ندارد اما رد پای آن را می
تخیلی مشاهده کنیم. از نظر تئوری یک هوش مصنوعی عمومی می تواند -ژانر عملی

ازاو بهتر … هایی مانند حافظه و  هم سطح انسان فعالیت کند و یا حتی در زمینه
 .عمل کند

تواند تمام کارهایی که زمانی بر  با این سطح از آگاهی و دانش یک ماشین می   
ون نیاز به وجود انسان انجام دهد و با گذشت زمان شد را بد انسان محول می

ها  توانند در بسیاری از زمینه های دارای هوش مصنوعی عمومی می بیشتر ماشین
جای انسان را پر کنند. خاتمه دادن به نیاز حضور نیروی انسانی در بسیاری از کارها و 

د هر تکنولوژی تواند مانن استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی عمومی یا کامل می
ها داشته باشد.  دیگری هر دو جنبه مثبت و منفی در زندگی اجتماعی و فردی انسان

ها وجود آن بسیار مفید و در عین حال اجتناب ناپذیر خواهد بود.  ی این اما با همه
های زیادی برای کمک  ها و ظرفیت به کمک هوش مصنوعی عمومی که دارای توانایی

زند،  یاری از مشکالتی انسان امروزی با آن سر و کله میباشد، بس به بشریت می
 .همانند تغییرات شدید آب و هوایی، حل خواهد شد

تواند از کارهای عادی تا کارهای بسیار  های هوش مصنوعی عمومی می سیستم   
توانند  ها می مهم و خطیر را به بهترین شکل انجام دهند. در سطح عمومی آن

ی نیازهای  دستیار شخصی هوشمند با توانایی درک همه کارهایی مثل رانندگی،
باشد. در سطوح باال … کاربر، یک دستیار پزشک و یا سیستم تشخیص بیماری و

توانند کارهایی را انجام دهند که به زندگی و امنیت و جان  ها می این سیستم
 .توانند به خوبی از پس چنین کارهایی بر بیایند ها بستگی دارد و می انسان

 (super artificial intelligence)مصنوعی هوش سوپر
ی استفاده سوپر هوش مصنوعی در واقع عبارتی است که برای هوش مصنوع   

شود که سطح هوش و درک انسانی را پشت سر گذاشته و به نوعی دارای هوش  می
ای نتوانسته به سوپر هوش  فرا بشری خواهد شد. تا به حال نوز هیچ جامعه

مصنوعی دست پیدا کند. در حقیقت رسیدن یا نرسیدن و یا حتی زمان رسیدن به 
ن مسئله که چنین هوش مصنوعی چه باشد. هم چنین ای ای از ابهام می آن در حاله

دهد و یا این مسئله که آیا قرار است تهدیدی برای بشر باشد یا  کارهایی انجام می
فرصتی برای او، هم مبهم است و بسیاری از صاحب نظران نظرات بسیار متفاوتی را 

دن یباشد. برای رس های تکنولوژی می در این مورد دارد وبحثی داغ بین صاحبان غول

https://amerandish.com/%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-artificial-super-intelligence/
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این سطح از هوش مصنوعی، یک سیستم هوشمند باید تست تورینگ را پشت  به
سر گذاشته باشد و هیچ ماشینی تا به حال به سطحی از درک و شعور و وسعت 

 .دانش یک انسان بالغ نرسیده است که از این تست سر بلند بیرون آمده باشد

 تفاوت هوش مصنوعی محدود و عمومی و سوپر هوش مصنوعی در چیست؟

هوش مصنوعی ضعیف جایی است که ما در حال حاضر در آن قرار داریم و هوش    
خواهیم به آن برویم و سوپر هوش مصنوعی  مصنوعی عمومی آینده ای است که می

بینیم که حاصل تکامل و هوشمند شدن  ای است که برای هوش مصنوعی می آینده
 .هوش مصنوعی است

ست که در آن سیستم هوش مصنوعی هوش مصنوعی محدود به این معنا ا   
میزان خاصی از هوش را در یک زمینه خاص به کار ببرد. در حقیقت این سیستم 

ها هوشمندتر از  هنوز یک کامپیوتر است اما یک کامپیوتری که در برخی از زمینه
 .کند انسان عمل می

تر است. این واژه به سیستمی  معنای هوش مصنوعی عمومی بسیار پیچیده   
شود را  توانند همانند یک انسان هر کاری را بکه به او محول می طالؽ می شود که میا

انجام دهد. ایده آل هوش مصنوعی عمومی آن است که بتواند به درک تجربی و 
گیرد داشته باشد و هم چنین بتواند  شناخت کلی از محیط هایی که در آن قرار می

د را با سرعتی چند برابر انسان پردازش نماید. شو ها و اطالعاتی که به او داده می داده
های هوش مصنوعی عمومی در بعد دانش ،  توانیم بگوییم که سیستم از این رو می

تر عمل خواهند کرد نکته مهم  ها قوی توانایی شناختی و سرعت پردازش از انسان
 .این است که این سیستم زاده مغز و علم بشر است

 



 محمدرضا کتویی زاده            هوش انسان در تقابل هوش مصنوعی                                

 

64 

 

ن طور که گفته شد زمانی است که هوش مصنوعی به سوپر هوش مصنوعی هما   
تواند دارای  های انسان دست خواهد یافت. این سیستم می فراتر از توانایی

هایی باشد که یک انسان از داشتن آن نحروم است. رسیدن به این سیستم  قدرت
در اثر تکامل یافتن هوش مصنوعی عمومی اتفاؽ خواهد افتاد و ساخت آن هم 

های هوشمندی  تواند به دست سیتستم به دست بشر باشد و یا اینکه می تواند می
 .اند باشد که به تکامل دست یافته

 بیند؟ هوش مصنوعی چگونه آموزش می

های هوش مصنوعی به کمک یادگیری ماشین و یادگیری عمیق  امروزه سیستم   
هر کدام را توانند یاد بیرند و آموزش ببینند. در ادامه  شوند و می هوشمند می

 .کنیم معرفی می

 چگونه الگوریتم های یادگیری ماشین، یاد می گیرند؟

، متفکر بزرگ حوزه یادگیری، شش مرحله اساسی در یادگیری یک بنجامین بلوم   
این شش مرحله شامل موارد زیر  د برای انسان را تعریف کرده است.مفهوم جدی

 :هستند

 دانستن و به خاطر سپردن 

 فهمیدن 

 ده و به کار بستناستفا 

 نتحلیل کرد 

 قضاوت و ارزیابی کردن 

 ترکیب و خلق کردن 

و تعاریف و مواد اولیه را صرفا در ذهن خود  مفروضات انسان ابتدا یک سری  
انباشت می کند )دانستن(. در مرحله بعد، آنچه را که شنیده و یاد گرفته با آموخته 

به کار می گیرد تا چیزی  می دهد )فهمیدن(. سپس آن را ربط های قبلی خود
توانایی تجزیه و  دهد )به کار بستن( و بعد از آن، در اثر تکرارهای بسیار، تغییر را

کردن حالت های مختلف آن مفهوم را به دست می آورد )تحلیل کردن( و قادر  تحلیل
ن فرآیندهای مربوط به آن مفهوم قضاوت کند قضاوت خوب یا بد بود است در مورد

 .کردن و ارزیابی
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است. یعنی ایجاد چیزی که اصال وجود نداشته  ترکیب و خلق کردن مرحله آخر   
 .است و این اوج هنر انسان بودن است

همه این مراحل، گام های یادگیری یک انسان هستند. اما شاید از خود بپرسید،    
 .الگوریتم های یادگیری ماشین، چطور یاد می گیرند

 :شش گانه فوؽ را در یک جمله خالصه کنیم، باید بگوییماگر بخواهیم تمام مراحل 

توانایی ربط دادن و در واقع ایجاد ارتباط میان نقطه های منفصل و سپس دریافت    
اگر خوب دقت کنیم، الگوریتم  .بازخورد، اصلی ترین محرک های یادگیری هستند

تابع  شین، یکهای یادگیری ماشین نیز چنین می کنند. الگوریتم های یادگیری ما
که همان داده های آموزشی و ویژگی هایش می ) ریاضی روی مجموعه نقاطی در فضا

فاصله این  باشد( برازش می کنند و این کار را به گونه ای انجام می دهند که متوسط
 .باشد خط از همه نقطه ها، کمترین مقدار ممکن

 :به معادله رگرسیونی زیر دقت کنید

 

تابع برازش شده روی داده ها ذاتا یک خط است )الگوریتم های  اگر بپذیریم که   
پارامتریک یادگیری ماشین مانند شبکه عصبی اینگونه هستند(، بنابراین تنها 

 (b) تفاوت یک تابع با تابع دیگر، در تعداد متغیرها و وزن هر کدام از متغیرها
 .خواهد بود
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 برگردیم به نحوه یادگیری یک انسان
که یک انسان وقتی یاد می گیرد که بتواند  گفتیم که ای علوم شناختیدر بحث ه   

میان آموخته های قبلی با آموخته های جدید ارتباط ایجاد کند و نیز روابط و ساختار 
و اهمیت میان آموخته های جدید را بشناسد. این کار ذاتا با تکرار و آزمون و خطا 

ی کند تا ارتباط یک مفهوم را با مفهوم همراه است. یعنی یک انسان آن قدر تکرار م
دیگر کشف کند یا بفهمد ارتباطی وجود ندارد. ارتباط ها معموال با تقویت یا تضعیف 

 .صورت می گیرد های عصبی نورونسیگنال های ارسالی میان 
 و باز یا ضرایب همبستگی ها یا b این کار در یادگیری ماشین، با همان  

Coefficient   شوند به این صورت که اگر ارتباط در فرآیند آموزشی زیاد شناخته می
ها، وزن و عدد بزرگتری می گیرند و برعکس، در صورت  X و زیادتر شود، ضرایبِ 

 .عدم ارتباط و یا ارتباط ضعیف، عدد کوچکتر می شود

 
هر چه قدر داده زیاد باشد، مدل فرصت تکرار زیادتری خواهد داشت و در واقع   

 .بهتر و دقیق تر می شناسد و به دست می دهدوزن ها را 
باشد. و از کجا این موضوع را  چرا فرض کردیم مدل مثال خطی شاید بپرسید

 فهمیدیم؟
 «.جواب این است که انسان ها هم اینگونه هستند»

ما با یک سری پیش فرض های اولیه یادگیری را شروع می کنیم و وقتی در    
مدل خطی است، در واقع یک پیش فرض گرفته  یادگیری ماشین فرض می کنیم،

ایم و اگر ببینیم جواب خوب نیست، می توانیم پیش فرض را عوض کنیم اما 
ِ هر  انسان ها بعضا آن چنان سفت به پیش فرض هایشان می چسبند که در

 ( Thanks Machine learning) گفتگویی را می بندند
یادگیری در یادگیری ماشین بسیار یادگیری انسان با  همان طور که می بینید،  

 .شبیه است

http://haragroup.ir/wp-content/uploads/2019/02/2Men1Robot.jpg
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در ادامه می خواهیم شما را با یکی از مهیجترین همکاری های هوش انسان و    
یار کاربردی به نام واقعیت مجازی هوش مصنوعی آشنا کنیم. پدیده ای نوین و بس

 .و واقعیت افزوده

 واقعیت مجازی

 
 محیط واقعیت مجازی برای آموزش چتربازی

است که  فناوری (VR ( )اختصاریVirtual Reality :انگلیسی )به واقعیت مجازی   
در جلوی چشمان کاربر قرار میگیرد و براساس حرکت سر و بدن  محیط مجازی در آن

قرار می کند. به عبارت دیگر هنگامی که یک آن محیط مجازی تعامل بر 
واقعیت مجازی را بر روی سر خود نصب می کند، در جلوی چشمان خود  هدست فرد

 محیطی را مشاهده می کند که براساس تغییر موقعیت بدنش تغییر می کند و
 ذهن انسان پس از مدتی می پذیرد که در یک محیط واقعی قرار گرفته است.

سال هاست که محققین به دنبال راهی برای ادغام کردن فضای مجازی و فضای    
ها و ایجاد جذابیت  واقعی هستند و این همه تحقیق برای آسان کردن زندگی انسان

روزی که همه درگیر زندگی روزمره های ام های فراوان کاری در اجتماع در میان مشغله
ها و  ها را گاهی از خستگی باشد. ایجاد چنین فضایی که انسان هستند، می

تفاوت این طرح با  شود. کند به شدت احساس می های فکری دور می مشغله
در این است که مخاطب در واقعیت مجازی خود را درون فضا  فیلم سه بعدی دیدن

 بیند. بعدی آن را بیرون از نمایشگر می کند ولی در فیلم سه احساس می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C
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یک محیط واقعیت مجازی در هدست واقعیت مجازی توسط اپلیکیشن های    
ود می آید. برخی از این محیط ها بصورت گرافیک رایانه ای و سه اختصاصی آن به وج

درجه از محیط های واقعی  361بعدی هستند و برخی دیگر نیز ویدئوها یا تصاویری 
هستند که از قبل فیلمبرداری شده اند. با این قابلیت فناوری واقعیت مجازی 

انات و مکان شما به خوبی توان این امکان را فراهم کرد تا افراد بتوانند از امک می
 دیدن کنند.

باشند که از  های دیداری می های واقعیت مجازی در درجه اول، تجربه اغلب محیط   
باشند. برخی از  طریق یک هدست واقعیت مجازی قابل مشاهده و تجربه می

باشند.  اپلیکیشن ها دارای اطالعات حسی دیگری مانند تولید صدا هم می
های زندگی واقعی و یا به صورت  توانند مانند محیط ی شده میساز های شبیه محیط

 شود. های بازی دیده می کامال متفاوت باشند نظیر آنچه در محیط

این تصور « virtual reality»در برابر « واقعیِت مجازی»گزینش عبارِت  البته   
ً  وجود آورده زبانان به نادرست را برای فارسی ه معنی ب« virtual»است که اصوال

« مجازی»های اروپایی به معنِی  در زبان virtualاست؛ اینطور نیست. واژٔه « مجازی»
است. پس در مقوالتی  «واقعی، ذاتی، عملی یا تقریبی»نیست؛ در واقع، معنی آن 

های تخصصی( مربوط  جز آنچه به دنیای رایانه و اینترنت )و برخی دیگر از موضوع
 طر سپرد.است، باید این نکته را به خا

 ؟واقعیت مجازی چیست

دهد تا با  نوین است که به کاربر امکان می فناوری و تکنولوژی یک واقعیت مجازی   
های  ل داشته باشد. بیشتر محیطای اندرکنش یا تعام رایانه سازی شبیه یک محیط

واقعیت مجازی تجهیزاتی برای اندرکنش تصویری انسان با رایانه هستند اما گروه 
محدودی نیز دارای حسگرهایی صوتی یا لمسی برای تعامل با کاربر هستند. نوع 

درجه ایجاد  361دیگری از واقعیت مجازی وجود دارد که توسط تصاویر پانورامای 
گذارد. با  واقع واقعیتی از آنچه هستیم را برای دیگران به نمایش میشود و در  می

توان این امکان را فراهم کرد تا افراد بتوانند از امکانات و  فناوری واقعیت مجازی می
مکان شما به خوبی دیدن کنند. واقعیت مجازی که از آن به عنوان محیط چند 

باشد که  می سازی کامپیوتری شبیه شود، یک محیط جانبه هم یاد می ای همه رسانه
دنیای واقعی یا یک دنیای مجازی  تواند حضور فیزیکی را در یک محل و در یک می

های دیداری  های واقعیت مجازی در درجه اول، تجربه سازی کند. اغلب محیط شبیه
قابل  برجسته بینی باشند که یا از طریق یک صفحه کامپیوتر یا از طریق دستگاه می

سازها دارای اطالعات حسی دیگری مانند تولید صدا  باشند. برخی از شبیه رویت می
شامل اطالعات  فناوری لمسی های باشند. در موارد پیشرفته تر، دستگاه هم می

سازی و  باشند که به عنوان نیروهای بازخورد در صنایع پزشکی و بازی لمسی ای می
 شوند. نظامی شناخته می

http://360gardi.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D9%85%D8%B3%DB%8C
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 واقعیت مجازی

های زندگی واقعی یا به صورت  توانند مانند محیط سازی شده می های شبیه محیط   
شود. امروزه به وجود  های بازی دیده می فاوت باشند نظیر آنچه در محیطکامالً مت

هایی نظیر  آوردن یک تجربه واقعی با واقعیت مجازی به دلیل وجود محدودیت
باشد. در هر صورت  پردازش توان، رزولوشن صفحه نمایش و پهنای باند مشکل می

طات و پردازش در آیند طرفداران تکنولوژی امیدوارند که مشکالت مربوط به ارتبا
ای برای ابن تکنولوژی ارائه داد.  نزدیک برطرؼ شود و بتوان راه حل مقرون به صرفه

افزارهای زیادی برای موبایل هستند که شما  های واقعیت مجازی دارای نرم هدست
باشند را با  ها را به صورت رایگان و برخی که ورژن غیر رایگان می توانید آن می

 گیفت کارت در فروشگا اپ استور خریداری کنیداستفاده از 

 های واقعیت مجازی برخی هدست

  هدست واقعیت مجازی سامسونگSamsung Gear VR 
 کارل زایس وی آر وان( کارل زایس( 
 (فتآکیولوس ری) بوک فیس 
 سی ویو( تی )اچ سی تی اچ 
 )هدست واقعیت مجازی فونیکس )در سه نسخه وان، الیت و پالس 
  هدست واقعیت مجازیBOBO VR Z4 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3_%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%86%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
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 ویرگالس 
  هدستVR BOX 2 
 گوگل کاردبورد( گوگل( 
  عینک واقعیت مجازیSM VR )الهام گرفته شده از گوگل کاردبرد( 
 آر( )سامسونگ گر وی سامسونگ 
 پروژه مورفیس( نترتینمنتسونی کامپیوتر ا( 
 هومیدو 
 فیبروم 
 سی مور 
 دارویس دایو 
 فونیکس پالس 
 های  هدستOculus 
 )وی آر اسپیس )تولید شده در ایران 

 افزارهای واقعیت مجازی نرم

اپلیکیشن برای سیستم عامل اندروید و بیش از  1411بیش از  2116 تا ماه ژوئیه    
های واقعیت مجازی تولید و عرضه  ستبرای استفاده در هد iOSاپلیکیشن  511

هایی  باشند. همچنین پروژه های معتبر و قابل دانلود می اند که از طریق مارکت شده
وجود دارند که امکان تجربه واقعیت مجازی را به  Beebolaیا  AltspaceVRمثل 

 کنند. در فراهم می Vizorهایی مثل  صورت عمومی و در مرورگر کاربر یا در پلت فرم
توان محتوای واقعیت مجازی برای وب ایجاد کرد بدون نیاز  حتی می Vizorپلت فرم 

 ای باشید. نویس حرفه به اینکه یک برنامه

دالری از جنس مقواست و کاربران با سر هم کردن  23این محصول ارزان قیمت    
آن و قرار دادن گوشی خود در آن قادرند از واقعیت مجازی لذت ببرند. هدست 

کند و باید این  های هوشمند لومیا کار می با گوشی VR KITقعیت مجازی وا
 ها گذاشت. های هوشمند را درون این هدست گوشی

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AA
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 واقعیت مجازی در ایران

 
 تصویری از هدست واقعیت مجازی استودیو آمیتیس

 
رونمایی از هدست واقعیت مجازی استودیو آمیتیس در چهارمین دوره نمایشگاه    
 هربازی و اوقات فراغتش

رشته چندرسانه ای با گرایش واقعیت  1386در سال  دانشگاه هنر اسالمی تبریز   
 است. مجازی را برای اولین بار در خاورمیانه تأسیس و راه اندازی کرده

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amytis-VR.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amytech_-_VR.JPG?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amytis-VR.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amytech_-_VR.JPG?uselang=fa
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دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با  آزمایشگاه واقعیت مجازی   
 1385به عنوان قطب واقعیت مجازی در کشور از سال  ساز رانندگی شبیه فعالیت

اقعیت مجازی آغاز های و ای در حوزه طراحی و توسعه زیرسیستم تحقیقات گسترده
سازهای رانندگی را به  پروژه طراحی و ساخت شبیه 1386کرد. این مجموعه از سال 

ساز مختلف  ها نوع شبیه است و تا به امروز بیش از ده صورت بومی آغاز کرده
 است. خودروهای سبک و سنگین توسط این آزمایشگاه طراحی و ساخته شده

در تاریخ  ای مبارزه در خلیج عدن بازی رایانه هسازند مؤسسه رسانه پرداز آمیتیس   
برای اولین بار از دستاورد خود در حوزه واقعیت مجازی  1393دی ماه سال  22

( به هدست 3D Viewerهای نمایشگر سه بعدی ) رونمایی کرد. تبدیل انواع هدست
برداری  به منظور بهره تکنولوژی واقعیت مجازی، توسعه و گسترش این

های استودیو آمیتیس در  تنها بخشی از فعالیت ساز شبیه و مباحث ها شهربازی در
اولین  Amytech 1 الزم است ذکر شود این محصول تحت عنوان این زمینه است،

هارمین دوره نمایشگاه شهر هدست واقعیت مجازی مبتنی بر کامپیوتر ایرانی در چ
 بازی و اوقات فراغت رونمایی گردید.

با هدؼ توسعه  1397شرکت پنتافیلوس در سال  : شرکت پنتافیلوس   
سازی  افزارهای حقیقت مجازی در تهران تأسیس شد، این شرکت با شبیه نرم

های دیگر و با استفاده از  فضاهای متفاوت و خاص برای معرفی محصوالت شرکت
به کار خود ادامه داد و اکنون یکی از  HTC VIVEست حقیقت مجازی هد

 باشد. ها در این زمینه می توانمندترین شرکت

(: مبتنی بر پلتفرم موبایل نیز توسط Amysetهدست واقعیت مجازی آمی ِست )   
است که عالوه بر قابلیت استفاده به  استودیو آمیتیس به بازار ایران ارائه گردیده

ای نرم  دست با کمک نصب کش و قرار گرفتن روی سر، با استفاده از الیهصورت ه
 است. در محل قرار گرفتن بینی و پیشانی به افزایش استفاده کاربری آن افزوده

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2
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 هدست واقعست مجازی آمی ِست

اولین هدست واقعیت مجازی مبتنی بر پلتفورم موبایل  94در ششم خرداد ماه    
    طی مراسمی در دانشگاه تهران رونمایی شد. این هدست با ساخته شده در ایران 

های الزم برای نمایش تصاویر و  نام فونیکس پالس دارای تمامی قابلیت
ها برای سنین  های واقعیت مجازی بوده و امکان تنظیم فاصلٔه عدسی اپلیکیشن

طریق  افزارها از مختلف را دارد. عالوه بر آن دارای سیستم هدایت و کنترل نرم
این هدست نسخه  [7]باشد. مگنت که در سمت چپ دستگاه تعبیه شده را دارا می

 باشد. پالستیکی هدست گوگل است و تنها تحت پلتفورم موبایل قابل استفاده می

سال تجربه در گستره فناوری اطالعات و  5با بیش از  شرکت فناوری دریک   
ظر و پس از اندازهای مورد ن ها و چشم های تعاملی با توجه به سیاست تکنولوژی

های  واقعیت افزوده، سیستم واقعیت مجازی، های تحقیقات فراوان در زمینه
پا در این عرصه نهاد؛ و همگام با معرفی عینک واقعیت مجازی گوگل در … تعاملی و 

و با شعار واقعیت مجازی برای همه، تیم اسپیس  Cardboardبا نام  2114 سال 
طراحی و تولید کردند که در  اسپیس()وی آر  VRSpace عینکی را تحت عنوان

 از طراحی و کیفیت بیشتری برخوردار است.  Cardboard2مقایسه با نمونه مشابه 

سازنده عینک مقوایی واقعیت مجازی )الهام گرفته شده  SM VRواقعیت مجازی    
باشد که اولین سری از محصوالت خود را شهریور ماه  از گوگل کاردبرد( در ایران می

 باشد. نیز می NFCاست، که مجهز به تگ  وارد بازار ایران نموده 94سال 

اولین مرکز واقعیت مجازی ایران  1389در سال  CadCam Iranشرکت کدکم ایران    
سازی نمود. این  شرکت ملی نفت ایران طراحی و پیاده-را در مدیریت اکتشاؼ 

قیقات و نوآوری صنایع ( سرگرم ایجاد چنین مرکزی در مرکز تح1394شرکت امروزه )
 باشد. خودرو سایپا می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C#cite_note-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amyset-vr.png?uselang=fa
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با نام باریش گیمز آغاز به کار نمود و یکی  1395در سال  Ravis coشرکت راویس    
باشد و امروزه تمرکز  های واقعیت مجازی در ایران می های پکیج از اولین تولیدکننده

 است. افزارهای تبلیغاتی و سرگرمی قرار داده اصلی خود را بر روی نرم

 کاربرد واقعیت مجازی در کتابخانه

باشد که سبب  ها می یکی دیگر از کاربردهای واقعیت مجازی استفاده آن در کتابخانه
شود کسانی که نیاز به مطالعه دارند دیگر نیازی به رفتن به کتابخانه نداشته  می

رتی که ها در کتابخانه نباشد، در صو باشند و حتی نیازی به نگهداری فیزیکی کتاب
تواند مشکل بسیار بزرگی باشد.  های امروزی خود می محدودیت فیزیکی در کتابخانه

های  شود تا کتاب ها مجازی این است که سبب می یکی دیگر از مزایای این کتابخانه
کتابخانه شما نامحدود شده و به هر کتابی که نیاز دارید به راحتی دسترسی پیدا 

 نمائید.

 ی در گردشگریکاربرد واقعیت مجاز

های تجاری و  های مدیریت مقصد اعم از متولیان دولتی، بنگاه امروزه سازمان
های بروز تصویر برداری و عکاسی برای  های غیرانتفاعی گردشگری از تکنولوژی سازمان

کنند. با افزایش  ارائه بهتر آنچه گردشگر باید راجع به مقصد بداند استفاده می
یاز مبرم به شناساندن ایران واقعی به جهانیان اهمیت صنعت گردشگری و ن

ای متولیان گردشگری در میهنمان بیش از پیش احساس  فعالیت مستمر و حرفه
گیری از کادر  های دانش محورگردشگری با بهره شود. به این منظور یکی از شرکت می

ی و های فرهنگ اندازی وبسایتی با هدؼ اولیه معرفی جاذبه ای اقدام به راه حرفه
نشدٔه ایرانی به جهانیان اعم از ملموس و ناملموس  شده و شناخته طبیعی شناخته

 361های  است. این وبسایت برای اولین بار در ایران اقدام به تولید فیلم نموده
ها نسل جدیدی هستند  است. این فیلم های گردشگری ایران نموده درجه از جاذبه

هت تصویر توسط فیلمبردار نیست، بلکه که برای تماشای آن نیازی به تعیین ج
تماشاگر خود قادر خواهد بود جهت مورد نظرش را انتخاب کند. با کلیک روی فیلم و 

های تلفن همراه و  های شخصی یا با حرکت دادن دستگاه حرکت دادن موس در رایانه
شود که کاربر قادر باشد فضا را از  تبلت در جهات مختلف این امکان فراهم می

ات مختلف ببیند و به این ترتیب تجربٔه حضور واقعی در مقصد را بهتر درک جه
های واقعیت مجازی و موبایل هوشمند این امکان وجود  کند. با استفاده از عینک

 مجازی واقعیت با را بازدیدها همچنین و درجه 361 های فیلم –ها  دارد تا عکس
 وانید مشاهده کنید.ت می اینجا را مجازی واقعیت های فیلم از تعدادی. کنید تجربه

 کاربرد واقعیت مجازی در ساختمان

، عمران و معماری) AECواقعیت مجازی و ابزارهای واقعیت افزوده برای صنعت    
 شوند. ای بهتر و بهینه تر می طور فزاینده مهندسی و اجرای یکپارچه ساختمان( به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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افزارهای  افزارهای جدید و قوی تر شدن سخت با وجود ایجاد تکنولوژی و نرم
شود؛ و قیمت تمام شده  تر می یوتری استفاده از این تکنولوژی روز به روز ارزانکامپ

 است. آن برای کارفرمایان به حد قابل قبولی کاهش یافته

)واقعیت مجازی و واقعیت افزوده( به آرامی در  VR / ARاز چند سال پیش، ابزارهای 
به مرور زمان در حال تبدیل شدن به یک پدیده همه گیر هستند، که این تغییر 

 حال رشد و تکامل است.

