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 بسمه تعالی

 
 

هاي اقتصادي و اجتماعی کشور دارد چنانچه افراد اجتماع افزایش سطح بهداشت و سالمت شهروندان اثر مستقیم بر شاخص    
، رشد اقتصادي شتاب هاي اقتصادي و اجتماعی بپردازندفعالیتسالمت جسمی و روانی قادر باشند به راحتی به زیر سایه 

 هدف ترینمهم ،خود سیام اجالس در که "همه براي بهداشت" اي را تجربه خواهد کرد. این امر در بیانیه بهداشتفزاینده
 مؤثري زندگی داراي اقتصادي و اجتماعی نظر از بتوانند کهاست  سالمت از ايدرجه به جهان مردم رساندن هادولت اجتماعی

 و بهداشت بخش در مستقیم سرمایهگذاري بر عالوه همگانی بهداشت سطح بهبود به اهتماملذا ، گشته منعکس نیز ،باشند
 شود. رشد اقتصادي جامعه می نیزباعث بهبود کیفیت زندگی افراد و  ،درمان

 ARTIFICIAL( هوش مصنوعی استفاده ازبا   امکاناتی فراهم گشته تا ،اي و اینترنتهاي رایانهن سیستمبا روز افزون شد        

INTELLIGENCE(  بانک اطالعات پزشکیدر کنار )Medical Database(  ،عالوه بر خدمات ارائه شده فعلی مدرن و طب سنتی
ریالی و زمانی جهت  هايهزینه در تشخیص، به حداقل رساندن ي پزشکیبا حذف خطاتوانیم ب کشور در بخش بهداشت و درمان

کاهش میزان ابتالء و نیز  هاي طوالنی مدتدر مطب، نوبتمراجعات پزشکی از قبیل ترافیک، هزینه ویزیت، تحمل زمان انتظار 
با راحتی دسترسی  ، به صورت مستقیم در ارتقاي سالمت و کیفیت زندگی و در نهایتدار در مراکز پزشکیهاي واگیربه بیماري

 ،اي پویاجامعه در جهت شود تاباعث می ،ایش سرعت ویزیت، افزایش مراجعات آنالین و سهولت تشخیص بیماريبه پزشک و افز
 گام موثري برداریم.

سیستمی را با عنوان حمایت نهادهاي عام المنفعه،  نیز بابا استعانت از خداوند متعال و موارد فوق ما را بر آن داشت تا        
بدون  ،و بدون نیاز به نوبت شبانه روزيخبره  پزشککنیم تا مانند یک تولید پزشک هوشمند دستیار به عنوان "پلتفرم آرك"

و از اي استراحت، بدون خطاي انسانی و حتی لحظه ،هاي متنوعخصصتمتشکل از  محدودیت در پاسخگویی به درخواست ها،
 خدمات درمانیپزشکان و کادر درمانی محترم در ارائه به  ،کشورهاي منطقهتمام همه مهمتر بدون محدودیت جغرافیایی براي 
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پروسه جذب توریسم سالمت و جلوگیري از خروج ارز، به اقتصاد  ایجاد شرایط آنالینو حتی با  موثر و حرفه اي یاري رساند
 کشور کمک نماید.

 بهبودگیرد، موجب ستفاده قرار میکه امروزه در تمامی مراکز معتبر درمانی در کشورهاي توسعه یافته مورد ا CPOE)1(سیستم 
دانست  پلتفرم آركتوان آن را بخشی از عملکرد بخش درمانی و در نتیجه کاهش مرگ و میر بر اثر خطاي پزشک شده که می

تا حد قابل جلوگیري و اطمینان به درمان را  خطاي انسانیاز بروز  می توان در مراکز درمانی کشور، بخشو با پیاده سازي این 
 افزایش دهیم. ولیقب

توانند با وارد اند، میبیمارانی که به دفعات و مکرر جهت مداواي بیماري خود به پزشکان متعدد مراجعه نموده و درمان نشده
کردن شرح حال خود و اطالعات پرونده پزشکی از قبیل جواب آزمایشات، ام آر آي، سی تی اسکن، رادیولوژي و... همچنین 

، توسط هوش مصنوعی به متخصصانی که این بیماري را پلتفرم آركها و...) در ها، رژیمهاي صورت گرفته از قبیل (دارودرمان
 درمان یا در جهت درمان آن اقداماتی انجام داده اند هدایت شده  و از وجود این پزشکان بهره مند گردند.

انجام  )3(و یادگیري عمیق )2(مورد نیاز در این پلتفرم توسط سیستم یادگیري ماشینی اطالعات پزشکیو پردازش جمع آوري 
 پذیرد.روي آن صورت می )3(يکاو دادهشود تمامی اطالعات جمع آوري شده وارد بانک اطالعاتی سیستم شده و عملیات می

هاي اولیه و تکمیلی، تجویز هوشمند دارو، نسخه نویسی، ثبت دقیق شرح حال بیمار، تشکیل پرونده، درخواست آزمایش 
ها را از مزایاي عات داروها، روش مصرف و مشخص کردن عوارض جانبی داروبیماري، روش درمان، بانک اطال عاتجستجوي اطال

 600عات جامعی در زمینه ئم و نیز اطالعال 300تواند بیش از دو هزار بیماري و این پلتفرم است. این نرم افزار همچنین می
را در خود ذخیره کند. مهمترین قابلیت این نرم افزار بررسی و تشخیص عنوان دارو  900مورد جراحی و  130آزمایش پزشکی 
به پزشکان ده هزار صفحه  شتریکمک ب يبا شد و برا یهزار رابط فی ما بین بیماریها م 100بیماري  و    500همزمان هزار و 

 ده است .ت و تصاویر تخصصی در این نرم افزار گردآوري شت ، مقاالاز متون معتبر پزشکی ، مجال

 

 

 

 

 

1) Computerized physician order entry 
2) Machine learning is an application of artificial intelligence (AI) that provides systems the ability to automatically learn and improve from 

experience without being explicitly programmed. 
3) Deep learning is a subset of machine learning, which is essentially a neural network with three or more layers. These neural networks 

attempt to simulate the behavior of the human brain—albeit far from matching its ability—allowing it to “learn” from large amounts of 
data. 

4) Data mining is a process of extracting and discovering patterns in large data sets involving methods at the intersection of machine 
learning, statistics, ... 
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 تشخیصی هوش مصنوعی پلتفرم آركفاز اول  عملکرد

در تشخیص از خطاهاي احتمالی تشخیصی تا حد باالیی جلوگیري هوش مصنوعی در مرحله اول می تواند به عنوان دستیار پزشک 
تشخیص در این پلتفرم در ذیل آمده است. در مواردي که تشخیص نیازمند بررسی آزمایشگاهی، یا انواع  بسیار ساده کند، یک نمونه

ي جواب ها براي تشکیل پرونده عملیات پاراکلینیکی باشد، سیستم عالوه بر معرفی به پزشک، آزمایشگاه و... امکان ذخیره ساز
کامل درمانی براي بیمار جهت ارائه به پزشک معالج را دارد. در مرحله بعد سیستم با جمع آوري اطالعات، اجراي عملیات یادگیري 

هوش  کند تا به مرور زمان و با تکمیل شدن کالن داده ها و یادگیري الگوها و روندها، به عنوانعمیق روي داده ها رافراهم می
 مصنوعی قدرتمندي، در کنار پزشکان فداکار جامعه عالوه بر ارائه خدمات موثرتر به پیشگیري بیمارها بپردازد.

 را در سیستم جستجو می کند. "تشنگی"کنیم فردي لغت براي مثال، فرض می

وعی مورد آزمون قرار می بیماري ذیل که عالمت تشنگی را دارند توسط هوش مصن 9در این صورت در بانک اطالعاتی سیستم 
ها هوش مصنوعی را به یک بیماري برسانند. توان این تعداد را کم نمود تا جایی که پرسشگیرد تا مشخص شود با کدام عالئم می

هاي دیگر بررسی شده و در نهایت پس از اطمینان از تشخیص صحیح، نام از اینجا به بعد موارد افتراق در این بیماري با بیماري
ماري به کاربر اعالم شده و لیستی از متخصصین مرتبط با درمان بیماري جهت رزرو وقت و ارسال اطالعات پزشکی بیمار، به بی

میکند، هزینه را دریافت کرده ثبت کاربر معرفی می گردد. سیستم به صورت اتوماتیک وقت مالقات حضوري یا آنالین براي کاربر 
یمار را در زمان تشخیص نهایی توسط، دریافت دارو یا آزمایش، پروسه درمان تا بهبودي کامل و در اختیار پزشک قرار می دهد و ب

 همراهی می نماید. 

