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 چکیده
 هاي تجربی)هاي عصبی از دو ویژگی اساسی یادگیري (نگاشت پذیري بر اساس ارائه دادهدر مغز انسان شبکه

ه باشند. با توجه به اینکه در حال حاضر اطالعات موجود در مورد نحوپذیري موازي برخوردار میو ساختار
هاي ها و مدلها از شبکهعملکرد مغز بسیار محدود است لذا براي طراحی سیستم هوش مصنوعی در ربات

هند شد، هاي عصبی در آینده مطرح خواهها در شبکساده شبکه عصبی باید استفاده نمود. مهمترین پیشرفت
هاي کههاي بیولوژیک در دسترس باشد. از شبزمانی که اطالعات بیشتري از چگونگی عملکرد مغز و نرون

نند صنایع شیمیایی، هاي غیر خطی ماهاي بخصوص سیستمعصبی در مدل سازي و شبیه سازي سیستم
یر ممکن است ها داراي چندین متغییر که هر متغیستممسائل کنترل پروازي، امنیتی و نظامی که این سی

 حالتهاي زیادي داشته باشد استفاده می شود.
ده رداخته شامی پدر این مقاله به بررسی و نحقیق درباره هوش مصنوعی در امنیت کشور ها و نیز امورات نظ

، شور است. موقعیتهاي اقتصادي، فرهنگی و سیاسی کامنیت دفاعی پشتوانه محکمی براي سیاستاست. 
کند با در اي ایجاب میهاي جهان و تحوالت جهانی و منطقههاي سیاستحساسیت کشور ایران و پیچیدگی

 هاي نوین استفاده نمود. هاي روز مجهز نموده و از فناورينظر گرفتن تهدیدات به سیستم
ه کار گرفته خواهد شود در این تجهیزات نسل آینده زیاد ب هاي نوین، هوش مصنوعی است که دراز فناوري

ي منتخب روسیه اشاره کرد که هزار دانشکده16توان به سخنرانی مهم والدیمیر پوتین براي راستاي می
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ایاالت »..ي هوش مصنوعی سرآمد باشد بر جهان حکمرانی خواهد کردکسی که در زمینه«اذعان داشت: 
ي قدرت مصنوعی را به یک فناوري کلیدي در زمینهمتحده، روسیه و چین بایکدیگر توافق کردند تا هوش 

توان ازکاربردهاي هوش مصنوعی درساختار ربات اشاره کرد؛ در ساختار ربات،کلید ملی تبدیل کنند. می
دهند تا ربات  بتواند کل ماموریت رابدون مداخله بشر انجام دهد.در عملکردهاي خودکار، هدف را قرار می

 دارد. هوش مصنوعی نقش حساسی را
 SUGVر جهان، ربات، بهاي کلیدي: هوش مصنوعی،حکمرانی واژه

 مقدمه -1
انسان از دیدگاه مهندسی خیلی دور هستیم، با  5باید اذعان شود اگرچه از ساختن چیزي شبیه مغز    

هاي هاي مناسبی را براي مسائل مختلف در حوزهحلحقیقتا راه  6هاي هوش مصنوعیاینحال شبکه
 گوناگون در دنیاي علوم، فنی و مهندسی ارائه نموده است.  تحقیقاتی

هاي هوش مصنوعی تاثیرات زیادي روي مسائل نظامی با کاربردهاي در دهه اخیر بیش از پیش، شبکه
سازي سازي ، ردیابی و مونیتور نمودن خطا، فرایند کنترل و بهینهوسیعشان در فرایندهاي غیرخطی و مدل

  ، کنترل CSTR7هاي عصبی براي سیستم صنایع نظامی و راکتورهاي اتمی از شبکهاند. مثال در داشته
PH  هیدروکسید سدیم، جایی که محدودهPH گردد مورد استفاده قرار گرفت.حداقل می 

سازي صحبت و مصوتها، سنتز توان به فشردهدر مسائل جاسوسی و کشف جرم براي شناسایی صحبت می
 هاي اطالع رسانیها، سرویسسازي تصویر و دادهتوان به فشردهات راه دور میمتن به صحبت و در ارتباط

 ها اشاره نمودکامال اتوماتیک، ترجمه در حین کار مکالمات و سیستم پردازش پرداخت مشتري
اي ولوژي هدر حال حاضر اولین موضوع قابل بحث در حوادث جهان و ارتش ، حضور هوش مصنوعی در تکن  

گذاري  رمایهان نبرد می باشد.کشور هاي پیشتاز در ساخت تکنولوژِي هاي تسلیحاتی جدید سجدید در مید
یچگونه هاي مجهز به هوش مصنوعی که قادر به مبارزه در میدان نبرد بدون ههنگفتی را در ایجاد ربات

ب ناسبیشتر و قدرت تشخیص و پردازش محیط خود جهت برخورد م خستگی و ترس و اضطراب بلکه با دقت
 می باشند، کرده اند.