های مربوط به فضای  ها، محصوالت و زمینه با ارائه یک تجربه فراگیر از طرح
شوند که تکرار سریع و  تبدیل به یک استاندارد صنعتی می ARو  VRساختمان، ابزار 

 کند. ها در همکاری با مشتریان و همکارانش فراهم می فرصت را برای اصالح طرح

عناصر مجاز را  ARکند،  های کامالً کامپیوتری و محرک ایجاد می محیط VRحالی که  در
 دهد. به عنوان پوشش به دنیای واقعی ارائه می

های مختلفی  راه ARو  VRبه همین دلیل، در حالی که استفاده از نوع تکنولوژی، 
ابزار  یک VRرسد  برای کاربر نهایی و همچنین صنایع مختلف دارند. به نظر می

 مناسب برای معماران است،

به احتمال زیاد استفاده بیشتری در ساخت و ساز پیدا خواهد  ARدر حالی که    
 کرد.

اگرچه هر دو این فناوری پیشگامانه در آینده به شدت گسترش خواهند یافت، اما    
 هنوز در مرحله توسعه اولیه قرار دارند.

ای ایجاد فضاهای ساختمانی برای مهندسین افزارهای متنوعی بر  امروزه از نرم   
و موتور  Storyboard VRتوان به  شود، که می عمران و معماری استفاده می

 .است اشاره کرد که اخیراً بین معماران محبوب شده آنریل انجین بازیسازی

 واقعیت مجازی و علوم پزشکی در ایران

های علوم پزشکی ایران در امر ساخت و کاربرد  رغم شروع دیرهنگام دانشگاه علی   
ا در کشور، در طی سالیان اخیر، سیر پرشتاب آشنایی ب« واقعیت مجازی»فناوری 

های علوم  افزارهای این حوزه، در دانشگاه این فناوری و ساخت محصوالت و نرم
توان  های وارد شده به این عرصه، می گردد. از جمله دانشگاه پزشکی ایران مالحظه می

به دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و دانشگاه علوم 
 پزشکی کرمانشاه اشاره کرد.

ساز واقعیت  اه علوم پزشکی گناباد، با ساخت محصوالتی همچون شبیهدانشگ   
در  MRIاولین شبیه ساز واقعیت مجازی غیر انیمیشنی » CT Scanمجازی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%B1%DB%8C%D9%84_(%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C)


 محمدرضا کتویی زاده            هوش انسان در تقابل هوش مصنوعی                                

 

76 

 

و برگزاری اولین آزمون  VRهای بالینی بر مبنای  ساخت سناریوهای آزمون ،«جهان
VR-OSCE ساز  اولین شبیه»ساخت  های علوم پزشکی کشور در سطح دانشگاه

)برگزیدٔه رتبٔه اول جشنوارٔه کشوری آموزش « واقعیت مجازی معاینٔه ریه در ایران
اولین شبیه ساز واقعیت مجازی  ساخت( 1397پزشکی شهید مطهری در سال 

ساخت فیزیوتراپی تلیقی واقعیت مجازی  Finger to Noseمعاینٔه نورولوژیک 
فناور مستقر در مرکز سط شرکت سازی محصوالت فوؽ تو و تجاری های فوقانی اندام

از جمله پیشگامان عرصٔه فناوری  شرکت تجهیز فناور ایلیا شرؽ رشد دانشگاه
ها،  باشد و در قالب برگزاری کارگاه در علوم پزشکی کشور می« واقعیت مجازی»

های این حوزه، در حال انتقال  انتشار مقاالت در سمینارها و انتشار اخبار فعالیت
 باشد.  سایر دانشگاه علوم پزشکی کشور می تجارب خود به

رسد که با توجه ویژه به این حوزه، زمینه برای فراگیر شدن این فناوری  به نظر می   
های علوم پزشکی کشور، در حال فراهم شدن است. گرچه، گرانی  در سطح دانشگاه

ضالت افزارهای این حوزه، یکی از مع های ساخت نرم افزاری و چالش تجهیزات سخت
 باشد. پیش روی این توسعه می

 ؟تفاوت واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در چیست

( و Virtual Realityطی دو سال گذشته بیشتر از قبل نام واقعیت مجازی )   
های بزرگی همچون  رسد. شرکت ( به گوش میArgument Realityواقعیت افزوده )

اپل، گوگل، اچ تی سی و هوآوی در تالشند تا محصوالت قدرتمندی در این زمینه 
 تولید به بازار عرضه کنند.

دهد و عمدتاً )اما نه همیشه( بر روی  واقعیت را گسترش می ARواقعیت افزوده یا    
، VRی دیگر، واقعیت مجازی یا کند. از سو صفحه نمایش تلفن هوشمند شما کار می

طور  کاربر به VRکند. به عبارت دیگر، در  بطورکلی شما را درگیر یک فضای مجازی می
 است. کامل از لحاظ دیداری و شنیداری درگیر یک فضای مجازی شده

از نظر شما گستره کدام یک از این دو بزرگتر است؟ واقعیت مجازی یا واقعیت    
ها، واقعیت مجازی دنیای  بگوییم که از لحاظ گستره ای از بازی افزوده؟ باید به شما

بسیار بزرگتری را در مقایسه به واقعیت افزوده پیش روی شما قرار خواهد داد. 
 , Lone Echo , Space Pirates Trainer, Skyworld , Mages Tale هایی مانند بازی

SuperHot VR و Arctic 1 های واقعیت مجازی  تهایی هستند که برای هدس بازی
 توانند شما را سرگرم کنند. ها می آکیلیس یا استیم ارائه شده و ساعت

های  های واقعیت مجازی آن هیجان و حسی که در هنگام بازی شاید انجام بازی   
ً تجربه ای متفاوت با  رایانه ای یا کنسول را دارید به شما منتقل نکند اما قطعا

 از رایانه و کنسول را در اختیار شما قرار خواهد داد. تر هایی بسیار متفاوت بازی
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ای بین واقعیت مجازی و واقعیت افزوده وجود ندارد.  هیچ جدال یا مسابقه   
اند و البته نیاز است  های واقعیت افزوده هنوز آنقدر گسترش پیدا نکرده بازی

در مقابل، های تولیدکننده بازی تالش بیشتری در این حوزه داشته باشند.  شرکت
 های واقعیت مجازی در اختیار کاربران قرار دارد. ای بسیار بزرگ از بازی گستره

تواند مکمل واقعیت مجازی باشد نه جایگزین آن؛ اما به جز  واقعیت افزوده می   
بازی، اگر در زمینه کسب و کار و آموزش بخواهیم بررسی کنیم، کاربرد واقعیت 

موزش کارمندان مفیدتر است اما واقعیت مجازی چنین افزوده برای تولید چیزی یا آ
 قابلیتی را ندارد.

 خالصه فصل  
در این فصل با اصول و مبانی هوش مصنوعی یا هوش ماشینی آشنا شدیم و    

نحوه عملکرد آن و مقایسه کوچکی بین هوش انسان و هوش ماشین را ارایه دادیم 
هایی جهت یادگیری و هوشمند و یاد گرفتیم که هوش مصنوعی از چه الگوریتم

همچنین بودن استفاده میکند و شباهت یادگیری ماشین و انسان را بررسی کردیم. 
راجع به واقعیت مجازی و ارتباط تنگاتنگی که بین هوش مصنوعی و انسان برقرار 

 کرده و شروع آن در کشور ایران سخن گفتیم.

شش گانه ، الگوریتم های  یاحلمر  همچنین نظریه آقای بلوم را خواندیم که در    
یادگیری ماشین مراحل یک تا پنج را به خوبی انجام می دهند )به شرط وجود داده( 
و خبر مهیج و البته اندکی خطرناک این است که الگوریتم های جدیدی که مبتنی بر 
یادگیری عمیق است، می تواند حتی مرحله شش، یعنی ایجاد چیزی که اصال در دنیا 

ی انسان ها نیز وجود نداشته است را نیز یاد بگیرد. مثال الگوریتم شرکت حتی برا
گوگل، با چرخش در ویدیوهای یوتیوب، توانسته بدون هیچ پیش فرض گذاری 

و  ادامه بحث یادگیری ماشین .مفهوم گربه را یاد بگیرد…( )همان فرض خطی بودن و
 ایم.را در فصل بعد برای شما بیان کرده  الگوریتم های آن
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از « یادگیری ماشین مبتنی بر هوش مصنوعی»در زمینه یادگیری ماشین در کتاب    
همین مولف مفصل سخن گفته شده لذا با توجه به اهمیت موضوع با مقدمه ای 

 اشت.کنون خواهیم دری بر یادگیری ماشین از ابتدا تانسبتا ساده مرو

ی  های آماری مورد استفاده ها و مدل ی علمی الگوریتم یادگیری ماشین، مطالعه   
های واضح از الگوها  های کامپیوتری است که بجای استفاده از دستورالعمل سیستم

 برند.  و استنباط برای انجام وظایف سود می

اشین یک های یادگیری م ای از هوش مصنوعی، الگوریتم به عنوان زیر مجموعه  
بینی یا  های آموزش" به منظور پیش های نمونه یا "داده مدل ریاضی بر اساس داده

 کنند.  ریزی آشکار، ایجاد می گیری بدون برنامه تصمیم

ً چندین بار در روز از یادگیری ماشین استفاده می   کنید، حتی بدون  شما احتماال
گوگل یا بینگ انجام  آنکه بدانید. هر بار که شما یک جستجوی اینترنتی در

ها  افزار یادگیری ماشینی آن شود چرا که نرم دهید، یادگیری ماشینی انجام می می
بوک یا  است. هنگامی که فیس بندی برای یک صفحه وب را درک کرده چگونگی رتبه

شناسد، این هم یادگیری ماشین  دوستان و تصاویر شما را می اپلبرنامه عکس 
کنید و فیلتر هرزنامه شما را از داشتن مجدد  است. هر بار که ایمیل خود را چک می

است  ی شما آموخته کند نیز به همین دلیل است که رایانه هزاران هرزنامه خالص می
دگیری ماشین است. این را از غیرهرزنامه تشخیص دهد. این همان یا  که هرزنامه

ها بدون نیاز به یک برنامه صریح در مورد یک  شود رایانه علمی است که باعث می
 موضوع خاص یاد بگیرند. 

 ی یادگیری ماشینها اهداف و انگیزه

ها بتوانند به تدریج و با  ها و سامانه هدؼ یادگیری ماشین این است که رایانه  
انجام وظیفه مورد نظر پیدا کند. گستره این وظیفه ها کارایی بهتری در  افزایش داده

تواند از تشخیص خودکار چهره با دیدن چند نمونه از چهره مورد نظر تا فراگیری  می
 های دوپا با دریافت سیگنال پاداش و تنبیه باشد.  برداری روبات شیوه گام

  نظریاست. به لحاظ  شود گسترده هایی که در یادگیری ماشین می طیف پژوهش  
پذیری و  ای به وجود بیاورند و امکان های یادگیری تازه اند که روش گران بر آن پژوهش

ای از  شان مطالعه کنند و در سوی دیگر عده های کیفیت یادگیری را برای روش
ای اعمال  های یادگیری ماشینی را بر مسایل تازه کنند روش گران سعی می پژوهش

هایی از  شده دارای مؤلفه های انجام ست و پژوهشکنند. البته این طیف گسسته نی
 هر دو رویکرد هستند. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D9%84
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های عملیاتی و بهبود  یادگیری ماشین کمک فراوانی به صرفه جویی در هزینه  
کند. به عنوان مثال در صنعت نفت و  ها می سرعت عمل تجزیه و تحلیل داده

ها  ی تمام حفاریهای عملیات پتروشیمی با استفاده از یادگیری ماشین، داده
شود که در  هایی تنظیم می ها، الگوریتم گیری شده و با تجزیه و تحلیل داده اندازه

 تری داشته باشیم.  های بعدی استخراج پربازده و بهینه حفاری

 بندی مسایل تقسیم

بندی بر اساس نوع  های متداول در یادگیری ماشینی، تقسیم بندی یکی از تقسیم  
 ار کارگزار هوشمند است. به سناریوی زیر توجه کنید: های در اختی داده

تواند توسط دوربینی دنیای  اید که می نما خریده فرض کنید به تازگی رباتی سگ  
هایش صداها را بشنود، با بلندگوهایی با  خارج را مشاهده کند، به کمک میکروفن

نین در جعبه چ اش را حرکت دهد. هم شما سخن بگوید )گیریم محدود( و چهارپایه
توانید انواع مختلف دستورها  این ربات دستگاه کنترل از راه دوری وجود دارد که می

 های این دستورها آشنا خواهید شد.  را به ربات بدهید. در ادامه با بعضی از نمونه

خواهید بکنید این است که اگر ربات شما را دید خرناسه بکشد  اولین کاری که می  
کنیم که ربات  ی را مشاهده کرد با صدای بلند عوعو کند. فعالً فرض میا اما اگر غریبه

است. پس کاری که   توانایی تولید آن صداها را دارد اما هنوز چهره شما را یاد نگرفته
گیرید و به کمک کنترل از راه  اش قرار می های کنید این است که جلوی چشم می

کشیدن  بیند را با خرناسه اش می جلوی ای که دهید که چهره دورتان به او دستور می
دهید تا مطمئن  تان انجام می کار را برای چند زاویه مختلف از صورت مربوط کند. این

ً نیم رخ ببیند بهتان عوعو نکند.  باشید که ربات در صورتی که شما را از مثال
ستور دهید و چهره غریبه را با د چنین شما چند چهره غریبه نیز به او نشان می هم

اید که چه  کنید. در این حالت شما به کامپیوتر ربات گفته عوعوکردن مشخص می
ورودی را به چه خروجی مربوط کند. دقت کنید که هم ورودی و هم خروجی مشخص 

است. به این شیوه یادگیری، یادگیری با  دار است و در اصطالح خروجی برچسب
 گویند.  نظارت می

گفتید  تان می کنید. برخالؼ دفعه پیشین که به رباتاینک حالت دیگری را فرض   
خواهید ربات خودش چنین  بار می ای را به چه خروجی ربط دهد، این چه محرکه

چیزی را یاد بگیرد. به این صورت که اگر شما را دید و خرناسه کشید به نحوی به او 
تباه به شما عوعو پاداش دهید )مثالً به کمک همان کنترل از راه دورتان( و اگر به اش

کرد، او را تنبیه کنید )باز هم با همان کنترل از راه دورتان(. در این حالت به ربات 
دهید ربات  گویید به ازای هر شرایطی چه کاری مناسب است، بلکه اجازه می نمی
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کنید. به این شیوه  خود کاوش کند و تنها شما نتیجه نهایی را تشویق یا تنبیه می
 گویند.  یری تقویتی مییادگیری، یادگ

ها  در دو حالت پیش قرار بود ربات ورودی را به خروجی مرتبط کند. اما گاهی وقت   
را به …( شنود و بیند )یا می خواهیم ربات بتواند تشخیص دهد که آنچه می تنها می

طور مشخص بداند  که به است ربط دهد بدون این تر دیده نوعی به آنچه پیش
که چه کاری در موقع دیدنش  است چه چیزی است یا این شده چیزی که دیده آن

مند شما باید بتواند بین صندلی و انسان تفاوت قایل  باید انجام دهد. ربات هوش
های دیگر انسان. در  اند و آن نمونه ها صندلی آنکه به او بگوییم این نمونه شود بی

روجی نیست، بلکه تنها جا برخالؼ یادگیری با نظارت هدؼ ارتباط ورودی و خ این
گویند  می ها است. این نوع یادگیری که به آن یادگیری بی نظارت ی آن بندی دسته

هایی است که کسی برچسبی به  بسیار مهم است چون دنیای ربات پر از ورودی
 ها اختصاص نداده اما به وضوح جزئی از یک دسته هستند.  آن

توانید مدت محدودی  یجه در روز فقط میجا که شما سرتان شلوغ است، در نت از آن  
شان را بگویید  با رباتتان بازی کنید و به او چیزها را نشان دهید و نام

های بسیاری را  گذاری کنید(. اما ربات در طول روز روشن است و داده )برچسب
تواند هم به خودی خود و بدون نظارت یاد بگیرد  جا ربات می کند. در این دریافت می

کنید، سعی کند از آن تجارب  نمایی می که هنگامی که شما او را راه اینو هم 
تری ببرد. ترکیبی که عامل  اش استفاده کند و از آموزش شما بهره بیش شخصی

های با برچسب استفاده  های بدون برچسب و هم از داده مند هم از داده هوش
 گویند.  کند به یادگیری نیمه نظارتی می می

 ظارتیادگیری با ن

یادگیری تحت نظارت، یک روش عمومی در یادگیری ماشین است که در آن به یک   
خروجی ارائه شده و سیستم تالش  –های ورودی  ای از جفت سیستم، مجموعه

کند تا تابعی از ورودی به خروجی را فرا گیرد. یادگیری تحت نظارت نیازمند  می
یادگیری تحت نظارت خود به  تعدادی داده ورودی به منظور آموزش سیستم است.

بندی. رگرسیون آن دسته از مسائل  شود: رگرسیون و طبقه دو دسته تقسیم می
هستند که خروجی یک عدد پیوسته یا یک سری اعداد پیوسته هستند مانند 

بینی قیمت خانه بر اساس اطالعاتی مانند مساحت، تعداد اتاؽ خوابها، و غیره  پیش
شود که خروجی یک عضو از یک  دسته از مسائل گفته میبندی به آن  و دسته طبقه

بینی  بینی اینکه یک ایمیل هرزنامه هست یا خیر یا پیش مجموعه باشد مانند پیش
ای از مسائل وجود دارند که  بیماری. با این حال رده 11 نوع بیماری یک فرد از میان 

ها  برای آن خروجی مناسب که یک سیستم یادگیری تحت نظارت نیازمند آن است،
موجود نیست. این نوع از مسائل چندان قابل جوابگویی با استفاده از یادگیری 
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تحت نظارت نیستند. یادگیری تقویتی مدلی برای مسائلی از این قبیل فراهم 
کند تا تقابالت خود با یک محیط پویا  سیستم تالش می  آورد. در یادگیری تقویتی می

ای است که یک عامل  نماید. یادگیری تقویتی مسئله را از طریق آزمون و خطا بهینه
بایست رفتار خود را از طریق تعامالت آزمون و خطا با یک محیط پویا فرا گیرد،  که می

شود.  خروجی ارائه نمی -با آن مواجه است. در یادگیری تقویتی هیچ نوع زوج ورودی
به عامل ارائه  به جای آن، پس از اتخاذ یک عمل، حالت بعدی و پاداش بالفصل

ها با استفاده از تنبیه و تشویق است بدون  ریزی عامل شود. هدؼ اولیه برنامه می
 ها شود.  آنکه ذکری از چگونگی انجام وظیفه آن

 یادگیری با نظارت آماری

شود.  در یادگیری با نظارت آماری احتمال خروجی بر حسب ورودی محاسبه می   
است. دو روش کلی برای پیدا p {\displaystyle p }ع یادگیری در واقع پیدا کردن تاب

( و روش Generativeوجود دارد: روش تولیدی )p {\displaystyle p }کردن تابع 
 p  (y  |x { )\displaystyle(. در روش تشخیصی Discriminativeتشخیصی )

p(y|x })یادگرفته می ً p  (y  )شود ولی در روش تولیدی ابتدا  مستقیما
{\displaystyle p(y })شوند و بعد با استفاده از قانون بیز  ها برآورد می داده
(Bayes )p  (y  |x { )\displaystyle p(y|x })شود.  محاسبه می 

 تعریف ریاضی یادگیری با نظارت

هایی که در آن هر نمونه  های آموزشی به صورت جفت در یادگیری با نظارت، مثال   
اندیس هر مثال در i {\displaystyle i }اند و  دهبه همراه بر چسب آن داده ش

است. هدؼ در این یادگیری D {\displaystyle D }های آموزشی  مجموعه مثال
های ورودی دیده  است که بتواند برای نمونهf {\displaystyle f }بدست آوردن تابع 

f  (x  )بر چسب مناسب را برگرداند یعنی x {\displaystyle x }نشده 
{\displaystyle f(x }) توانند یک بردار باشند. اگر بر  نمونه و بر چسب هر دو می

( Regression« )رگرسیون»چسب یک عدد حقیقی باشد مسئله پیش روی ما 
« بندی طبقه»باشد به مسئله  عدد صحیحشود. اگر بر چسب یک  نامیده می

(Classificationگفته می )  .شود 

 یادگیری بی نظارت

 Unsupervised machine: انگلیسییادگیری بی نظارت یا یادگیری بدون نظارت )   
learning یری ماشینییادگ، در مقابل یادگیری بانظارت(، یکی از انواع یادگیری در 

های بدون برچسب و برای یافتن الگوهای پنهان در  است. اگر یادگیری بر روی داده
ها انجام شود، یادگیری، بدون نظارت خواهد بود. از انواع یادگیری بدون  این داده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 خصیص پنهان دیریکلهت(، Clustering) بندی خوشهتوان به الگوریتمهای  نظارت می
(LDA( و جاسازی لغات )Word Embedding .اشاره کرد ) 

 

 مثالی از یادگیری بی نظارت

های متعددی زد. یکی از  توان مثال از یادگیری نظارت نشده در دنیای امروز می  
های اجتماعی داده  ها پیشنهادهایی است که به کاربران در شبکه پرکاربردترین آن

العاده زیادی از هر فرد در مورد  های فوؽ ان مثال در اینستاگرام دادهشود. بعنو می
کنندگان او و ... وجود دارد. اینستاگرام  کند، دنبال عالیق، کسانی که دنبال می

های او را تعیین کرده و  آورد، ویژگی هایی که از کاربر بدست می براساس داده
ای که کاربر درون آن قرار گرفته   کند. در نهایت با توجه به خوشه بندی می خوشه

های متعددی به وی در جهت درگیر کردن بیشتر او با این شبکه  است، پیشنهاد
 دهد.  اجتماعی می

 یادگیری تقویتی

هدؼ یادگیری تقویتی که بخشی از یادگیری ماشین است این است که چگونه   
د تا پاداش بهینه عاملهای نرم افزاری، باید یک عمل را مناسب محیط انتخاب کنن

بیشینه شود. این رشته به دلیل کلی بودن  در بسیاری از رشته های دیگر از جمله 
ئوری اطالعات ، بهینه سازی ، تئوری کنترل ، تحقیق در عملیات ، ت نظریه بازی

مبتنی بر شبیه سازی ، سیستم های چند عامل ، هوشمند جمعی، آمار و الگوریتم 
های ژنتیکی مورد مطالعه قرار می گیرد. در یادگیری ماشین ، محیط به طور معمول 

( معرفی می شود. بسیاری از MDPبه عنوان یک فرآیند تصمیم گیری مارکوؼ )
ری تقویتی از تکنیک های برنامه نویسی پویا استفاده می کنند. الگوریتم های یادگی

در الگوریتم های یادگیری تقویتی ، فرضیه مبتنی بر دانش یک مدل دقیق ریاضی از 
MDP  نیست و هنگامی که مدل های دقیق غیرقابل دسترسی هستند مورد استفاده

خودران یا در یادگیری  قرار می گیرد. الگوریتم های یادگیری تقویتی در وسایل نقلیه
 بازی در برابر حریف انسانی استفاده می شود. 

 یادگیری دیکشنری پراکنده

یادگیری دیکشنری پراکنده یا فرهنگ لغت پراکنده یک روش یادگیری ویژگی است   
که در آن یک مثال آموزشی به عنوان ترکیبی خطی از توابع پایه ارائه می شود ، و 

ماتریس پراکنده است. این مساله از نوع به شدت  فرض بر این است که یک
یک روش  K-SVDاست و حل تقریبی آن دشوار است. الگوریتم  NP-hardسخت 

اکتشافی معمول برای یادگیری دیکشنری پراکنده است. یادگیری دیکشنری پراکنده 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5_%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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در چندین زمینه استفاده شده است. در دسته بندی ، مسئله مشخص کردن 
که قبال دیده نشده اند متعلق به نمونه آموزشی اند. برای دیکشنری  کالسهایی است

که در آن هر کالس از قبل ساخته شده است ، یک مثال آموزشی جدید با کالس 
همراه است که به بهترین شکل توسط دیکشنری مربوطه نمایش داده می شود. 

استفاده شده مثال یادگیری دیکشنری پراکنده در تشخیص و جداسازی نویز تصویر 
است. ایده اصلی این است که تکه های تصویر تمیز و بدون نویز می تواند جداگانه 

 توسط یک دیکشنری تصویری نشان داده شود ، اما قسمت نویز نمی تواند. 

