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 چکیده

ما انسانها خود را خردمند میدانیم، زیرا قابلیت های ذهنی ما، برای ما بسیار مهم هستند. هزاران سال است 

دانیم چگونه میفهمیم، پیشگویی میکنیم و که سعی میکنیم تا بفهمیم چگونه فکر میکنیم. یعنی میخواهیم ب

( فراتر از اینهاست، یعنی نه تنها سعی در درک کردن دارد، AIدنیا را تغییر میدهیم. حوزه هوش مصنوعی )

یکی از جدیدترین علوم است که پس از جنگ جهانی دوم  AIبلکه میخواهد موجودیت های هوش را بسازد. 

شد و فعلا در زمینه های مختلف عمومی )یادگیری و درک( و خاص،  انتخاب 1952مطرح و نام آن در سال 

مثل بازی شطرنج، اثبات قضایای ریاضی، نوشتن اشعار، رانندگی در جاده شلوغ و تشخیص بیماری کاربرد 

، وظایف هوشمند را خودکار و سیستماتیک )منظم( میسازد و در نتیجه با فعالیتهای هوش انسان  AIدارد 

 .و کاملا یک حوزه ی جامع استسروکار دارد 
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 مقدمه

مردم را فرا گرفته و کاربرد  یمدت اندک تمام زندگ یننگذشته ودر هم یچندسال یازسن هوشمندساز

 یوترتاقادرباشداست درجهت هوشمند کردن کامپ یروش یدر علوم مختلف دارد.هوش مصنوع یفراوان

برنامه  هشد ه وچرخ یرفتهپذ ی. به استثنایدمسئله نما یک یکرده واقدام به بررس یریگ یمدرهرلحظه تصم

ارم کنترل شده  یاموضوع  یکشده دررشته ها هست  یرفتهپذ یعاست که اکنون به طور وس یدگاهد

است بحث  یاستدرفلسفه وس یعقلان یدهفکروعق یک یشهمثال ر یااثر یک یاساس یماتدرامتحانات تقس

دراواسط  ینکهتاا یونیربود ازعلاقه ب یدهفکروعق یرشته درهوش مصنوع کی یجادوا یستاس یدرمورد فن واقع

 یلجان دو یلهمقاله به وس یک یادیوتعداد ز یسرشمار یکه ان شروع کرد به بحث ها یزمان 1921سال 

 یکاست  یدرهوش مصنوع یتمامور یکه قسمت اصل یایدبرنامه عقل به نظرم یکرد که طراح یشگوییپ

 یشاجرا یریواندازه گ یندهنما ینچن هساد یندهنما یک یتواندکه م یندهکارنما یکده با بازتاب سا یندهنما

 کند یطراح یندرچند یرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


