
 هوش مصنوعی

 فٌَى ٍ ػلَم، ّب، داًص از ثسیبری هالقبت ٍ تالقی پٌْبٍر ٔ  ػرصِ ثبیذ را هبضیٌی َّش یب هصٌَػی َّش

 ضٌبسی، رٍاى ریبضیبت، ضٌبسی، زثبى فلسفِ، در ثبیذ را آى اصلی ّبی ایذُ ٍ ّب ریطِ. داًست جذیذ ٍ قذین

 ػلَم رایبًِ، ػلَم در را آى فراٍاى ٍ گًَبگَى کبرثردّبی ٍ فرٍع، ّب، ضبخِ ٍ گرفت فیسیَلَشیٌطبى ٍ ًَرٍلَشی،

 .دیگر ثسیبر ّبی زهیٌِ ٍ ارتجبعبت ػلَم پسضکی، ٍ ضٌبسی زیست ػلَم هٌْذسی،

 ایجبد در سؼی کِ کبهپیَتر در داًطی ثِ یب ٍ دّذ هی ًطبى خَد از هبضیي یک کِ َّضی ثِ هصٌَػی َّش

 عراحی ٍ ضٌبخت داًص» را آى هصٌَػی َّش ثِ هرثَط ّبی هقبلِ ٍ ّب ًَضتِ ثیطتر. ضَد هی گفتِ دارد آى

 اعراف هحیظ ضٌبخت ثب کِ است سیستوی َّضوٌذ ػبهل یک. اًذ کردُ تؼریف[ ۱]«َّضوٌذ ّبی ػبهل

 استفبدُ ۱۵۹۱ سبل در را هصٌَػی َّش ٍاشُ کِ هکبرتی جبى. ثرد هی ثبال را خَد هَفقیت ضبًس خَد،

 جستجَّبیی ٍ تحقیقبت. است کردُ تؼریف «َّضوٌذ ّبی هبضیي سبخت هٌْذسی ٍ داًص» را آى ًوَد،

 هبًٌذ است، دیگر ػلوی ّبی رضتِ از ثسیبری ثب هرتجظ ّبیی هبضیي چٌیي سبخت ثِ رسیذى ثرای ضذُ اًجبم

 ٍ سبزی ثْیٌِ احتوبالت، کٌترل، تئَری ادراکی، ػلَم ضٌبسی، ػصت فلسفِ، ضٌبسی، رٍاى رایبًِ، ػلَم

 .هٌغق

 ٍ قَاًیي ٔ  ارائِ ثِ اقذام کِ ثَل ًظیر داًبًی ریبضی ٍ فالسفِ تَسظ هصٌَػی َّش الکترًٍیک، ػلَم

 َّش ،۱۵۹۱ سبل در الکترًٍیکی ّبی رایبًِ اختراع ثب. ثَد ضذُ هغرح ًوَدًذ، هٌغق ثبة در ّبیی ًظریِ

 در فٌبٍری ایي کِ رسیذ هی ًظر ثِ چٌیي اهر، ثبدی در. فراخَاًذ ثسرگ چبلطی ثِ را داًطوٌذاى هصٌَػی

 .ثَد خَاّذ َّضوٌذاًِ رفتبرّبی سبزی ضجیِ ثِ قبدر ًْبیت

 تٌْب ًگریستٌذ هی آى کبرآهذی ثِ تردیذ دیذُ ثب کِ هصٌَػی َّش ثب هتفکریي از گرٍّی هخبلفت ٍجَد ثب

 .ّستین گًَبگَى صٌبیغ در َّضوٌذ ّبی سبهبًِ دیگر ٍ ثبز ضغرًج هبضیٌْبی تَلذ ضبّذ دِّ، چْبر از پس

 ایي درزهیٌِ فؼبلیت الجتِ. گردیذ اثذاع جذیذ داًص یک ػٌَاى ثِ هیالدی ۱۵۱۹ سبل در هصٌَػی َّش ًبم

 (۱هرجغ.)ثَد ضذُ ضرٍع هیالدی ۱۵۱۱ سبل از ػلن

 ریبضی ّبی قضیِ اثجبت ًیس ٍ ّب ثبزی هبضیٌی اًجبم رٍی ثر هصٌَػی َّش در اٍلیِ پصٍّطی کبرّبی ثیطتر

 ثْرُ ثب تٌْب را اهَری چٌیي ثَد خَاٌّذ قبدر ّب رایبًِ کِ آهذ هی ًظر ثِ چٌیي آغبز در. ثَد ّب رایبًِ کوک ثب

 ثِ ّب آى ثْتریي اًتخبة سپس ٍ هسئلِ حل هسیرّبی ثرای جستجَ ٍ کطف زیبدی ثسیبر تؼذاد از گرفتي

 .رسبًٌذ اًجبم

 