 )هوشمندی ماشین(ماشین یادگیری
یکی از زیر مجموعه های  (Machine Learning) یادگیری ماشیندانستیم که    

وعی است که به سیستم ها این امکان را می دهد تا به صورت خودکار هوش مصن
یادگیری و پیشرفت داشته باشند بدون اینکه نیاز باید تا یک برنامه نویسی 
مخصوص به آن یادگیری خاص را انجام داد. تمرکز اصلی یادگیری ماشینی بر توسعه 

ها برای  ور خودکار از آنها، به ط هایی است که بتوانند با دسترسی به داده برنامه
 .یادگیری خود سیستم استفاده کنند

در یادگیری ماشین فرآیند یادگیری با مشاهدات یا داده ها آغاز می شود و    
کند تا به  سیستم از مثال ها، تجارب مستقیم و یا دستور العمل ها و.. استفاده می

ی و حل مسئله یک الگو مشخص برسد و بر اساس آن الگو شروع به تصمیم گیر
کند. هدؼ اصلی یادگیری ماشین آن است که به کامپیوتر اجازه بدهیم که بدون 
دخالت و کمک انسان به طور اتوماتیک یادگیری داشته باشند و بتواند بر اساس 

 .ها رفتار خود را تنیم کند مشاهدات و داده

دارد و هر روزه الگوریتم های بسیار مختلفی برای یادگیری ماشین وجود گفتیم که   
شوند. به طور معمول این  صدها الگوریتم جدید نیز در این زمینه تولید می

مانند یادگیری نظارت شده، ) (learning style) ها به وسیله سبک یادگیری الگوریتم
یادگیری بدون نظارت، یادگیری نیمه نظارت( و یا با توجه به شباهتشان در فرم و 

ی، برگشت، درخت تصمیم گیری، دسته کردن، یادگیری عملکرد ) مانند طبقه بند
بندی، تمام الگوریتم های  گروه بندی می شوند. صرؼ نظر از هر دو گروه…( عمیق و

 :کنند های زیر فعالیت می یادگیری ماشین معموال در زمینه

  

  نمایش: مجموعه ای از طبقه بندی کننده ها یا زبانی که کامیوتر آن را می
 .فهمد

 بی: همچنین معروؼ به عملکرد هدؼ/نمره دهیارزشیا. 
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  بهینه سازی: روش جست و جو؛ اغلب طبقه بندی کننده ای با باالترین
 .امتیاز

ها و تعمیم  های یادگیری ماشین تفسیر موفقیت آمیز داده هدؼ اساسی الگوریتم 
 .های آموزش داده شده است ها به فراتر از نمونه یادگیری

 عمیق یادگیری
یری عمیق نوعی از یادگیری ماشین و هوش مصنوعی است که در واقع از یادگ   

کند.  گیرد، تقلید می روشی که ذهن انسان برای یادگیری موضوع خاصی به کار می
باشد که شامل آمار و مدل  این نوع از یادگیری یکی از عناصر مهم در علم داده می
داده که وظیفه جمع آوری ، سازی پیش بینی است. یادگیری عمیق برای دانشمندان 

تجزیه و تحلیل و تفسیر مقادیر زیادی از داده ها را دارند، بسیار کاربردی است و 
 .ها را سریعتر و آسان تر می کند روند تحلیل و تفسیر داده

به نوعی می توان گفت یادگیری عمیق در واقع همان یادگیری ماشین است به    
ه، نمایش یا انتزاع، عمل یادگیری را برای یک گونه ای که در سطح کارهای پیچید
دهد و به این صورت ماشین درک بهتری از  سیستم هوش مصنوعی انجام می

کند و می تواند الگوهای مختلف را شناسایی کند. در  واقعیت های وجودی پیدا می
ساده ترین سطح، یادگیری عمیق را می توان راهی برای خودکار سازی تجزیه و 

 .ها دانست ش بینیتحلیل پی

های عصبی آشنا باشید.  برای شناسایی نحوه کار کرد یادگیری عمیق باید با شبکه   
های عصبی هستند که  این نوع از یادگیری در واقع همانند یادگیری به وسیله شبکه

باشند و هر چقدر در این الیه ها جلو تر بروید به مدل  دارای الیه پنهان زیادی می
 .رسید تری می ر و کاملت های پیچیده

 های هوش مصنوعی دسته بندی سیستم

آرند هینتز، استادیار زیست شناسی تلفیقی و علوم کامپیوتر دانشگاه ایالتی    
میشیگان، هوش مصنوعی را به چهار دسته کلی تقسیم بندی می کند. این دسته 

که هنوز بندی شامل سیستم هایی که امروزه وجود دارند تا سیستم های احساسی 
 :وجود ندارند را در بر می گیرد. این دسته ها به شرح زیر هستند

 نوع اول: ماشین های انفعالی

 1991 است که یک برنامه شطرنج بود که در دهه  deep blue نمونه این دسته   
می  deep blue توانست گری کاسپاروؼ، قهرمان شطرنج جهان را شکست دهد
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شطرنج را شناسایی کند و حرکت های پیش رو را  توانست مهره های روی هر خانه
پیش بینی کند. مشکل برنامه آن بود که نمی توانست تجربه های قبلی خود را به 
یاد بسپارد و از آن برای حرکت های آینده اش استفاده کند. این برنامه هربار تمام 

ترین آن ها حرکت های استراتژیک ممکن خود و رقیب را بررسی و آنالیز می کرد و به
را انتخاب می کرد. این نوع از هوش مصنوعی و برنامه های این چنینی برای هدؼ 
های محدودی قابل استفاده هستند و نمی توانند به راحتی در موقعیت های دیگری 

 .کاربرد داشته باشند

 نوع دوم: حافظه محدود

 این سیستم هوش مصنوعی برعکس قبلی می تواند از تجارب گذشته برای
تصمیمات آینده اش استفاده کند. برخی از کارکرد های تصمیم گیری در ماشین 
های خود ران از این نوع طراحی هستند. این نوع ماشین ها از مشاهداتشان برای 
تصمیماتی که در آینده ای نه چندان دور می خواهند بگیرند استفاده می کنند. مثال 

تند را عوض کنند. البته این نوع اینکه الینی که در آن در حال رانندگی هس
 .مشاهدات و تجربیات به صورت همیشگی ذخیره نمی شوند

 

 نوع سوم: تئوری ذهن

این نوع از هوش مصنوعی هنوز وجود ندارد اما اساس این عبارت روانشناختی به    
تمامی اعتقادات و دانش ها، آرزوها و آمال و نیت هر فرد بر می گردد و تاثیری که 

ام از آن ها بر تصمیم گیری یک فرد دارد. این هوش مصنوعی قادر به درک و هر کد
 .آنالیز این نوع از تصمیم گیری ها می باشد
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 نوع چهارم: خود آگاهی

در این دسته سیستم هوش مصنوعی آگاهی از خود و هوشیاری وجود دارد.    
لتی هستند و ماشین های دارای خود آگاهی می توانند بفهمند که در چه سطح و حا

می توانند از اطالعاتی که بدست می آورند احساسات دیگران را نتیجه گیری کنند. 
 .البته این نوع از هوش مصنوعی نیز همانند مورد سوم هنوز وجود ندارد

اکنون که با دسته بندی های مختلف هوش مصنوعی آشنا شدید و انواع مختلف    
های هوشمند آشنا شدید وقت آنست تا یادگیری ماشن با آموختید و با ماشین 

شما را با مبحث بسیار جالب و پر کاربرد در همین زمینه آشنا کنم. روشی که به 
کمک آن حل بسیاری از مسایل آسانتر و هوشمندانه تر شده است و در حال 
پیشرفت روزافزون و بلندپروازانه ای است. شاید بتوان آن را روشی برای تصمیم 

 ت نام این روش منطق فازیست.  گیری نیز دانس

  منطق فازی

گیری کمک کرده  منطق فازی، امروزه به حل بسیاری از مسائل مربوط به تصمیم   
ها را تولید  است بطوری که در بیشتر مواقع، بهترین تصمیم براساس ورودی

ریزی شده است و به  های انسانی پایه گیری برمبنای تصمیم  کند. منطق فازی، می
 منطق بولی یا (Aristotle Logic) توان آن را توسعه منطق ارسطویی ی میصورت

(Boolean Logic) .امروزه برمبنای منطق فازی، اعداد فازی دانست Fuzzy 
Numbers محاسبات فازی (Fuzzy Arithmetic) های آماری فازی و حتی روش 

(Statistical Fuzzy Tools)  ها و  بندی فازی ایجاد شده است. دستگاه نظیر خوشه
های مشابه  هایی تولید شده که دارای عملکرد به مراتب بهتر نسبت به دستگاه رایانه

 .با منطق بولی هستند

 (Fuzzy Logic) منطق فازیآشنایی با 

شد ولی عبارت منطق فازی  آغاز 1921 مفهوم و مطالعه در مورد منطق فازی از سال    
در دانشگاه  1965 ( در سال 2117 -1921 عسگرزاده )  اولین بار توسط پروفسور لطفی

های دیجیتال،  برکلی به کار رفت. ایشان با توجه به منطق به کار رفته در دستگاه
های ذهن انسان را  سازی تفکرات و ایده ها توانایی شبیه متوجه شد که این دستگاه

توانند مانند انسان فکر کنند زیرا منطق دیجیتال برای هر تصمیم  ند و نمیدارا نیست
گیرد، در حالیکه تفکر  را در نظر می (False) و غلط (True) فقط دو وضعیت درست

 .کند انسانی درجاتی از درستی یا نادرستی را برای تصمیم محسوب می

https://blog.faradars.org/digital-logic/
https://blog.faradars.org/digital-logic/
https://blog.faradars.org/digital-logic/
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به جای در نظر گرفتن دو  توان رویکرد منطق فازی را به شکلی تصور کرد که می   

وضعیت مثال سیاه یا سفید، طیفی از رنگ خاکستری را جایگزین کرد که از یک طرؼ 
های مختلفی  در حوزه شود. به رنگ سفید و از طرؼ دیگر به رنگ سیاه محدود می

 (Control Theory) و نظریه کنترل (Artificial Intelligence) مانند هوش مصنوعی
ها،  شود. بنابراین با استفاده از منطق فازی در این زمینه ستفاده میاز منطق فازی ا

های غیرقطعی و غیرصریح، محاسبات و  ها قادر هستند براساس داده رایانه
 .سازی کنند تصمیم

 خصوصیات منطق فازی

گذرد و مقاالت بسیاری  سال از ابداع دکتر لطفی زاده در منطق فازی می 51بیش از    
های  زیر نظر ایشان یا با ارجاع به مقاله اصلی نوشته شده است و جنبه در این زمینه

مختلف این منطق و محاسبات بر مبنای اعداد فازی مورد بررسی قرار گرفته است. 
 .پردازیم در ادامه به معرفی برخی از خصوصیات منطق فازی می

سائل توان منطق فازی را یک راه حل جامع برای همه م مشخص است که نمی   
دانست. بنابراین مهم است که بدانیم در چه مواقعی نباید از منطق فازی استفاده 

پردازیم که بهتر است از منطق فازی  هایی می کرد. در لیست زیر به معرفی زمینه
 .استفاده نشود

 ها و فضای نتایج برای منطق فازی مناسب نیستند اگر داده. 
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 شود، منطق فازی کارساز نیست گانه استفاده می زمانی که از حواس پنچ. 
 کنند،  گیری بدون منطق فازی به خوبی کار می های کنترل و تصمیم اگر روش

 .ها را به منطق فازی تبدیل کنیم پس احتیاجی نیست که آن

 ساختار منطق فازی

اند. همچنین در  منطق فازی دارای چهار بخش اصلی است که در ادامه معرفی شده   
 .شود ها به خوبی دیده می ارتباط این بخشنمودار زیر نحوه 

 
ها و شرایطی است که به صورت  این بخش، شامل همه قاعده :قوانین پایه   
اند تا قادر به کنترل تصمیمات یک  توسط یک متخصص مشخص شده« آنگاه…اگر»

های  باشند. با توجه به روش (Decision-making system) گیری سیستم تصمیم
فازی، امکان تنظیم و کاهش قواعد و قوانین بوجود آمده است به  جدید در نظریه

 .توان بهترین نتیجه را گرفت طوری که با کمترین قوانین می

شوند. به  ها به اطالعات فازی تبدیل می در گام فازی سازی، ورودی :فازی سازی   
ها و اعداد  این معنی که اعداد و ارقام و اطالعاتی که باید پردازش شوند، به مجموعه

ها در یک سیستم  های ورودی که مثال توسط حسگر فازی تبدیل خواهند شد. داده
اند، به این ترتیب تغییر یافته و برای پردازش برمبنای  گیری شده کنترل، اندازه

 .شوند منطق فازی آماده می

های حاصل از فازی  در این بخش، میزان انطباؽ ورودی :موتور استنتاج یا هوش   
شود. به این ترتیب براساس درصد انطباؽ،  ازی با قوانین پایه مشخص میس

 .شود تصمیمات مختلفی به عنوان نتایج حاصل از موتور استنتاج فازی تولید می

در آخرین مرحله نیز نتایج حاصل از استنتاج فازی که به صورت  :برگرداندن از فازی   
شوند. در این  کمی و رقمی تبدیل می ها و اطالعات ها فازی هستند به داده مجموعه

ها که شامل تصمیمات مختلف به همراه درصدهای  مرحله شما با توجه خروجی
زنید. معموال  های متفاوتی هستند، دست به انتخاب بهترین تصمیم می انتطباؽ

 .این انتخاب برمبنای بیشترین میزان انطباؽ خواهد بود
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 منطق فازی و احتمال

فته شد، در منطقی فازی درجه قطعیت یا میزان درستی یک گزاره همانطور که گ   
نیز برای وقوع یک  نظریه احتمال شود. در بیان می 1تا  1توسط یک عدد در فاصله 

رسد که  می کنیم. به این ترتیب به نظر استفاده می 1تا  1پیشامد از عددی بین 
بنابراین اگر با دید  انطباقی بین این دو مفهوم و البته با کاربرد متفاوت وجود دارد.

توان آن را در  ، می«، یک فرد، عینکی هستند.91۹با احتمال »نظریه احتمال بگوییم: 
« است. 1.9درجه عضویت فردی به گروه افراد عینکی برابر با »منطق فازی به صورت: 

های  توان گفت که احتمال، یک مدل ریاضی برای پدیده می این ترتیب نشان داد. به
نامشخص و تصادفی است و از طرفی منطق فازی نیز مدلی برمبنای ریاضیات است 

 Truth) ، از مقداری به عنوان میزان درستی که برای تعیین حقیقت برای هر پدیده
Degree)  کند استفاده می. 

 منطق فازی و منطق بولی

ر این بخش نیز به مقایسه دو منطق فازی و منطق بولی که گاهی به منطق د   
پردازیم. در منطق بولی درستی هر گزاره براساس دو  دیجیتال نیز معروؼ است، می

شود. در حالیکه در منطق فازی  تعیین می (False) و نادرست (True) مقدار درست
 (Degree of Membership) درستی هر گزاره منطقی براساس درجه عضویت

توان ارزش  تر می ها به جمالت ساده مشخص خواهد شد. البته گاهی با تفکیک گزاره
ها را در منطق  توان ارزش گزاره را به صورت منطق فازی تغییر دارد ولی نمی  درستی

 .فازی به صورت فقط دو وضعیت درست یا نادرست تبدیل کرد

ض آن، همزمان برقرار نیست، درحالیکه در در منطق بولی، درستی یک گزاره و نقی   
توان براساس درجه عضویت، درستی هر دو گزاره و نقیض آن گزاره را  منطق فازی می

در منطق بولی  ها ترکیب گزاره مشخص کرد. به بیان دیگر به کمک
است. به این معنی که ترکیب فصلی هر گزاره با نقیض  T≡P∨∼TP≡P∨∼P گزاره

ر حالیکه در منطق خودش، یک گزاره همیشه درست یا تاتولوژی ایجاد خواهد کرد. د
فازی، ترکیب فصلی هر گزاره با نقیضش دارای درجه قطعیت است که لزوما یک 

 .گزاره همیشه درست نخواهد بود

 ها مجموعه نظریه فازی و کالسیک

شود که نشان  ها، براساس قانون عضویت مشخص می در نظریه کالسیک مجموعه   
در نتیجه محدوده یک مجموعه و  دهد هر شئ به یک مجموعه تعلق دارد یا خیر. می

ها با  اعضای آن کامال شفاؼ و قابل تعیین است. در حالیکه در نظریه مجموعه
 1تا  1رویکرد فازی، تعلق هر شئ به یک مجموعه با درجه عضویت که مقداری بین 

تواند با درجه عضویت  یک شئ باشد، می a شود. برای مثال، اگر است تعیین می

https://blog.faradars.org/probability-theory/
https://blog.faradars.org/probability-theory/
https://blog.faradars.org/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://blog.faradars.org/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87/
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متعلق  B به مجموعه 1.7تعلق داشته باشد و با درجه عضویت  A به مجموعه 1.3
های یک مجموعه فازی به روشن، قابل تعیین نیست و  باشد. بنابراین کران

 .توان به طور قطع در مورد حدود یا اعضای یک مجموعه قضاوت کرد نمی

 ای برای منطق فازی و منطق بولی یک مثال مقایسه

رود. البته  های باینری به کار می بسیاری از سیستم منطق بولی یا دیجیتال، در   
های کنترل بسیار کارا و موثر ظاهر شده است. در  منطق فازی نیز امروزه در سیستم

ادامه به بررسی و مقایسه منطق فازی و منطق بولی با استفاده از یک مثال 
وان ت فرض کنید یک سیستم فازی طراحی شده است که توسط آن می پردازیم. می

داری افراد را مشخص کرد. در مقابل براساس یک سیستم دیجیتال یا  میزان امانت
شود. به نمودار زیر و تفاوت  گیری و تعیین می داری افراد اندازه منطق بولی نیز امانت

توان در مورد  نتایج حاصل از این دو سیستم توجه کنید. مشخص است که نمی
طور قطع نظر داد در حالیکه در منطق دیجیتال  داری افشین در منطق فازی به امانت

 .پذیر است این کار به راحتی امکان
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 های منطق فازی مزایای استفاده از سیستم

های منطق فازی، ساده و قابل درک است. همچنین منطق فازی  ساختار سیستم   
نترل شود. از طرفی ک امروزه در مقیاس تجاری و آزمایشگاهی بسیار به کار گرفته می

ها را با استفاده از منطق فازی  جویی در هزینه ها و صرفه تر ماشین بهتر و موثر
پذیر کرد. ممکن است به منطق فازی به دلیل نادقیق بودن نتایج  توان امکان می

توان  حاصل، خرده گرفته شود ولی به دلیل قابل قبول بودن نتایج حاصل شده، می
 .ها نادقیق مواجه باشیم صوص اگر با ورودیآن را با اطمینان استفاده کرد، بخ

ریزی را به شکل  توان براساس منطق فازی، برنامه همچنین در زمینه کنترل می   
ها فرآیند تولید متوقف نشود. به این ترتیب در  انجام داد که با از کار افتادن حسگر

ت بطوری که پذیر اس ها با منطق فازی امکان همین زمینه، باال بردن کارایی سیستم
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با استفاده از حسگرهای ارزان قیمت فرآیند کنترل سیستم به خوبی و با هزینه کم 
در انتها، شاید بتوان بهترین دلیل استفاده از منطق فازی را حل  پذیرد. صورت می

 .تر در نظر گفت های موثرتر و ساده مسائل پیچیده با راه حل

 های منطق فازی معایب سیستم

سازی برمبنای  تعیین شده، فرآیند تصمیم که برمبنای قوانین از پیشآنجایی   از   
گیرد، اگر این قوانین دچار نقص یا اشکال باشند، ممکن  منطق فازی صورت می

است نتایج اصال قابل قبول نباشند. انتخاب تابع عضویت و قوانین پایه از 
ه سازی منطق های فازی است. از طرفی پیاد های ایجاد سیستم ترین قسمت مشکل

متاسفانه  بر دارد. ها متعدد و زمان افزارهای رایج احتیاج به آزمایش فازی در سخت
کارایی منطق فازی در بازشناسی الگو نسبت به شبکه عصبی در یادگیری ماشین 

به آن کمتر پرداخته  (Data Science) کمتر است. به همین علت در علم داده
 .شود می

 فصل خالصه

اشین به معنای آموزش ماشین )توسط انسان یا خود ماشین( و انجام یادگیری م   
نند یادگیری کارها توسط هوشمندی ماشین است و آموختیم که روشهای مختلفی ما

یادگیری تقویتی و برخی روشهای مدرن دیگر برای  نظارت،بانظارت، یادگیری بی 
از روشها مثالی زدیم.  یادگیری ماشین تاکنون معرفی و اجرا شده اند و برای هرکدام

عبارت فازی به معنی چیزی است که در ادامه با منطق فازی آشنا شدیم و گفتیم که 
 .واضح یا روشن نیستکامال 

قوانین  ای، شامل  های مبتنی بر منطق فازی یک فرایند چهار مرحله سیستم   
برعکس .است برگرداندن از فازی و( )هوش موتور استنتاج فازی فازی سازی، پایه،

 .دهد منطق دیجیتال دو مقداری، منطق فازی درجات درستی به هر گزاره نسبت می

های کالسیک، حدود هر مجموعه کامال تعیین شده است در  در نظریه مجموعه   
 .حالیکه برای اعضای یک مجموعه در نظریه فازی، درجه عضویت مالک تعلق است

ای دیجیتال به خوبی به کار رفته ه های کالسیک در طراحی سیستم نظریه مجموعه
های کنترل فازی استفاده  های فازی در بحث سیستم است در حالیکه مجموعه

 .شوند می

های استفاده از منطق فازی از صنایع سنگین مثل خودرو سازی و  حوزه   
هرچند اولین  .ها و وسایل خانگی گسترده شده است های کنترل تا دستگاه سیستم

ها آن را توسعه دادند و در  در آمریکا معرفی شد ولی بعدها ژاپنیبار منطق فازی 
 می کنند.خود از آن استفاده  هوشمند بسیاری از صنایع و محصوالت
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انسان، به اذعان بسیاری از دانشمندان،  زمغدر فصل های پیشین دیدیم که    
ی است که تا کنون در کل گیتی مشاهده شده و مورد مطالعه پیچیده ترین سیستم

قرار گرفته است. اما این سیستم پیچیده نه ابعادی در حد کهشکشان دارد و نه 
های امروزی است. پیچیدگی  های ابررایانه اش، بیشتر از پردازنده تعداد اجزای سازنده

میان اجزای آن  های فراوان موجود راز آلود این سیستم بی نظیر، به اتصال
های  گرمی انسان را از همه سیستم 1411گردد. این همان چیزی است که مغز  بازمی

 .دیگر متمایز می کند

فرایندهای خودآگاه و ناخودآگاهی که در حدود جغرافیایی بدن انسان رخ    
قدر پیچیده  دهند، همگی تحت مدیریت مغز هستند. برخی از این فرایندها آن می

ای در جهان امکان پردازش و انجام آن را ندارد. با  هیچ رایانه یا ابررایانه هستند، که
دهند که واحدهای سازنده مغز انسان، از نظر سرعت  این حال، تحقیقات نشان می

عملکرد، حدود یک میلیون بار کندتر از ترانزیستورهای مورد استفاده در تراشه های 
 .رایانه هستند CPU سیلیکونی

های بسیار انبوهی باز  قدرت پردازش بسیار باالی مغز انسان، به ارتباط سرعت و   
های سازنده مغز وجود دارد و اساساً، بدون وجود این  گردد که در میان سلول می

یافت و قطعاً  های ارتباطی، مغز انسان هم به یک سیستم معمولی کاهش می لینک
 .امکانات فعلی را نداشت

، عملکرد عالی مغز در حل انواع مسائل و کارایی باالی آن، گذشته از همه این ها   
ترین آرمان معماران  باعث شده است تا شبیه سازی مغز و قابلیت های آن به مهم

افزار تبدیل شود. در واقع اگر روزی فرا برسد )که البته ظاهرا خیلی  افزار و نرم سخت
های مغز انسان بسازیم، قطعاً  ای در حد و اندازه هم دور نیست( که بتوانیم رایانه

 .ها، رخ خواهد داد یک انقالب بزرگ در علم، صنعت و االبته زندگی انسان

های محاسباتی را  سازی الگوریتم ها امکان پیاده از چند دهه گذشته که رایانه   
سازی رفتار محاسباتی مغز انسان، کارهای  در راستای شبیه اند، فراهم ساخته

سوی متخصصین علوم رایانه، مهندسین و همچنین  پژوهشی بسیاری از
ای از علم هوش  ها، در شاخه ها شروع شده است، که نتایج کار آن دان ریاضی

شبکه های عصبی  شاخه هوش محاسباتی تحت عنوان موضوع  مصنوعی و در زیر
طبقه بندی شده است.  ANNs به اختصار Artificial Neural Networks یا مصنوعی

افزاری متعددی با  شبکه های عصبی مصنوعی، مدل های ریاضی و نرمدر مبحث 
اند، که برای حل گستره وسیعی از مسائل  الهام گرفتن از مغز انسان پیشنهاد شده

 .علمی، مهندسی و کاربردی، در حوزه های مختلف کاربرد دارند
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 های عصبی مصنوعی کاربردهای شبکه 

های هوشمند و به ویژه شبکه عصبی مصنوعی  امروز به قدری استفاده از سیستم   
گسترده شده است که می توان این ابزارها را در ردیف عملیات پایه ریاضی و به 

بندی کرد. چرا که کمتر رشته دانشگاهی  عنوان ابزارهای عمومی و مشترک، طبقه
بینی، طراحی و ساخت  گیری، تخمین، پیش است که نیازی به تحلیل، تصمیم

 های عصبی استفاده نشده باشد.  و در آن از موضوع شبکه داشته باشد

 های عصبی مصنوعی انواع شبکه

های عصبی مصنوعی  های محاسباتی تحت عنوان کلی شبکه انواع مختلفی از مدل   
ای از کاربردها قابل استفاده هستند و در هر  معرفی شده اند که هر یک برای دسته

و خصوصیات مغز انسان الهام گرفته شده ها  کدام از وجه مشخصی از قابلیت
 .است

ها، یک ساختار ریاضی در نظر گرفته شده است که البته به  در همه این مدل   
صورت گرافیکی هم قابل نمایش دادن است و یک سری پارامترها و پیچ های تنظیم 

 Training Algorithm دارد. این ساختار کلی، توسط یک الگوریتم یادگیری یا تربیت
 .شود، که بتواند رفتار مناسبی را از خود نشان دهد آن قدر تنظیم و بهینه می

دهد که در واقع ما نیز در  نگاهی به فرایند یادگیری در مغز انسان نیز نشان می   
ها و خاطرات ما،  ها، دانسته کنیم و همه مهارت مغزمان فرایندی مشابه را تجربه می

گیرند. این  های عصبی مغز شکل می میان سلول در اثر تضعیف یا تقویت ارتباط
تقویت و تضعیف در زبان ریاضی، خود را به صورت تنظیم یک پارامتر موسوم به 

 .کند سازی و توصیف می مدلWeight  وزن یا

های عصبی مصنوعی کامال متفاوت است و هر  های مختلف شبکه اما طرز نگاه مدل   
یری و تطبیق مغز انسان را هدؼ قرار داده و های یادگ یک، تنها بخشی از قابلیت

ایم که  های عصبی پرداخته اند. در ادامه به مرور انواع مختلف شبکه تقلید نموده
 .مطالعه آن در ایجاد یک آشنایی اولیه بسیار موثر خواهد بود
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 MLP  الیه یا پرسپترون چند

-Multi چند الیه یا های عصبی موجود، مدل پرسپترون ترین مدل ای یکی از پایه   
Layer Perceptron به اختصار MLP است که عملکرد انتقالی مغز انسان را

ای مغز انسان و  کند. در این نوع شبکه عصبی، بیشتر رفتار شبکه سازی می شبیه
های  انتشار سیگنال در آن مد نظر بوده است و از این رو، گهگاه با نام شبکه

های  شوند. هر یک از سلول نیز خوانده می (Feed forward Networks) خورد پیش
، پس از دریافت ورودی )از یک (Neuron) عصبی مغز انسان، موسوم به نورون

دهند و نتیجه را به  سلول عصبی یا غیر عصبی دیگر(، پردازشی روی آن انجام می
ای  دهند. این رفتار تا حصول نتیجه یک سلول دیگر )عصبی یا غیر عصبی( انتقال می

مشخص ادامه دارد، که احتماالً در نهایت منجر به یک تصمیم، پردازش، تفکر و یا 
 .حرکت خواهد شد
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 RBF شبکه های عصبی شعاعی یا