(Calcium imbalance) 1 به هم خوردن تعادل کلسیم خون (  
نامنظمی ضربان قلب، افزایش فشار خون، عالئم بیماري: کاهش غلظت کلسیم خون، اسپاسم یا پرش عضالنی، بی حسی و سوزن سوزن در دست و پاها، تشنج، 

خونمنظمی ضربان قلب، کاهش فشارآبی بدن و تشنگی، نااشتهایی، استفراغ و اسهال، کمآلودگی، بیحالی و خوابافسردگی،گیجی،تشنج و اغما(در بدترین موارد)، بی  

(Peritonitis) 2 پریتونیت (  
ن پایین، تندي ضربان قلب، منگی و ضعف، لرز و تب (اغلب تب باال)، درد شانه (گاهی)، درد سراسر شکم یا قسمتی از عالئم بیماري: تهوع و استفراغ، تشنگی، فشار خو

 یابد، بیمار ترجیح میدهد به پشت بخوابدو هیچ حرکتی نکندآن که به طور ناگهانی آغاز شده و به طور پیشرونده تشدید می
سال 50تا  30سنین   (Pituitary Tumor) 3  ( تومورهاي هیپوفیز  

نشده، عقب افتادگی رشد، قند عالئم بیماري: تهوع و استفراغ، سردرد در ناحیه پیشانی، تشنج، آبریزش بینی، تشنگی بیش از معمول، تغییرات قاعدگی، افزایش وزن توجیه 
 خون پایین، فشار خون پایین، از دست رفتن دید محیط، تاري دید، دوربینی، منگی، افتادگی پلک

(Diabetes insipidus) )  دیابت بی مزه  4   
 لیتر در روز) 15ها، تشنگی زیاد که مشکل بتوان آن را برطرف کرد، دفع مقدار زیادي ادرار رقیق و بدون رنگ (تا عالئم بیماري: یبوست، خشکی دست

بزرگساالن چاق   (Diabetes mellitus non insulin dependent) به انسولین   )  دیابت شیرین غیر وابسته5   
 ، یا مجاري تناسلیعالئم بیماري: خستگی، تشنگی، اشتهاي زیاد، ادرار به دفعات، کاهش مقاومت بدن به عفونت، خصوصا مجاري اداري، عفونت قارچی، پوست، دهان

سال 60شیرخواران و افراد باالي    (Dehydration) )  کم آبی بدن  6   
ها، چروکیده شدن پوست، منگی، گیجی، اغما، پایین بودن فشار خون، تشنگی شدید، افزایش ش یا فقدان ادرار، گود افتادن چشمعالئم بیماري: خشکی دهان و زبان، کاه

 تعداد ضربان قلب و تنفس



 
 

۵ 

) 7 نشانگان شوك سمی (توکسیک)  (Toxic Shock Syndrome) خانم ها در تمام سنین  
بکی، فشار خون پایین، تشنگی، نبض تند، احساس مرگ قریب الوقوع، تغییرات ذهنی از جمله منگی، خستگی و ضعف عالئم بیماري: تب شدید، تهوع و استفراغ، اسهال آ

 بیش از حد، سردرد، گلودرد
سال 50خانم ها با میانگین سنی       (Sjogren's Syndrome) )  نشانگان شوگرن  8   

ارش منتشر، خستگی، تب خفیف، درد عضالنی، خشکی مجاري تنفسی، خشکی مهبل، خشکی دهان، عالئم بیماري: التهاب مفاصل، بزرگی غده پاروتید، ریزش مو، خ
 تشنگی، خشکی چشم، قرمزي و سوزش چشم

(Hyperaldosteronism) )  هیپرآلدوسترونیسم  9  
اسیم خون، افزایش سطح سدیم خون، افزایش هاي شدید عضالنی، اختالالت بینایی، کاهش سطح پتخستگی و ضعف، گاهی فلج موقتی، تکرر ادرار، تشنگی، گرفتگی

 فشار خون، احساس مور مور شدن در ساعد، بازو، ساق و ران

 
 کند که در عالئم همه آنها تشنگی وجود دارد.بیماري را پیدا می 9این هوش مصنوعی شود. توسط کاربر جستجو می "تشنگی"لغت 

تعدادي هوش مصنوعی ها در سنین و جنسیت ها باشد. با این سوال با در نظر گرفتن شیوع بیمارياز هر بیمار، سن و جنسیت می اولین پرسش
کند، سال و جنسیتش را مرد مشخص می 27دهد. در این نمونه وقتی بیمار سن خود را ها را در اولویت دوم چک کردن قرار میاز بیماري

 شوند.از اولویت سواالت خارج می 8و  7، 6، 3هاي شماره دکار بیماريبه صورت خوهوش مصنوعی 
، 2، 1هاي شماره دهد بیماريبیماري دارد، و وقتی کاربر جواب منفی می 9پرسد که بیشترین تکرار را در بین این از استفراغ می راسوال دوم 

 گردد.به طور موقت از لیست هوش مصنوعی جدا می 7، و 3
دهد بیماري ر خصوص ادرار است که بیشترین تکرار را بین عالئم مذکور داشته، و وقتی کاربر پاسخی مبتنی بر تکرر ادرار مید سوال سوم

 کنند و هوش مصنوعی متمرکز بر روي سه بیماري باقیمانده می شود.نیز به اولویت هاي پایین تر انتقال پیدا می 6و  8شماره 
ی و سوال بعد در مورد اختالالت بینایی خواهد بود و به این ترتیب هوش مصنوعی، بیماري دیابت نوع در مورد احساس خستگ سوال چهارم

 % شناسایی کرده و شروع به مطمئن شدن در این مورد می نماید. 60بیمار را با تخمین باالي  2
 آیا دیابت در دیگر اعضاي خانواده شما وجود دارد؟

 اید؟ اگر بله بود جواب : چند بوده است؟ آیا قند خون خود را ناشتا چک کرده
 آیا قند خون خود را یک ساعت بعد از صبحانه چک کرده اید؟ اگر بله بود جواب : چند بوده است؟

 آیا بی حسی یا کرخت شدن در پاهایتان احساس کرده اید؟
 هاي جدیدي روي پوست خود دیده اید یا زخمی که بدتر شده باشد؟آیا زخم

 ) BMIرا وارد کنید: (جهت شناسایی شاخص قد و وزن خود 
 کنید؟دقیقه ورزش می 30آیا حداقل روزانه 

در پایان سیستم تشخیص خود را به بیمار اعالم کرده و اطالعاتی  سازدو سواالتی ازین دست، هوش مصنوعی را از دیابتی بودن کاربر مطمئن می
الج بیمار یا پزشکی که براي مراحل درمانی توسط سیستم انتخاب می کند قرار می که بر این اساس تشخیص داده است را در اختیار پزشک مع

 دهد.
 

باشد، مشخصه آن ناتوانی بدن در تولید انسولین هاي متابولیکی می) از دسته بیماري2بیماري شما دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین (دیابت نوع 
 هاست که در افراد بزرگسال چاق شیوع بیشتري دارد.ها و پروتئینچربیکافی براي استفاده مؤثر و کارآمد از قندها، 

 علل بیماري (سبب شناسی) :

 هاي بدن به علل نامعلوماختالل در استفاده از انسولین در سلول )1
 هاي بدننا کافی بودن انسولین تولید شده از لوزالمعده براي حفظ کار طبیعی سلول )2
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 پیشگیري:
 تواند دیابت غیر وابسته به انسولین را به تاخیر اندازد یا به کلی از آن پیشگیري کند.تا چاق نشوید، داشتن برنامه ورزشی منظم می وزن خود را کنترل کنید
 عواقب مورد انتظار:

 رود.به شمار می گردد که نوع شدیدتريدر صورت عدم توجه و کنترل به موقع بیماري در سیر پیشرفت خود تبدیل به دیابت وابسته به انسولین می
 عوارض احتمالی:

 عروقی، خصوصا آترواسکلروز، سکته مغزي و بیماري رگ هاي قلبی –بیماري قلبی  )1
 پایین افتادن قند خون ، در صورت استفاده از قرص هاي کاهش قند خون )2
 کنند.هاي محیطی، که در نتیجه ممکن است پا دچار قانقاریا شود یا مردان ناتوانی جنسی پیدا بیماري رگ )3

 درمان:

 براي تشخیص، آزمایش هاي ادرار و خون براي اندازه گیري گلوکوز، کلسترول و سطح انسولین را بدهید. )1
 روش بررسی وجود گلوکز (قند) در ادرار یا خون را فرا بگیرید. )2
 ید.توانید در مورد کنترل دیابت و شناسایی عالئم و عوارض این بیماري دانش خود را افزایش دههرچقدر می )3
 همیشه یک دستبند یا  گردآویز نشان دهنده بیماري و داروهاي مورد استفاده را همراه داشته باشید. )4
 خود را الغر کنید و وزن خود را در محدوده طبیعی نگاه دارید. )5

 در صورت بروز هرگونه عفونت، براي درمان سریعا به پزشک مراجعه کنید. )6
 (این موارد که عین موارد تو اون برنامه است!!!!یه ذره تغییرش بده)قانقاریا یا بیماري قلبی عمل جراحی براي درمان بعضی از عوارض مثل )7

 داروها:
 را متوقف کرد.امکان دارد داروهاي خوراکی ( کاهنده قند خون) تجویز شود البته  همیشه ضرورت ندارد. با طبیعی شدن وزن اغلب میتوان مصرف این داروها 

 
 رژیم غذایی:

 ش وزن رژیم اختصاصی نیاز هست.براي کاه )1
 مصرف قندهاي تصفیه شده را کاهش دهید. )2
 مصرف قندهاي تصفیه نشده و پروتئین و چربی را نیز متعادل کنید. )3
 میزان فیبر غذایی باید در وعده هاي غذایی افزایش یابد )4
 حتما با یک متخصص تغذیه مشورت کنید. )5

 در این شرایط به پزشک مراجعه شود:

 ناتوانی در فکر کردن )1
 ضعف )2
 تعریق )3
 رنگ پریدگی )4
 تند شدن ضربان قلب )5
 تشنج )6
 بی حسی )7

 سوزن سوزن شدن )8
 درد در پاها یا دست ها )9

 روز خوب نشود 3عفونتی که در عرض  )10
 درد قفسه سینه )11
 رغم پایبندي به درمانبدتر شدن عالئم اولیه علی )12
اغما ( که ممکن است نشان دهنده پایین افتادن قند خون باشد)  )13

فیان باید از اورژانس کمک بخواهنبالفاصله اطرا
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 هاي هوش مصنوعی در تشخیص عفونتهاي قلبی تهدید کنندهاستفاده از قابلیت

هاي باز بدون نیاز حیات بیماران و همچنین درمان زخم هاي قلبی تهدیدکنندهبا کمک هوش مصنوعی، امکان تشخیص عفونت

به فرآیندهاي معمول و زمانبر درمانی براي پزشکان فراهم شده است. پیشرفت حاضر در زمینه تشخیص عوارض مهلک در حالی 

مال جراحی تهاجمی ها و اجتناب از اعگیرد که به اعتقاد جامعه پزشکی، جدا از نتایج چشمگیر آن در نجات جان انسانصورت می

هاي بیمارستانی در سال جویی میلیونی هزینههاي متعدد به صرفهتواند بدون نیاز به انجام آزمایشو رنج آور، این پژوهش می

 کمک کند.