این موضوع امري ضروري و چالشی بسیار عظیم در دنیا جهت بدست آوردن این تکنولوژِي شده است.  
نظامیان آمریکایی درباره پژوهش هایی سخن گفتند که تا چند ماه قبل جزو بزرگترین اسرار نظامی بودند. به 

ما سامانه هاي نظامی «ول وزیر دفاع آمریکا گفت:معاون ا 9رابرت وورك 8نقل از خبر گزاري اسپوتنیک
نیرومندتري را می سازیم و اگر زمانی روس ها و چینی ها جرات رویارویی با ما را پیدا کنند ، احساس نبود 

 ».اطمینان را در آنها به وجود خواهیم آورد
 

 تاریخچه  -2

                                                 
 Brain 5- 

artificial intelligence Network 6-  
 Continuous Stired Tank Reactor 7- 

۸-www.ir.sputniknews.com 
۹-Robert O.Work 
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بزار ان یک به تفکر باشد به عنوا در عصر باستان زمانی که مفهوم موجود مصنوعی یعنی چیزي که قادر
رامون  توسط داستان سرایی شناخته شده بود، ایده تالش براي ساخت ماشینی که تفکر سودمند انجام دهد

 .ارائه گردید 1300لیول در حدود سال 
گوتفرید  میالدي توسط دانشمندي به نام ویلهم شیکارد ساخته شد، 1623نخستین ماشین حساب در سال 

ین به ن ماشس نخسه اي به اصطالح نسنجیده و ناپخته از موجود مصنوعی را ساخت که پرایش ایالیب نیت
ات مصنوعی در میالدي موجود 19اجراي عملیات مفهومی بیشتر از عملیات اعداد بود. بدین ترتیب از قرن 

ن با چنین ، نظریه محاسبات آلن تورینگ بیان کرد که یک ماشی1940افسانه ها رواج یافتند. در دهه 
 .نمادهاي ساده نمی تواند هر عمل ممکن در استنتاج ریاضی را انجام دهد

 رضیه چرچوان فاین اندیشه که کامپیوترهاي دیجیتال قادر به تقلید هرگونه استدالل صوري هستند، به عن
غز اخت مستورینگ شناخته شد. پیشرفت ها در علم عصب شناسی دانشمندان را به تامل در مورد امکان 

ولو و کح مک الکترونیکی وا داشت. نخستین اقدامی که امروزه به عنوان هوش مصنوعی شناخته می شود طر
 پیت براي عصب مصنوعی تورینگ کامل بود.

اروین در کالج دارتموث بیان نهاده شد. جان مک کارتی، م 1956رشته تحقیق در هوش مصنوعی سال 
ر هوش قات دیمون به این رشته گرویده و از پیشگامان تحقیمتیسکی، آلن نول، آرتو ساموئل و هربرت س

بود؛  امه مردمیرت عمصونوعی شدند. آنها به همراه دانشجویان خود، برنامه هایی را نوشتند که مایه بهت و ح
ن گفتن و سخ کاربرد کامپیوترها در نقش مامور کنترل چی، حل مشکالت در جبر، اثبات نظریات استداللی

 .یسی از جمله موفقیت هاي این گروه بودبه زبان انگل
ي شده و میالدي پژوهش هاي بسیاري در دپارتمان دفاع ایاالت متحده پایه ریز 1960در اواسط دهه 

ودند. بدوار آزمایشگاه هاي بسیاري در سراسر جهان تاسیس شد. بنیانگذاران هوش مصنوعی به آینده امی
در به انجام سال خواهند توانست هر کاري که بشر قا 20رض هربرت سیمون پیش بینی کرد، ماشین ها در ع