، نوع دیگری از شبکه های عصبی وجود MLP مشابه الگوی شبکه های عصبی   
ز ها، واحدهای پردازنده، از نظر پردازشی بر موقعیت خاصی متمرک دارند که در آن

 به اختصار) Radial Basis Functions هستند. این تمرکز، از طریق توابع شعاعی یا
RBF) های عصبی شود. از نظر ساختار کلی، شبکه سازی می مدل RBF  تفاوت چندانی

شان انجام  ها روی ورودهای ندارند و صرفا نوع پردازشی که نورون MLP های با شبکه
غالبا دارای فرایند یادگیری و  RBF ، شبکه هایدهند، متفاوت است. با این حال می

ها بر محدوده عملکردی  تری هستند. در واقع، به دلیل تمرکز نورون سازی سریع آماده
 .تر خواهد بود ها، راحت خاص، کار تنظیم آن

 

 SVM  های بردار پشتیبان یا ماشین

که عصبی ، غالبا توجه بر بهبود ساختار شبRBF و MLP در شبکه های عصبی   
های شبکه عصبی کمینه شود. اما  است، به نحوی که خطای تخمین و میزان اشتباه

 Support در نوع خاصی از شبکه عصبی، موسوم به ماشین بردار پشتیبان یا
Vector Machine  به اختصار  SVM صرفا بر روی کاهش ریسک عملیاتی مربوط به

، اشتراکات زیادی با SVM بکهشود. ساختار یک ش عدم عملکرد صحیح، تمرکز می
 .دارد و تفاوت اصلی آن عمالً در شیوه یادگیری است MLP شبکه عصبی
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 SOM  ده یا سازمان های خود نگاشت

-Self ده و یا سازمان یا نگاشت خود (Kohonen) شبکه عصبی کوهونن   
Organizing Map  به اختصار SOM  نوع خاصی از شبکه عصبی است که از نظر

ً با انواع شبکه عصبی که پیش از این مورد  شیوه عملکرد، ساختار و کاربرد، کامال
ده، از تقسیم  سازمان بررسی قرار گرفتند، متفاوت است. ایده اصلی نگاشت خود

عملکردی ناحیه قشری مغز، الهام گرفته شده است و کاربرد اصلی آن در حل 
معروؼ هستند. در واقع « یادگیری غیر نظارت شده مسائلی است که به مسائل 

های مشابه در میان  ها و دسته ، در پیدا کردن شباهتSOM کارکرد اصلی یک
هایی است که در اختیار آن قرار گرفته است. این وضعیت مشابه  انبوهی از داده

های حسی و حرکتی  دهد و انبوهی از ورودی کاری است که قشر مغز انسان انجام می
بندی( کرده  بندی )یا بهتر است بگوییم خوشه شابهی طبقههای م به مغز را در گروه

 .است
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 LVQ  ساز بردار یا یادگیرنده رقمی

برای حل مسائل  SOM این نوع خاص شبکه عصبی، تعمیم ایده شبکه های عصبی
 Learning Vector یا LVQ یادگیری نظارت شده است. از طرفی شبکه عصبی

Quantization  تعبیر شود که گویا شبکه عصبیمی تواند به این صورت MLP  با  
ترین کاربرد این  گیرد. اصلی یک رویکرد متفاوت، کاری را که باید انجام بدهد یاد می

نوع شبکه عصبی در حل مسائل طبقه بندی است که گستره وسیعی از کاربردهای 
 .دهد های هوشمند را پوشش می سیستم
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 Hopfield  شبکه عصبی هاپفیلد یا

ن نوع شبکه عصبی، بیشتر دارای ماهیتی شبیه به یک سیستم دینامیکی ای   
است که دو یا چند نقطه تعادل پایدار دارد. این سیستم با شروع از هر شرایط 

شود. همگرایی به هر نقطه تعادل،  به یکی از نقاط تعادلش همگرا می اولیه، نهایتا
تواند  ده است و در واقع میبه عنوان تشخیصی است که شبکه عصبی آن را ایجاد کر 

بندی استفاده شود. این سیستم، یکی  به عنوان یک رویکرد برای حل مسائل طبقه
های عصبی است که دارای ساختار بازگشتی است و در  ترین انواع شبکه از قدیمی

 .های داخلی وجود دارند ساختار آن فیدبک

 خالصه فصل

ی و انواع آن آشنا شدید و دیدید که در این فصل با ساختار کلی شبکه های عصب   
امروزه اکثر بهینه سازی های معادالتی را با استفاده از شبکه عصبی انجام می دهند، 
چرا که این روش با دقت بسیار باالیی خروجی های شما را بهینه می کند و پس از 
آن می توانید وارد فاز مطالعاتی دیگری همچون شبیه سازی شوید. البته بهینه 

 .سازی یکی از ویژگی های شبکه عصبی می باشد

شبكه های عصبی را می توان با اغماض زیاد، مدل های الكترونیكی از ساختار    
 .عصبی مغز انسان نامید

 .مكانیسم فراگیری و آموزش مغز اساساً بر تجربه استوار است   

و بنا شده مدل های الكترونیكی شبكه های عصبی طبیعی نیز بر اساس همین الگ   
اند و روش برخورد چنین مدل هایی با مسائل، با روش های محاسباتی كه به طور 

 .معمول توسط سیستم های كامپیوتری در پیش گرفته شده اند، تفاوت دارد

شبكه های عصبی شبیه سازی شده یا كامپیوتری، فقط قادرند تا بخش كوچكی از    
 .وژیك را شبیه سازی كنندخصوصیات و ویژگی های شبكه های عصبی بیول

در حقیقت، هدؼ از ایجاد یك شبكه عصبی نرم افزاری، بیش از آنكه شبیه سازی    
مغز انسان باشد، ایجاد مكانیسمی برای حل مسائل مهندسی با الهام از الگوی 

 .رفتاری شبكه های بیولوژیك است

ه یكدیگر در شبكه های عصبی بیولوژیك، نرون ها در ساختار ی سه بعدی ب   
 .اتصال یافته اند

اتصاالت بین نرون ها در شبكه های عصبی بیولوژیك آنقدر زیاد و پیچیده است    
َ كه   .نمی توان شبكه مصنوعی مشابهی طراحی كرد فعال
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تكنولوژی مدارات مجتمع امروزی به ما امكان می دهد كه شبكه های عصبی را در    
 .ساختار های دو بعدی طراحی كنیم

  ف آکادمیک شبکه عصبیتعری

ِ انسان در خود تعداد بسیار زیادی از نورون ها را جای داده است تا اطالعاِت  مغز
ها در مغزِ  مختلف را پردازش کرده و جهاِن اطراؼ را بشناسد. به صورت ساده، نورون

ها  گیرند. این نورون ها می ی دندروید های دیگر به وسیله انسان اطالعات را از نورون
ای فراتر رود به اصالح  العاِت ورودی را با هم جمع کرده و اگر از یک حدِ آستانهاط

های دیگر  ها به نرون شود و این سیگناِل فعال شده از طریق آکسون می (Fire) فعال
 .شود متصل می

البته که این توضیح در علم پزشکی مفید است ولی در علوِم کامپیوتر و   
های مغز برای ساخت الگوریتمی به نام  قط از نورونمصنوعی بهتر است ما ف هوش
 .گیریم بهره می  (Artificial Neural Network)عصبِی مصنوعی ی شبکه

ای را  های مختلف و پیچیده توان مدل های عصبی، می توسط الگوریتِم شبکه   
هایی با دقِت خوب انجام داد یا  بندی توان طبقه شناخت. برای مثال می

 .های بزرگ انجام دهیم ایی بر روی دادهه بندی خوشه

د اکنون مروری بر های عصبی آشنا شدی کلِی شبکه تا اینجای کار با ِشمایِ    
 می کنیم. کاربردهای شبکه های عصبی در پزشکی

شبکه های عصبی کاربرد های فراوانی می تواند در حوزه پزشکی داشته باشد، در 
 مورد استفاده قرار می گیرد؛حال حاضر این دانش در زمینه های زیر 

 سیستمهای تشخیص 
  پزشکی –آنالیز های شیمی 
 آنالیز تصویر 
 پیشرفت های دارویی 

سیستمهای تشخیص به طور عادی برای کشف سرطان و مشکالت قلبی در حوزه    
پزشکی کاربرد دارد و مزایای استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی این است که 

 .، شرایط کاری و موقعیت های عاطفی قرار نمی گیرندتحت تاثیر عوامل خستگی 
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 ؟وش مصنوعی بهتر است یا هوش انسانه

 
در آینده ی نزدیک، ربات ها همه انسان ها را از کار بر کنار می کنند و همه ی امور    

وعی در حال تسخیر همه ی وظایف و مهارت را انجام می دهند. در واقع هوش مصن
هایی است که پیش از این در انحصار هوش انسانی بود. اما آیا این دلیلی بر این 

 موضوع است که هوش مصنوعی از هوش انسانی بهتر است؟

هوشمندی ای برابر و یا بیشتر از مغز  هوش مصنوعی امروزه این موضوع که   
انسان دارد، بسیار واضح و مبرهن است. گوگل یک هوش مصنوعی سخنگو را عرضه 
کرده است که طرؼ مقابل خود در مکالمه که یک انسان است را فریب می 

مصنوعی را ایجاد کرده ، یکی از شرکت های تابع گوگل یک هوش Deep Mindدهد.
است که قهرمان جهان را در پیچیده ترین بازی روی صفحه شکست داد. اخیرا 
هوش مصنوعی ثابت کرده است که می تواند در تشخیص بیماری های چشمی 

  مانند پزشکان دقیق عمل کند.
عالوه بر این موارد چندین داستان دیگر هم وجود دارند که هشدار می دهند در    

ه ی نزدیک، ربات ها همه انسان ها را از کار بر کنار می کنند و همه ی امور را آیند
انجام می دهند. در واقع هوش مصنوعی در حال تسخیر همه ی وظایف و مهارت 
هایی است که پیش از این در انحصار هوش انسانی بود. اما آیا این دلیلی بر این 

  ر است؟موضوع است که هوش مصنوعی از هوش انسانی بهت
پاسخ این پرسش این است که مقایسه ی هوش انسانی و هوش مصنوعی یک    

امر بسیار اشتباه است، زیرا حتی اگر توابع و فعالیت های آن ها با هم هم پوشانی 
 و مشابهت داشته باشد اما باز هم این دو کامال با هم متفاوت هستند.

http://mytarfand.com/g7-thinq-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C/
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 تفکر تجریدی ش مصنوعی : قوی در پردازش داده ها و ضعیف دروه

 

هوش مصنوعی و سایر مشتقاتش )یادگیری ماشین و یادگیری عمیق( می توانند    
هر مسأله ای را در صورت تبدیل به مجموعه داده حل کنند. هم چنین در تشخیص 
تصویر، در صورتی که یک شبکه ی عصبی عمیق داشته باشید، ساختار اصلی 

کافی به تصاویر می چسبانند که می الگوریتم های یادگیری عمیق، برچسب های 
تواند داده های موجود در آن را با پیچیده ترین راه ها مقایسه کند و روابط و الگوها 
را که هر نوع از اشیا را توصیف می کنند، بیابند. پس از آن از این اطالعات برای 

همین کند.  برچسب گذاری اشیا در تصاویری که قبال مشاهده نشده اند استفاده می
فرایند در تشخیص صدا هم اتفاؽ می افتد. با دریافت نمونه های کافی از صدای 
فرد، یک شبکه ی عصبی می تواند الگوهای معمول در صدای فرد را پیدا کند و در 

 صورتی که صداهای ضبط شده متعلق به او را تشخیص دهند.

کمی از  طراحی مدل های هوش مصنوعی یک فعالیت پیچیده است که تعداد   
افراد قادر به انجام آن هستند. مهندسان و محققان یادگیری عمیق، افرادی باهوش 

 و با دستمزد بسیار باال در صنعت تکنولوژی هستند.

تفکر انتزاعی، به کار گیری عقل و انتقال دانش از جایی به جای دیگر مواردی    
          وپلکس گوگل هستند که هوش مصنوعی ضعف عملکردی دارد. به عنوان مثال د
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ممکن است در رزرو میزهای رستوران ها و تنظیم قرار مالقات با آرایشگر و فعالیت 
 هایی این چنین، خوب عمل کند.

نمونه های بسیاری وجود دارند که ثابت کرده اند مدل های هوش مصنوعی در آن   
عی نیاز شود، هوش مصنو ها شکست خورده است. هرچه قدر دامنه گسترده تر می

بیشتری به داده ها برای تسلط بر آن ها دارد و همواره نقاط مرزی ای وجود دارند که 
توسط داده های آموزشی پوشش داده نمی شوند و موجب شکست هوش مصنوعی 

 می شوند.

یک نمونه ی آن خودروهای خودران هستند که هنوز هم در حال مجادله برای    
ی ده ها کیلومتر رانندگی کردن، هستند. این چیزی خودکارسازی کامل رانندگی به جا

 است که رانندگان بیشتر از تبحر در رانندگی به آن نیاز دارند.

 هوش انسانی: ضعف در پردازش داده ها و توانا در تصمیم گیری

 

در مقایسه با کامپیوترها، انسان ها در پردازش و ذخیره سازی داده ها بسیار    
نوان مثال برای به خاطر سپاری یک آهنگ باید چندین بار ضعیف تر هستند. به ع

آن را گوش کنید. اما برای یک کامپیوتر، به خاطر سپاری یک آهنگ به سادگی 
یا کپی کردن فایل در هارد آن است. به همان صورت ” Save“ فشردن دکمه ی
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به  فراموش کردن خاطرات بد برای انسان ها بسیار دشوار است اما برای کامپیوتر
 سادگی حذؼ یک فایل است.

انسان می تواند به راحتی براساس غریزه یا عقل تصمیم گیری کند اما چنین    
 آموزشی برای الگوریتم هوش مصنوعی شاید صدها سال به طول بینجامد.

انسان ها می توانند چیزهای جدیدی اختراع کنند از جمله در همه ی حوزه های    
ا هوش مصنوعی می تواند فقط داده را بگیرد، آن را تکنولوژی هوش مصنوعی. ام

نقایسه کند و با ترکیب و نمایش آن همگام شود و بر اساس ترتیب های قبلی روند 
 آن را پیش بینی کند.

انسان دارای احساسات است و تصمیماتش را بر این اساس می گیرد اما در هسته    
است که در میان میلیون ها  ی هوش مصنوعی جریانی از میلیون ها الکتریسیته

 مدار مرده جریان دارند.

 ؟!هوش مصنوعی و هوش انسانی قابل مقایسه نیستند
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هیچ کدام از موارد باال بدین معنا نیستند که هوش مصنوعی از هوش انسانی برتر 
است و یا بالعکس. بلکه این دو کامال متفاوت از یکدیگر هستند و نمی توان آن ها 

 یسه کرد.را با هم مقا

هوش مصنوعی برای فعالیت های تکراری که مرزها و حواشی آن ها مشخص است    
و می تواند به وسیله ی داده نمایش داده می شوند، خوب است و برای فعالیت 

کند. در مقابل هوش انسانی  هایی که تصمیم گیری عقالنی دارند، ضعیف عمل می
با عقل دارد مناسب است و برای برای فعالیت هایی که نیاز به تصمیم گیری 

 پردازش داده ها خوب نیست.

ممکن است در آینده هوش مصنوعی و هوش انسانی با یکدیگر همراه شوند و از    
 هم جدا نباشند.

به نظر شما آینده ی هوش مصنوعی و هوش انسانی چگونه است؟ آیا این دو هم    
این سوالی  بر دیگری برتری دارد؟چنان جدا از هم باقی مانند؟ کدام یک از این دو 

 است که در این کتاب به آن پاسخ می دهیم.

 پروژه بلو برین

( در راه Blue Brain Project :انگلیسی پروژه بلو برین، به معنی مغز آبی، )به   
دارد. در این پروژه از مهندسی معکوس مغز  ساخت مغز مصنوعی گام بر می

در مؤسسه  2115 شود. این پروژه در سال  پستانداران تا سطح مولکولی استفاده می
مغز و ذهن دانشگاه پلی تکنیک لوزان به مدیریت هنری مارکرام، آغاز به کار 

ای مغز است.  هدؼ از این پروژه، مطالعه ساختار و عملکردهای پایهاست.  کرده
افزار نورون مایکل هینز  بلوبرین در شبیه سازی مغز از ابر رایانه بلوژن و نرم

افزار استفاده شده یک شبکه عصبی مصنوعی نیست بلکه یک  کند. نرم استفاده می
است که این پروژه به  مید. اکند مدل واقعی زیستی از نورون را شبیه سازی می

های  های بسیاری در زمینه ی هوشیاری بینجامد. این پروژه زیر شاخه روشنگری
 Supercomputing and Visualization در کژال بلو برین دیگری نیز دارد. مانند

Center of Madrid ها و  طور مستقل، در آزمایشگاه های دیگر که به و تعدادی پروژه
 شود. ها کار می های مختلف بر روی آن دانشگاه

 Neocortical columnشبیه سازی 

ت این هدؼ ، دستیابی به اهداؼ اولیه پروژه تحقق یاف2116 در ماه دسامبر سال    
، که میتوان آن را به عنوان کوچکترین واحد Neocortical Columnشبیه سازی 

به  columnدر نظر گرفت، در یک موش صحرایی بود. یک نمونه  neocortexعملگر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%DA%98%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Supercomputing_and_Visualization_Center_of_Madrid&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Supercomputing_and_Visualization_Center_of_Madrid&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Supercomputing_and_Visualization_Center_of_Madrid&action=edit&redlink=1
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 61111قطر دارد و در انسان دربردارنده ی  mm 1.5طول و  mm 2صورت حدودی 
ای بسیار شبیه به  صحرایی قهوهموش  neocortical columnعصب است. ساختار 

 سیناپس عصبی( است. 118 عصب )و  11111 انسان است اما تنها در بردارنده ی 
ها و نحوه ی ارتباط  ، مارکرام به ترسیم کردن نوع عصب2115 تا  1995 بین سالهای 

 پرداخته است. Columnها با یکدیگر، در  آن

 شبیه سازی مغز کامل

یه سازی مغز کامل انسان با تمامی جزئیات و در هدؼ طوالنی مدت پروژه شب   
در  2119 بردارنده ی عملکرد فیزیولوژی مغز است. هنری مارکرام در سال 

در آکسفورد میگوید: "ساختن مغز انسان غیرممکن  TED conference کنفرانس
او در یک مصاحبه با  سال به انجام برسانیم" 11 توانیم آن را در نیست و ما می

میگوید: "اگر ما آن را به درستی بسازییم، باید بتواند صحبت کند،  BBCخبرگزاری 
  هوشمند باشد و رفتاری بسیار شبیه به یک انسان داشته باشد."

 پیشرفت 

ن یک پردازش بر روی پایان بخش نخست پروژه اعالم شد که در آ 2117 در نوامبر    
انجام شد. تا سال  neocortical columnها به منظور تولید، تأیید و بازیابی  داده

سلولی  neocortical columnنخستین مدل تک سلولی کامل شد. نخستین  2115 
یک  2111 ساخته شد. در ژوئیه  2118 سلول، تا سال  11،111 مصنوعی، متشکل از 

mesocircuits 111 د که از سلولی ساخته ش neocortical columns  با مجموع یک
یک  2123 شود که در سال  بینی می میلیون سلول تشکیل شده بود. در نهایت پیش

مغز موش صحرایی با مجموع هزار  1111 مدل سلولی مغز انسان ساخته شود که با 
 بیلیون سلول، برابری میکند. 

پروژه مشغول انتشار تنایج است،  به پایان رسیده columnاکنون که ساخت    
 بخش اول آن در نشریات علمی است و دو هدؼ مجزا را دنبال میکند:

چرا که با استفاده از آن مطالعه ی  پایه ریزی یک شبیه سازی در سطح مولکولی   
، که شبیه columnساده سازی شبیه سازی  شود. امکان پذیر می گسترش ژن اثر

ها را، با هدؼ نهایی شبیه سازی کل یک columnسازی موازی انبوهی از 
neocortex.ممکن میکند ، 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4_%DA%98%D9%86&action=edit&redlink=1
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 کند ی که مغز انسان را شبیه سازی میا ابررایانه

 
ند که می ه امیلیون دالر ابر رایانه ای ساخت 19.5 محققان انگلیسی با بودجه اکنون   

میلیون محاسبه انجام دهد و عملکرد مغز را شبیه  211 تواند در یک ثانیه بیش از 
 .سازی کند

میلیون محاسبه در  211 یکی بزرگترین ابر رایانه های جهان که می تواند بیش از    
 ه است.روشن شد حاالثانیه انجام دهد 

میلیون دالر ساخته شده مانند مغز انسان کار می  19.5 این رایانه که با هزینه    
نام گرفته  SpiNNaker کند. رایانه مذکور پردازشگری با یک میلیون هسته دارد و

، تعداد بیشتری از می تواند در مقایسه با ماشین های فعلی SpiNNaker است.
 نورون های مغزی را شبیه سازی کند.

این ابررایانه به دانشمندان کمک می کند به درک بهتری از تاثیرگذاری بیماری     
 های نورولوژیکی مانند پارکینسون بر اعصاب انسان دست یابند.

کرده  SpiNNaker سال زمان صرؼ ساختن 11 محققان دانشگاه منچستر بیش از    
میلیون قطعه متحرک دارد و طوری طراحی  111 هریک از تراشه های این رایانه  .اند

 شده تا اعصاب مغز انسان را شبیه سازی کند.

به طور کامل شیوه عملکرد  SpiNNaker استیو فوربر مدیر این پروژه می گوید:   
مانند ما در حقیقت ماشینی ابداع کرده ایم که  رایانه های معمول را تغییر می دهد.

https://www.mashreghnews.ir/news/907888/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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هدؼ این پروژه قرار دادن یک میلیون هسته در یک رایانه  یک مغز عمل می کند.
 برای مدل سازی مغز بوده است.

 مقایسه تفاوت مغز انسان و هوش مصنوعی از نظر ایالن ماسک

 
کنید.  بیشتر از چیزی است که تصور می مصنوعی هوش تفاوت مغز انسان و   

 ایالن نیست، چرا که انسان ذهن ویتر بودنالبته برخالؼ انتظار، منظور ق
 !ای کامال مخالف این موضوع دارد عقیده ماسک

ایالن ماسک: تفاوت مغز انسان و هوش مصنوعی مثل تفاوت مغز شامپانزه با 
 !انسان است

کند؟  شنوید، چه چیزی به ذهنتان خطور می را می مصنوعی هوش وقتی عبارت   
های سخنگو  فکر کرده یا ربات سیری اپل آیپد یعنی و آیفون مجازی دستیار شاید به

آورید. به عقیده ایالن ماسک، نگاه به هوش مصنوعی به این شیوه  را به یاد می
 .کامال اشتباه بوده و تفاوت مغز انسان و هوش مصنوعی بیشتر از حد انتظار است

به عقیده موسس شرکت اسپیس ایکس و تسال موتورز )به عالوه    
را  مصنوعی هوش های ها و قابلیت ها توانایی موفق دیگر(، انسان استارتاپ چندین

کنند، در  ها هوش مصنوعی را نوعی انسان هوشمند تلقی می اند. آن دست کم گرفته
 .ها نیز بسیار باالتر دانست ترین انسان حالی که باید آن را از باهوش

 

https://virlan.com/tag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%be/
https://virlan.com/tag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%be/
http://virlan.com/tag/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C/
http://virlan.com/tag/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C/
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 تفاوت مغز انسان و هوش مصنوعی بسیار باالست

ن و هوش مصنوعی همانند مقایسه ، مقایسه مغز انساماسک ایالن به عقیده   
ترین حیوانات  مغز شامپانزه با انسان است؛ شامپانزه به عنوان یکی از باهوش

ها نیز در  شود؟ انسان طبیعت، در مقایسه با انسان چقدر هوشمند محسوب می
 !روند مقایسه با هوش مصنوعی، همین اندازه باهوش به شمار می

 
ها، همانند  ها نبوده و ما برای آن ها واقعا قادر به درک انسان هایالن ماسک عقیده دارد شامپانز 

 .رسیم موجوداتی عجیب و بیگانه به نظر می

قدرت باالی هوش مصنوعی سبب شده ایالن ماسک به طور پیوسته درباره خطرات   
پیشرفت و توسعه مستمر آن هشدار بدهد. موجود هوشمندی را در نظر بگیرید که 

ها آشنا است. از  خلق شده و به همین دلیل با همه زیر و بم آن ها به دست انسان
طرفی در مقایسه با انسان از هوش و ذکاوت باالتری برخوردار است. در نتیجه 

 .تواند تهدیدی جدی برای انسان باشد می

رود. به  گیری پیش می هوش مصنوعی رفته رفته به سمت کسب قابلیت تصمیم  
اری و سخت افزاری( دیگر تنها بر اساس یک سری داده ها )نرم افز  عبارتی ربات

اند. اگر بعد از  گیری شده اولیه، یک سری عمل خاص انجام نداده و قادر به تصمیم
ها بگیرند، چه سرنوشتی در  ها تصمیم به قیام علیه انسان پیشرفت شدید، آن

ن وجدان، ها در صورت زیر پا گذاشت انتظار جامعه بشری خواهد بود؟ اکنون انسان
 .ها خاتمه بدهند توانند به زندگی همه شامپانزه بدون وجود قانون، به راحتی می
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 فلسفه هوش مصنوعی

دارد زیرا هر دو در مفاهیم هم  فلسفه پیوندهای نزدیکی با هوش مصنوعی   
مشترک  اختیار و حتی شناسی معرفت خودآگاهی، متعددی مانند هوش، عمل،

ها  )حیوانات، انسان حیات مصنوعی نولوژی درصدد ایجادعالوه بر این، تک. هستند
یا حداقل مخلوقات مصنوعی( است، به همین دلیل فالسفه توجه شایانی به هوش 

 است. شده فلسفه هوش مصنوعی این عوامل باعث ظهور.دهند مصنوعی نشان می

 هوش مصنوعی  ٔبرخی پژوهشگران پیرامون نادیده گرفتن فلسفه توسط جامعه
اند. این پژوهشگران بر لزوم تفکر فلسفی دربارٔه موضوعات مورد بحث  داده هشدار

 کنند.  در هوش مصنوعی و اهداؼ آن تاکید می

 هایی از این دست را پاسخ دهد: کوشد تا پرسش مطالعٔه فلسفٔه هوش مصنوعی می

 تواند هوشمندانه عمل کند؟ آیا آن ماشین قادر به حل همٔه  می ماشین آیا یک
 کند، هست؟ ها را حل می مسائلی که انسان با فکر کردن آن

 ،مغز  آیا هوش انسان و هوش ماشین یکسان هستند؟ آیا در اصل
 یک رایانه است؟ انسان

 مشابه انسان داشته  خودآگاهی و حاالت ذهنی ،ذهن تواند آیا ماشین می
 اشیا را احساس کند؟ ماهیت تواند باشد؟ آیا می

و  فالسفه هایی بیانگر عالیق متفاوت پژوهشگران هوش مصنوعی، چنین پرسش   
ها به تعریف  های ارائه شده به این پرسش است. پاسخ علوم شناختی دانشمندان

و مشخص شدن اینکه دربارٔه چه ماشینی بحث  خودآگاهی و هوش های واژه
 شود، بستگی دارد. می

 شوند: مهم در فلسفٔه هوش مصنوعی شامل این موارد می های گزاره

 «اگر ماشینی به هوشمندی یک انسان رفتار کند،  :تورینگ« رارداد مودبانهق
 آن گاه به هوشمندی یک انسان است. 

