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بفرمائید هوش مصنوعی

پیش نیازهای ورود به دنیای هوش مصنوعی
افراد عالقه مند به رشتة هوش  از نکاتی که  یکی 
هوش  یک متخصص  به  تبدیل شدن  برای  مصنوعی 
برنامه نویسی  زبان  یک  یادگیری  بگیرند،  نظر  در  مصنوعی باید 
مناسب است. در واقع برای  شروع این راه به پیش نیازهایی احتیاج 
دارید که آشنایی با یک زبان برنامه نویسی مناسب نیز جزئی از آن 

محسوب می شود. 
مهم نیست کدام زبان برنامه نویسی را انتخاب می کنید، اما باید به 
اندازة کافی برای برنامه نویسی با زبان مورد نظر مهارت داشته باشید. 
به سراغ  انتخاب یک مهارت مناسب،  برای  بهتر است  البته 
زبان هایی بروید که کتابخانه ها و ابزار های باکیفیت و کارآمدی داشته 
و از عملکرد برجسته و مهمی نیز برخوردار باشند. معموالً محبوب ترین 
 Python ،C++ ، زبان های برنامه نویسی در حوزة هوش مصنوعی

Java  وC  هستند. 

ضمناً یادگیری مباحث و مفاهیم پایة مربوط به علوم رایانه ا ی 
نیز جزو  و همچنین داشتن قدرت تجزیه وتحلیل مسائل ریاضی 

پیش نیازهای هوش مصنوعی محسوب می شوند. 

هوش مصنوعی چیست؟
به زبان ساده، »هوش مصنوعی« یا »هوش ماشینی«۱ یا به اختصار AI، مطالعة روش هایی است برای تبدیل رایانه به ماشینی که 
بتواند اعمال انجام شده توسط انسان را انجام دهد. هوش مصنوعی علم و مهندسی ایجاد ماشین هایی هوشمند با به کارگیری رایانه و 
الگوگیری از درک هوش انسانی و یا حیوانی و در نهایت دستیابی به سازوکار )مکانیزم( هوش مصنوعی در سطح هوش انسانی است.

مهندس هوش مصنوعی فردی است که روی مسائل مرتبط با این رشته و همچنین  فناوری های و ابزارهای مورد نیاز این رشته 
کار کرده است و پروژه های متفاوتی را پیش می برد. 

برخی از دوره هایی که می توانید از آن ها بهره ببرید عبارت اند از:
GooGle AI

پروژه ای از طرف گوگل راه اندازی شده است تا به مردم آموزش 
دهد که هوش مصنوعی چگونه کار می کند. این دوره برای افراد 
مبتدی و تازه کار بسیار مناسب است تا بدین وسیله با مفاهیمی همانند 
tens or Flow  و اصول مهم طراحی شبکه های عصبی آشنا شوند.

دورة یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد
بنیان گذار  GooGle Brainدر  انگ،  اندرو  این دوره توسط 
وبسایت Coursera  تدریس می شود. این دوره شامل مثال ها و 
تمرین هایی در زمینة فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، مانند 
سازوکار های پیشرفتة جست وجوی وب و همچنین چگونگی یادگیری 

شبکه های عصبی است. 
        دورة اصول پایة یادگیری عمیق NvIdIA در حوزة یادگیری ماشین

و شامل  است  مناسب  بسیار  برای عالقه مندان  نیز  دوره  این 
آموزش اصول فنی مورد نیاز در مباحثی مثل بینایی ماشین است و 
همچنین نحوة طبقه بندی  اشیا و تشخیص اشیا را برایتان شرح می دهد.
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3 سطح هوش مصنوعي کدام اند؟
هوش مصنوعي یک شاخه از علوم کامپیوتر است که تالش مي کند تا هوش انساني را شبیه سازي یا با ماشین 

جایگزین کند تا ماشین ها بتوانند کارهایي را که به طور معمولي نیاز به هوش انساني دارند انجام دهند.

هوش مصنوعي محدود
  داراي توانایي هاي محدود است

  تنها هوش مصنوعي است که تا به
     امروز با موفقیت به آن رسیده ایم
  از این نوع هوش در پزشکي براي

     تشخیص سرطان و سایر بیماري ها
     استفاده مي شود.