کل سل مشآن هست را انجام دهند. ماروین مینسکی نیز موافق این پیش بینی بود و نوشت در طی یک ن
 .ایجاد هوش مصنوعی به طور کامل حل خواهد شد

کنگره  از جانب نیز فشاراز سرعت پیشرفت ها کاسته شد. در واکنش به انتقاد جیمز الیتیل و  1947در سال 
ر حقیقات دتستان ایالت متحده براي سرمایه گذاري در پروژه هاي پربازده، دولت هاي ایاالت متحده و انگل

ره اي د، دوزمینه هوش مصنوعی را متوقف ساختند. این سال ها به عنوان زمستان هوش مصنوعی شناخته ش
 .شدکه سرمایه گذاري روي پروژه هوش مصنوعی بسیار کم 

ه احیا شد. با موفقیت هاي اقتصادي سامانه هاي خبره تحقیقات هوش مصنوعی دوبار 1980در اوایل دهه 
ی کرد. مقلید تسامانه خبره یک برنامه هوش مصنوعی بود که از دانش و مهارت هاي آنالیزي افراد متخصص 

 ال پروژهفت. در همین سبازار هوش مصنوعی به ارزشی بیش از یک میلیارد دالر دست یا 1985در سال 
سرمایه  ام بهکامپیوتر هاي نسل پنجم ژاپن موجب شد تا دولت هاي ایاالت متحده و انگلستان مجددا اقد

همراه شد  1987گذاري در تحقیقات آکادمیک کنند. این آغاز با جمع شدن بازار ماشین هاي لیسپ در سال 
 .و دوباره هوش مصنوعی دچار یک بی اعتباري و وقفه شد
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و دیگر  هوش مصنوعی در لجستیک، کاوش اطالعات، تشخیص پژشکی 21و اوایل قرن  1990در اوایل دهه 
ص، شکالت خاحل م زمینه ها به کار گرفته شد. موفقیت ها به خاطر افزایش توان محاسباتی، تاکید بیشتر بر

د ستانداراو ا ش هاي ریاضیپیوند جدید بین هوش مصنوعی و دیگر زمینه ها و نیز التزام دانشمندان به رو
ي ا، گرهاي علمی بود. دیپ بلو نخستین سیستم کامپیوتري بازي شطرنج بود که توانست قهرمان دنی

 .شکست دهد 1997کاسپاروف را در یازدهم می 
وجب مته و تکنیک هاي پیشرفته آماري به حجم زیادي از اطالعات و کامپیوترهاي پر سرعت دسترسی یاف

 در یادگیري ماشین و استنباط شده اند.  توانمندي بیشتر
بقه فت. در مسااپلیکیشن هاي یادگیري ماشین در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گر 2010در اواسط دهه 

هرمان به نام واتسون توانست دو ق  IBMتلوزیونی پرسش و پاسخ جئوپاردي سامانه پاسخگوي شرکت 
اسطه وک که ینگز را با اختالف قابل توجهی شکست دهد. کینجئوپاردي به نام هاي برادر راتر و کن جن

هاي وایکس باکس وان فراهم می کند، همانند دستیار 360بعدي بدن را براي ایکس باکس  3حرکت 
وش مدت هشخصی هوشمند در اسمارت فون ها از الگوریتم هایی بهره می گیرند که حاصل تحقیقات دراز

ا برد و به عنوان ربازي گو با قهرمان بازي هاي گو لی شدول  5بازیاز  4آفاگو  2016مصنوعی است. در مارس 
نخستین سیستم هاي کامپیوتري بازي گو توانست بدون آوانس بازیکن حرفه اي گو را شکست 

 (www.wikipedia.org).دهد
 

 مبانی نظري تحقیق -3
شود که هایی گفته میبه سیستم : 10انگلیسی به هوش ماشینی یا هوش مصنوعی، هوش صناعی      

سازي فرایندهاي هایی مشابه رفتارهاي هوشمند انسانی از جمله درك شرایط پیچیده، شبیهتوانند واکنشمی
انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیري و توانایی کسب دانش و استدالل براي هاي استداللی تفکري و شیوه

دانش «هاي مربوط به هوش مصنوعی، آن را به عنوان ها و مقالهحل مسایل را داشته باشند. بیشتر نوشته
به همین سبب می توان دامنه کاربرد هوش   .اندتعریف کرده »هاي هوشمندشناخت و طراحی عامل

، علوم ،هادانش را جهانی دانست. هوش مصنوعی را باید عرصه ي پهناور تالقی و مالقات بسیاري ازمصنوعی 
 و فنون قدیم و جدید دانست.