 هر جنبه ای از یادگیری یا هر ویژگی دیگری از هوشمندی » :وثگزاره دارتم
سازی آن  تواند چنان به دقت توصیف شود که ماشینی بتواند برای شبیه می

 « ساخته شود.
 انگلیسی فرضیه سیستم نماد فیزیکی )به: Physical symbol 

system) یک سیستم نماد فیزیکی استطاعت الزم و کافی » :سایمون و نیول
 « برای عمل هوشمند کلی را برخوردار است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%86_%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86
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 ریزی شده با  کامپیوتر به درستی برنامه» :سرل هوش مصنوعی قوی فرضیه
ً به همان معنا  ها و خروجی ورودی های صحیح بدانگونه دقیقا

 « ذهن دارند ذهنی خواهد داشت. ها انسان که
 هابز مکانیسم: '«[ 'تعقلreason[ 'چیزی نیست جز 'محاسبه ]reckoning ،]

ای که  که جمع و تفریق کردن است، ]جمع و تفریق کردِن[ عواقب اسامی کلی
[ افکارمان بر signifyبخشیدن' ] [ و 'معنیmarkingگذاری' ] به منظور 'نشانه

 « است. ها توافق شده آن

 سواالت چالش بر انگیز هوش مصنوعی
 تواند احساس داشته باشد؟ آیا یک ماشین می

 تواند از خود آگاه باشد؟ آیا یک ماشین می

 تواند خالّؽ یا مبتکر باشد؟ آیا یک ماشین می

 تواند روحی داشته باشد؟ آیا یک ماشین می

 ؟تواند هوشمند باشد آیا یک ماشین )یا ربات( می

ماشینی ساخته شود، که تمام مشکالتی که بشر قادر به حل آیا ممکن است روزی    
آن است را با هوش خود از میان بردارد؟ پژوهشگران حوزٔه هوش مصنوعی 

ها را  مندند پاسخی برای این پرسش ارائه دهند. این پاسخ گسترٔه توانایی ربات عالقه
کند.  در آینده مشخص کرده و مسیر پژوهشگران هوش مصنوعی را راهنمایی می

ها ارتباط داشته و تفکر روانشناسان، دانشمندان علوم  این تنها به رفتار ربات
دهند. برای پاسخ به این سؤال،  ها را را مورد بررسی قرار نمی شناختی و فیلسوؼ

کند، فکر کند یا  که یک انسان فکر می طوری می ندارد که یک ماشین واقعاً همانلزو
یاورد. جایگاه اصلی پژوهشگران هوش مصنوعی، در این اینکه ادای فکر کردن را در ب

مطرح  1956 در سال  Dartmouth Conferencesجمله که در طرح پیشنهادی 
ای از یادگیری، یا دیگر خصوصیات هوش را  هر جنبه گردد: است خالصه می شده

دقت تشریح کرد که یک ماشین )ربات( بتواند آن  توان چنان به می
بحث و جدل علیه قضیٔه اصلی باید نشان دهد که به وجود  کند. سازی شبیه را

های  آوردن سامانٔه پویای هوش مصنوعی امکان ندارد. چرا که در حال حاضر توانایی
های شگرفی برای  هایی است؛ یا اینکه توانایی ا، دارای یک سری محدودیتکامپیوتره

هایی که  ها )یا شیوه وجود دارد که هنوز، ماشین ذهن انسان اندیشیدن در
ها  اند( قادر به پردازش آن وش مصنوعی در این رابطه پیش گرفتهپژوهشگران ه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C#%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%9F
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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نیستند و بحث در این خصوص باید مهر تأییدی بر غیر عملی بودن این سامانه 
 باشد.

را به روشنی تعریف « هوش»نخستین گام برای پاسخ به این سؤال این است که    
 کرد.

 بررسی هوشمند بودن کامپیوتر 
 آزمایش تورینگ

میالدی، مسئله هوش را  1951 در مقالٔه مشهور و حائز اهمیت سال  لن تورینگآ   
پیشنهاد وی این بود: اگر یک  [11 ]به پرسشی ساده دربارٔه توانایی مکالمه مربوط کرد.

شود پاسخ دهد، و از همان  هایی که از آن می ماشین قادر باشد که به تمامی پرسش
توان آن  کند، آنوقت می کلماتی استفاده کند که یک انسان معمولی استفاده می

خط گفتگو توان در تاالرهای بر  ماشین را هوشمند دانست. نمونٔه مدرن طرح وی را می
ای  کننده، انسانی حقیقی و دیگری برنامه جستجو کرد؛ جایی که یکی از دو شرکت

تواند از این آزمون سربلند بیرون  هنگامی می برنامٔه کامپیوتری کامپیوتری است.
ان ، خاطر نشتورینگ کس نتواند بین آن و انسان تمییز قائل شود. بیاید که هیچ

است  کس )به غیر از فالسفه( هرگز سؤالی با این مضمون مطرح نکرده کرد که هیچ
جای اینکه مدام دربارٔه  به»نویسد:  وی می« کنند؟ توانند فکر می آیا مردم می»که: 

این موضوع بحث کنیم، عادی خواهدبود اگر یک قراردادِ معقول بداشته باشیم 
ها  آزمون تورینگ، این قراردادِ معقول را به ربات و« کنند. مبنی بر اینکه همٔه فکر می

 هم بسط داد.

توان  اگر یک ماشین، بمانند انسان، هوشمندانه عمل کند، آن هنگام است که می   
 گفت بمانند انسان، هوشمند است.

 مقایسٔه هوش انسان با مفهوم کلی هوش

ً انسان نماست. اگر  آزمون تورینگ یک نقد دربارٔه   این است که این آزمون، کامال
ها عمل کنند، چرا  هایی است که هوشمندانه تر از انسان هدؼ نهایی ما خلق ماشین

ً شبیه به انسان باشند؟ به  نبر این امر تأکید داریم که ماشی ها باید دقیقا
، متون نوشته شده توسط مهندسان علم هوانوردی، نوروینگ و راسل گفتٔه
هایی باشد که درست مانند کبوترها  تواند تعریف درستی برای تولید ماشین نمی

ای که در  که دیگر کبوترها نیز فریب بخورند. در پژوهش تازه طوری پرواز کنند، به
عوامل »و « عوامل عقالنی»گرفت، واژٔه هوش در عبارات  حوزٔه هوش مصنوعی انجام

کند؛  چیزی است که در یک محیط، مشاهده و عمل می« عامل»، معنا شد. «هوشی
 عملکرد، بیانگر مقدار موفقیت یک عامل است. گیری دازهان و

با توجه به تجربیات و دانش پیشین خود، بیشترین عملکرد را « عامل»اگر یک 
 توان گفت که باهوش است. داشته باشد، می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C#cite_note-10
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%94_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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ها این  آنچنین تعریفاتی، سعی در بدست آوردن مفهوم و ماهیت هوش دارند.    
خواهیم  های انسانی ای که نمی مون تورینگ، برای ویژگیمزیت را دارد که بر خالؼ آز 

وسوسٔه »و « توانایی توهین کردن»عنوان هوش تلقی شوند، بکار روند، مانند  به
طور منطقی، بین  توانند، به ها این است که نمی اما مشکل اساسی آن«. دروغ گفتن

قائل شوند. با این تفاوتی « کنند چیزهایی که فکر نمی»و « کند چیزهایی که فکر می»
 تعریف حتی یک دما سنج هم دارای هوشی ابتدایی است.

 تواند هوش عمومی را نمایش دهد هایی که یک ماشین می استدالل
 .سازی گردد تواند شبیه مغز می



 مغز مصنوعی

از قوانین فیزیک و شیمی  دستگاه عصبی اگر: »ماروین مینسکی بر اساس نوشتٔه   
ت این امر است، سپس ما باید حکند، که تمام شواهد هم حاکی از صپیروی 

«. بتوانیم که توسط یک دستگاه فیزیکی، عملکرد سیستم عصبی را بازسازی کنیم
هانس  مطرح شد و توسط 1943 ی نخستین بار در اوایل سال این بحث برا

کند که  بینی می پیش ری کورزول اکنون شد؛ و هم تر روشن 1988 در سال  موراوک
نند مغز کامل یک انسان را توا توانایی کامپیوترها به حدی خواهد رسید که می

سازی کنند. اما برخی پژوهشگران هوش مصنوعی و حتی منتقدین این حوزه  شبیه
با اینکه این طرح در تئوری تحقق یابد هم رأی  جان سیرل و هربرت دریفوس مانند

تواند توسط کامپیوترها  می هر چیزی یستند. اما سیرل خاطر نشان کرد که در اصل،ن
سازی گردد، و اگر شما بخواهید که به مفهوم شکست، دامنه بزنید، باید  شبیه

خواهیم بدانیم  آنچه ما می»بدانید که تمام مراحل محاسبه خواهد شد. وی افزود: 
ای  هر مقاله« کند! نج و جگر متمایز میاین است که چه چیزی ذهن آدمی را از دماس

برداری از مغز در ارتباط باشد، مقاله ایست که بر نادانی ما در  که به نوعی با کپی
دانستیم که مغز  است. اگر ما باید می خصوص چگونگی عملکرد هوش صحّه گذاشته

 سازد، هرگز نگران آن )هوش مصنوعی( نبودیم! چگونه هوش مصنوعی را می

 سان، َسمبُل پردازش استتفکر ان

عنوان  را به  1963symbol manipulation آلن نیول و هربرت سیمون در سال  
 ها نوشتند: ماهیت اصلی هوش انسان و ماشین معرفی کردند. آن

Physical symbol system زم و کافی عملکرد هوش عمومی داردمعنی ال 

 symbolر انسان نوعی این ادعا بسیار محکم است: چرا که معتقد است تفک  
manipulation  است )چرا که سامانٔه سمبل برای هوش ضروری است( و آن ماشین

تواند باهوش باشد. )چرا که سامانٔه سمبل برای هوش، کافی است( نسخٔه  می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%84&action=edit&redlink=1
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 philosophicalدیگری از این نظریه را هربرت دریفوس فیلسوؼ مطرح کرد و آن را 
assumption .نامید 

تواند بمانند دستگاهی تصور شود که اطالعاتی را طبق قوانین از پیش  مغز می  
 گیرد. تعیین شده بکار می

های سطح باالیی که در دنیای پیرامون هستند،  معموالً، این تفاوت، بین سمبل  
هایی  هایی که پیچیدگی بیشتری دارند و در ماشین مثل >سگ> و >دُم> و سمبل

شود. پیشتر، پژوهشی در  شوند، دیده می گرفته میمثل سیستم شبکٔه عصبی بکار 
 good old fashionedگرفت که ، انجام جان هاگلند خصوص هوش مصنوعی توسط

artificial intelligence یا GOFAI های دسته  نامیده شد. طی این پژوهش سمبل
 ( مورد بررسی قرار گرفتند.high level symbolsباال)

 مبحثی علیه نماد پردازش

 high level symbolهد که تفکر انسان شاملِ د این مباحث نشان می
manipulationکنند، تنها به چیزی  . نیست. این مباحث هوش مصنوعی را رد نمی

 بیش از نماد پردازش اشاره دارند.

 لوکاس، پنروز و گودل

توان عباراتی را خلق کرد، تا  ثابت کرد: که همواره می کورت گدل 1931 در سال    
ثبات آن نباشد. هر )مانند: برنامٔه هوش مصنوعی( قادر به ا سیستم صوری یک

های گودل برسد. این گفته  تواند با کمی اندیشیدن به صحّت گفته انسانی می
قوی تر از منطِق فیلسوؼ نیز تأیید شده که منطق انسان همواره  جان لوکاس توسط

برای اثبات نقض  قضیٔه گدل است که به نظر من ربات )ماشین(ها ست. وی نوشته
راجر  توان در قابل ماشین گنجاند. آقای کافی است، چرا که ذهن را نمیماشین گرایی 

به منتشر گشت،  1989 که در سال « ذهن تازٔه امپراتور»در کتاب خود به نام  پنروز
اندیشد که فرایند مکانیکی  است. در این کتاب وی می این موضوع بیشتر پرداخته

شود، به انسان قابلیت  های عصبی انجام می کوانتومی که در داخل تک تِک رشته
 ها غلبه کند. دهد که بر ماشین ای می ویژه

 ههای ناخودآگا دریفوس: برتری مهارت

معتقد است که هوش انسان و مهارتش ابتدا به غریزه ناخود  هربرت دریفوس   
. و خاطر نشان کرد conscious symbolic manipulationآگاهش مربوط است تا 

 های ناخود آگاه، هرگز تحت سلطٔه قوانین کلی در نخواهد آمد. که این مهارت

بررسیِ ماشین آالت  ای که تحت عنوان آقای ترنینگ روی بحث دری فوس در مقاله   
مطرح شد تأمل بیشتری کرد. وی این مبحث را در دسته  1951 در سال  و هوش

جای داد. وی در پاسخ گفت: هنگامی  arguments from informal behaviorبندِی 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%DA%AF%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/GOFAI
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%AF%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D9%BE%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D9%BE%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D9%BE%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Computing_machinery_and_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Computing_machinery_and_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Computing_machinery_and_intelligence
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دلیل  دانیم، کنند نمی که ما، خودمان قوانینی را که رفتارهای پیچیده را رهبری می
ها نیست( وی  ها را نقض کنیم. )ندانستن ما دلیلی بر وجود نداشتن آن شود آن نمی

ً نمی ای برای  توانیم خودمان را قانع کنیم که هیچگونه قانون کلی افزود: ما ابدا
توانیم برا ی یافتن چنین قوانینی پیش  رفتارها وجود ندارد. تنها راهی که ما می

و هنگامی که در یافتیم هیچگونه شرایطی تحت این گیریم، مشاهدات علمی است 
ما به اندازٔه کافی جستجو کردیم و چنین »توانیم بگوییم:  عنوان وجود ندارد می

 «.قوانینی وجود ندارند

هایی که دری فوس مقالٔه انتقادیش را  اظهار داشتند، طی سال نوروینگ و راسل   
آگاه را رهبری که منطق ناخود « قوانینی»منتشر کرد، فرایندی برای پی بردن به 

های روباتیک در  های جایگزین شده در تحقیق کنند به وجود آمد. این جنبش می
های ناخود آگاهِ ما در درک و توجه.  واقع تالشی است بر ای دستیابی مهارت

های پویا و غیره، غالباً به  های عصبی، الگوریتم ، مانند رشتههوش محاسباتی الگوی
شوند. تحقیقات در خصوص  سازی استدالل و یادگیری ناخودآگاه رهنمود می شبیه

 است. در دانش عمومی روی بازسازی معلومات پیشین و مفهوم دانش، متمرکز شده
و  high level symbol manipulationق در خصوص هوش مصنوعی، از واقع تحقی

GOFAI  جدا گشته و به مدلهایی تبدیل شده که گرایش بیشتری بهcapture  کردن
منطق ناخود آگاه ما دارند. مورخ و پژوهشگر هوش مصنوعی، آقای دانیل کرویر، 

 «.کند های دری فوس را ثابت می زمان صحت برخی از گفته»است:  نوشته

 ؟تواند دارای هوشیاری و حاالت ذهنی باشد آیا یک ماشین می

های دیگر و مشکل  این یک سؤال فلسفی است، که بی ارتباط با مشکل ذهن   
اساسی هوشیاری نیست. این سؤال در حوزٔه مطالعاتی نظریٔه هوش مصنوعی قوی 

(strong AIکه توسط آقای جان سیرل ارائه شده می ) .چرخد 

 تواند دارای ذهن و حاالت ذهنی باشد. می physical symbol systemیک 

( weak AIنامد، ) آقای سیرل این نظریه را با چیزی که هوش مصنوعی ضعیف می
 داند. متفاوت می

 هوشمندانه داشته باشد. تواند عملکردی می physical symbol systemیک 

دش را روی مطلبی که وی با جدا کردن هوش مصنوعی قوی از ضعیف، ذهن خو   
برانگیز تر خواهد بود متمرکز کرد. وی گفت: حتی اگر فرض کنیم  کرد بحث فکر می

ً بمانند ذهن انسان عمل می ای ابداع کرده که برنامٔه کامپیوتری کند،  ایم که دقیقا
یک از  ها پاسخ دهیم. هیچ های فلسفی دشوار وجود دارد که باید به آن هنوز سؤال

آیا یک ماشین »ای سیرل نتوانستند به این سؤال پاسخ دهند که: دو نظریٔه آق
)مگر اینکه ثابت شود که آگاهی الزمٔه « ای از یک هوش عمومی باشد؟ تواند جلوه می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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گونه برداشت کنم که هیچ  خواهم این به وجود آمدن هوش است( وی گفت، نمی
کنم که  ین حال فکر نمیرمز و رازی دربارٔه آگاهی و هوشیاری وجود ندارد. اما در ع

ً این معماها باید پیش از آنکه به سؤال }آیا ماشین توانند فکر کنند{  ها می لزوما
پاسخ دهیم، حل شوند. راسل و نوروینگ معتقدند که بیشتر پژوهشگران حوزٔه 

کنند و )انگار(  هوِش مصنوعی، فرضیٔه هوش مصنوعی ضعیف را بدیهی فرض می
 ی قوی برایشان جذابیتی ندارد.اصالً فرضیٔه هوش مصنوع

های  پیش از آنکه پاسخی به این سؤال بدهیم، باید بیشتر به معنا و مفهوم واژه   
minds- mental states-consciousness .بپردازیم 

 
 هوشیاری، ذهن، حاالت ذهنی و معنا

عنوان  در جوامع گوناگون، معانی متفاوتی دارند. به« هوشیاری»و « ذهن»های  واژه   
برای وصف چیزهایی شبیه به « هوشیاری»از واژٔه  new age مثال، برخی از متفکرینِ 

«élan vital »خصوص ذهن  ای نامرئی و حاوی انرژی که به زندگی و به برگسون، ماده
های علمی تخیلی، از واژه برای  جویند. نویسندگان داستان کند، بهره می رخنه می

کنند.  است، استفاده می ما را به انسان مبدل کردهتوصیف ویژگی ذاتی ی مان که 
 ً انسان  ماشینی که آگاهی دارد یا هوشیار است، به عنوان یک شخصیت کامال

ا خصوصیاتی نظیر هوش، میل، آرزو، امید، شود، ب مفهوم معنایی ظاهر مینما
های درک، معرفت و  این نویسندگان همچنین از واژه… بینش، غرور و بسیاری دیگر

های اصلی انسانی استفاده  دانایی، خود آگاهی و روح، به منظور توصیف این ویژگی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%85%D8%A7
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ِ افراد واژه می « حرو»وابستٔه « هوشیاری )آگاهی(»و « ذهن»های  کنند. برای دیگر
شناسی و علوم شناختی،  ها و دانشمندان علم عصب شوند. برای فیلسوؼ تلقی می

تر دارند. مفهومی ملموس و روزمره تر  تر و دنیوی این دو واژه به مفهومی، دقیق
دارند. مانند فکر کردن، درک کردن، یک رؤیا، یک خیال یا یک برنامه )نقشه(، و 

ار دشواری نیست که ما مفهوم دقیق و قابل کنیم. ک دانیم و درک می چیزی که ما می
درکی از آگاهی ارائه کنیم. چیزی که مبهم و اسرارآمیز است، خود آن نیست، بلکه 

 چگونگی آن است.

دانند. این نسخٔه نهایی  فالسفه این را مشکل اصلی آگاهی )هوشیاری( می   
یده مشکالت روتین )کالسیک( فلسفٔه ذهن است که مسئله ذهن و بدن نام

شود. مشکل مربوط، مشکالت معنایی یا مفهومی است که فالسفه آن را  می
intentionality ای میان تفکر ما، )مثل الگوهای عصبی( و چیزی  نامند. چه رابطه می
های پیرامونمان( وجود دارد؟ سومین مورد،  اندیشیم، )مانند موقعیت که ما بدان می

ر دو فرد، یک چیز را ببینند آیا نسبت یه مشکل تجربه )یا پدیدارشناسی( است. اگ
ها احساسی مشابه نسبت به آن دارند؟( یا  نگرد. )هر دو ی آن آن به یک شکل می

( که در همٔه اشخاص متفاوت qualiaاینکه چیزی در ذهنشان وجود دارد )بنام 
معتقدند که هنگامی که ما شروع به شناختن رابطٔه  Neurobiologistsاست؟ 

یاری کنیم، تمامی این مشکالت حل خواهند شد. ماشینی حقیقی که عصبِی هوش
کند. حتی تندترین منتقدین  در مغز ما وجود دارد و ذهن، تجربه و فهم را خلق می

نیز، بر این امر واقفند که مغز، تنها ماشینی است که  هوش مصنوعی حوزه
د. سؤال دشوار ساز  هوشیاری )آگاهی( و هوش را در نتیجٔه فرایندهای فیزیکی می

فلسفی این است که: آیا یک برنامٔه کامپیوتری که توسط ماشین دیجیتالی با ادغام 
های عصبی(  ها )رشته تواند توانایی نورون شود می ارقام دو دویی صفر و یک، اجرا می

 را برای خلق ذهن، و در نهایت تجربٔه هوشیاری دوبرابر کنند؟

 آیا تفکر نوعی محاسبه است؟

 محاسباتی ذهنتئوری 

از اهمیت ابتدایی ای برای دانشمندان رفتار شناختی برخوردار است که  بخشاین   
اند. تئورِی محاسباتی ذهن، یا  ذات تفکر بشر و حل مشکالتش را مطالعه کرده

computationalismکند که رابطٔه بین ذهن و جسم، همانند رابطٔه بین  ، ادعا می
گوید:  می هابز ای فلسفی دارد. است. این ایده ریشهبرنامٔه اجرایی و کامپیوتر 

که تمامی تالشش را برای  الیبنیتز استدالل چیزی بیشتر از حساب کردن نیست.
کسی که  هیوم های انسان بکار گرفت. خلق محاسبات منطقی همٔه ایده

که تمامی  کانت بندی شود؛ و حتی تواند به اجزای ریزی تقسیم اندیشید، درک می می
ها را کنترل و با قوانین رسمی، تحلیل کرد. نسخٔه نهایی، با همکاری دو  تجربه

تهیه شد. این سؤال در اصل، زاییدٔه  جری فودور و هیالری پاتنام فیلسوؼ،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
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ا های پیشین است. اگر مغز انسان نوعی کامپیوتر باشد، آنگاه کامپیوتره سؤال
توانند هم باهوش باشند و هم آگاه که قادر خواهند بود به سؤاالت فلسفی و  می

عملی هوش مصنوعی پاسخ دهند. براساس سؤاالت عملی هوش مصنوعی، نظیر 
ای از هوش عمومی باشد؟( برخی نسخ  تواند جلوه )آیا یک ماشین می

computationalism (:بز نوشتهکه هو طوری اعالم کردند )همان 

 «تدالل چیزی جز محاسبه نیستاس»
است، شبیه به حسابگری   به بیان دیگر، هوش ما، برگرفته از نوعی محاسبه   
(arithmeticاین فرضیه .)  :ای که در باال مطرح شد )همانphysical symbol 

systemدهد که تولید هوش مصنوعی غیرممکن نیست. در خصوص  ( نشان می
تواند،  مصنوعی مطرح شد، )آیا یک ماشین می ای که در مورد هوش سؤال فلسفی

ذهن، حس و آگاهی داشته باشد(، اغلب نسخ در رابطه با محاسبه 
 ( گفته:Steven Harnadکه استیون هارناد ) طوری ( همانcomputationalismگرایی)

 «های کامپیوتری است. حاالت ذهنی، تنها اجرای درست برنامه»

 ویژگی های ماشین هوشمند

یک ماشین »شماری با این عناوین وجود دارند:  گفت: مباحث بی تورینگ آلن   
 تواند هر چیزی باشد! مانند: ، می«فالن»و این «. کند هرگز فالن کار را نمی

طبع بودن،  مهربان بودن، ابتکار داشتن، زیبا، دوستانه و خوش ذوؽ بودن، شوخ   
و  فرنگی توت بردن از تلذ تشخیص درست از نادرست، اشتباه کردن، عاشق شدن،

درستی  ها به ها پند گرفتن، از واژه خامه، کسی را شیفتٔه خود کردن، از تجربه
استفاده کردن، از افکار خویش بهره گرفتن، بمانند انسان رفتارهای گوناگونی داشتن 

 . یا اینکه، دست به کارهایی کامالً تازه بزند

طبع بودن،  نه و خوش ذوؽ بودن، شوخمهربان بودن، ابتکار داشتن، زیبا، دوستا  
و  توت فرنگی از لذت بردن تشخیص درست از نادرست، اشتباه کردن، عاشق شدن،

درستی  ها به ها پند گرفتن، از واژه خامه، کسی را شیفتٔه خود کردن، از تجربه
استفاده کردن، از افکار خویش بهره گرفتن، بمانند انسان رفتارهای گوناگونی داشتن 

 یا اینکه، دست به کارهایی کامالً تازه بزند.

ها اغلب بر اساس فرضیاتی ساده، مبنی  معتقد است که این استدالل« تورینگ»   
ها هستند یا فرم دیگری از مبحث هوشیاری. نوشتن  پذیری ماشین بر تطبیق

ای که رفتارهای فوؽ را ارائه دهد، تأثیر چندانی نخواهد داشت. تمام این  برنامه
هستند، مگر اینکه  tangentialمباحث نسبت به قضیٔه اصلی هوش مصنوعی، 

 ها برای هوش عمومی ضروری است. بتوانند ثابت کنند که یکی از این ویژگی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B0%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C
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 تواند احساس داشته باشد؟ آیا یک ماشین می

ها در کل در خصوص اینکه مردمان  به عقیدٔه من ربات»گوید:  هنس مراوک می   
ر راستای اعمالی که و احساسات را د«. کنند خوبی باشند کامالً احساسی برخورد می

کنند. ترس سرچشمٔه فوریت است. همدلی یک عنصر  دهند تعریف می انجام می
کنند که  ها سعی می مهم در تعامل میان انسان و کامپیوتر است. به گفتٔه وی ربات

در ظاهری کامالً عاری از خویشتن بینی، از شما در خواست کنند چرا که این عمل 
ها به عنوان محبت  توانید از این عمل آن گذارد. شما می یها م تأثیر مثبتی روی آن

مراوک معتقد است که احساسات تنها »نویسد:  )عشق( یاد کنید. دانیل کرویر می
این سؤال که آیا « ابزاری برای به چالش کشیدن رفتار به سوی بقای یک گونه باشد

اند، یک سؤال نمای گونه می یک ماشین قادر به درک احساسات هست یا تنها این
 فلسفی است.