 هایی با نرخکه چنین عفونت یافته و این در صورتی استهاي قلبی توسعه افزار را براي شناسایی بیماران داراي عفونتاین نرم

روند. تشخیص دادن التهابات غشاي درونی قلب هاي بسیار وخیم به شمار میدرصد، از عفونت 50تا  30مرگ و میر بین 

این عفونت بدون روانه  از طراحی این نرم افزار تشخیصقصد  شود ول جراحی تهاجمی محسوب می(اندوکاردیتیک) یک عم

 .است.کردن لوله کاوشی به درون مري فرد بیمار

شود ، گرفته میدهنده به درون ناي شخص بیمار که با کمک دارو تسکین  آندوسکوپییري که با استفاده از داخل کردن ابزار تصو

آید. در نگاري فرامري (ترانسوفاژل اندوکاردیوگرام) است که در نوع خود فرآیندي تهاجمی و گران به حساب میاصطالحا قلب

دالر هزینه دربر دارد و از طرفی انجام این عمل به تجهیزات فنی خاصی  2000ش بالغ بر اي با این رودقیقه 30واقع یک عمل 

هاي به جاي وارد کردن لولهمی توانند ها فاقد آن هستند. این در حالی است که پزشکان نیاز دارد که بسیاري از بیمارستان

هایی از جمله ند. در این شیوه عمل، پزشکان ابتدا با ثبت دادهپردازبي الزم به رایانه و تحلیل آنها هاپزشکی، به وارد کردن داده

هاي تعبیه هاي سفید خون، حضور ادواتی نظیر ضربان سازهاي قلبی یا سایر دستگاهضربان قلب، فشار خون، شمارش گلبول

در این میان، تشخیص نهایی کنند. افزار دستیار عمل خود را آماده سازي میدر رایانه، نرم انشده، دماي بدن دریافتی  بیمار

هاي موجود اي به تحلیل دادهاین بیماران نیز شامل اطالعات داده شده به رایانه خواهد بود. در مرحله بعدي این الگوریتم رایانه

ثانیه  4تواند ظرف کمتر از افزار میدرصد موارد این نرم 50در  . پردازدبا تشخیص بیماري می بیماريبراي ارتباط دادن عالئم 

درصد صحت عمل 80افزار، بیش از در باقی موارد نیز این نرم،  درصد انجام دهد 99/99اي را با دقت بینی محاسبهیک پیش

مورد از  200داشته است. البته محققان به این مرحله بسنده نکرده و قصد دارند، گام بعدي پروژه هوش مصنوعی خود را روي 

هاي قلبی مشکل است اما تشخیص عفونت کنند که رایانه، اطالعی از تشخیص نهایی آنها ندارد. پرونده پزشکی بیمارانی اجرا

 معالجه کرد. بیوتیکتوان آنها را با تجویز و مصرف حدود یک هفته آنتیاغلب می



 
 

٨ 

 هاي بازبراي کمک به التیام زخم هوش مصنوعی

هاي کنند و به عنوان زخمها درمان، در برابر التیام و بهبود مقاومت کرده، معالجات را رد میها یا ماههاي باز که پس از هفتهزخم 

اي درمان دشواري را به همراه شوند، راه تشخیص آسانی دارند اما در عوض به طرز ناامیدکنندهکم خون موضعی شناخته می

کنند و انگار که هیچ درمانی براي التیام آنها ها هر درمانی را بی اثر میرخی پزشکان، این گونه زخمدارند و حتی به اعتقاد ب

تواند زمان بسته اند که میصورت نگرفته است. در همین ارتباط، گروهی از محققان، موفق به توسعه الگوریتمی ریاضیاتی شده

را که چه عوارض و پیامدهایی طی فرآیند قطع جریان خون و شدن یک زخم باز از نوع کم خون موضعی و همچنین این 

هدف  وگیرند که در هر صورت بسته خواهند شد، هایی را هدف میهاي فعلی، زخمبینی کند. مدلکند، پیشبندآوري بروز می

 خواهند بسته شوند.هایی است که نمیتوسعه مدلی براي زخم

اند، از زخم بیمارانی که به دلیل عوارض دیگري، قبال فرآیند بیمارستانی را گذرانده پاي بیماران دیابتی یا مواردي همچون زخم

هاي سفید و شود. اطالعاتی از قبیل غلظت خون، فاکتورهاي رشد، حضور گلبولهاي باز محسوب میموارد شایع و هدف زخم

ها مدلی نیز با استفاده از این داده سیستم. شوندداده می هوش مصنوعیهایی است که به تراکم فیبروبالستی از جمله داده

کند و بعالوه زمان بسته شدن زخم را نیز بعدي از زخم مربوط را ایجاد و چگونگی التیام یافتن و بهبود سریع آن را ظاهر میسه

شد و این در  روز بسته خواهد 13زند. به ادعاي محققان اکنون و بر اساس این مدل، یک زخم معمولی ظرف حدود تخمین می

یابند. این اعداد و ارقام با آنچه هاي باز موضعی التیام و بهبود میدرصد از زخم 25روز تنها  20حالی است که پس از گذشت 

کند، اما در این میان نباید از نظر دور داشت که تا اینجاي کار تنها در قالب تئوري افتد، تطبیق میعمال براي بیماران اتفاق می

 شده و مدل حاضر هنوز روي بیماران انسانی امتحان نشده است. استفاده

ها ساز نحوه کارکردهاي مغز خواه براي بهبود زخمهاي شبیهبه اعتقاد برخی محققان، فناوري هوش مصنوعی یا به عبارتی سامانه

هاي عصبی مصنوعی . این شبکهجاي پزشکان واقعی را نخواهند گرفت هرگزهاي قلبی به کار برده شوند، و چه در مورد عفونت

هاي مرضی مورد آزمایش قرار توانند آنها را براي یافتن عالئم عفونت و آلودگی یا نشانهتوانند بیماران را ببینند و نه مینه می

شود یکننده و مبهم که کار تشخیص بیماري با دشواري مواجه مهایی در موارد گیجدهند؛ اما واقعیت این است که چنین برنامه

و تشخیص صحیح و بموقع براي پزشک و بیمار بسیار حیاتی است، دستیاري قابل و مورد اطمینان براي متخصصان بالینی به 

 رود.شمار می
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 اهداف پروژه:

 به حداقل رساندن خطاي پزشکی در سطوح تشخیص و ارائه درمان  )1

 به حداقل رساندن زمان تشخیص بیماري و در نتیجه درمان به موقع و جلوگیري از پیشرفت آن  )2

 ها جمعی براي بهبود وضعیت درماندرك ایجاد فضاي سایبري جهت به اشتراك گذاشتن و سازماندهی  )3

 گسترش فرهنگ پیشگیري و به طبع افزایش سطح سالمت  )4

 هاي جامعه پزشکیافزایی دادهریق هماز ط پزشکی کشور دانشسرعت اشتراك افزایش  )5

 در هزینه هاي مالی و زمان  ایجاد صرفه جویی )6

 سیستم:درمانی هاي قابلیت

ها تشخیص و ارائه درمان براي بیماري به صورت دستیار هوشمند پزشک در عالوه بر قابلیت اصلی این سیستم که      
بخش ، ، عطاري گیاهیداروخانه ،آزمایشگاه مجازي به وسیله طب سنتی، یدرمانپیشنهادات اتی نظیر باشد، امکانمی

امکان نظارت بر مصرف بیماران از طریق  خرید آنالین خدمات، خرید آنالین از داروخانه ها، ،اورژانس وهاي اولیه کمک
بخش تاالرهاي  ،خبرنامه و مقاالت ،مجموعه آموزشی سبک زندگی سالم کنترل خریدها به شیوه حضوري و آنالین،

بخش مدارك درمانی نیز در سیستم گنجانده شده است که به تفصیل در ذیل ارائه  وگفتگوي آنالین بیماران با پزشکان 
 گردد.  می

 :دستیار پزشک مجازي

 هاي هدفمند از بیمار ها و عالئم توسط هوش مصنوعی از طریق پرسشتشخیص بیماري بر اساس نشانه 

  معالج به پزشک با تشخیص مرتبط یدرمان اتپیشنهادارائه 

  کننده، سیر بیماري، ها، عوامل پیشگیريکنندهشناسی، تشدیدسببارائه اطالعات مفید در مورد بیماري از قبیل
 هاي تشخیصی و...هاي غذایی، آزمونشناسی، رژیمگیرعوارض بیماري، همه

 مکان  ترینارائه الزامات اورژانسی و ارجاع به متخصصین در نزدیک 

 توسط هوش مصنوعی تحلیل جواب آزمایش بر اساس داده هاي وارد شده در آن 

  هاي بعديذخیره اطالعات جواب آزمایش در پرونده کاربر و استفاده از آنها در زمان تشخیص 

 ارائه خدمات چکاپ در خصوص مواردي که بعد از وارد کردن جواب آزمایش، غیر عادي تشخیص داده شد 

 شنهاد داروهاي مرتبط به پزشکارائه پی 

 ارائه نسخه پزشک به داروخانه، ارجاع بیمار به داروخانه به صورت آنالین، خرید و ارسال دارو با پیک 
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  در پرونده درمانی وي ثبت داروهاي مصرفی کاربر 

 ی در زمان ارائه درمان به پزشکاعالم تداخل دارو یا رژیم غذای 

  مواقع اورژانسی (تصادفات، ایست قلبی و تنفسی، مسمومیت، تشنج، خفگی، ارائه خدمات درمانی همراه در
 سوختگی، جراحت و خونریزي، سکته مغزي، برق گرفتگی، گزیدگی و...)