، ریاضیات ،شناسیزبان ،فلسفه هاي اصلی آن را باید درها و ایدهریشه 
جستجو کرد و کاربردهاي  سازيبهینه و احتماالت ،تئوري کنترل ،فیزیولوژي ،شناسیعصب ،شناسیروان

و بسیاري از  علوم اجتماعی،پزشکی و شناسیعلوم زیست ،علوم مهندسی ،علوم رایانه گوناگون و فراوانی در
 .[1]علوم دیگر دارد
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_(%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_(%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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شوند، بسیار هاي مصنوعی که توسط مدارهاي الکتریکی ساخته میولوژیکی از نرونبی 11هاياگرچه نرون
کندتر هستند (یک میلیون بار)، اما عملکرد مغز، خیلی سریعتر از عملکرد یک کامپیوتر معمولی است. علت 

عموال بطور ها مباشد و این یعنی اینکه همه نرونها میاین پدیده، بیشتر بخاطر ساختار کامال موازي نرون
 دهند. کنند و پاسخ میهمزمان کار می

اکنون هاي عصبی مصنوعی همهاي مصنوعی هم داراي ساختار موازي هستند. اگر چه بیشتر شبکهشبکه
هاي عصبی، این امکان را فراهم شوند، اما ساختار موازي شبکهسازي میتوسط کامپیوترهاي سري پیاده

 .[2]سازي شوندهاي نوري پیادهیستموسط پردازشگرهاي موازي و سآورد که بطور سخت افزاري، تمی
 

 بکه هوش مصنوعی  انتظارات از ش -5
 بایستی قابلیت یادگیري داشته باشد: -1

شابه رخ مهاي آزمایشی طوري ساختار شبکه عصبی تنظیم شود تا اگر چیزي بتواند بر اساس ارائه نمونه
  یاد گرفت دومی را خودش انجام دهد).دهد نتیجه مشابه بدهد (مثال یکی را 

 پراکندگی اطالعات و پردازش اطالعات به صورت متن:  -2
 جزا مربوطها است ولی به هیچ یک از آنها به طور منفرد و مهر نرون، سیناپسیمربوط به همه ورودي -3

ن اساس باشد. بر ایها متاثر مینیست، به عبارتی دیگر هر نرون در شبکه از کل فعالیت سایر نرون
باشند باز هم احتمال رسیدن به هاي شبکه حذف شوند یا عملکرد غلط داشتهچنانچه بخشی از سلول
 پاسخ صحیح وجود دارد

 قابلیت تعمیم کردن: -4
ه ایم از روي تجربها، یا به عبارت دیگر کاري که عینا تجربه نکردهاستخراج و اکتشاف از دل داده -5

 دیگر آنرا انجام بدهیم. 
 وازي:پردازش م -6
شود، این ویژگی باعث افزایش شود و هر قسمت مسئول انجام بخشی از کار میاطالعات تقسیم می  -7

هاي کوچکتر شود. در واقع در چنین سیستمی وظیفه کلی پردازش بین پردازندهسرعت پردازش می
 گردد.مستقل از یکدیگر توزیع می

 مقاوم بودن:  -8
ها در یک روند همکاري خطاهاي محلی وند سلولشچون ساختارها به صورت متن پردازش می -9

 .[3]دگردکنند که این عمل باعث افزایش تحمل پذیري خطاها در سیستم مییکدیگر را تصحیح می
 یافته هاي تحقیق -6

 صنوعی در مسائل نظامیمکاربرد هوش  -6-1
برد در ارتش تولید در خواست کرد یک ربات براي کارiRobot پنتاگون از شرکت هاي ربات سازي مانند 

پوند وزن داشت و با محرك هاي شنی 42نمایند ، ربات تولید شده در افغانستان به کار گرفته شد ، این ربات 

                                                 
neurals 1 1-  
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خود جزو ربات هاي خزنده به حساب می آمد در آن سه پردازشگر پنتیوم استفاده شده بود. این ربات به 
با دوربین هایی که درشت نمایی زیادي داشتند و بر غار کمک نمود.  12پاکسازي ساختمان ها ، انبارها و 

باالي ربات قرار گرفته بودند سربازان را قادر می ساختند تا بدون خطر و در هر زمانی به تفتیش داخل 
 ساختمان ها بپردازند.