 ؟تواند از خود آگاه باشد آیا یک ماشین می

طور که در باال اشاره شد، گاهی اوقات توسط نویسندگان  خود آگاهی همان   
تحت عنوان یک اسم برای عمده دارایی یک انسان که  علمی تخیلی های داستان

شود. تورینگ انسان را  کند، بکار گرفته می شخصیت را کامالً به یک انسان مبدل می
آیا یک ماشین »هایش تهی کرد و سؤال را به بک جمله تبدیل کرد:  از دیگر دارایی

د به خودش فکر کند؟ کامالً واضح و توان آیا می« تواند از افکارش تبعیت کند؟ می
هایی را از  ای نوشت که ماشین، گزارش توان برنامه روشن است که در این رابطه می

 (.debuggerدرون خویش بدهد. )مانند 

 ؟تواند خالّق یا مبتکر باشد آیا یک ماشین می

ی کند تواند کار تورینگ سؤالی مطرح کرد و آن سؤال این بود که آیا یک ماشین می   
تواند ما را شگفت زده کند؟( و روی آن بحث کرد،  که برای ما تازگی داشته باشد؟ )می

تواند آن را تصدیق کند. وی افزود،  می نویسی برنامه پاسخ مثبت است؛ و هر
شمار رفتار مختلف  ای، قادر خوهند بود بی کامپیوترها با داشتن ظرفیت باالی حافظه

انجام دهند. احتمال این قضیه، هرچند اندک، وجود دارد که کامپوترها قادر باشند 
 Automatedای نو بسازند. به عنوان مثال،  با ترکیب چند ایده، ایده

Mathematician  داگالس لناتس، چند ایده را برای پی بردن به حقیقت تازه علم
 ریاضی با هم ترکیب کرد.

 !داشته باشد؟ تواند روح آیا یک ماشین می

توانند بر سر این موضوع بحث  در نهایت افرادی که به وجود روح عقیده دارند، می   
 کنند که:

 تفکر یکی از قابلیتهای روح جاودان بشر است. 
 پذیر باشد تواند امکان هرچیزی که در زاویه فکر بشری قرار بگیرد می. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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هایی،  نامید و نوشت: برای ساختن چنین ماشین« هدفی الهی»آلن تورینگ این را 
 ما نباید به قدرت او )پروردگار( در ساختن روح بی حرمتی کنیم.

 از هوش مصنوعی و کاربردهای آنی دیگر تعریف
 

ها همان هوش مصنوعی  هوش مصنوعی چیست؟ آیا رباتدانیم  آیا واقعا می   
کنند؟ هوش مصنوعی چه کارهایی را انجام  هستند که همه در موردشان صحبت می

کند؟ اگر  دهد؟ آیا آینده نسل بشر در خطر است؟ هوش مصنوعی چگونه فکر می می
دانید  یشما هم جزء کسانی هستید که واژه هوش مصنوعی به گوشتان خورده اما نم

های  که هوش مصنوعی چیست و یا آشنایی شما با هوش مصنوعی از طریق فیلم
اید و درک درستی از هوش مصنوعی ندارید، ما در این مقاله  تخیلی است که دیده

قصد داریم تا مفهوم واقعی هوش مصنوعی و هر آن چه که باید در موردش بدانید 
 .اه باشیدرا به شما بگوییم. پس در ادامه با ما همر 

 تصور شما از هوش مصنوعی چیست؟

به ربات ها فکر می کنند و  مصنوعی هوش خیلی از افراد هنوز هم با شنیدن واژه   
سی هستند تصور می کنند که منظور از هوش مصنوعی همان ربات های بی احسا

که برای انجام راحت تر کارها طراحی شده اند و قرار است در آینده جای انسان ها را 
بگیرند. مسئول این نوع تفکر به احتمال زیاد فیلم های علمی و تخیلی است اما 
واقعیت با آنچه که تصور می شود تفاوت دارد. هوش مصنوعی که امروزه از آن یاد 

است که به نحوی قابلیت تفکر دارد. البته این قابلیت شود در واقع تکنولوژی  می

https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp
https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp
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شناسیم تا حد زیادی تفاوت دارد، اما  تفکر با چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی می
 .در حقیقت سعی دارد تا از آن تقلید کند

کنیم وجود نداشته باشد  امروزه شاید هوش مصنوعی به آن شکلی که تصور می   
دهیم، مانند جستجوی اینترنت یا  کارهایی که روزانه انجام می اما باز هم بسیاری از

، همه متاثر از هوش مصنوعی …های اجتماعی و  گشت و گذار در صفحات شبکه
کنیم. انقدر این استفاده نا  است و در حقیقت در این مواقع داریم ازآن استفاده می

یم که داریم از کن ملموس است و به آن عادت کرده ایم که در آن لحظه حس نمی
دانیم هوش  کنیم. دلیل اصلی آن این است که نمی هوش مصنوعی استفاده می

دهد. از آنجایی که آینده از آن هوش  مصنوعی واقعا چیست و چه کارهایی انجام می
مصنوعی خواهد بود بهتر است به جای نگران بودن در مورد هوش مصنوعی یاد 

با آن انجام دهیم و اطالعاتمان را در این زمینه توانیم  بگیریم که چه کارهایی را می
 .بیشتر کنیم. پس بیایید از ابتدا ببینیم هوش مصنوعی چیست

 

 شروع هوش مصنوعی

به سال های جنگ جهانی دوم بر می گردد.  مصنوعی هوش سرچشمه شروع و   
 enigma زمانی که نیروهای آلمانی برای رمز نگاری و ارسال ایمن پیام ها از ماشین

استفاده می کردند و دانشمند انگلیسی، آلن تورینگ در تالش برای شکست این 
را رمز  enigma را ساختند که bombe کدها برآمد. تورینگ به همراه تیمش ماشین

 پایه های یادگیری ماشینی bombe و enigma گشایی می کرد. هر دو ماشین
(machine learning) هستند که یکی از شاخه های هوش مصنوعی یا همان 

Artificial intelligence  می باشد. تورینگ ماشینی را هوشمند می دانست که بدون
ماشین را بدهد، با او ارتباط برقرار کند و این مسئله  اینکه به انسان حس صحبت با

پایه علم هوش مصنوعی است یعنی ساخت ماشینی که همانند انسان فکر، 
 .تصمیم گیری و عمل کند

رفته رفته با پیشرفت فناوری و سایر سخت افزارهای مورد نیاز برای توسعه هوش    
ازار عرضه شدند که از هوش های هوشمندی به ب مصنوعی، ابزار هوشمند و سرویس

https://amerandish.com/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c/
https://amerandish.com/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c/
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های  کردند. بسیاری از سرویس مصنوعی در بسیاری از فرآیندهایشان استفاده می
از هوش مصنوعی استفاده … ها و  معروفی همانند موتورهای جستجو، ماهواره

های هوشمند، هوش  های هوشمند و پس از آن گجت کردند. با معرفی گوشی می
های پشت سر گذاشت.از این زمان  ود به زندگی انسانمصنوعی گام بلندی را برای ور 

ها بیشتر  ها جلوه کاربردی تری پیدا کرد و انسان به بعد هوش مصنوعی برای انسان
 .با واژه هوش مصنوعی و کاربردهای آن آشنا شدند

 آیا رباتیک همان هوش مصنوعی است؟

ات ها سر و کار دارد و در حقیقت حوزه ای از علم و تکنولوژی است که با رب رباتیک   
هایی هستند که برای انجام یک سری  ها ماشین توان گفت ربات به طور کلی می

اند. رباتیک  کارها به صورت اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک، از قبل برنامه ریزی شده
ها سر و کار دارد و تنها  علمی است که با طراحی، ساخت و برنامه نویسی انواع ربات

زیر مجموعه آن است که به هوش مصنوعی مربوط می شود و با آن  بخش کوچکی از
ادغام شده و تشکیل ربات های دارای هوش مصنوعی را می دهد. هوش مصنوعی 

پردازد که  هایی می ای از علوم کامپیوتر است که به تولید برنامه نیز زیر مجموعه
های هوش مصنوعی  وظایفی که نیاز به هوش انسانی دارد را انجام دهند. الگوریتم

 .دارای یادگیری، درک، حل مسئله، درک زبان طبیعی و یا استدالل منطقی می باشند
از هوش مصنوعی در دنیا کاربردهای متنوع و فراوانی دارد و این تکنولوژی در 

های مختلفی برای اتوماتیک کردن و یا هوشمند کردن فرآیندها استفاده  زمینه
ستجوگر گوگل از هوش مصنوعی در جستجو ایش شود. برای مثال موتور ج می

خواهد را پیدا  ترین نتیجه به آن چه که کاربر می کند تا بهترین و نزدیک استفاده می
اند.  ها ساخته نشده های هوش مصنوعی تنها به منظور کنترل ربات کند. الگوریتم

، در کنیم در واقع زمانی که از هوش مصنوعی برای کنترل یک ربات استفاده می
حقیقت این هوش مصنوعی تنها یک بخشی از سیستم رباتیکی بزرگتری است که 

هایی  ها و برنامه نویسی تر خود شامل سنسورها، فعال کننده این سیستم بزرگ
باشد. هوش مصنوعی و رباتیک دو علم  است که هوش مصنوعی در آن دخیل نمی

رند و تنها در برخی از کامال جدا از هم هستند و اصال به یکدیگر شباهتی ندا
 .شود ها از هوش مصنوعی استفاده می ها به منظور هوشمند شدن ربات بخش

 کاربرد هوش مصنوعی در کسب و کارهای مختلف

از این علم می توان در کسب و کارهای مختلف استفاده کرد و در هر کسب و کاری    
ند نمونه از این کاربرد منفعت های بسیاری را به همراه خواهد داشت. در ادامه به چ

 :ها در هر حوزه می پردازیم
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 هوش مصنوعی در حوزه سالمت

مهم ترین نکته در این حوزه بهبود نتایج بیماران و در عین حال کاهش هزینه    
است. شرکت های فعال در حوزه سالمت می خواهند با استفاده از یادگیری ماشین، 

نجام دهند. یکی از شناخته شده ترین روند تشخیص و درمان را بهتر و سریعتر ا
است. این سیستم زبان طبیعی را  IBM Watson فناوری ها در این زمینه سیستم

درک می کند و قادر به پاسخگویی به سواالتی که از آن پرسیده می شود است. این 
سیستم تمام اطالعات مربوط به بیمار از منابع موجود را استخراج می کند تا یک 

یجاد کند و پس از اطمینان آن را ارائه می دهد. سایر برنامه هایی که هوش فرضیه ا
مصنوعی دارند مانند چت بات ها، می توانند به بیماران برای برنامه ریزی قرار 
مالقات، پاسخ به پرسش ها، صدور صورت حساب کمک کنند و یا به صورت یک 

 .دهددستیار سالمت مجازی به فرد بازخوردهای پزشکی ارائه 

 هوش مصنوعی در حوزه کسب و کار

برای کارها و فرآیندهای بسیار تکراری که در هر کسب و کار توسط انسان ها انجام    
می شود، می توان از فرآیندهای اتوماسیون رباتیک استفاده کرد. الگوریتم های 

ادغام شوند تا با کشف اطالعات  CRM و analytics یادگیری ماشین می توانند با
الزم، بهتر به مشتریان خدمت کنند. از چت بات ها نیز می توان برای ارائه خدمات 

 .فوری به مشتریان در وب سایت نیز استفاده کرد
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 هوش مصنوعی در حوزه آموزش وپرورش

هوش مصنوعی در این حوزه می تواند به خودکار شدن نمره دهی و درجه بندی    
مان بیشتری بدهد. هوش مصنوعی می تواند دانش آموزان کمک کند و به معلمان ز 

دانش آموزان را ارزیابی کند و با نیازهای آن ها سازگار باشد و با هر فرد متناسب با 
سرعت او کار کند. سیستم های مربی هوش مصنوعی می توانند پشتیبانی بیشتری 

اه به دانش آموزان ارائه دهند و اطمینان حاصل کنند که روند آموزش آن ها در ر 
می تواند نحوه یادگیری و مکان یادگیری  Artificial intelligence درستی قرار دارد

 .دانش آموزان را تغییر دهد و حتی برخی از معلمان او را عوض کند

 هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد

 Turbo یا Mint سیستم های هوش مصنوعی در برنامه های مالی شخصی، مانند   
Taxد را جمع آوری کنند و به آن ها مشاوره شخصی هر فر  مالی ات، می توانند اطالع

حتی در روند خرید خانه نیز می  IBM Watson مالی دهند. از برنامه های دیگر مانند
توان استفاده کرد. امروزه نرم افزارها در وال استریت بخش عظیمی از معامالت را 

 .انجام می دهند

https://amerandish.com/%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%86%db%8c/
https://amerandish.com/%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%86%db%8c/
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 هوش مصنوعی در حوزه قانون و قضا

ارک غالبا برای انسان ها بسیار سخت است. اتوماسیون روند کشف اسناد و مد   
می تواند به این فرآیند کمک کرده و کارآمدتر از زمان استفاده  مصنوعی هوش و

کند. استارتاپ ها در حال ساخت دستیارهای رایانه ای هستند که پرسش و پاسخ 
ها را غربال می کند و می توانند با بررسی و طبقه بندی و یک بانک اطالعاتی ، 

 .رنامه ریزی شده در زمینه هستی شناسی را پاسخ دهدسؤاالت ب
 

 هوش مصنوعی در حوزه تولید

این زمینه ای است که ربات ها هرچه تمام تر می توانند کار را به گردش    
می توانند تک تک وظایف محول شده را به طور کامل  صنعتی های باتدربیاورند. ر 

 .انجام دهند و جدا از کارکنان انسانی فعالیت کنند
 هوش مصنوعی در برقراری امنیت

قراری امنیت، ردیابی مجرمان، از هوش مصنوعی و تکنولوژی پردازش تصویر در بر    
ها قادرند با استفاده  شود. این سیستم استفاده می… پیدا کردن هویت خالفکاران و

را تشخیص دهند و … از هوش مصنوعی چهره افراد مختلف، موجودیت اشیاء و 
هنگام مشاهده انجام تخلفات یا عملی مجرمانه آن را تشخیص داده و به نهاد 

 .مربوطه هشدار دهد

https://amerandish.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%a7/
https://amerandish.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%a7/
https://amerandish.com/7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa/
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 ها هوش مصنوعی و تفسیر داده

عبارتی است که برای توصیف مقادیر بزرگی از  (Big Data) دیتا بیگ یا داده کالن   
شود. از کالن داده  داده )اعم از داده های ساختار یافته و بدون ساختار( استفاده می

 های مهم و حیاتی توان برای استخراج اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری ها می
استفاده کرد و حرکات استراتژیک و حساس را با دقت بیشتری اجرا نمود. یک 

ها نه تنها قادر به تجزیه و تحلیل نیازهای افراد  دانشمند داده به کمک کالن داده
یابد. تحلیل  باشد بلکه از قوانین حاکم بر بازارها و روندهای مختلف نیز اطالع می می

نه سیستم هوشمند و تنها به وسیله انسان مقادیر زیادی داده، بدون هیچ گو
امکان پذیر نیست. زیرا هم حجم داده بسیار گسترده است و هم هر روز بر میزان 

شود. بنابراین مشخص است که با استفاده از هوش مصنوعی  این حجم افزوده می
اش  رسیم که نتیجه ها است که به بسیاری از مفاهیم جدید می در تفسیر کالن داده

 .ها را دارد لیت متحول کردن بخش عظیمی از جامعه و زندگی انسانقاب
 

 های هوش مصنوعی چالش

به کارگیری هوش مصنوعی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته    
عمده ای که کسب و کارها در به کارگیری  چالش .های متعددی مواجه است با چالش

ها و  فراد و نیروی انسانی، دادههوش مصنوعی با آن سر و کار دارند مربوط به ا
اطالعات مورد نیاز و یا ترجیحات و ترازهای تجاری می باشد. در ادامه هر کدام از این 

 .کنیم ها را به طور مختصر بررسی می چالش
 

 ها و اطالعات های مربوط با داده چالش

ن درگیر مشکل مربوط به داده ها احتماال یکی از مسائلی است اکثر شرکت ها با آ    
شود  هایی که به آن داده می خواهند بود. هر سیستم هوش مصنوعی به اندازه داده

هایی  عملکرد خوبی خواهد داشتدر حقیقت داده عنصر اصلی مورد نیاز تمام راه حل
است که هوش مصنوعی قرار است پیش روی یک کسب و کار قرار دهد. برخی از 

 :بارتند ازمشکالت مربوط به داده و جمع آوری آن ع

 چگونگی کیفیت و کمیت داده ها 
 برچسب داده ها 
 قابل فهم و شرح بودن 
 Case-specific بودن فرآیند آموزش 
 جانب داری 
 مقابله با خطاهای مدل ها 

https://amerandish.com/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7/
https://amerandish.com/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7/
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 های مربوط به افراد و نیروهای انسانی چالش

 دو مشکل عمده در رابطه با افراد برای به کارگیری هوش مصنوعی وجود دارد و این   
دو مشکل یکی نبود درکی از هوش مصنوعی در بین افراد غیر متخصص و کارمندان 
یک شرکت است و دیگری کمبود متخصصان هوش مصنوعی در حوزه هر کسب و 
کار می باشد. به کارگیری هوش مصنوعی در یک کسب و کار تا حد زیادی نیاز به 

تاسفانه هنوز بسیاری مدیریتی آشنا با هوش مصنوعی و درک آن تکنولوژی دارد. م
کنند و انتظارات غیر علمی  از افراد به هوش مصنوعی به صورت یک افسانه نگاه می

تواند در  دانند که هوش مصنوعی چه تحولی را می و تا حدی تخیلی از آن دارند و نمی
 .ها ایجاد کند کسب و کار آن

 

 های درونی هر کسب و کار های درون سازمانی و سیاست چالش

در هر کسب و کارو سازمانی برای به کارگیری هوش مصنوعی چند مشکل عمده    
های داخلی سازمان و تصمیمات درون سازمانی است.  وجود دارد که ناشی از سیاست

 :ها عبارتند از این چالش

 کمبود ترازهای بیزینسی 
 دشواری در ارزیابی 
 چالش های ادغام کسب و کار و هوش مصنوعی با یکدیگر 
  حقوقیمسائل 
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 عملکرد خود رایانه و همتای هوش مصنوعی

االن کجا هستیم و در مورد آینده چطور؟ فناوری رایانه اکنون به چه مرحله ای    
 رسیده است؟

 آنچه به زندگی ما و گسترش روزافزون آن به طور مداوم پیوسته است 

 زندگی روزمره 
  نفوذ به حریم خصوصی ما 
 .تغییر عادت های ما 

 یانه ها در هر حوزه ای که باشد قابل توجه است.نقش ابر را

آیا در زمینه های)سالمت ، حمل و نقل ، بانکداری ، استراتژی ، هواشناسی و غیره( 
 به ما کمک خواهد کرد؟

منبع امید زیادی برای درمان بیماری هایی که تاکنون غیر قابل درمان هستند    
امید به افتادگی مغز و در نتیجه از جمله از کار توسط هوش مصنوعی وجود دارد 

 .زندگی ما افزایش می یابد
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خواهیم آغاز علمی ثبت شده  -اشاره کوچکی به یک اتفاؽ عملی این فصل را با    
ابقه م با شما درباره ی دو مسابقه ی شطرنج صحبت کنم. اولین مسیخواه  می. کرد

، یک )قهرمان شطرنج جهان(برگزار شد، که در آن گری کاسپاروؼ 1997 در سال 
شکست خورد. برای « دیپ بلو»ی کامپیوتری به اسم  انسان، در برابر یک برنامه

خیلی از مردم، این اتفاؽ طلوع یک عصر جدید بود، که در آن ماشین ها بر انسان 
سپری شده است، و بزرگ ترین  سال 21 ها حکمرانی می کنند. اما هم اکنون 

تغییری که رخ داده است، در نحوه ی برقراری ارتباط ما با کامپیوتر ها از طریق آی پد 
 "ادیسه ی فضایی“)برنامه ی هوشمند کامپیوتری در فیلم ”. هال“است، نه 

بود، که در آن انسان و  2115 بازی شطرنج دوم یک مسابقه ی شطرنج آزاد در سال    
ای کامپیوتری می توانستند اگر می خواستند، به جای حریف، به عنوان برنامه ه

همکار همدیگر با هم در بازی شرکت کنند. در ابتدا، نتایج قابل پیش بینی بودند. 
حتی یک ابرکامپیوتر توسط یک استاد بزرگ به کمک یک لپ تاپ نسبتا ضعیف 

برنده شد؟ نه یک  شکست می خورد. اما در نهایت اتفاؽ عجیبی افتاد. چه کسی
استاد بزرگ شطرنج با یک ابرکامپیوتر، بلکه دو شطرنج باز غیر حرفه ای آمریکایی با 
استفاده از سه لپ تاپ نسبتا ضعیف. توانایی آن ها در مدیریت و تسلط بر 
کامپیوتر هایشان برای تجزیه و تحلیل عمیق موقعیت های به خصوص، دانش برتر 

ت های برتر محاسبه ای کامپیوتری حریفان را شکست شطرنج استادان بزرگ و قدر 
داد. دانش برتر شطرنج استادان بزرگ و قدرت های برتر محاسبه ای کامپیوتری 
حریفان را شکست داد. دانش برتر شطرنج استادان بزرگ و قدرت های برتر محاسبه 
ای کامپیوتری حریفان را شکست داد. این یک نتیجه گیری شگفت انگیز است: 

نسان های معمولی، و کامپیوتر های معمولی، برترین اساتید شطرنج و ابرکامپیوتر ا
ها را شکست می دهند. و در هر صورت، این به معنای نبرد انسان ها علیه ماشین 

 .ها نیست، بلکه، این یک نوع اتحاد است، یک نوع مناسب از اتحاد

 
ی  ه)متخصص نابغ ین مینسکیسال اخیر تمرکز خود را روی دیدگاه مارو 51ما در    

نسبت به هوش مصنوعی متمرکز کرده ایم. این دیدگاه فوؽ العاده  هوش مصنوعی(
جالب است. خیلی ها از آن استقبال کرده اند. این دیدگاه یکی از برجسته ترین 
مکاتب فکری در زمینه ی علوم کامپیوتری شده است. اما همچنان که ما به عصر 

سیستم های شبکه ای، و سیستم عامل های باز، و  عظیم اطالعات، و عصر
تکنولوژی های کاربردی وارد می شویم، می خواهم پیشنهاد کنم که در مورد دیدگاه 
دیگری که در همان زمان در حال انتشار بود تجدید نظر کنید. می خواهم پیشنهاد 

ید نظر کنم که در مورد دیدگاه دیگری که در همان زمان در حال انتشار بود تجد
کنید. من در مورد نظریه ی همزیستی انسان و کامپیوتر جی.سی.آر. لیکالیدر 

 .بنامیم” بسط دادن هوش“صحبت می کنم، که شاید بهتر باشد آن را 
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لیکالیدر یک استاد تمام عیار علوم کامپیوتری بود که تاثیر عمیقی بر روی    
ه با توانایی همکاری انسان و گسترش تکنولوژی و اینترنت داشت. دیدگاه او در رابط

ماشین با هم در گرفتن تصمیمات، و کنترل موقعیت های دشوار بدون کمترین 
وابستگی به برنامه های پیش تنظیم شده بود. و کنترل موقعیت های دشوار بدون 
کمترین وابستگی به برنامه های پیش تنظیم شده بود. و کنترل موقعیت های 

ی  گی به برنامه های پیش تنظیم شده بود. به کلمهدشوار بدون کمترین وابست
دقت کنید. لیکالیدر ما را تشویق نمی کند که یک توستر را طوری ” همکاری“

-اطالعات بگیرد، )یک سریال تلویزیونی علمی” استار تِرک“دستکاری کنیم که از 
 —تخیلی( بلکه باید انسان را توانمند تر کنیم. انسان ها شگفت انگیز هستند 

غیر مستقیم ما، خالقیت ما،  های روش کنیم، می فکر طور این ما خود حداقل
ی چیز هایی که حتی اگر برای کامپیوتر ها ممکن باشند  فرضیه های بی پایان، همه

ی چیز هایی که حتی اگر برای  فوؽ العاده دشوار هستند. فرضیه های بی پایان، همه
ر هستند. لیکالیدر به طور شهودی این کامپیوتر ها ممکن باشند فوؽ العاده دشوا

قضیه را درک کرد، انسان های متفکری که اهداؼ را برنامه ریزی می کنند، فرضیه ها 
را جمع آوری می کنند، معیار ها را مشخص می کنند، و عمل قضاوت را انجام می 
دهند. البته، از لحاظ بسیاری جنبه های دیگر، انسان ها فوؽ العاده محدود 

. ما از لحاظ اندازه گیری، مقایسه و کنترل حجم اطالعات فوؽ العاده ضعیف هستند
عمل می کنیم. ما به یک مدیریت بسیار قوی توانایی ها احتیاج داریم، تا کارها را 
هماهنگ کنیم و این پیچیدگی ها را حل کنیم. لیکالیدر ساخته شدن کامپیوترهایی 

داولی را که برای درک موقعیت و گرفتن را پیش بینی کرده بود که تمام کارهای مت
 .تصمیمات الزم بود انجام می دادند
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فراتر از  بسیار یبدون هیچ گونه سر و صدا و جلب توجهی، این ایده دستاورد های   

 .، موضوعی به مراتب مهم تر از شطرنج است”تا کردن پروتئین ها“شطرنج داشت. 
 در موجود های اتم تعداد از پروتئین یک کردن تا های روش تعدادمی دانیم که 

ین یک مبحث فوؽ العاده مهم با تاثیر های گسترده بر ا. است بیشتر هم جهان
روی توانایی ما برای شناسایی و درمان بیماری ها است. این یک مبحث فوؽ العاده 
مهم با تاثیر های گسترده بر روی توانایی ما برای شناسایی و درمان بیماری ها است. 

برای این کار، قدرت بدون انعطاؼ ابررایانه ها به تنهایی به هیچ عنوان کافی  و
، یک بازی که توسط دانشمندان رشته ی کامپیوتر طراحی شده ”فولد ایت“نیست. 

است، ارزش این ایده را نشان می دهد. افرادی غیر حرفه ای که نه متخصص 
انجام می دهند که در آن،  کامپیوتر هستند و نه بیولوژیست یک بازی کامپیوتری

ساختار ظاهری پروتئین را بازچینی می کنند، و به کامپیوتر اجازه می دهند تا 
محاسبه ی نیرو های بین اتمی و کنش و واکنش میان آن ها را انجام دهد و آن را از 

درصد زمانی که ابرکامپیوتر ها این کار را  51لحاظ ساختاری بررسی کند. این ایده در 
درصد در زمان صرفه جویی  31 م می دادند، این کار را انجام داد و در مجموع انجا

اخیرا یک کشف علمی بزرگ و قابل توجه از طریق رمزگشایی ” فولد ایت“شد. 
پی فایزر میمون داشته است. پروتیزی که )نوعی آنزیم( -ساختار ویروس میسون

زیکن در طی چند روز حل سال غیر قابل شناسایی بود توسط سه با 11 برای بیش از 
 شد، شاید این اولین دستاورد بزرگ علمی به دست آمده از یک بازی رایانه ای باشد. 

