
نظام های هوشمند
نظام هايی )سيستم هايی( هستند که از فناوری 
پيشرفته برخوردارنـد و نسبت به جهان پيرامون 
ربات های  دارنـد.  درک  بـا  تـوأم  واکنشی  خود 
امروزی دستگاه هـای مستقلی هستند که می توانند 
محيط اطرافشان را درک کنند و هدف های خاص 
و از پيش تعيين شده ای را دنبال می کنند. امروزه با 
گسترش علوم رايانه و به تبع آن سامانه های رايانه ای 
و الكترونيكی، موارد کاربردی اين ابزار در زندگی 
روزمرة  انسان به شكل فزاينده ای توسعه يافته است. 
عبارت هايی مانند گوشی هوشمند، دولت هوشمند، 
خانة هوشمند و  پرستار هوشمند  ديگر با ذهنمان 

بيگانه نيستند.

هوشمندسازی چیست؟

طی چند سال اخيراصطالح »هوشمندسازی« بسيار شنيده 

می شود؛ برای مثال در ترکيب هايی مثل مدرسة هوشمند، خانة 

هوشمند، لوازم خانگی هوشمند، خدمات آموزشی هوشمند، خودروی هوشمند. در 

حقيقت هوشمندسازی يعنی ساده ترکردن و پيشرفته ترکردن روش های زندگی 

با برخی از ابزارها و شاخص ها. اين روش ها مبتنی بر ابزارهای فناوری و 

اطالعات هستند. در تعريفی کلی، هوشمندسازی به معنی بهره گيری از 

ابزارهـا و فنون اطالعاتی برای مديريت صحيح کارها، ارتقا و اصالح 

سبك زندگی، سرعت بخشيدن به اجرای دقيق امور، کاهش مصرف 

انرژی، و بهره برداری حداکثری از خدمات حوزة فناوری و اطالعات در راستای 

ارتقای شاخص های زندگی فردی و اجتماعی است.
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هوش مصنوعی یک ثروت ملی است
اکنون کشور های پيشرفتة جهان برای انجام تحقيقات 
در عرصة هوش مصنوعی و تربيت نيروی انسانی ماهر در 
اين حوزه اقدامات جدی به عمل می آورند و کشور ما هم 
از اين امر مستثنا نيست و در سال های اخير دانشگاه های 
کشورمان در رشته های مرتبط با علم هوشمندسازی و 
ايران جزو   اکنون  هوش مصنوعی دانشجو می پذيرند. 
کشور های برتر در حوزة توليدات علمی مرتبط با هوش 
مصنوعی است. علم و فناوری هوش مصنوعی در هر کشور 

جزو ثروت های ملی آن کشور به شمار می آيد و رفته رفته 
اين فناوری نوين در عرصه های گوناگون وارد زندگی 
از مشكالت  بسياری  اکنون حل  است.  انسان ها شده 
راهبردی کشورها و حضور مستمرشان در رقابت های 
نوين  فناوری های  به  دسترسی  بدون  جهانی،  تجارت 
نيست. هوشمند سازی در  امكان پذير  هوش مصنوعی 
حال حاضر بخش هايی از ابعاد زندگی انسان ها را تحت 
تأثير قرار داده است و در آينده ای نه چندان دور بخشی 

جدايی ناپذير از زندگی انسان ها خواهد شد.
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انواع هوشمندسازی
هوشمندسازی صنعتی: از جمله کاربردهای هوشمندسازی صنعتی 
می توان به خدمات پزشكی، خدمات رباتيك، خدمات آموزشی و نقل 
و انتقاالت هوشمند  اشـاره کرد. استفاده از ربات ها برای نظارت بر 
فرايند توليد در صنايـع کشاورزی، غذايی، پتروشيمی و خودروسازی، 
عالوه بر ارتقای سطح کـمی و کيفی تـوليد، بـه کاهش ضايعات هم 