ادیویی برگشت دالر مجهز به دریافت سیگنال عاي ر 400000مهندسان، یک شبکه گسترده اي را با اعتبار  
فقیت بیشتر ها با موربات اده شده از عمق غارها  هزینه نمودند. بعد از افغانستان نوبت عراق بود. در این موردد

رعت سگی و با ن خستبه صورت کنترل از راه دور عمل نمودند. از آنجایی که رباتها تمامی ماموریت ها را بدو
ی آمدند رنشین به حساب مسو تجهیزات بدون دادند و جزو کارهاي تکراري را به سرعت و با دقت انجام می

رد و غاز کآمورد توجه موسسه ي آکادمی ملی قرار گرفتند، لذا پنتاگون سرمایه گذاري هاي عظیمی را 
 500000000مبلغ  2009تا  2004رباتهاي صنعتی جدید به حساب آمد و ارتش آمریکا براي سالهاي مالی 

 بایست از هوشتصاص داد که این رباتها براي انجام ماموریت میدالر جهت ساخت رباتهاي بدون سرنشین اخ
انجام  ود رامصنوعی بهره ببرند تا بتوانند بدون هیچگونه عامل اصلی جهت کنترل آن ها فعالیت هاي خ

 .[4]دهند
 SUGV(12هوش مصنوعی به کار گرفته شده در ( -1-6

وند. شی جهت شناسایی کردن مجهز می است. که با سنسور های SUGVنخستین نوع وسیله جنگی آینده 
SUGV  به  ربازسسی پوندي که در حال حاضر در حد تصور است به اندازه کافی سبک می باشد که با یک

و در  اال برودکان بتنهایی حمل شود و همچنین با اندازه ي کافی چاالك و فرز می باشد که بتواند حتی از پل
 بین قلوه سنگ ها به راحتی حرکت کند.

SUGV ی ارزان کاف همچنین به سنسور هاي مخابراتی و نارنجک مجهز می باشد که در ضمن آنها به اندازه
 راحی هوشطبا  ، مهندسانهستند ، در حدر سی هزار دالر که بتواند به اندازه کافی توسط ارتش تولید شود
ر هاي سنسو از محیط توسطمصنوعی با توانایی تحلیلگرانه ي برعکس و نتیجه یابی هاي داده گرفته شده 

 .ربات توانسته اند قدرت تصمیم گیري دقیق و با سرعت را در توانایی ربات ها اضافه کنند
)2010sugv us: 310, project  irobot technology.com-army(. 

 لعملکرد مستق -6-2
ده و به ارج شخکنترلی که همواره باید تحت نظر یک فرد کنترلر باشند  ربات ها از حالت تجهیزات رادیو

 ارند.دمکانیسم هاي کنترل از راه دور مجهز گشته اند . در این صورت گاه گاهی نیاز به تنظیم 
زاري رم افدر عملکردهاي خودکار ؛ هوش مصنوعی وارد عمل می شود که با تعدادي از دستورالعملهاي ن

ز وعه اي اه مجمین گونه که داده هاي سنسور ها را به دیگر سنسور ها فرستاده و تا اینکارتباط دارد بد
ل تر ارساح باالدستورالعمل ها تولید شود. سپس اطالعات پردازش شده براي نرم افزار تحلیل کننده در سط

 .می شود تا تصمیمات روي یک رشته از عملیات ربات گرفته شود
 

                                                 
1 2 - small unnamed ground vehicle 

http://www.army-technology.com/
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 عد نظامییافته هاي تحقیق در ب -7
وعی بر ش مصنبررسی روند کاري کشور هایی همچون (روسیه ، کره جنوبی ، آمریکا و هند)در رابطه با هو

د تا کردن اساس گزارش هاي مختلف از سایت هاي خبري، ایاالت متحده، روسیه و چین با یکدیگر توافق
امی و رات نظاین توافق، تغییهوش مصنوعی را به یک فناوري کلیدي در زمینه ي قدرت ملی تبدیل کنند. 

 ر آن حتیتاثی وامنیت ملی را به همراه خواهد داشت، روند سیاسی دولت هاي مختلف را متفاوت خواهد کرد 
 از دستیابی به انرژي هسته اي نیز مهم تر خواهد بود.