 راهنمایی تفهیم وضعیت اورژانسی و هدایت کاربر به اورژانس 

  و اخبار پزشکی در زمینه هاي مرتبط به پزشکانارائه جدیدترین مقاالت 

  ات کامل سوابقهاي درمانی همراه با اطالعت کیسبا محوریایجاد فضاي گفت و گوي آنالین بین پزشکان 

 ایجاد فضاي اشتراك گذاري براي عالئم بیماري هایی که کاربران هنوز موفق به درمان آنها نشده اند 

  اران و نوبت دهی براي حضور بیم فضاي آنالینبرنامه ریزي براي میتینگ هاي پزشکی در 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

١١ 

 : خطاها پزشکیضمیمه اول

 ی:پزشک يخطا فیتعر  

 ،یصیخطاها شامل  اشتباهات تشخ نیگردند ، ا ماریبه ب بیتوانند منجر به آس یو م دهدیرخ م یکه توسط گروه پزشک یاشتباهات ایخطا ها 
 يتستها ری، اشتباه در تفس زاتیو تجه ي، اشتباه در استفاده از فنآور یجراح جریاشتباه در پروس ،یدرمان يدارو و روشها زیاشتباهات در تجو

  Malpracticeدر یاست  ول تیحسن ن رغمیاشتباه عل ایمتفاوت اند  چرا خطا حادثه  Malpracticeاز  یپزشک يخطاها .باشندیم  کینیکلپارا

 بدون  قصد مجرمانه رخ داده است. ایقصور و جهل سزاوار سرزنش با 

 اپیدمیولوژي:

قبلی مرگ و میر و رقم در آمریکاست   هزار مورد در سال 284تا  230بین ومیر حاصل از خطاهاي یاتروژنیک رقمیمیزان مرگآخرین آمار 
ومیر در خطاهاي پزشکی سومین علت مرگها، عروقی و سرطان -با این حساب پس از علل قلبی .هزار مورد در سال 225در اثر خطا 

هاي مغزي قرار دارد که از نظر آماري فاصله بسیار زیادي با عامل ومیر ناشی از سکتهمرگ چهارمدهند. در رتبه را تشکیل می آمریکاجامعه 
هزار مورد در سال  در  284تا  230 نیبیرقم کیاتروژنی يحاصل از خطاها ریوممرگ زانیآمار م نیآخر .سوم یعنی خطاهاي پزشکی دارد

خطاهاي پزشکی ساالنه بیش از حوادث و سوانح، سرطان پستان و یا  هزار مورد در سال. 225در اثر خطا  ریمرگ و م یقبل و رقم کاستیآمر
 .میدانیها و تروماها مسرطان ،یعروق -یقلب يهايماربی را ریومعلل مرگ نیترمعموالً مهم شود.ایدز باعث مرگ و میر می

 . رندیقرار بگ ایدن ریومعلل مرگ نیدر فهرست مهمتر دیهستند و با ریومعلل مرگ نیجزو مهمتر یپزشک يخطاها  : JAMAمقاله مجله  
 يخطاها يتراژد :زیدانشگاه جانزهاپکن یاز دانشکده بهداشت و سالمت عموم  Barbara Starfield لدیدکتر باربارا استارف ریطبق مطالعات اخ

 از کنار آن گذشت. یبه راحت دیدارد و نبا تهیدر مورتال ياسهم عمده یپزشک

  :IOM (Institute of medicine)انجمن پزشکی آمریکا 

 میلیون آن قابل پیشگیري است   17میلیون دالر که  63/7هزارنفر وخسارت  500هزارنفر و آسیب جدي 225000 انهیمرگ سال
 در روز است نفر سر نشین 300با بیش از  300عدد هواپیماي ایرباس  2تعداد کل مرگ ناشی از خطاهاي پزشکی برابرسقوط 

 % موارد بستري منجربه رویدادهاي نامطلوب خواهد شد که نیمی ازآنها قابل پیشگیري هستند .  10
 پزشکان نتایج تست هاي آزمایشگاهی نادیده گرفته می شود. خطاي% از  13
 شود.گیرند که باعث هزینه اضافی می% ازبیماران خدمات مشابه تکراري می 59

 ها قابل پیشگیري است .  Adverse Events% از  70 
 ها بشکل بالقوه قابل پیشگیري است .   Adverse Everts % از 60

 ها اتفاق می افتدهزارخطاي اشتباهات اطالعات شخصی درآزمایشگاه 160هرسال 
 وضعیت کشورهاي در حال توسعه:

صدمه  مارستانیدر ب یخدمات مراقبت افتیدر طول در ماریب کی مار،یبه ازاي هر ده ب افتهیدهند که در کشورهاي توسعه  یبرآوردها نشان م
 ممکن است مسبب بروز صدمه شده باشد.  دیحوادث شد ایاز خطاها  یعیوس فیاست. ط دهید
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کشورهاي در حال توسعه، احتمال اینکه بیماران در بیمارستان ها صدمه ببینند بسیار بیشتر از احتمال آن در کشورهاي صنعتی است. خطر  در
برابر بیشتر از آمار این عفونت ها در کشورهاي  20احتمالی عفونت هاي اکتسابی در بیمارستان در برخی کشورهاي در حال توسعه حدود 

 ی باشد.توسعه یافته م
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 ضمیمه دوم: چند نمونه خطاي پزشکی
 

 .دیابتوراثتی ابتال به سابقه و  باال BMI ، دهر روز شدیدتر می ش داشت،که پرنوشی و پر ادراري  مدتی استساله،  32آقاي  )1
ستفراغ، ،تهوع خوردگی،  سرما: به اورژانس دلیل مراجعه د گیرمی %5سرم قندي  اورژانسدر  منگی. و گیجی حالت کمی ا

ش همراه ش در مراجعه بعدي به. شدهحالش بدتر  .ودبا آمپول بتامتازون و ترخیص می  ستان تا پذیرش  شنج میودبیمار ، دکن، ت
. کم کم دچار کاهش سطح هوشیاري، ایست وداسکن انجام می ش CT.دریافت می کند،، داروهاي ضد تشنج ودبستري می ش

  .است بوده 1300قند خونش BS در آزمایشات روتین بدو بستري .قلبی تنفسی و نهایتا مرگ
ـــخیص از اول راگ مورداین  در ـــک معالج در زمان تش ـــرح حال) و در اولین مراجعه  پزش  هببه فکر دیابت بود (با توجه به ش

 )کودك داشتن و دو اجو همسر ایشان( .، شاید هنوز زنده بوده شده بودگرفت آزمایش قند خون بیمار از اورژانس
 

 . دکتر باددار G6PD ســـابقه بیمار. دکنســـال با اســـهال شـــدید به دکتر م.ر. متخصـــص اطفال مراجعه می 1شـــیرخوار زیر  )2
سازول بیمار ر ستمی انهخبه  اکوتریموک شیرخوار ردفر ستفراغ هاي مکرر و  ا. دو روز بعد  شدن ا ضافه  سهال و ا با عدم بهبود ا

شک عمومی می بر شمدنضعف و بی حالی نزد پز ستی مریض کامال از بین رفته، چ شک، . تورگور پو ها گود افتاده، زبان خ
ــیرخوار بیحال و ناي گریه کردن هم ندار ــون و متوکلوپرامید تجویز مدش ــفتریاکس ــک براي بیمار آمپول س ، بعد از دکنی. پزش

شده  ست ا به خانهر بیمارتزریق آمپولهاي ذکر  سیر خ بیمار. دمی فر سی میادر م ست قلبی تنف ، فورا به اورژانس ودشنه دچار ای
اگر پزشک متخصص به سابقه بیماري  در این مورد شود!می فوتشیرخوار  ولی متاسفانه اقدامات احیا موثر نبوده و شده منتقل

 نمود .......زشک عمومی به عالیم دهیدراتاسیون وي  دقت میشیرخوار توجه داشت و پ

 

شکم  درد  . ایشان در معاینه با تشخیصمی کندپزشک خانواده در درمانگاه مراجعه  یک آقاي میانسال با درد ناگهانی شکم به  )3
با وسـیله نقلیه شـخصـی (احتماال به  می کندبیمار اظهار  میشـودحاد و احتمال آپاندیسـیت، توصـیه به اعزام بیمار به بیمارسـتان 

ن به متخصص داخلی مراجعه به جاي متخصص جراح یا بیمارستا )دست به شکم(خاطر هزینه آمبوالنس) خواهد رفت. بیمار 
ند، با چند آمپول اعم از رانیتیدین، هیوسین، متوکلوپرامید و ... و اطمینان معاینه کا داخلی بدون اینکه بیمار ر متخصصکردند. 

ــی به بیمار وي را راهی منزل کرد ــیار بد مجددا به   .بخش ــکمی و حال عمومی بس ــدید ش ــتفراغ، درد ش دو روز بعد بیمار با اس
ــد ــک روز اول ویزیت ش ــط همان پزش ــک خانواده مراجعه و توس ــتان اعزام و با   .درمانگاه پزش بیمار با آمبوالنس به بیمارس

ــخیص پریتونیت تحت جراحی قرار  ــبختانهخ و میگیردتش ــتومی دائمی وش ــه اي  زنده ماند. البته با کلس (تا پایان عمر باید کیس
 همراه داشته باشد تا مدفوع از پهلویش در آن دفع شود)

 
) به اورژانس بیمارســتان الف مراجعه نموده اســت .او این درد را در هفته گذشــته تحمل LBPســاله بدلیل درد کمر ( 34آقاي  )4

شرح حال هیچ  شده، ندارد.کرده و در  ستامینوفن برطرف  سوابق او اعتیاد به  نکته قابل توجهی غیر از یک هفته تب که با ا در 
ــت. در معاینه تاکیکاردي  ــت که با متادون و ایبوپروفن تحت درمان قرار گرفته اس ــته هس ــال گذش مواد مخدر تزریقی تا یکس
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شهود وگزارش رادیو گرافی نرم ساکرال م صر و درد ناحیه لومبو ست.مخت شخیص درد ناحیه تحتانی کمر   ال ا آقاي عالمی با ت
شک مرخص می سط پز ستراحت و ویزیت بعدي تو صیه به ا شونده  با ایبوپروفن و تو آقاي عالمی گردد.ساده و خود محدود 