 
 یک الگوریتم عجیب  

سپتامبر نصب  11 سال پیش، در مکانی که برج های دوقلو قرار داشتند، یادبود چند  
” رابطه ی معنادار“شد. در آن نام هزاران قربانی آن حادثه با قاعده ی زیبایی به نام 

نمایش داده شده بود. در آن نام افراد بنا بر رابطه شان با یکدیگر در کنار هم قرار 
گرفته بود: دوست، نسبت فامیلی، همکار. زمانی که به کل آن نگاه می کردید، یک 

رابطه میان آن ها را می  1,811قربانی،  3,511چالش محاسباتی پیچیده وجود داشت: 
ت مشخصات فیزیکی کلی و زیبایی کار نهایی. زمانی که برای اولین بار طلبید، اهمی

از رسانه اعالم شد، اطالعات کامل برای چنین چالشی به یک الگوریتم از نیویورک 
داده شد. اما حقیقت در اصل ” پروژه های محلی“سیتی طراحی شده توسط شرکت 

وب کار مورد استفاده ی چارچ کمی متفاوت است. وقتی یک الگوریتم برای توسعه
قرار می گیرد، انسان ها از آن برای طراحی جواب نهایی استفاده می کنند. در این 

ی  مورد، یک کامپیوتر میلیون ها حالت ممکن را بررسی کرده، یک سیستم پیچیده
ارتباطی را مدیریت کرده، و یک مجموعه ی عظیم از اندازه گیری ها و متغیرها را 

و به انسان اجازه می دهد تا بر روی جنبه های طراحی و هنری  جمع آوری می کند،
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کار متمرکز شود. و به انسان اجازه می دهد تا بر روی جنبه های طراحی و هنری کار 
متمرکز شود. بنابراین هر اندازه شما به پیرامون خود دقت کنید، بیشتر نتایج 

بود میزان طبیعی جلوه کردن دیدگاه لیکالیدر را می بینید. این نتایج می توانند به
در آیفون یا جی پی اس خودروی شما باشند، همزیستی مسالمت آمیز انسان و 

 .کامپیوتر ما را تواناتر می کند

 

بنابراین اگر بخواهیم این همزیستی را گسترش دهیم، چه کاری می توانیم انجام    
کنیم. به جای این  دهیم ؟ ما می توانیم با طراحی نقش انسان در این مسیر شروع

که به این فکر کنیم که چه کامپیوتری می تواند مشکل را حل کند، باید جواب را بر 
مبنای چیزی که انسان می تواند انجام دهد طراحی کنیم . اگر این کار را انجام 
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ی برقراری ارتباط  دهیم، به سرعت متوجه می شویم که تمام وقتمان را بر روی نحوه
مپیوتر صرؼ کرده ایم، مخصوصا بر روی برطرؼ کردن تضادهای بین انسان و کا

موجود در نحوه ی برقراری ارتباط. در حقیقت، این تضادها مهم تر از قدرت انسان یا 
ماشین در تعیین توانایی کلی این دو هستند. در حقیقت، این تضادها مهم تر از 

. در حقیقت، این قدرت انسان یا ماشین در تعیین توانایی کلی این دو هستند
تضادها مهم تر از قدرت انسان یا ماشین در تعیین توانایی کلی این دو هستند. 
این موضوع دلیل این است که چرا دو شطرنج باز غیرحرفه ای با چند لپ تاپ به 
راحتی یک ابرکامپیوتر و یک استادبزرگ شطرنج را شکست دادند. چیزی که 

ل نامطلوب این روند است. هر قدر این روند کاسپاروؼ به آن تضاد می گوید محصو
بهتر باشد، این تضاد ها کمتر می شوند. و کاهش تضاد ها باعث می شود مقدار 

  .تعیین کننده را مشخص کنیم

 
م: حجم عظیم اطالعات. هر گونه عملی که در دنیا انجام می ییک مثال دیگر می زن   

ها ثبت می شود: تلفن همراه دهیم توسط مجموعه ی در حال گسترشی از سنسور 
شما، کارت اعتباری شما، کامپیوتر شما. در نتیجه حجم عظیمی از اطالعات گردآوری 
می شود، و در حقیقت این اطالعات به ما این شانس را می دهند تا شرایط انسان را 
بهتر و عمیق تر درک کنیم. مورد حائز اهمیت در غالب روش های انجام شده روی 

چگونه این اطالعات را ذخیره “اطالعات تمرکز بر روی این سواالت است، حجم عظیم 
کنم ؟ چگونه در میان این اطالعات جست و جو کنم ؟ چگونه این اطالعات را تجزیه 

این ها پرسش هایی الزم ولی ناکافی هستند. چیزی که نیاز داریم ” و تحلیل کنم ؟
، بلکه این است که چه چیزی را بدانیم این نیست که بفهمیم چگونه محاسبه کنیم

محاسبه کنیم. این که شما چگونه ادراک انسانی را بر این حجم اطالعات مسلط می 
کنید ؟ بلکه این است که چه چیزی را محاسبه کنیم. این که شما چگونه ادراک 

  انسانی را بر این حجم اطالعات مسلط می کنید ؟

پِی “ین روند شروع می کنیم. وقتی شرکت مجددا، ما با طراحی جایگاه انسان در ا   
)شرکت پرداخت اینترنتی مشهور( اولین عمل اقتصادی خود را شروع کرد، بزرگ ” پال

چگونه می توانم به صورت اینترنتی پولی را “ترین دغدغه ی آن ها این نبود که، 
هکر ها چگونه این کار را بدون کالهبرداری “بلکه این بود که ” واریز و دریافت کنم ؟

چرا این مسئله تا این حد چالش برانگیز است ؟ زیرا با این که ” انجام دهم ؟
کامپیوتر ها توانایی یادگیری تشخیص و شناسایی کالهبرداری را بر اساس الگو های 
از پیش داده شده را دارند، اما توانایی انجام این کار را در مورد الگو هایی که پیش 

، و هکر ها هم مانند شما انسان هایی باهوش، فوؽ العاده از این ندیده اند ندارند
هستند : هدؼ. و  بزرگ خیلی و مهم تفاوت یک وکارآفرین  هتوانمند، صاحب روحی
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یر از باهوش ترینشان با این که کامپیوتر ها می توانند مچ همه ی کالهبردار ها به غ
 .روزی و شکست است، به دام انداختن باهوش ترین فرد تفاوت میان پیرا بگیرند

انواع زیادی از این نوع مشکالت وجود دارند، دشمنان تغییرپذیر. آن ها به ندرت    
از روش های تکراری که توسط کامپیوتر ها قابل شناسایی باشند استفاده می کنند. 
آن ها به ندرت از روش های تکراری که توسط کامپیوتر ها قابل شناسایی باشند 

در عوض، یک سری ویژگی های اصلی مربوط به نوآوری یا استفاده می کنند. 
خرابکاری وجود دارند، و این مشکالت به تدریج در حجم عظیم اطالعات مدفون می 

 .شوند

به عنوان مثال، تروریسم. تروریست ها همیشه خودشان را در همه گونه شرایطی    
ببینید، این گونه با محیط وفق می دهند، و علیرغم چیزی ممکن است در تلویزیون 

وفق دادن ها، و تشخیص آنان، در اصل توسط انسان صورت می گیرد. کامپیوتر ها 
نمی توانند الگو ها و رفتار های جدید را تشخیص دهند، اما انسان ها می توانند. 
انسان ها، با استفاده از تکنولوژی، احتماالت مختلف را بررسی می کنند، با کمک 

ی به دنبال دیدگاه های جدید می گردند. اسامه بن الدن توسط برنامه های کامپیوتر
هوش مصنوعی پیدا نشد. او توسط افرادی باهوش، توانمند و زحمتکش و با کمک 

 .تکنولوژی های مختلف دستگیر شد

 
علیرغم این که این مسئله ممکن است جذاب به نظر برسد، شما نمی توانید به    

ی وجود ”تروریست را پیدا کن“ی  . هیچ دکمهصورت الگوریتمی به جواب برسید
تروریست را “ی  ندارد، و ما هر چقدر اطالعات از منابع اطالعاتی مختلف هیچ دکمه

ی وجود ندارد، و ما هر چقدر اطالعات از منابع اطالعاتی مختلف در قالب ”پیدا کن
کنیم، های متنوعی از اطالعات از سیستم ها کامال ناهمخوان اطالعات جمع آوری 

کمتر می توانیم به صورت موثر به اطالعات دسترسی پیدا کنیم. در عوض، مردم 
مجبور خواهند بود به دنبال اطالعات بگردند و دنبال دیدگاه ها بگردند، و همان طور 
که لیکالیدر خیلی پیش از این پیش بینی کرده بود، کلید دستیابی به نتیجه های 

است، و همان طور که کاسپاروؼ متوجه شد،  مطلوب در نوع مناسبی از همکاری
 .است حداقل رساندن تضاد هااین به معنای به 

این روش کار هایی را مانند جست و جو در میان اطالعات به دست آمده از منابع    
مختلف، شناسایی روابط کلیدی و جمع آوری آن ها را ممکن می سازد، چیزی که تا 

ی نمود. به نظر بعضی از افراد، این اتفاؽ عواقب پیش از این تقریبا غیر ممکن م
وحشتناکی برای امنیت اطالعات و آزادی های اجتماعی دارد. برای باقی افراد این 
اتفاؽ آینده ای با امنیت اطالعات و آزادی های اجتماعی باالتر را تضمین می کند، 

های اجتماعی باالتر را برای باقی افراد این اتفاؽ آینده ای با امنیت اطالعات و آزادی 
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تضمین می کند، اما امنیت اطالعات و آزادی های اجتماعی از مهم ترین ارزش ها 
هستند. باید عواقب این اتفاؽ شناسایی شود، و این عواقب چیزی نیست که 

 .بتوان از کنار آن ها گذشت، حتی در صورتی که هیچ قصد بدی نداشته باشید

 
تاثیری که تکنولوژی هایی که برای برقراری روابط انسان اجازه بدهید در چند مثال    

 و کامپیوتر ساخته شده اند در چند وقت اخیر داشته اند بررسی کنیم،

 
، نیرو های نظامی آمریکا و نیرو های متفق به یک خانه ی تیمی 2117 در اکتبر    

ی  جینهالقاعده در شهر سینجار در مرز عراؽ با سوریه حمله کردند. آن ها یک گن
شرح زندگی رزمندگان خارجی. این رزمندگان  711 مدفون از اسناد را کشف کردند: 

خارجی خانواده هایشان را در خلیج مکزیک، کشور های مجاور دریای مدیترانه و 
آفریقای شمالی رها کرده بودند تا به القاعده در عراؽ ملحق شوند. این اسناد مربوط 

ان خارجی پیش از ملحق شدن به سازمان این فرم ها را به اطالعات افراد بود. رزمندگ
پر می کردند. پس نتیجه می گیریم که حتی القاعده، کاغذبازی های اداری خودش را 

شهر ” “چه کسی تو را استخدام کرده است ؟“دارد. آن ها به پرسش هایی مانند، 
جواب ” برای سازمان می خواهی چه کاری انجام بدهی ؟” “محل زندگیت کجاست ؟

 .می دادند
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در آخرین پرسش، یک دیدگاه شگفت انگیز کشف شد. غالب رزمندگان خارجی    
 مهم خیلی نکته این —می خواستند عملیات بمب گذاری انتحاری انجام دهند 

رد عملیات بمب مو 382 1٫ عراؽ ،2117  تا 2113  سال زمانی ی بازه در زیرا است،
اصلی ترین عامل بی ثباتی این کشور است. گذاری انتحاری داشته است، که این 

تجزیه و تحلیل این اطالعات دشوار بود. نسخه ی اصلی این اسناد برگه هایی به 
زبان عربی بودند که باید اسکن و ترجمه می شدند. تجزیه و تحلیل این اطالعات 
 دشوار بود. نسخه ی اصلی این اسناد برگه هایی به زبان عربی بودند که باید اسکن

و ترجمه می شدند. تضاد های داخل این روش اجازه نمی داد تا نتایج معناداری در 
یک چارچوب مشخص زمانی با استفاده از منابع انسانی، پی دی اؼ تضاد های داخل 
این روش اجازه نمی داد تا نتایج معناداری در یک چارچوب مشخص زمانی با 

صرؼ به دست آید. محققان مجبور  استفاده از منابع انسانی، پی دی اؼ و پشتکار
شدند برای تمرکز بیشتر ذهن های انسانیشان را با تکنولوژی ارتقاء دهند، برای این 

درصد  21 که فرضیه های ناملموس را بررسی کنند، و در حقیقت، نتیجه گرفتند. 
درصد آن ها همگی از یک شهر لیبی آمده  51رزمندگان خارجی تبعه ی لیبی بودند، 

 3۹این قضیه فوؽ العاده حائز اهمیت است چون احتماالت اولیه آن را  بودند،
حدس زده بود. همین طور این قضیه به جلب شدن توجه به سوی یکی از 
شخصیت های مهم القاعده، ابو یحیی اللیبی، یک روحانی قدیمی در گروه رزمی 

یکی از اسالمی لیبی کمک کرد. همین طور این قضیه به جلب شدن توجه به سوی 
شخصیت های مهم القاعده، ابو یحیی اللیبی، یک روحانی قدیمی در گروه رزمی 
اسالمی لیبی کمک کرد. همین طور این قضیه به جلب شدن توجه به سوی یکی از 
شخصیت های مهم القاعده، ابو یحیی اللیبی، یک روحانی قدیمی در گروه رزمی 

او یک سخنرانی ایراد کرد، که پس  ،2117 اسالمی لیبی کمک کرد. در ماه مارس سال 
 از آن افزایش چشمگیری در پیوستن رزمندگان لیبی به القاعده مشاهده شد. 

 
شاید از همه هوشمندانه تر، و اگرچه، ناملموس تر از همه، محققان توانستند با    

ردیابی سرنخ اطالعات، شبکه های هماهنگ کننده ی سازمان را در سوریه که 
دریافت و انتقال رزمندگان خارجی به سوی مرزها بودند را به خوبی مسئول نهایی 

شناسایی کنند. شبکه های هماهنگ کننده ی سازمان را در سوریه که مسئول نهایی 
دریافت و انتقال رزمندگان خارجی به سوی مرزها بودند را به خوبی شناسایی کنند. 

ئول نهایی دریافت و شبکه های هماهنگ کننده ی سازمان را در سوریه که مس
انتقال رزمندگان خارجی به سوی مرزها بودند را به خوبی شناسایی کنند. شبکه 

 کردن هماهنگ کار این که داشتند، وجود – تندرو متعصبان نه و –هایی از مزدوران 
 از ها آن مثال، عنوان به. دادند می انجام پول برای و تجارت یک عنوان به را

 عنوان به گرفتند، می پول لیبیایی رزمندگان از بیشتر یلیخ عربستانی رزمندگان
لی بیشتر از رزمندگان لیبیایی پول می خی عربستانی رزمندگان از ها آن مثال،
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گرفتند، پولی که در اصل باید به القاعده داده می شد. شاید اگر دشمن می فهمید 
خود، آن شبکه  که شبکه های سازمان به جهادی ها )تروریست ها( خیانت می کند،

 .ها را نابود می کرد

 

 
ریشتری ویران کننده رخ داد، سومین  7، در هایتی یک زلزله ی 2111 در ژانویه ی    

درصد جمعیت کشور را  11 زمین لرزه ی مرگبار تمام دوران، که یک میلیون نفر، یعنی 
ذا و بی خانمان کرد. یکی از جنبه های به ظاهر کوچک تالش های امدادی تامین غ

آب بود. یکی از جنبه های به ظاهر کوچک تالش های امدادی تامین غذا و آب بود. 
ژانویه و فوریه ماه های خشک هایتی هستند، هنوز خیلی از اردوگاه ها به دنبال 
افزایش ذخیره ی آبشان بودند. تنها مرکز تحقیقاتی مطلع از زمین های آب گیر 

تنها . در حالی که دانشمند مربوطه درون آن بودهایتی در زمین لرزه ویران شده بود، 
مرکز تحقیقاتی مطلع از زمین های آب گیر هایتی در زمین لرزه ویران شده بود، در 
حالی که دانشمند مربوطه درون آن بود. اما سوال این جاست، کدام اردوگاه ها در 

بندی آب معرض خطر هستند، چند نفر در این اردوگاه ها هستند، برنامه ی زمان 
گیری ها چگونه است، و این که با منابع و زیربنا های محدود، چگونه انتقال افراد را 
اولویت بندی کنیم ؟ اطالعات فوؽ العاده ناهمخوان بود. ارتش آمریکا تنها اطالعات 
مربوط به بخش کوچکی از کشور را داشت. اطالعاتی مربوط به یک سخنرانی مربوط 

بر روی اینترنت بود، باقی اطالعات مربوط به  2116 ال به حفظ محیط زیست در س
زمین شناسی منطقه بود، و به هیچ عنوان یکپارچه نشده بود. هدؼ انسان در این 
جا شناسایی اردوگاه های نیازمند به نقل مکان، بر اساس اولویت نیاز آن ها بود. 

منطقه ای،  کامپیوتر مجبور بود حجم عظیمی از اطالعات مربوط یه زمین شناسی
رسانه ی گروهی و سازمان امدادی را برای پاسخ دادن به این پرسش یکپارچه کند. با 
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نفر به مدت سه  41 عمل کردن به یک روش بهتر، که بدون این روش این کار توسط 
و این پیروزی  ساعت انجام شد 41 سه نفر در عرض  ماه انجام می شد، توسط

 .است همکاری انسان و کامپیوترمتعلق به 

 
سال است که از دیدگاه لیکالیدر به آینده استفاده می کنیم، و تجربه  51ما حدود    

نشان می دهد که انسان ها و ماشین ها باید با همکاری یکدیگر به حل کردن دشوار 
ترین مشکالت این قرن بپردازند، و تجربه نشان می دهد که انسان ها و ماشین ها 

و بشریت حل کردن دشوار ترین مشکالت این قرن  باید با همکاری یکدیگر به
. حال ما در این کتاب بر آنیم تا حداکثر تالش خود را در جهت تحقق این بپردازند

 امر اجتناب ناپذیر کار بگیریم.

 

 کتاب و رایانه
 تقابل یا تعامل ؛ آیا رایانه ها جایگزین کتاب خواهند شد؟

ه از رایانه ها و به طور مشخص نرم افزارها از دو دهه قبل به این سو، که استفاد   
در مطالعات و تحقیقات مرسوم گردید و بشر از این دستاورد خود شگفت زده شد 
نظرهای متفاوتی در امر به کارگیری کتاب و رایانه در تمامی زمینه های بررسی و 

هایی که پژوهش ارائه گردیده است. پیروان این نظر استفاده از رایانه ها و نرم افزار 
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نه تنها مجاز  -به صورت استفاده ابزاری  -به گونه ای هم عرض و بدیل کتاب اند را 
بلکه الزم می شمارد و این در حالی است که کاربرد کتاب و کتابت را نیز در کنار این 
ابزار و پدیده های جدید از جهاتی مفید و حائز اهمیت می داند. پژوهشگر در ارتباط 

استفاده از رایانه ها ره چند ساله را یک شبه می پیماید و این در  با پژوهش خود در
حالی است که هرگز از کتاب بی نیاز نمی شود زیرا نه تنها تمامی موضوعات علمی 
الزم و کتابهای موجود در جهان به صورت نرم افزار در نیامده است بلکه تصور چنین 

  .سدآینده ای هم بعید و دور از واقعیت به نظر می ر 

بشر در جستجوی وسیله ای برای ثبت دانسته های خود، از نوشتن بر دیواره غارها   
و بدنه کوهها آغاز کرد. او افکار و اندیشه های خود را روی لوح های گلی، سنگی و 
سپس فلزی حک کرد و سرانجام در این راه، کاغذ را یار و مددکار خویش یافت; و 

پر فراز و نشیب دانش خود را در دل لوح نوری اکنون پس از گذراندن یک دوره 
 ذخیره می کند.

آیا دوران کارآیی اختراع گوتنبرگ و عصر صنعت چاپ به پایان خود رسیده است؟    
 آیا عصر کتاب و کتابت رو به انقراض نهاده است؟

از زمانی که انسان پاپیروس را به استخدام خویش درآورد و از این گیاه برای درج    
ونات درون و حکایت وقایع پیرامون خود سود جست هزاران سال می گذرد. از مکن

آن زمان تاکنون و در طول این سالیان دراز، انسان دانش خود را در دل صفحات کاغذ 
نگاشته است و امروز علوم خود را در گنجینه نرم افزارها و به سینه رایانه ها می 

 د؟سپارد. آیا کاغذ با آدمی وداع خواهد کر 

از دو دهه قبل به این سو، که استفاده از رایانه ها و به طور مشخص نرم افزارها    
در مطالعات و تحقیقات مرسوم گردید و بشر از این دستاورد خود شگفت زده شد 
نظرهای متفاوتی در امر به کارگیری کتاب و رایانه در تمامی زمینه های بررسی و 

گزینی رایانه ها به جای کتاب و استفاده از  پژوهش ارائه گردیده است. بحث جای
دیسک های فشرده کتابخانه ای به جای کتابخانه های متعارؼ، به کارگیری 
میکروفیش، میکروفیلم، قلم های نوری و دیجی تایزرها و صفحات حساس 
الکترونیکی و دیسک های مغناطیسی و نوری و رایانه های قابل حمل به جای کاغذ و 

 هن همگی از مواردی هستند که سخن پیرامون آنها بسیار گفته اند.قلم در شکل ک

در این راستا به طور عمده سه نظر مطرح شده است. نخست آنکه عصر کتاب و    
کتابت در شکل سنتی پایان پذیرفته و با به کارگیری تکنولوژی جدید که سپردن 

سخن از کتاب و کتابت  اطالعات به رایانه ها را بسیار آسان نموده است، گویا دیگر
چندان جاذبه و کششی را در دلها برنمی انگیزد. این در شرایطی است که در آینده 

و با تکامل فن آوری  نزدیک ورود اطالعات از محدوده صفحه کلید هم فراتر رفته
از این پس بشر مکنونات قلبی خود را مستقیما و به صورت  ،تشخیص گفتار

می کند و بر سخت افزار، ثبت و ضبط می نماید. به این شفاهی به رایانه ها القا 
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ترتیب کامپیوتر نه تنها نقش کتاب را ایفا می کند بلکه مطالب را در بانکهای 
اطالعاتی دسته بندی و سپس مرتب می کند و سرانجام آن را به صورت پویا در 

ها به شکل  اختیار بشر قرار می دهد. از این رو بهره برداری از اطالعات و دانسته
بهینه و مدرن و کامال ایده آل صورت می پذیرد. دیگر کتابخانه های حجیم از صحنه 
حذؼ می شوند و انبوهی از کتابها )که حاوی هزاران سطر نوشته بر اوراؽ می باشند( 
با تکنیک چند رسانه ای و در قالبهای نرم افزاری در حجم فیزیکی بسیار اندک و 

 شین انسان می گردند.قابل حمل، همراه و همن

اما نظر دوم که از آن به عنوان یک نظر سنتی می توان نام برد این است که    
کتاب، در هر حال نظیر و بدیل ندارد و در شکل حاضر خود، حافظ میراث کهن بشری 
است. کتاب و صورت نوشتاری سخن بشر بر روی اوراؽ کاغذ، ستون تمدن بشری 

کتابت ریشه در اعماؽ وجود او دارد و ارتباط آدمی با  است. انس انسان با کتاب و
کتابهایش ارتباطی عاطفی و احساسی است. لمس کتاب و تورؽ آن آالم و عطش 
انسان ملتهب و تشنه را برطرؼ می کند و گشت و گذار در مطالب آن به سیر و 

 سازد.سیاحت در فضایی خیال انگیز می ماند که وی را از قید زمان و مکان رها می 

بر اساس این نظر که عمدة ناظر به حضور فیزیکی کتاب در کنار انسان است، و    
که  -برای بوی کتاب، لمس کاغذهای آن، تورؽ و مشاهده صفحات و آرایه های آن 

انگیزه ورود به دنیای کتاب است ارزش و اعتبار قائل است و برای اوراؽ کتاب نوعی 
چ چیز نمی تواند جانشین کتاب شود. افزون بر روح و حیات فرض می کند واقعا هی

اینکه این دسته، کارآیی کتاب و نوشتار و استفاده از آن را در تمامی زمینه ها 
منحصر به فرد و غیر قابل جای گزینی می دانند. از طرؼ دیگر اینان مضرات استفاده 

گوشزد می از رایانه ها را که دست کم در تشعشع نمایشگرها به اثبات رسیده است 
نمایند و آفاتی که در تخریب اطالعات رایانه ها مؤثر می شمارند بسیار فراتر از آفات 

 کتاب است.

اما نظر سومی نیز در اینجا مطرح است که در عین جالب بودن نظر اول و شاعرانه    
قابل تامل بودن نظر دوم، قدر جامعی از این دو ایده را به دست  -در عین حال  -و 

د. صاحبان این نظر، کتاب را زیباترین واژه و نزدیکترین دوست انسان می می ده
دانند و رایانه ها را بهترین وسیله برای استفاده بهینه از اندوخته های مکتوب بشر 
بر می شمارند. آنها معتقدند دامنه دانش بشری کران تا کران را فرا گرفته و به 

روز شاخه ها و رشته های جدیدی در سرعت در حال بسط و گسترش است و روز به 
عرصه علوم و فنون ظاهر می شود. سرعت فزاینده قطار زمان و عمر کوتاه بشر، 
اشتیاؽ انسان برای کشف مجهوالت و بی قراری او در پرده برداری از راز هستی; و 
الجرم آشکار شدن هزاران مجهول دیگر; در این مسیر فرصت مطالعه و تحقیق به 

 ا از انسان دریغ نموده است.شکل سنتی ر 
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پیروان این نظر استفاده از رایانه ها و نرم افزارهایی که به گونه ای هم عرض و    
نه تنها مجاز بلکه الزم می شمارد و  -به صورت استفاده ابزاری  -بدیل کتاب اند را 

ای این در حالی است که کاربرد کتاب و کتابت را نیز در کنار این ابزار و پدیده ه
 جدید از جهاتی مفید و حائز اهمیت می داند.

کامال پیداست که هر سه ایده در استفاده و به کارگیری کتاب متفق اند و تنها در    
 شکل ظاهری کتاب، چگونگی استفاده از آن و کاربرد آن اختالؼ نظر دارند.