هوش  اوريبه کشور پیشرو در فن 2030دولت چین در این راستا اعالم کرده است که قصد دارد تا سال 
 ی ملی رادفاع مصنوعی تبدیل شود. همچنین قصد دارد تا از این طریق امنیت کشور را باال ببرد و نیروي
دن به شبدیل تافزایش دهد. بر اساس گزارش ها، در حال حاضر، چین بیشترین پشتیبانی و منابع را براي 

 جربه يتاین کشور همچنین قدرت جهانی هوش مصنوعی دارد و از آمریکا و روسیه سبقت خواهد گرفت. 
نین یگر چبیشتري در زمینه ي هوش مصنوعی براي مدیریت مردم دارد، این در حالی است که دو کشور د

 ن به کمکور چیتجربه اي را بدست نیاورده اند و این موضوع امتیاز بزرگی براي چین است. براي مثال کش
ین ااده و دهاي رفتاري جرم و جنایت را کاهش تکنولوژي تشخیص چهره، تجزیه ي اطالعات چهره و الگو 

ه داشت مثال بدین معناست که این کشور تخصص بیشتري در زمینه ي گسترش و آموزش هوش مصنوعی
 است.

واحد  KIAST شرکت برتر دفاعی کره جنوبی با همکاري موسسه تحقیقات دولتی» هانوا سیستمز«شرکت 
رکز م«حد محوریت هوش مصنوعی تاسیس کرده اند. این وا جدیدي را براي توسعه نوآوري هاي نظامی با
   .نام گرفته است» تحقیقات همگرایی دفاع ملی و هوش مصنوعی

صمیم تتور و چهار حوزه مختلف تحقیقاتی در این مرکز تعریف شده اند که عبارتند از : سیستم هاي دس 
سیستم هاي  نقلیه عظیم زیردریایی، گیري مبتنی بر هوش مصنوعی، الگوریتم هاي جهت یابی براي وسایل

 .[5]آموزش هوایی مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوري هاي شناسایی و ردیابی اشیا با هوش مصنوعی
 و سربازان  زيش مصنوعی در توانمندساهو از آمریکا ارتش پالس؛به گزارش سرویس علم و فناوري جی

 امکان یکاییآمر نظامی نیروهاي به آزمایشی ستمسی این. است کرده استفاده آنها یادگیري باالي قدرت
 .دهدمی ممکن زمان ترینسریع در را جدید اطالعات تحلیل و تجزیه

تر از برابر سریع 13دهد که سربازان آمریکایی با استفاده از این سیستم قادرند هاي اولیه نشان میآزمایش
که  هزند. این پروژه با این هدف طراحی شدورد نیاز خود بپرداهاي معمول به پردازش اطالعات مروش

نها کمک حل مورد نیاز برسند. به عنوان مثال، به آتر به راهسربازان با تجزیه و تحلیل اطالعات، هر چه سریع
 هاي انفجاري یا مناطق پرخطر را شناسایی کنند.کند تا دستگاهمی

عات در جزیه و تحلیل اطالتنوعی به منظور افزار هوش مصدر این سیستم ترکیبی از چند کامپیوتر و نرم
ظامی نوهاي میدان جنگ استفاده شده است. محققان امیدوارند که روزي بتواند این سیستم را روي خودر

فاه راي ربجنگی تعبیه کنند. ارتش معتقد است که این پروژه تحقیقاتی بخشی از کاربرد هوش مصنوعی 
 .هاستبیشتر انسان
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اند تا رش، محققان در این پروژه روي هوش مصنوعی و یادگیري ماشینی متمرکز شدهبنابر پایه این گزا
-army)توانمندي سربازان و نیروهاي نظامی را در میدان جنگ افزایش دهند.

technology.com,electronic warfare technology.2018) 
 

 نتیجه گیري  -8
شان در نظامی با کاربردهاي وسیع ادي روي مسائلهاي عصبی تاثیرات زیدر دهه اخیر بیش از پیش، شبکه

اند و سازي داشتهسازي ، ردیابی و مونیتور نمودن خطا، فرایند کنترل و بهینهفرایندهاي غیرخطی و مدل
هاي تحقیقاتی گوناگون در هاي مناسبی را براي مسائل مختلف در حوزهحلهاي عصبی راه همچنین شبکه

 ارائه نموده است  دنیاي علوم، فنی و مهندسی
اشد، داشته ب دگیريبا درنظر گرفتن این مسائل ما انتظاراتی از این شبکه مصنوعی مانند: بایستی قابلیت یا

العات به ها ،  پراکندگی اطالعات و پردازش اطقابلیت تعمیم کردن یعنی استخراج و اکتشاف از دل داده
 صورت متن و ..... داریم.