کمك می کند.
بازرسی و نظارت: راه انـدازی سامانه های )سيستم های( امنيتی و 
نظارت از راه دور کـه دوربين هـای مداربسته، درهـای هوشمند و 

سامانه های ضدسرقت  از جملة آن ها هستند. 
احراز هويت: سامانه های تشخيص هويت افراد، نظير اسكن کردن 

اثر انگشت، اسكن کردن عنبية چشم و فناوری های تشخيص چهره.
پزشکی: طراحی نرم افزارهای تشخيص بيماری، و ساخت ربات های 

جراح و پرستار.
آموزش: ارائة خدمـات آمـوزشی، تصحيح دقـيق اوراق امـتحانی و 
پـاسخ گويی بـه پرسش های دانش آموزان از طـريق تولـيد ربات های 

آموزگار.
حمل و نقل: ساخت خودروهـای خـودران، وارسی )کنترل( خودکـار 
جـريان تـرافيك شهـری، افـزايش ايـمنی عـابـران، کاهـش حجم 

آالينده های جوی.
خانه: از آنجا که محيط خانه مكانی اختصاصی است، می توان از نوع 
پيشرفتة هوشمندسازی برای امـنيت و رفـاه آن استفاده کرد؛ برای 
مثال، سامانه های سرمايشی و گرمايشی هوشمند، سامانه های حفاظتی، 
برق اضطراری، مجموعه های روشنايی، موتورخانه، آسان بر)آسانسور( 
هوشمند، و تجهيزات برقی منزل که از راه دور و به وسيلة تلفن همراه 

يا اينترنت می توان آن ها را وارسی کـرد.

هوش مصنوعی چیست؟
بسياری از افراد به مـحض شنيدن کلمة هوش مصنوعی 
فكر می کنند که منظور از آن همان ربات های بی احساسی 
است که برای انجام راحت تر کارها طراحی شده اند و قرار 
است جای انسان ها  را بگيرند. شايد فيلم های علمی - تخيلی 
اين نوع تفكر را به ما تحميل کرده باشند. گشت و گذار در 
شبكه های اجتماعی و وبگاه ها، همگی  متأثر از هوش مصنوعی 
است. اما آن قدر به  استفادة ناملموس از گوشی های هوشمند 
و سايت ها عادت کرده ايم که ديگر حواسمان نيست در حال 

استفاده از هوش مصنوعی هستيم. 
هـوش مصنوعـی در واقـع شـاخه ای از علـوم رايانه است 
کـه هـدف اصلـی آن تـوليد مـاشين های هوشمند است. 
هوش مصنوعی در حقيقت نوعی شبيه سازی هوش انسانی 
برای رايانه است و منظور از آن در واقع ماشينی است که به 
گونه ای برنامه نويسی شده که همانند انسان فكر کند و توانايی 
تقليد از رفتار انسان را داشته باشد. اساس هوش مصنوعی آن 
است که هوش انسان و شيوة کار آن به گونه ای تعريف شود 
که يك ماشين بتواند آن را به راحتی انجام دهد و وظايفی 

را که برايش تعيين شده است به 
درستی اجرا کند.

عمده ترین مزیت های فرایند هوشمندسازی
صرفه جويی در هزينه های مالی و زمان، نظارت دقيق 

بر ميزان مصرف انرژی، کاهش ريسك بروز خطای انسانی، افزايش 
بازدهی و طول عمر تجهيزات، کاهش هزينه های تعمير و نگهداری، امكان 
مديريت از راه دور و بازبينی و کنترل پيوستة خطا، ثبت لحظه ای وقايع 
و امكان تصميم گيری در مواقع اضطراری، و افزايش بهره وری نيروی 

انسانی از طريق اعمال سياست های نظارتی، از جمله امتيازات 
هوشمندسازی هستند.

ربات سورنا

       هوشمند سازی صنعت توليد خودرو

هوشمندسازی كشاورزی
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