د ولی باز روز بعد به پزشک مراجعه نکرد ولی بدلیل درد شبانه کمر، شب بعد  مجددا به اورژانس بیمارستان دیگر مراجعه نمو
بعد از چهار روز آقاي عالمی با شکایت از تشدید درد و کوتاهی نفسهایش . هم با مسکن و توصیه به ویزیت بعدي مرخص شد

سورال هردو اندام تحتانی مراجعه  سوفل قلبی در ناحیه میترال و خطوط فلک به اورژانس امد و در معاینه رالهاي دوطرفه ریوي، 
سلولهاي خونی و نارسایی حاد کلیوي شد و آقاي عالمی با فاصل نمود. ستري مبتال به نارسایی تنفسی، افت  ه کوتاهی پس از ب

ــور ها ، به دلیل خونریزي از نقاط  ــلولهاي خونی و وازو پرس ــت و تزریق س ــکی براي بازگش ــهاي جدي تیم پزش علیرغم تالش
شت. شوك  در گذ شت خون آقاي عالمی که پس از مرگ او آماد مختلف بدن و  ستافیلوکوك اورئوس مقاوم به ک شد، ا ه 

شده بود.  در حالیکه هیچیک از این  سبب  سپید و پنومونی و انفارکتهاي کلیه را  سیون تریکو شان داد که وژتا سیلین را ن متی 
ـــکالت و احتمال بروز آنها در طی دوهفته مراجعات مکرر آقاي عالمی مدنظر قرار نگرفت و حتی یک آنتی بیوتیک هم  مش

 .نکرده بود دریافت
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 ضمیمه سوم: 

 هوش مصنوعی چیست؟

بسیاري از دانشها، علوم، و فنون قدیم و  را باید عرصه پهناور تالقی و مالقات (Artificial Intelligence) هوش مصنوعی

نورولوژي، و فیزیولوژي نشان شناسی، شناسی، ریاضیات، روانباید در فلسفه، زبان هاي اصلی آن راها و ایدهجدید دانست. ریشه

شناسی و پزشکی، علوم مهندسی، علوم زیست گونه و فراوان آن را در علوم رایانه، علومها، فروع، و کاربردهاي گونهو شاخه گرفت

 .هاي بسیار دیگرارتباطات و زمینه

منظور رسیدن به دانش و یا ارایه استقرا و تحلیل تجربیات به  ,بطور کلی ماهیت وجودي هوش به مفهوم جمع آوري اطالعات

مصنویی  شود. هوشهوش به مفهوم به کارگیري تجربه به منظور حل مسایل دریافت شده تلقی می باشد . در واقعتصمیم می

از درك هوش انسانی و نهایتا دستیابی به  هایی با هوش با به کارگیري از کامپیوتر و الگوگیريعلم و مهندسی ایجاد ماشین

 .باشدمی م هوش مصنوعی در سطح هوش انسانیمکانیز

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

باشد. در هایی از قبل تعبیه شده بر روي کامپیوتر میبر قوانین و رویه باشد در حالی که هوش مصنوعی مبتنیو اخذ تصمیم می

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

 .هاي مصنوعی نبوده ایمدر ایجاد هوش

 کاربردهاي هوش مصنوعی
 

 (Expert Sytems)   خبره هاي سیستم
اي هستند که نحوه تفکر یک متخصص در یک زمینه هاي کامپیوتريبرنامههاي خبره، توان گفت سیستمدر یک تعریف کلی می

گیري ها تصمیماي را که یک متخصص بر اساس آنافزارها، الگوهاي منطقیکنند. در واقع این نرمسازي میخاص را شبیه

 . کنندگیري میها تصمیمد انساننمایند و سپس بر اساس آن الگوها، ماننکند، شناسایی میمی
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هاي کامپیوتري است. البته بدیهی است که سازي آن توسط برنامهیکی از اهداف هوش مصنوعی، فهم هوش انسانی با شبیه

گیري، یادگیري و فهم زبان تعمیم داد و از هاي مبتنی بر فهم، از جمله توانایی تصمیمتوان به بسیاري از مهارترا می "هوش"

 ود. شاي کلی محسوب میرو واژهاین

هاي خبره را ترین موضوع سیستمگیري و حل مسئله بوده است که اصلیبیشتر دستاوردهاي هوش مصنوعی در زمینه تصمیم

توانند به جاي یک متخصص رسند که میهاي هوش مصنوعی که به سطحی از خبرگی میشوند. به آن نوع از برنامهشامل می

هایی ها برنامهشود. این سیستمهاي خبره گفته مییا سیستم Expert Systemsگیري کنند، در یک زمینه خاص تصمیم

ها گیري درباره یک موضوع خاص، براساس آنها هنگام تصمیمها انباشته از اطالعاتی است که انسانهستند که پایگاه دانش آن

اند، نویسی شدهکنون طراحی و برنامهتا اي کههاي خبرهیک از سیستمگیرند. روي این موضوع باید تأکید کرد که هیچتصمیم می

 گیري انسان هستند. سازي فرآیند تصمیماند و تنها در یک زمینه محدود قادر به شبیهمنظوره نبودههمه

شود. این گفته می Task Domain شوده به یک سیستم خبره منتقل میبرگی انسان کبه محدوده اطالعاتی از الگوهاي خِ

که آن سیستم خبره براي چه کارهایی طراحی دهد کند و نشان میسیستم خبره را مشخص می  محدوده، سطح خبرگی یک

ریزي، زمانبندي، و طراحی را در یک حیطه تواند کارهایی چون برنامهها یا وظایف می Taskشده است. سیستم خبره با این 

 تعریف شده انجام دهد.

شود. یک مهندس دانش باید یا مهندسی دانش گفته می  Knowledge Engineeringوند ساخت یک سیستم خبره، به ر 

صورت، اطمینان حاصل کند که سیستم خبره طراحی شده، تمام دانش مورد نیاز براي حل یک مسئله را دارد. طبیعتاً در غیراین

 هاي سیستم خبره قابل اطمینان نخواهند بود. تصمیم

 منطق فازي  تفاده ازاس

تر، هاي هوش مصنوعی است. به بیان روشنهاي خبره، پیوند و ارتباط آن با دیگر شاخهموضوع مهم دیگر در ارتباط با سیستم 

کنند. در منطق غیرفازي تنها دو ارزش درست یا منطق فازي استفاده می Fuzzy Logicهاي خبره از برخی از سیستم

)True( ) یا نادرستFalse( ها گیري انسانتواند چندان کامل باشد؛ چراکه فهم و پروسه تصمیموجود دارد. چنین منطقی نمی

در بسیاري از موارد، کامال قطعی نیست و بسته به زمان و مکان آن، تا حدودي درست یا تا حدودي نادرست است. در خالل 

تواند قی را مطرح کرد که در آن ارزش یک قانون میفیلسوف لهستانی منط Jan Lukasiewicz، 1930و  1920هاي سال

توان را می Lukasiewiczزاده نشان داد که منطق یا درست و نادرست باشد. سپس پروفسور لطفی 1و  0بیشتر از دو مقدار 
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ن منطق ای"بگوییم:  "این منطق درست است یا نادرست؟"که بگوییم: مطرح کرد. یعنی به جاي این "درجه درستی"به صورت 

  "چقدر درست یا چقدر نادرست است؟

و از این قبیل مواجه شویم.  "ارتفاع"، "سرما"، "سنگینی"شود که با مفاهیم مبهمی چون از منطق فازي در مواردي استفاده می

م چنین سوالی یک سوال مبه "کیلوگرم است، آیا این شیء سنگین است؟ 500وزن یک شیء "این پرسش را در نظر بگیرید : 

اگر براي حمل توسط یک انسان بگوییم، بله سنگین  "از چه نظر سنگین؟"شود که شود؛ چراکه این سوال مطرح میمحسوب می

است. اگر براي حمل توسط یک اتومبیل مطرح شود، کمی سنگین است، ولی اگر براي حمل توسط یک هواپیما مطرح شود 

 سنگین نیست. 

توان یک درجه درستی براي چنین پرسشی در نظر گرفت و بسته به شرایط گفت فازي می در اینجاست که با استفاده از منطق

یا سنگین است  )False( که این شیء سنگین نیستکه این شیء کمی سنگین است. یعنی در چنین مواردي گفتن این

)True( .پاسخ دقیقی نیست 

 هاي خبرهکاربرد سیستم
هاي امنیتی، اکتشافات نفت و معادن، هاي تجاري، سیستمریزيها از جمله برنامهحیطههاي خبره در بسیاري از از سیستم

شود. دو مهندسی ژنتیک، طراحی و ساخت اتومبیل، طراحی لنز دوربین و زمانبندي برنامه پروازهاي خطوط هوایی استفاده می

 اند.شدهها در ادامه توضیح دادهنمونه از کاربردهاي این سیستم

 طراحی و زمانبندي ●

دهند تا گیرند، چندین هدف پیچیده و تعاملی را مورد بررسی قرار میهایی که در این زمینه مورد استفاده قرار میسیستم 

جوانب کار را روشن کنند و به اهداف مورد نظر دست یابند یا بهترین گزینه را پیشنهاد دهند. بهترین مثال از این مورد، زمانبندي 

 هاي یک شرکت حمل و نقل هوایی است. اي خطوط هوایی، کارمندان و گیتپروازه

 هاي مالیگیريتصمیم●

خبره  هايافزارهاي پیشنهاددهنده نوعی از سیستمهاي خبره است. نرمترین کاربران سیستمصنعت خدمات مالی یکی از بزرگ 

با بررسی شرایط یک شرکت متقاضی وام از یک بانک تعیین  کنند. براي نمونه،هستند که به عنوان مشاور بانکداران عمل می
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هاي بیمه براي بررسی کند که آیا پرداخت این وام به شرکت براي بانک مورد نظر صرفه اقتصادي دارد یا نه. همچنین شرکتمی