ایت از س ایی پیشرفته در رابطه با هوش مصنوعی بر اساس گزارش هاي مختلفبررسی روند کاري کشور ه
بدیل دهدکه هوش مصنوعی آنها را به یک فناوري کلیدي در زمینه ي قدرت جهانی تهاي خبري، نشان می

اوت ا متفرکرده است. پیشرفت و توسعه در فناوري هوش مصنوعی روند سیاسی و نظامی دولت هاي مختلف 
 و تاثیر آن حتی از دستیابی به انرژي هسته اي نیز مهم تر خواهد بود. خواهد کرد

هاي  ولوژيدر حال حاضر اولین موضوع قابل بحث در حوادث جهان و ارتش ، حضور هوش مصنوعی در تکن  
گذاري  رمایهجدید در میدان نبرد می باشد.کشور هاي پیشتاز در ساخت تکنولوژِي هاي تسلیحاتی جدید س

یچگونه هاي مجهز به هوش مصنوعی که قادر به مبارزه در میدان نبرد بدون ها در ایجاد رباتهنگفتی ر
سب بیشتر و قدرت تشخیص و پردازش محیط خود جهت برخورد منا خستگی و ترس و اضطراب بلکه با دقت

 می باشند، کرده اند.
تر از برابر سریع 13ین سیستم قادرند یی با استفاده از ادهد که سربازان آمریکایهاي اولیه نشان مآزمایش

ه که هاي معمول به پردازش اطالعات مورد نیاز خود بپردازند. این پروژه با این هدف طراحی شدروش
نها کمک حل مورد نیاز برسند. به عنوان مثال، به آتر به راهسربازان با تجزیه و تحلیل اطالعات، هر چه سریع

یا  وکشور ها  لذا ما نیز جهت رقابت با این ا شناسایی کنندریا مناطق پرخطر  هاي انفجاريکند تا دستگاهمی
ین که وجه به اتم با ایجاد نوعی بازدارندگی از احتمال جنگ بایستی در این حوزه فعالیت هایی را داشته باشی

ه ککشورمان رتبه ي ششم را در رقابت هاي جهانی هوش مصنوعی کسب کرده است نتیجه می گیریم 
ا بر رابطه اري دنسبت به کشوران پیشتاز در این حوزه عقب نمانده ایم و با تالش هاي بیشتر و سرمایه گذ

 .ربات هاي مجهز به هوش مصنوعی می توانیم موفقیت هاي بسیار بزرگی را گام برداریم
توان  حال اگر با طراحی کردن هوش مصنوعی جهت بهره بردن از سنسور هاي شناسایی و تشخیص ربات می

به تکنولوژيِ جدیدي دست یافت که می تواند در دیده بانی و مراقبت از منطقه تاکتیکی به کار گرفته شوند 
و جالب اینجاست که به کمک هوش مصنوعی دیگر نیاز به کنترل از راه دور ندارد و با عنوان ربات نگهبان که 
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همراه با تعیین موقعیت آشکار کند ویا با تشخیص قادر به آشکار سازي تردد غیر مجاز یا ورود افرد مزاحم را 
هوشمندانه ي هوش مصنوعی با شلیک گلوله هاي االستیکی یا زوبین آرام بخش نفر را از پاي درآورد. این 
ربات گاهی اوقات می تواند به وسایل هوابرد وصل شوند. این ربات ها با لنز هایی که توانایی آشکار سازي 

نین با سنسورهاي زیست شیمیایی که می تواند مواد منفجره یا میکروبی را آشکار کند مین ها را دارد و همچ
، قویتر کرد و یا با کمک ارسال فرکانس به خلبان ها محل دشمن را اطالع دهند و همچنین با سرمایه 

ربات گذاري بیشتر می توان آن را با تعبیه سازي جنگ افزار هاي مناسب براي درگیري در هر شرایط خاص 
 را به یک تانک بدون سرنشین تبدیل کرد که موجب وحشت دشمن می شود
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