ه به کمک بشر پیروان نظر سوم بر این عقیده اند که نرم افزارها و رایانه ها امروز    
آمده اند تا استفاده از کتابها را آسان کنند نه اینکه کتابها را کنار بزنند. اینان در 
مقام تبیین صورت کاربردی نظر خود می گویند رایانه ها به سرعت مطالب مورد 
تقاضایتان را به شما تحویل می دهند، نرم افزارهای تحقیقاتی سرنخ های پژوهش را 

ند و اطالعات انباشته ای را به صورت مرتب شده و با ذکر دست شما می گذار 
ارتباطهای موضوعی و بیان مآخذ و نشانی ها و انجام مقایسه ها و ذکر تفاوتها و 
دهها قابلیت دیگر به شما عرضه می کنند، داده ها را پردازش می کنند و با سرعت و 

باط با پژوهش خود در دقت تمام در اختیار کاربر قرار می دهند. پژوهشگر در ارت
استفاده از رایانه ها ره چند ساله را یک شبه می پیماید و این در حالی است که 
هرگز از کتاب بی نیاز نمی شود زیرا نه تنها تمامی موضوعات علمی الزم و کتابهای 
موجود در جهان به صورت نرم افزار در نیامده است بلکه تصور چنین آینده ای هم 

واقعیت به نظر می رسد. از طرفی میزان اتقان و صحت محتویات نرم  بعید و دور از
افزارهای تحقیقاتی و پژوهشی و بانکهای اطالعاتی رایانه ای هنوز صد در صد به 
اثبات نرسیده است چرا که تصحیح و مقابله داده های نرم افزاری با منابع اصلی آنها 

رو به کارگیری این بانکهای اطالعاتی هنوز در مرحله مقدماتی و ابتدایی است. از این 
حداقل در  -هرگز پژوهشگر را از مراجعه به منابع مکتوب برای اثبات صحت نتایج 

محدوده مآخذ بی نیاز نمی کند. اگر چه پشتوانه های تحقیقاتی نرم افزارها و روند 
 اطمینان بخشی به نتایج حاصل از پژوهشهای رایانه ای رو به افزایش است اما در

 تحقیقات صد درصد علمی مراجعه به مستندات نرم افزارها الزم و ضروری است.
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این گروه بر آنند که کتاب، شما را با تحقیقات و مطالعات آشنا می سازد و نرم    

افزار به پژوهش شما سرعت می بخشد. کتاب شما را به دنیای دانش و علم وارد می 
سرعت و دقت به سیر و سیاحت در جهان  کند و رایانه ها شما را سوار بر مرکب

 هستی می برند.

کتاب شما را با هزاران فکر و اندیشه از دل قرون و اعصار گذشته تا روزگار حاضر    
آشنا می سازد و نرم افزارها در گزینش و جمع آوری این دانسته ها شما را یاری می 

 بخشند.

رجع مطمئن و مستند، برای در هر صورت به نظر می رسد کتاب به عنوان یک م   
همیشه مددکار انسان در تکاپوی دانش اندوزی وی خواهد بود و برخورد نامهربانانه 
با کتاب و توهم تقابل آن با رایانه ها نه تنها به پیشرفت و ترقی بشریت کمک نمی 

 کند بلکه در نهایت به انحطاط و سقوط علمی او در این رهگذر خواهد انجامید.

الم، صاحبان ایده اخیر نه تنها تقابل میان کتاب و رایانه را باور ندارند در یک ک   
بلکه در کمال اطمینان به تعامل و همراهی این دو می اندیشند. شعار خردمندانه 

 این تفکر چنین است:

 «رایانه در خدمت کتاب، و کتاب در خدمت انسان»
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 خالصه فصل:

 تعامل انسان و کامپیوترتضاد یا 

در این فصل راجع به تضادها یا تعامالت انسان و رایانه و رایانه و کتاب سخن    
گفتیم و نظریه های موجود را بررسی کردیم آینده پیش رو را ترسیم کردیم و 

آوری مدرن و پرتنوع مطالعه،   تعامل انسان و کامپیوتر به دانش و فندانستیم که 
باتی درگیر در محاورات و تعامالت مابین های محاس  طراحی، اجراء، و ارزیابی سامانه

افزاری از سوی دیگر  های هوشمند نرم ها و عامل کاربران انسانی از یک سو، و رایانه
شود. این رشته علم بررسی تعامل انسان و رایانه است. در واقع این علم  گفته می

ارتباط و  نقطه تقاطع علوم رایانه و علوم رفتارشناسی طراحی و چند علم دیگر است.
افزار   افزار و سخت  افتد؛ که شامل نرم تعامل انسان و رایانه از طریق واسط اتفاؽ می

است. یک تعریف دقیق آن این است: علم تعامل انسان و رایانه یک رشته مرتبط با 
های محاسباتی متقابل برای استفاده انسان در  سازی سیستم طراحی، ارزیابی و پیاده

ها اعتقاد دارند در این برهه از توسعه  مهم پیرامون اوست. خیلی های مطالعه پدیده
های تعامل انسان و کامپیوتر، باید مغزها بتوانند به طور مستقیم با یکدیگر  فناوری

کلید و  هایی مانند دست و انگشت و از آن سو صفحه  وگو کنند و دیگر از واسط گفت
که مسلم است، هنوز راه زیادی نمایش لمسی استفاده نشود. چیزی  ماوس و صفحه

  های زیادی باید انجام شود تا سلطه صفحه در پیش است و تحقیقات و تالش
 های لمسی پایان یابد. نمایش

 به عنوان یک رشته یا گرایش تعامل انسان و رایانه

 Human) اندرکنش انسان و رایانه، یا تعامل انسان و رایانه   
computerinteractionمدرن و پرتنوع مطالعه، طراحی، اجراء، و  فناوری و دانش ( به

از  کاربران انسانی محاسباتی درگیر در محاورات و تعامالت مابین های سامانه ارزیابی
 شود. از سوی دیگر گفته می افزاری های هوشمند نرم عامل و ها رایانه یک سو، و

این علم نقطه این رشته، علم بررسی تعامل انسان و رایانه است. در واقع    
و علوم رفتارشناسی طراحی و چند علم دیگر است. ارتباط و تعامل  علوم رایانه تقاطع

است.  افزار سخت و افزار نرم افتد؛ که شامل انسان و رایانه از طریق واسط اتفاؽ می
یک تعریف دقیق آن این است: علم تعامل انسان و رایانه یک رشته مرتبط با 

های محاسباتی متقابل برای استفاده انسان در  سازی سیستم دهطراحی، ارزیابی و پیا
هایی از هر دو طرؼ درگیر  های مهم پیرامون اوست. این رشته شاخه مطالعه پدیده

ً گرافیک کامپیوتری، را شامل می نویسی،  های برنامه زبان سیستم عامل، شود؛ مثال
شناسی، روانشناسی و  نبرای قسمت کامپیوتری زبا صنعتی طراحی تئوری ارتباطات و

 کارایی انسان برای قسمت انسانی آن.
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 اهداف

ها و  تر کردن رایانه به وسیله کاربردی رایانه و کاربر هدؼ آن تقویت تعامالت  
 ها با نیاز کاربران است. به عبارت دیگر این رشته مرتبط است با: مطابقت آن

 ها شناسی و فرایندهای طراحی واسطه روش 
 ها سازی واسطه ههای پیاد روش 
 ها های ارزیابی و مقایسه واسطه تکنیک 
 های جدید سازی واسطه توسعه طراحی و پیاده 
 های تولید نمونه اولیه روش 

 تاریخچه

ای تخصصی از علوم کامپیوتر  عنوان شاخهباین رشته در اوایل دهٔه نهم قرن بیستم 
  دارد ایجاد شد. که با علوم شناختی، مهندسی عوامل انسانی و طراحی سر و کار

 ها تفاوت با دیگر رشته

و در مؤلفه رایانه با دیگر  علوم رایانه های این علم در مؤلفه انسانی با دیگر رشته
های  های ماشینی و صنعتی تفاوت دارد. همچنین تأکید آن بر قسمت رشته

مثل طراحی کیبورد و موس آرگونومیک )متناسب با ساختار  طراحی صنعتی فیزیکی
 انسان( کم است.بدن 

 آینده این رشته

 :یا بهبود بخشد های زیر را خلق کند رود در آینده این رشته ویژگی انتظار می

 ارتباطات فراگیر و همه جا حاضر 
 های کاربردی عالی سیستم 
 در همه جا و ارزان و سازگار با  گرافیک کامپیوتری در دسترس بودن اجزای

 ها تمام سیستم
  (ها )صوت، تصویر، فیلم، انیمیشن و سانهترکیب و میکس انواع ر… 
 زیاد پهنای باند تعامالت با 
 کامپیوترهای کوچک جاسازی شده در تمام وسایل زندگی 
 (ها های کاربری گروهی )کنفرانس واسطه… 
 ها توسط کاربران امکانات گسترده سازماندهی اجزای واسطه 
 (اجزای کاربردی اطالعات )خرید اینترنتی… 
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 :شود های زیر می ن و رایانه شامل جنبههای انسا واسط

 وظایف محیطی پیرامون .1
 محیط ماشینی .2
 …(ها و های واسط )هم پوشانی آن بخش .3
 های ورودی جریان داده .4
 خروجی .5
 بازخورد .6
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های   یا برنامه   ساخت ماشینهوش مصنوعی دانش در فصول قبل خواندیم که    
هوشمندی است که بدون نیاز به انسان ها قادر به فکر کردن است. در مقایسه 
هوش مصنوعی با هوش انسانی باید گفت که انسان قادر به مشاهده، تجزیه و 
تحلیل مسائل مختلف است اما هوش مصنوعی مبتنی بر قوانین و رویه هایی است 

  شده است. که از قبل به سیستم داده

 
در سال های آتی و با برنامه های نرم افزاری مختلفی که نوشته می شوند، کاربران    

قادر به ارائه پرسش و پاسخ با گوگل خواهند بود. کارشناسان گوگل پیش بینی کرده 
میالدی، هوش مصنوعی جایگزین هوش انسان شده و قادر به  2131 اند که تا سال 

  د بود.حل مسائل پیچیده خواه
اما این موضوع در صورتی است که اینترنت به صورت خودآگاه عمل کند و تا    

رسیدن به این مرحله، مسیر طوالنی را باید پیمود. برخی معتقدند پیش بینی 
کارشناسان گوگل محقق نخواهد شد، زیرا ذهن انسان دارای پیچیدگی های بسیاری 

  م.است که به سادگی قادر به درک آنها نیستی
هر اندازه که شاهد رشد و شکوفایی روبات ها در عرصه فناوری یا ورود هوش    

مصنوعی باشیم، باز هم تمامی ماشین ها ارزش و قدرت انسان ها را نخواهند 
  داشت و نمی توانند با مهارت های انسانی مقایسه شوند.

ارشناسان هوش مصنوعی منعکس کننده عصر مدرنیته و ارتباطات خواهد بود. ک   
این حوزه فواید بسیاری را برای هوش مصنوعی بر شمرده اند که از آن میان می توان 
به مواردی مانند نبود خستگی یا پیری، اشتغال ماشین های هوشمند در حرفه های 

  خطرناکی مانند کار در معادن، آتش نشانی و غیره اشاره کرد.
شده و کسب و کار به ماشین ها  دور از ذهن نخواهد بود که انسان ها منفعل   

http://www.ettelaat.com/mobile/wp-content/uploads/picdata/2019/12/12-07/19-49-41.jpg
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سپرده شده و بسیاری از مشاغل امروزی با روبات ها جایگزین می شوند. روبات ها 
 می توانند در تمامی کارهایی که انسان قادر به انجام آن است، جایگزین شوند.
اما ورود روبات ها در بسیاری از مشاغل مانند پزشکی، تدریس و آموزش و غیره 

نخواهد بود زیرا در این مشاغل انگیزه، شور و شوؽ نیز عالوه بر  موفقیت آمیز
آگاهی الزم است تا مخاطب را با خود همراه کند اما روبات ها بدون احساس 

 هستند.
در شرایطی که بسیاری از مشاغل به روبات ها واگذار می شوند، آمار بیکاری در    

اهد داد. کارفرمایان می توانند تمامی کشورها سهم به سزایی را به خود اختصاص خو
  نیروی کار خود را با دستمزدی بسیار نازل و پایین به کار بگیرند.

اشتغال، یکی از مهم ترین سیاست ها در هر جامعه ای محسوب می شود که    
نقش مهمی را در زندگی مردم ایفا می کند. در سال های آینده و با رشد هر چه 

های بزرگی در تمامی عرصه ها از جمله آموزش و بیشتر هوش مصنوعی، انقالب 
  پرورش، سرمایه گذاری، اقتصاد، اجتماع و غیره رخ خواهد داد.

هوش مصنوعی در حال حاضر به ماشین های بدون سرنشین نیز وارد شده تا به    
مرور زمان به حذؼ کامل انسان ها از فعالیت بپردازد. اما از سوی دیگر، انسانی را 

ها یا ماشین ها انجام می دهند. اگر روزی  م که تمامی کارهایش را روباتتصور کنی
فرا رسد که ماشین ها برای لحظه ای بایستند، آیا انسان قادر به فعالیت و ایفای 

  دوباره نقش خود خواهد بود؟
انسان ها با حضور هوش مصنوعی، ماشین وار رفتار می کنند؛ بدین معنا که    

یگر جایی در میان بشریت نخواهد داشت و به مرور به سوی عواطف و احساسات د
کند. انسان ها دیگر کم تر به  رفتارهایی می روند که آنها را تبدیل به ماشین می

 سمت دوست یابی از شکل هم نوع و هم جنس خود تمایل پیدا می کنند.
ین در عصر هوش مصنوعی حتی حیوانات نیز به شکل روباتیک خواهند بود. البته ا

ها به افرادی روبات دوست  موضوع تا حدودی در کشور ژاپن بروز کرده و ژاپنی
دهند که روابط خود را با روبات ها گسترش  مشهور شده اند، زیرا آنها ترجیح می

  دهند تا انسان ها!
با توجه به پیشرفت های قابل توجهی که در چند سال اخیر در ساخت روبات های    

، می توان آینده ای را ترسیم کرد که در آن روبات ها قادر به مختلف به وجود آمده
  انجام هر کاری هستند.

مهندسان در سراسر جهان در اقدامی که هدؼ آن رفاه بیشتر انسان است روبات    
ها جایگزین نیروی انسانی شده و  هایی ساخته اند که می توانند در بسیاری از زمینه

  ر و خطرناک معاؼ کنند.بشر را از انجام کارهای دشوا
اما در عین حال روبات هایی نیز طراحی می شوند که هدؼ آنها کشتن انسان    

هاست و روبات های قاتل آن دسته از تسلیحات نظامی به شمار می روند که بدون 
های نظامی خواهند  نیاز به دخالت و نظارت بشر، قادر به یافتن و حمله به هدؼ 

ه تسلیحات هنوز به مرحله تولید و بهره برداری نرسیده اند، بود. اگر چه این گون
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تالش در این مورد آغاز شده است و در نتیجه، اقدام پیشگیرانه در این زمینه 
  ضرورت دارد.

در همین رابطه، هوش روبات ها هر روز در حال پیشرفت است و همین امر    
نی کنند که در آن تعداد موجب شده برخی مردم، آینده شوم و ترسناکی را پیش بی

ماشین های هوشمند از انسان ها پیشی می گیرند و در نتیجه روبات ها هدایت 
دنیا را به دست خواهند گرفت. فناوری روباتیک، از ایستگاه بین المللی فضایی 
گرفته تا اتاؽ های جراحی، دستیابی به موفقیت های شگفت انگیزی را برای انسان 

اما این تعامل انسان ػ ماشین باید توانایی های احساسی و  به ارمغان آورده است
  شناختی را نیز فراهم کند.

های دنیای فناوری  ، کار آفرین مشهور و یکی از تأثیرگذارترین چهره«ایالن ماسک»   
از خطرات هوش « اسپیس ایکس»و « تسال موتورز»و بنیانگذار شرکت هایی مانند 

ی را از بمب های هسته ای خطرناک تر دانسته مصنوعی سخن گفته و هوش مصنوع
فیلم هایی که درباره هوش مصنوعی ساخته می شوند روزی به “و معتقد است: 

اما این  سفر کنند. وقوع می پیوندند و انسان ها مجبور می شونذ به سیاره دیگری
فقط یک روی سکه است همانطور که می دانید از انرژی هسته ای به عنوان 

و بهترین جایگزین نفت و مشتقات آن یاد شده و استفاده می شود و جز بزرگترین 
پاکترین و به صرفه ترین منبع انرژی هاست ولیکن می تواند بعنوان بمب نیز بکار 
گرفته شود شاید در اینجا بهتر بتوانید علت نگرانی افراد پیشرو در هوش مصنوعی 

 را متوجه شوید.
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شین های هوشمند فقط بخشی از خطراتی هستند که فناوری های جدید و ما   
بشریت را تهدید می کنند. ما باید به شدت نگران آینده ای باشیم که ماشین های 
هوشمند هدایت زندگی ما را بر عهده می گیرند؛ آن روز از بمب هسته ای خطرناک 

  ”تر است و بشریت به سمت نابودی خواهد رفت.
تفق القولی که به پژوهش های مرتبط با هوش مصنوعی هیچ نظریه یا پارادایم م   

جهت بدهد وجود ندارد. پژوهشگران این حوزه در بسیاری از مسائل با هم اختالؼ 
  نظر دارند.

تعدادی از پرسش هایی که مدت ها است در این باره بی پاسخ مانده اند عبارتند    
شناسی و عصب شناسی از این که آیا هوش مصنوعی باید از طریق مطالعه روان 

انسان ها از هوش طبیعی تقلید و الگوبرداری کند؟ یا این که آیا بیولوژی انسان 
نسبت به هوش مصنوعی به همان اندازه بی ربط است که بیولوژی یک پرنده 

  نسبت به مهندسی هوانوردی؟
این  آیا رفتار هوشمند را می تواند با استفاده از اصولی مثل منطق توصیف کرد یا   

که توصیف آن لزوماً نیاز به حل تعداد زیادی مسأله کامالً بی ربط از یکدیگر دارد؟ آیا 
می توان هوش را مانند کلمات و ایده ها با ابزاری مثل نمادها بازتولید کرد یا نیازمند 

 پردازشی نیمه نمادین است؟ 
 

 رود؟ هوش مصنوعی تا کجا پیش می
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درست چند ساعت بعد از تشخیص نخستین موارد ابتال به پاندمی ویروسی    
که داده های بیماری های « بلودات»در شهر ووهان چین، شرکت کانادایی  19 -کووید

(، شیوع ویروس AIی )عفونی را تحلیل می کند با استفاده از فناوری هوش مصنوع
جدید کرونا در این کشور را تشخیص داد. این شرکت با گردآوری داده های به دست 

های خبری، صفحه های رسانه های اجتماعی و مدارک دولتی توانست  آمده از گزارش
به طور رسمی شیوع  (WHO« )سازمان جهانی بهداشت»یک هفته پیش از این که 

اعالم کند، زنگ خطر بحران عفونی جدید را به صدا در آورد این بیماری غیر منتظره را 
  و هشدار دهد.

 
 

درست است که الگوریتم های پیش بینی کننده به عنوان شالوده هوش    
مصنوعی می توانند به ما کمک کنند بیماری های دنیاگیر یا دیگر تهدیدهای جهانی 

ه بپردازیم، اما تأثیر نهایی را دفع کنیم و به مدیریت بسیاری از چالش های روزمر 
 هوش مصنوعی بر زندگی بشر در آینده به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست.
یک فرضیه از حضور هوش مصنوعی در زندگی آینده انسان این است که این فرزندِ 
دانش و فناوری، عصری مملو از آسودگی بی حد و اندازه برای ما به ارمغان می آورد. 

ن دیگر الزم نیست انسان ها کار کنند. تصور دیگری که نقطه مقابل دورانی که در آ
این مدینه فاضله را به تصویر می کشد و تا حدی ما را وحشت زده می کند این 

کند  است که روباتی از پیش برنامه داده شده مدام و بی وقفه گیره کاغذ تولید می
ره کاغذ تبدیل می شود. اما تا این که سرانجام دنیا به یک کارخانه عظیم تولید گی

گاهی واقعیت عمیق تر از خیال است. اکنون که در آستانه چهارمین انقالب صنعتی 
ایستاده ایم شاید بهترین و مهم ترین فرصت را برای مشاهده محو شدن مرزهای 

  دنیاهای فیزیکی، دیجیتالی و بیولوژیکی در اختیار داشته باشیم.
است که در آن جادو رخ می دهد. این همان نقطه نقطه آستانه همیشه جایی    
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زمانی است که ما هویت های تازه ای پیدا می کنیم و به بحث ها و فلسفه های 
جدیدی مشغول می شویم. چه بهتر شود و چه بدتر، می دانیم که هوش مصنوعی 
با همه ویژگی های ناخوشایند احتمالی در تصویری از خود ما پدید خواهد آمد. 

ها بر این باورند که یک هوش مصنوعی که بسیار باهوش تر از با  کارشناس بیشتر
ترین مغز انسانی در هر زمینه ای باشد اگر به قرن نکشد تا چند دهه دیگر پا  نبوغ

به عرصه وجود خواهد گذاشت. اما با کمک دانشمندان پیشگام می توانیم آینده 
تعامالت خود ما با این فناوری و نزدیک هوش مصنوعی را پیش بینی کنیم، از جمله 

محدودیت هایی که ایجاد خواهد کرد. هوش مصنوعی بیشتری طراحی خواهد شد 
 تا مسئولیت انجام طیف گسترده ای از فعالیت های تخصصی را بر عهده بگیرد.
با توجه به این که هوش مصنوعی این توانایی را دارد که تجربه انسانی را از نو 

همه هزینه ها و مزایایی که برای ما دارد را از تمامی زوایا بررسی تعریف کند، باید 
کنیم، از جمله این که پیش از هر چیز بدانیم مفهوم انسان بودن در چنین بستری 

 چیست. رسیدن به این پاسخ شاید بزرگ ترین مزیت آن باشد.
 

  بهترین دوست انسان
وی نوعی هوش مصنوعی کار می اکنون ر « دانشگاه کالیفرنیای جنوبی»دانشمندان    

کنند که کیفیت هوا را پایش می کند. به پایان رساندن این پژوهش می تواند به 
ساختن شهرهایی هوشمندتر بیانجامد، نه فقط به وسیله فناوری، بلکه با استفاده 

  های مکانی ػ جغرافیایی. از داده های اختصاص یافته و نقشه
رای انجام امور کوچک و کاربردهای کوچک زندگی ما به عقیده آنها هوش مصنوعی ب   

را بسیار آسان تر خواهد کرد. بیشتر عملکرد هوش مصنوعی با یادگیری ماشین 
انجام خواهد شد؛ فرایندی که به دنبال آن هوش مصنوعی به طور خودکار از داده 

داده شود. های جدید یاد گرفته و ارتقاء پیدا می کند، بدون این که به آن برنامه ای 
برای رسیدن به این هدؼ، باید صدها پایگاه جمع آوری داده جغرافیایی و زمانی برای 
پیش بینی کیفیت هوا در محله های مجاور هم که هنوز حسگر در آنها نصب نشده 

  به صورت یکپارچه فعال شوند.
 

  خالصه فصل
رهای جمع آوری یادگیری ماشین یکی از ابزادیدیم که  و این فصل در فصول قبل   

تر و  داده رو به گسترشی است که به انسان ها کمک می کند تصمیمات هوشمندانه
ظهر به  از تری بگیرند. برای مثال، اگر شخصی بخواهد بچه هایش را در یک بعد سالم

پارک ببرد تا فوتبال بازی کنند، کیفیت هوا چگونه خواهد بود. اگر یکی از بچه ها 
باید مطمئن شود که دارویش را قبل از خروج از منزل مصرؼ مبتال به آسم باشد، 

  می کند.
از دیگر مزایای هوش مصنوعی پشتیبانی از خدمات تولید و عرضه محصوالت مورد 
نیاز مردم خواهد بود. برای مثال، زنجیره های تأمین کاال بهینه سازی خواهند شد تا 
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گیری شود. هوش مصنوعی از اتالؼ مواد و اسراؼ در تولید و حمل و نقل جلو
همچنین به ما کمک خواهد کرد تا با ایمنی بیشتری رانندگی کنیم، نتایج بهتری از 
مراقبت و درمان بگیریم، از حیات وحش محافظت کنیم و شیوه های یادگیری خود 

  را تغییر دهیم.
هوش مصنوعی به ساخت ابزار درمانی و پزشکی نیز کمک خواهد کرد. عصب پژوه    

در صدد ساختن روبات هایی هستند که بتوانند احساسات را تشخیص داده و ها 
ابراز کنند تا تعامالت عمیق تری بین آنها و انسان ها برقرار شود. آنها می توانند 

  همدم خوبی برای سالمندان و افراد تنها باشند.
ای نوع عده ای استقالل و خودرانی هوش مصنوعی و روبات ها را تهدیدی نهایی بر    

بشر می دانند. ساخت ماشین هایی که به احساسات تجهیز شده و دغدغه بقا 
داشته باشند اقدامی در از میان برداشتن این نگرانی خواهد بود و جای امیدی باقی 

  خواهد گذاشت.
« تِرک»پوش به نام  یک مخترع مجارستانی از یک آدم مکانیکی خرقه 1771در سال    
(Turk.رونمایی کرد)  ترک )به معنای فرد ترک زبان، چون متعلق به عثمانی بود( تا

سال مخاطبین سراسر اروپا و ایاالت متحده را به عنوان استاد مکانیکی  81بیش از 
شطرنج شگفت زده کرد و رقبای سرسختی از جمله بنیامین فرانکلین و ناپلئون 

نیکی در واقع انسانی بناپارت را شکست داد. اما کاشف به عمل آمد که این آدم مکا
 است که در محفظه تِرک می رود و با آهن ربا مهره های شطرنج را جا به جا می کند.
اکنون با گذشت سه قرن هنوز عالقه به ساختن موجوداتی که شبیه به ما باشند، 

  مثل ما حرؼ بزنند و مانند ما فکر کنند ادامه دارد.
، پردازش زبان ها، تفکر انتزاعی و تعمق در طول هزاره ها توانایی استدالل کردن   

درباره آینده فقط مختص انسان بود. اکنون هوش مصنوعی قدم به میدان گذاشته 
است تا در همه این زمینه ها از ما پیشی بگیرد. روزی می رسد که ناگهان می بینیم 

  دیگر آن قدرها هم خاص نیستیم!
کند بیشتر  فهمیده و تعامل برقرار می انسان ها با یک روبات شبه آدم که منطق را   

شوند. اما شاید یک نکته  از یک گونه جانوری مانند حلزون وارد ارتباطی دو سویه می
را از یاد برده باشیم: کدام یک از این دو موجود در واقعیت جهان بیشتر به عنوان 

 آیند؟ مسلم است که ما همیشه به دلیل ماهیت بخشی از وجود ما به شمار می
بیولوژیکی خود با یک حلزون ارتباط بسیار نزدیک تری برقرار می کنیم تا با یک 

 روبات.
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در پایاى ایي اثر را بِ ّوِ پَیٌدگاى علن ٍ داًص ٍ راستی ٍ آًاى کِ در جْت راحتی ٍ ًجات!  

کِ از آکادهی فیالگر ٍ هٌْدس حداد  دارم بطر تالش هی کٌٌد تقدین هی کٌن. تطکر بسیار ٍیژُ

ها را در رسیدى بِ ّدفواى کِ چیسی بجس راحت تر کردى زًدگی اًساى  علویبا اًتطار آثار 

 یاری هی کٌٌد. ًیست

 هراجعِ فرهایید.  www.filoger.comجْت هطاّدُ سایر آثار هیتَاًید بِ ٍبسایت 

 mr.katouei@gmail.comایویل ًَیسٌدُ: 

 هٌابع:

 Brain vs computer jean-pierre fillard 
 Faradars magazine-paper 
 Digital marketer-papers 
 Machine learning by artificial intelligence-this writer 
 Wikipedia.com 
 Advanced Science magazine 

 

  ًُوازی، هحود هْدی 3هاٌّاهِ رُ آٍرد ًَر، ضوار , 

 زارعی علی: صفری ترجوِ ضْرام هیر هقالِ دکتر 

  هٌْاج باقر دکتر هحود –جسٍُ ضبکِ عصبی 
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