 کنند. ها استفاده میهاي موارد مختلف، از این سیستممیزان خطرپذیري و هزینه

 (Fuzzy Logic)منطق فازي 

 پیشینه منطق فازي

اطالعات و  ،هاي فازي مجموعه«اي به نام زاده  در رسالههاي فازي و منطق فازي را اولین بار پرفسور لطفیتئوري مجموعه

هاي معرفی نمود. هدف اولیه او در آن زمان، توسعه مدلی کارآمدتر براي توصیف فرآیند پردازش زبان 1965در سال  »کنترل

سازي را وارد علوم ریاضیات هاي فازي، رویدادهاي فازي، اعداد فازي و فازي. او مفاهیم و اصالحاتی همچون مجموعهطبیعی بود

هایش در و مهندسی نمود. از آن زمان تاکنون، پرفسور لطفی زاده به دلیل معرفی نظریه بدیع و سودمند منطق فازي و تالش

 متعددي شده است.المللی این زمینه، موفق به کسب جوایز بین

بخشی از این  . هاي بسیاري دربرابر پذیرش این نظریه صورت گرفتپس از معرفی منطق فازي به دنیاي علم، در ابتدا مقاومت

که، منطق فازي در هاي نادرست از منطق فازي و کارایی آن بود. جالب اینها، چنان که ذکر شد، ناشی از برداشتمقاومت

رو شد، اما استیالي اندیشه کالسیک ویژه کشور ژاپن با استقبال روبهیشتر در دنیاي مشرق زمین، بههاي نخست تولدش بسال

صفر و یک در کشورهاي مغرب زمین، اجازه رشد اندکی به این نظریه داد. با این حال به تدریج که این علم کاربردهایی پیدا 

ها نیز اندك اندك کردند، مخالفتدند که بر اساس منطق فازي کارمیکرد و وسایل الکترونیکی و دیجیتالی جدیدي وارد بازار ش

 کاهش یافتند.

شود. موضوعی که یکی از نیروهاي در ژاپن استقبال از منطق فازي، عمدتاً به کاربرد آن در روباتیک و هوش مصنوعی مربوط می

گفت بخش بزرگی از تاریخچه دانش هوش توان برندهِ این علم طی چهل سال گذشته بوده است. در حقیقت میاصلی پیش

 داستان است.مصنوعی، با تاریخچه منطق فازي همراه و هم

 منطق فازي و هوش مصنوعی
ها، هاي موجودات هوشمند، و در راس آنگیريترین کاربرد منطق فازي، تفسیري است که این علم از ساختار تصمیمجالب

 دهد.هوش انسانی، به دست می
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در ریاضیات کالسیک قادر به تبیین و توصیف مفاهیم  »صفر و یک«دهد که چرا منطق دو ارزشی خوبی نشان میاین منطق به 

 دهند، نیست.هوشمند را تشکیل میهاي گیريکه مبناي بسیاري از تصمیم »گرما و سرما«نادقیقی همچون 

 افزارنرم . ازهاي ویژه سینمایی باشداي و جلوهیانههاي راترین کاربردهاي منطق فازي هوش مصنوعی در بازيشاید یکی از جالب

Massive شده بود. هاي فیلم براي تولید حرکات لشکر موجودات متخاصم استفادهدر بسیاري از صحنه  

 (Neural Network) شبکه هاي عصبی

ار عصبی مغز انسان نامید. مکانیسم فراگیري و آموزش هاي الکترونیکی از ساختتوان با اغماض زیاد، مدلهاي عصبی را میشبکه

اند و روش هاي عصبی طبیعی نیز بر اساس همین الگو بنا شدههاي الکترونیکی شبکهمغز اساساً بر تجربه استوار است. مدل

هاي کامپیوتري در پیش گرفته طور معمول توسط سیستمهاي محاسباتی که بهبا روش هایی با مسائل،برخورد چنین مدل

هاي جانوري هم قادر به حل مسائلی هستند که اگر نگوییم که کامپیوترهاي ترین مغزدانیم که حتی سادهاند، تفاوت دارد. میشده

اي د. به عنوان مثال، مسائل مختلف شناسایی الگو، نمونهشونامروزي از حل آنها عاجز هستند، حداقل در حل آنها دچار مشکل می

ترین جانوران که مغز سادهرسند. درحالیهاي معمول محاسباتی براي حل آنها به نتیجه مطلوب نمیاز مواردي هستند که روش

اسباتی که بر اساس هاي جدید محبر آن است که مدل ITآید. تصور عموم کارشناسان راحتی از عهده چنین مسائلی بر میبه

دهند. تحقیقات در این زمینه نشان داده است که مغز، را شکل می ITشوند، جهش بعدي صنعت هاي عصبی بنا میشبکه

، صورت الگو و تجزیه و تحلیل آن الگوسازي اطالعات بهکند. فرآیند ذخیره) ذخیره میPatternها (اطالعات را همانند الگو

هاي ) به هیچ وجه از روشComputationدهند. این حوزه از دانش محاسباتی (تی را تشکیل میاساس روش نوین محاسبا

اند، بهره اند و تعلیم یافتهصورت موازي آرایش شدههاي بزرگی که بهجاي آن از شبکهکند و بهنویسی سنتی استفاده نمیبرنامه

 اي دارند، بیشتر خواهیم پرداخت.هاي عصبی، معانی ویژهشبکهجوید. در ادامه این نوشته به این واژگان که در گرایش می

 شباهت با مغز

هاي طور کامل شناخته شده نیست، اما با این وجود جنبههاي دقیق کارکرد مغز انسان (یا حتی جانوران) بهاگرچه مکانیسم

هاي عصبی، معروف عنوان مثال، یکی ازسلولاند. بههاي عصبی بودهاي نیز وجود دارند که الهام بخش تئوري شبکهشناخته شده

هاي عصبی قادرند تا با اتصال انگارد. سلولعنوان سازنده اصلی مغز می) است که دانش بشري آن را بهNeuronبه نرون (
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(حتی در  تواند به هزار تا ده هزار نرون دیگر اتصال یابدشود که هر نرون میهاي عظیم بدهند. گفته مییکدیگر تشکیل شبکهبه

 این مورد عدد دویست هزار هم به عنوان یک حد باالیی ذکر شده است).

ها نیز ساختمان هر یک از نرون شود.ها و ارتباطات بین آنها ناشی میالعاده مغز انسان از تعداد بسیار زیاد نرونقدرت خارق 

هاي کنترلی ي تشکیل شده است که از مکانیسمهاي زیادسیستمها و زیرتنهایی بسیار پیچیده است. هر نرون از بخشبه

هاي الکتروشیمیایی اطالعات را انتقال دهند. برحسب توانند از طریق مکانیسمهاي عصبی میکنند. سلولاي استفاده میپیچیده

ها طالح فنی، نرونکنند. در اصبندي میها، آنها را به بیش از یکصدگونه متفاوت طبقهکاررفته در ساختار نرونهاي بهمکانیسم

 شوند.محسوب نمی )Synchronousیا همزمان ( )Stable)، پایدار (Binaryو ارتباطات بین آنها، فرایند دودویی(

هاي هاي شبکهسازي شده یا کامپیوتري، فقط قادرند تا بخش کوچکی از خصوصیات و ویژگیهاي عصبی شبیهدر واقع، شبکه 

افزاري، بیش افزار، هدف از ایجاد یک شبکه عصبی نرمسازي کنند. در حقیقت، از دید یک مهندس نرمعصبی بیولوژیک را شبیه

هاي اد مکانیسم دیگري براي حل مسائل مهندسی با الهام از الگوي رفتاري شبکهسازي مغز انسان باشد، ایجاز آنکه شبیه

 بیولوژیک است. 

 هاروش کار نرون
اي از ساختار یک نرون بیولوژیک نمایش داده شده است. در شکل یک، نماي ساده شده

شکل یک  ورودي (به  هايطور خالصه، یک نرون بیولوژیک، پس از دریافت سیگنالبه

ها را با یکدیگر ترکیب کرده و پس از هاي دیگر، آن سیگنالپالس الکتریکی) از سلول

صورت خروجی دیگر بر روي سیگنال ترکیبی، آن را به )Operationانجام یک عمل (

 سازد.ظاهر می

اند. ها از چهار بخش اصلی ساخته شدهکنید، نرونطور که در تصویر مشاهده میهمان 

و باالخره، سیناپس  )Axon)، اکسان (Somaسوما ( )،Dendriteها (دندریت

)Synapse( ها شوند. دندریتهاي طویل از مرکز سلول به اطراف پراکنده میشکل رشتهها، همان اجزایی هستند که بهدندریت

ها، ساختار هاي الکتریکی به مرکز سلول بر عهده دارند. در انتهاي دندریتدادن سیگنالهاي ارتباطی را براي انتقالنقش کانال

کند. در واقع هاي ارتباطی را ایفا میهاي اتصالی کانالشده است که نقش دروازه نام سیناپس واقعاي بهبیولوژیکی ویژه

 

 5شکل
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شوند. عمل شوند و در آنجا با یکدیگر ترکیب میها به مرکز سلول منتقل میها و دندریتهاي گوناگون از طریق سیناپسسیگنال

سازي ریاضی صوالً اگر چنین نیز نباشد، در مدلتواند یک عمل جمع جبري ساده باشد. اترکیب که به آن اشاره کردیم، می

شود و خروجی به اي بر روي سیگنال اثر داده میتوان آنرا یک عمل جمع معمولی در نظر گرفت که پس از آن تابع ویژهمی

 شود.هاي دیگر انتقال داده میبه سلول شکل سیگنال الکتریکی متفاوتی از طریق اکسان (و سیناپس آن)

 اي هستند که در باال سادهتر از مدل هاي بیولوژیک بسیار پیچیدهیقات جدید نمایانگر این واقعیت هستند که نرونالبته تحق 

 Artificial Neural(هاي عصبی مصنوعی تواند زیربناي مستحکمی براي دانش شبکهساده می مدل  همین  . اما  شد  تشریح