هوش مصنوعي عمومي
  با توانایي هاي انساني هماهنگ است

  این نوع هوش عمومي قرار است از روي
     مغز انسان ساخته شود

  توانایي فکر کردن، تشخیص نیازها، 
     احساسات و تقلید انسان ها را دارد

  حدس زده مي شود دانشمندان و محققان تا
     سال 20۴0 به این نوع هوش دست بیابند

هوش مصنوعي فوق العاده
  یک هوش مصنوعي فرضي و خودآگاه است که مي تواند

     از انسان قوي تر باشد
  این نوع از هوش مصنوعي براي سال ها سوژه انسان ها و

     فیلم هاي تخیلي بوده است
  در ریاضي، ورزش، هنر ، پزشکي، 
      سرگرمي و روابط عاطفي بسیار 

      بهتر از ما عمل خواهد کرد.
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بازار کار
هم گام با پیشرفت هوش مصنوعی در جهان، ایران نیز با پیشرفت در 
این رشته همراه شده و زمینه های شغلی زیادی را برای افراد متخصص 

هوش مصنوعی ایجاد کرده است. 
بازار کار هوش مصنوعی در ایران روزبه روز در حال گسترش است 
و جالب اینکه در زمینه های زیر به نیروی متخصص بیشتری نیاز است: 

برنامه نویس
مدیر وبگاه )وب سایت(

متخصص هوش مصنوعی؛ مانند طراحی ربات و دستگاه های هوشمند
طراح بازی 
مدیر شبکه

مدیر امنیت اطالعات
طراح ربات 

متخصص استخراج داده ها
متخصص هوش مصنوعی در حوزة تشخیص گفتار؛ تبدیل متن به گفتار و ... 

متخصص هوش مصنوعی در زمینة پردازش تصویر
طراح و تحلیلگر نرم افزار

متخصص طراحی و ساخت ابزارهای هوشمند
متخصص هوش مصنوعی در زمینة پردازش متن، مثل تولید دستیارهای 

هوشمند، چت بات ها و ... 
دیگر  و  مکانیک  و  الکترونیک  مثل  علومی  )مجموعة   رباتیک  متخصص 

علومی که با هم ترکیب می شوند(
متخصص سیستم های خبره  )طراحی و ساخت انواع رابط کاربری(

hooshio.com :منبع اینفوگرافیک 

طراح شخصیت ماشنی ها
کارگاه داده

افسر کنترل رفتار

مدير توسعه تجارت هوش مصنوعی

دستیار هوش مصنوعی

ويرايشگر ژن انسان

مربیان امور مالی

مدير ارشد اعتماد

مشاور خريد مجازی

قدم زن و هم صحبت با سالمندان

تحلیل گر سايبری

ناظر مشارکت انسان و ربات

خريد مجازي

تحلیل گر کوانتومی ماشین لرنینگ

کارگزار اطالعات شخصی

متصدی حافظه شخصی

کنترل کننده بزرگراه با هوش مصنوعی

فرمانده سايبری

طراح صدا

کارشناس رفتار تجاری

پیشگوی سايبری

وکیل مجازي

تور لیدر واقعیت افزوده

مهندسی داده های پرت

مشاور جرائم اينترنتی

کارشناس لبخند

مدير طراحی و معماری هوشمند

مهندس جزر و مد

راننده اتومبیل پرنده
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 شغل جذاب

درآینده

10 سال

2010

هوش مصنوعی
و یادگیری ماشنی

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Waymo پروژه 
ماشين هاي خودران گوگل Deep Mind  تاسيس شركت

 توليد دستيار مجازي 
 Siri اپل

شكست سيستم پرسش و پاسخ 
IBM توسط واتسون

به كارگيري شبكه عصبي 
Google Brain جديد

 خلق هدست 
Oculus RiftVR

خلق ربات اطلس توسط 
بوتسون دايناميكس

خلق عينك هوش مصنوعي 
گوگل

 ابداع شبكه هاي 
مولد تخاصمي

 DeepMind خريداري
توسط گوگل

معرفي ديپ فيس 
توسط فيسبوك

شكستن بازيكن حرفه اي آلفاگو از 
هوش مصنوعي

ايجاد ويديوهاي ديپ فيك 
توسط هوش مصنوعي 

Face2Face

توليد دستيار 
مجازي گوگل

شكست بزرگ ترين بازيكن 
Go  از هوش مصنوعي

فروش اثر هنري خلق شده با شبكه هاي مولد 
تخاصمي به قيمت 400 هزار دالر در يك جراحي

Google Duplex و زبان 
طبيعي هوش مصنوعي

تشخيص سرطان ريه 
با هوش مصنوعي

تشخيص كويد ۱9 
با هوش مصنوعي

پروژه كشتي خودران  
MayFlower
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