Network = ANN توانند با پیگیري کارهاي هاي عصبی یا هوش مصنوعی میشبکه) تلقی گردد و متخصصان گرایش

 تري در آینده دست بزنند. هاي مناسبگذاري ساختارشناسی، به بنیاندانشمندان علوم زیست

 بینایی ماشین

دامنه  هاي بینایی باشد.ها کامپیوتري و مکانیزه کردن سیستمترین آنهاي هوش مصنوعی، شاید کاربردياز میان همه شاخه

کاربرد این شاخه از فناوري در حال رشد، بسیار وسیع است و از کاربردهاي عادي و معمولی مثل کنترل کیفیت خط تولید و 

هاي بدون راننده را دربرگرفته است. دامنه کاربردهاي این تکنولوژي هاي جدید مثل اتومبیلنظارت ویدئویی گرفته تا تکنولوژي

هاي بینایی ماشین سعی داریم به شما نشان دهیم که سیستم ماکند. ها تغییر میده در آنتفاهاي مورد اسبراساس تکنیک

هاي موجود داشته باشیم و سعی داریم با نحوه کار بینایی ها و تکنولوژيکنند و مروري کوتاه بر اهداف، تکنیکچگونه کار می

خود را با دو مثال انجام  آشنا شویم. در این متن، بررسی ها که مطابق با سیستم بینایی انسان است،ماشین و پیشرفت آن

هاي گرفته برداري و ذخیره و شیوه تفسیر عکسدهیم. اولی سیستم کنترل کیفیت خط تولید است که شامل نحوه عکسمی

  دهد.تر، چگونگی بینایی یک ربات را توضیح میعنوان یک مثال پیچیدهصورت خودکار است و دیگري بهشده به
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 کنترل کیفیت خط تولید 
ها یکی از کاربردهاي بینایی ماشین در کنترل کیفیت خروجی کارخانه

مثالی بسیار ساده از چنین سیستمی است. اجناس  12باشد. شکل می

اند و توسط یک شده در کارخانه که برروي یک نوار نقاله قرار گرفتهتولید

شوند و محصوالت با کیفیتِ مناسب دیده می براي آزمایش  CCDدوربین 

اجازه عبور پیدا خواهندکرد. چنانچه محصولی داراي استانداردهاي مناسب 

هاي تواند لبهشود. معیار این استانداردها میمسیر حذف می نباشد از ادامه

زائد، خراشیدگی و بادکردگی و تورم روي فلزات و بسیاري چیزهاي دیگر 

باشد. در این مثال ما در پی یافتن مکانیزم خط تولید نیستیم و فقط 

یابد و برعکس چگونه به بعضی ه عبور میخواهیم ببینیم که یک شی تولیدشده چگونه استاندارد تشخیص داده شده و اجازمی

 شود. از اشیاء اجازه عبور و ادامه دادن داده نمی

  برداريعکس 

.  شودمی صورت معمول و تکراري توسط انسان انجامدر این مثال ما سعی در مکانیزه کردن فرآیندي یکنواخت داریم که به

هاي تهیه شده از اشیایی که در حال حرکت بر روي نوار نقاله هستند را اولین مسأله و مشکل ما این است که چگونه عکس

شود. عملکرد این حل می  CCDهاي قابل فهم و تفسیر براي سیستم نماییم، که این مشکل توسط دوربین تبدیل به داده

  مختلف نور را تشخیص دهد تشبیه نمود.  سطوح  قادر استتوان به عملکرد چشم انسان که دوربین را می

 چشم انسان

باشد که از چندین الیه می   مترسانتی 5/2نشان داده شده است، تقریباً یک عدسی کروي با قطر  13چشم انسان که در شکل 

کار کنند که اینلنز را تنظیم می هاي اطراف چشم اندازهها شبکیه نام دارد تشکیل شده است. ماهیچهترین آنمختلف که درونی

 کند. کردن روي اشیاء می )Zoomچشم را قادر به زوم (

 

 

بینایی  از یک سیستم اينماي ساده شده  -12 شکل

 کنترل کیفیت خط تولید غیرواقعی
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ها سلول وظیفه عدسی چشم، فرم و شکل دادن به تصویري است که توسط میلیون

افتاده گرفته شده و برروي پرده شبکیه  )Rodاي (و میله )Coneگیرنده مخروطی (

اي به یک عصب معمولی که از انتها به شبکیه ختم هاي میلهباشد. سلولاست، می

هاي مخروطی هر کدام شود و فقط در سطح نور پایین فعال است متصلند و سلولمی

ها مخروط ها را نوع فعالیت اینو میزان درك ما از رنگ  ها در نورهاي شدیدتر، بیشتر فعالندبه یک عصب اتصال دارند. آن

 کند.مشخص می

صورت اي موجود نیست. در این ناحیه اعصاب بهگیرنده نام نقطه کور وجود دارد که در آن هیچاي بهدر میان شبکیه ناحیه 
  شود.دهند، وصل میهاي دریافت شده را به قشر بینایی مخ انتقال میجداگانه به عصب بینایی که سیگنال

 

   CCDدوربین  

CCD کند. نور از طریق یک عدسی وارد دوربین و برروي یک پرده مخصوص از جهت عملکرد تقریباً مانند چشم انسان کار می

که تصاویر با  Coupled Device Charge(CCD)شود. تراشه شناخته می CCDشود که تحت عنوان تراشه تصویر می

اند و تحت تراشه با الگوي خاصی مرتب شده  شده که همگی در یکشوند از تعداد زیادي سلول تشکیل استفاده از آن گرفته می

 شوند. شناخته می )Pixelsعنوان پیکسل (

ها را به شکل کند، آناین اطالعات را دریافت می CCDزمانی که تراشه 

فرستد و می  کنندههایی به سیستم دریافتهاي دیجیتالی از طریق کابلسیگنال

شوند. اي از اعداد ذخیره میبعد تصاویر در این سیستم به صورت مجموعه

 بینید هر عدد نماینده یک پیکسل است. می 14طور که در شکل همان

 

 

  انسان نماي داخلی چشم -13شکل 

 

چشم  تصویر وسط یک نماي نزدیک از -14شکل

ماهی را نمایش می دهد و نشان می دهد که هر 

مقادیر  قسمت از یک تصویر چگونه با تعدادي

عددي عددي ذخیره می شود. به تعداد داده هاي 

کوچک از تصویر  مورد نیاز براي ذخیره یک فضاي

 .توجه کنید
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 درك تصویر 

وجود  ") Noiseنویز ("با هر تصویر، چه با دوربین گرفته شود و چه با چشم انسان، مقداري تحریف و تغییر شکل و به عبارتی 

هایی که نیاز به دقت باال وجود دارد. البته در مورد مثال ما در سیستم خط تولید این مسأله چندان اهمیت ندارد اما در موقعیت

 دارد باید از نورپردازي خاصی براي تصویربرداري استفاده شود. 

 

 

بیند نیازي ندارد هیچ کاري در مورد فیلتر کردن و براي درك تصاویري که می انسان

را یک تصویر انجام دهد. مثًال در یک روز ابري که مه همه جا   از بین بردن نویزهاي

شود. اما هر آنچه را که قادر به فرا گرفته، دید ما به شدت ضعیف و دچار مشکل می

کنیم. یعنی براي درك اشیاء نیازي به حذف نویزهاي تصویر درك می  دیدنش باشیم

نیست. مثالً اگر در این روز در حال رانندگی در یک جاده باشید و تصویر مبهمی از 

دهید و به عبارتی سرعت العمل نشان می، بالطبع عکسیک ماشین را مقابل خود ببینید

 کنید.خود را کم می

دهیم. و یا مثًال العمل نشانتوانیم تشخیص دهیم و در مقابل آن عکسو این یعنی ما هنوز تصویر ماشین را علیرغم وجود مه می

بینید اما قادر به درك و تشخیص وسایل مبهم میکه تصاویر اطراف خود را تار و شوید، علیرغم اینزمانی که دچار سرگیجه می

تان به پایان برسد و بعد تصاویر را تشخیص دهید و این یعنی کنید تا سرگیجهو تصاویر اطراف خود هستید. یعنی ابتدا صبر نمی

اي بینایی ماشین توانیم متوجه فضاي اطراف خود بشویم. اما بربا قدرت بینایی انسان، علیرغم خراب شدن تصاویر اطراف، می

شود، از بین برود و بعد هر آنچه براي پردازش عکس نویزها طی فرآیندي که تصفیه کردن یا فیلترینگ نامیده می  ابتدا باید این

 الزم است انجام شود.

ضر تکنیک  شبختانه در حال حا سط تهایی براي انجام این کار وجود دارد. از بین بردن نویزها بهخو عدادي از صورت نرمال تو

گردد. این فرآیند شود انجام مینامیده می 'Quantizing'یا  'Treshholding'هایی که تحت عنوان توابع ریاضی یا الگوریتم

توانیم پردازش ها از بین رفت، میاي است و نیاز به دانش و پشتوانه باالي ریاضی دارد. زمانی که خرابیاي و پیچیدهبسیار حرفه

 

تصویر  ترسیم لبه. شکل اول -15شکل 

با   باشد. در شکل وسط نویزهااصلی می

 ز بین رفته است. در نهایتفیلترنمودن ا

کار بردن ، تصویر حاصل از به3شکل 

 .باشدمی الگوریتم ترسیم لبه



 
 

٢۵ 

شود. یک شیوه معمول که غالباً مورد ها از یک تصویر انجام میها و حالتکه این کار با استخراج صورت  ه دهیمها را ادامعکس

 باشد.شود، میدیده می 15ها که در شکل گیرد استخراج لبهاستفاده قرار می

  

 

ست که صلی یک اپراتور کنترل کیفیت این ا ستم خط تولید، وظیفه ا سی شده  در مورد مثال ما در  صول تولید  سر مح سرتا به 

 شده جواز عبور یا عدم عبور صادر کنند.نگاه کرده و با مقایسه آن با استانداردهاي مورد قبول، براي محصول تولید

اگر این کار با استفاده از بینایی ماشین صورت گیرد باید عکس گرفته شده از محصول تولید شده با عکسی که از یک محصول  

 هاي انجام این کار به این صورت است:شود. یکی از روشود دارد مقایسه استاندارد وج

خط تولید عبور   تی که ازشود و سپس از محصوالکار، یک تصویر از محصول استاندارد در کامپیوتر ذخیره میبراي انجام این

صویر گرفته شده را از چپ به راست و از شود. و بعد سیستم، تشود و به عنوان نقشه لبه ذخیره میکنند. تصویر گرفته میمی

لغزاند و عدد ظاهر شده در هر موقعیت را با عدد همان اي که در هر زمان فقط یک رقم عبور کند، میگونهباال به پایین به

 نماید. م میکند و در صورت تفاوت آن را اعالموقعیت در تصویر اصلی مقایسه می

قیقت مقایسه دو مجموعه عدد است که اگر تفاوت این دو مجموعه از یک محدوده خاص فرارتر لذا عملیات بینایی کامپیوتر در ح

 تر یک مثال پیچیده  شودپذیرفته می صورت محصولبرود، از پذیرفتن محصول امتناع شده و در غیر این

آل را با تصویر اصلی و ایدهدر مثال قبل سیستم مورد مطالعه بسیار محدود بود و فقط یک تصویر دو بعدي از یک محصول 

 کرد و احتیاجی به بررسی مقادیر اندازه و زاویه نبود.مقایسه می

خواهیم به سیستم بینایی که براي یک ربات خانگی که قادر به تمیز کردن خانه، پختن غذا و ... طراحی شده در این مثال می 

است و نیاز به آگاهی از تغییرات محیط دارد. به عبارت بهتر نیاز به یک تر از مثال قبلی نگاهی بیاندازیم. این مثال بسیار پیچیده

هاي گذشته دوباره در این مثال شوند. غالب تکنیکسیستم هوشمندتر داریم. قبالً دیدیم که تصاویر چگونه ذخیره و تفسیر می

فضاي سیستم بینایی فقط متشکل از یک  شوند. تفاوت اصلی در تفسیر تصاویر گرفته شده است. در مثال قبلیکار گرفته میبه

تر و گذرد باخبر بوده و این یعنی با دنیاي وسیعسري محصول بود، اما در این مثال ربات باید از همه آنچه در اطرافش می

 تري وجود دارد.هاي تشخیص پیچیدهمنظور نیاز به تکنیکتري روبروست. بدینبزرگ
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ها و تحت ها یا حتی صدها شی مختلف در معرض دید است. این اشیاء در اندازهشامل دهیعنی در این مثال، یک صحنه فرضی 

آیند و به همین دلیل براي تشخیص این اشیاء نیاز به زوایاي مختلف که متأثر از نوع نورپردازي هم هستند به نمایش درمی

 باشد.می )Aiمصنوعی (هاي هوشتکنیک

 مغز  پردازش اطالعات در 
هایی از مغز که بیشتر در مورد بینایی انسان متذکر شدیم که شاید یکی از قسمت

طور که باشد. همان Visual Cortexدهد ناحیه فعالیت درك تصویر را انجام می

اي است که اطالعات منتقل شده در طول عصب بینایی در آن جا ناحیهایم، ایندیده

داشته باشید که قسمتی از فعالیت پردازش شود. البته این را هم مدنظر پردازش می

 شود.که اطالعات به مغز برسند، انجام میاطالعات در ناحیه شبکیه چشم قبل از این

شود. در ضمن این مسأله عنوان قسمتی از مغز شمرده میالبته خود ناحیه شبکیه به 

ر مختلف هم قبالً مشخص شده است که نواحی مختلف قشر بینایی مخ در مقابل تصاوی

هر قسمت از این ناحیه مربوط به یک حالت  دهد. به عبارت دیگرالعمل نشان میعکس

نشان  العملهاي متفاوت عکسخاص است. مثالً نواحی معین و مشخصی در مقابل رنگ

هایشان در مقابل جزییات دقیق موجود دهند و یا مثالً نواحی وجود دارند که سلولمی

طور واضح سه راس آن مشخص توانید یک مثلث سفید که بهشما می 5دهند. مثالً در شکل نشان می العملدر یک تصویر عکس

 نشده است را ببیند، 

 

 

آید که می تصویر به نظر دو مثلث - 16شکل 

در جهت عکس هم و برروي هم قرار داده 

رسم  اند، ولی از نظر ریاضی هیچ مثلثیشده

 نشده است و فقط سه دسته از خطوط وجود

 .دارند
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هاي موجود در سلولطور واضح و مجزا این مثلث مشخص نشده است. اما که بهعلیرغم این

 هاي این خطوط را کنار هم گذاشته و از آن یک مثلث استنتاج کنند.توانند تکهقشر بینایی می

شود را دریافت کردیم، مثل شکل ظاهري، زمانی که اطالعات مربوط به چیزي که دیده می 

گذرد گیري کند که آنچه در صحنه میدست آمده دارد تا دقیقاً نتیجهها و غیره، مغز نیاز به رمزگشایی و کشف اطالعات بهلبه

مشخص نیست که دقیقاً مغز چگونه این کار را انجام دانیم و چیست. اینجا قسمتی است که ما خیلی کم در رابطه با آن می

شود. موارد می  راحتی دچار اشتباهدهد. اما مسأله مشخص این است که سیستم بینایی ما چندان مبرا از خطا نیست و بهمی

 18 و 17در شکل  هایی کهتوانند مبهم و یا حتی اشتباه باشند، مانند مثالبسیار زیادي وجود دارد که اطالعات کسب شده می

 کنید.مشاهده می

که سیستم بینایی انسان در بسیاري موارد دچار خطا طور خالصه، با توجه به اینبه

 اي متفاوت براي بینایی ماشین هستیم. شود، نیاز به درنظرگرفتن شیوهمی

تواند شناسایی ترکیبات و هایی که قبالً ذکر کردیم، ربات میبا استفاده از تکنیک

سازي الگو را با استفاده از شیوه همانند هاي گوناگون موجود در اطراف خودصورت

 Templateو ترکیبات گوناگون ( . هر چند تعداد زیادي صورت انجام دهد

Matching( هاي متفاوت دیگري براي نمایش دیگر وجود دارند که نیاز به اخذ شیوه

هاي هوش ها وجود دارد. و در این جاست که نیاز به استفاده از تکنیکآن

 شود.مطرح می  مصنوعی

 روش اکتشافی

که حل می کند ، مربوط می شود. این مسائل معموال راه حل الگوریتمی ندارند. مراد  ویژگی دوم هوش مصنوعی به نوع مسائلی

گام به گام طی می کند تا به  الگوریتم سلسله اي از مراحل منطقی است که به حل مساله می انجامد. هوش این مراحل را از

پیمودن این مراحل به طور طبیعی رسیدن به نتیجه را تضمین می کند.  ست می یابد. به عبارت دیگر ، در الگوریتمحل مساله د

توانیم براي حل این  مصنوعی حل می کند ، معموال راه حل الگوریتمی ندارند ؛ به این معنا که معموال نمی مسائلی که هوش

 .بیابیم که پیمودن آنها رسیدن به نتیجه را تضمین کند از مراحل منطقی را مسائل الگوریتمی یا به عبارت دیگر ، سلسله اي

 :Penrose مثلث -17شکل 

ها هماهنگی هندسی در لبه عدم

باعث عدم درك صحیح شکل 

 .شودمی

 

خطاي دید: در شکل سمت چپ  -18شکل 

با هم   هانحوه ظهور خطوط همه آن علیرغم

 موازیند. در شکل سمت راست که به خطاي

Muller-Lyer  معروف است دو خط

هاي متفاوت ظاهر شده به نظر داراي طول

 .انداندازههم حقیقت آیند. اما درمی
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 حل مسائل به روش اکتشافی ؛ یعنی به روشی که پیمودن آن رسیدن به نتیجه را تضمین نمی از این رو، هوش مصنوعی در

  .کند ، روي می آورد

می گویند مهمترین نقص هوش مصنوعی آن است که مخالفان  هوش مصنوعی بر پایه دستگاه دوگانی مسائل را حل می کند

 .فهمد غیر از عدد صفر و یک را نمی

آنها باز مجالی براي اختیار دیگر راهها باقی  در روش اکتشافی راههاي متعددي براي حل مساله وجود دارد که اختیار یکی از

 تیجه ، برنامه هایی که راه حل تضمینی دارند جزوروي آوردن به بقیه نمی شود. درن می گذارد و پیمودن یکی از آنها مانع از

 .برنامه هاي رایانه اي به شمار نمی آیند

 جزو برنامه هاي رایانه اي به شمار نمی آید ؛ زیرا براي حل آن الگوریتم خاصی وجود مثال برنامه هاي حل معادالت درجه دوم

  .دارد

است ؛ زیرا روش شناخته شده اي براي تعیین بهترین  ش مصنوعی بودهبرنامه هاي بازي شطرنج زمینه پر خیر و برکتی براي هو

توان  وجود ندارد. زیرا اوال تعداد احتماالت موجود در هر حالتی تا حدي زیاد است که نمی حرکت در مرحله خاصی از این بازي

هند ، بسیار اندك است. این ناآگاهی انجام می د جستجوي کاملی را انجام داد. ثانیا آگاهی ما از منطق حرکتهایی که بازیکنان

 حرکتها برمی گردد و البته در برخی موارد هم بازیکنان از روي عمد منطق خود را آشکار تا حدي به ناخودآگاهانه بودن این

  .نمی کنند

رسیدن به سطح ادعا کرده است که هیچ برنامه اي براي  هربرت دریفوس یکی از مخالفان هوش مصنوعی با توجه به نکته فوق

به بعد خطاي ادعاي دریفوس را  1985اما ظهور برنامه هاي پیشرفته شطرنج از سال  .یک بازیگر خوب شطرنج وجود ندارد

 .ساخت روشن
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