


و یعونصم شوه
ناریا ردملع داهن یشیدنا  هدنیآ

مدقم ینیسح دمحم

یعامتجا و یگنهرف تاعلاطم هسسؤم ،1401 هامریت
یعونصم شوه و شزومآ ،گنهرف یشیدنا هدنیآ تسشن



بلاطم سوئر

اه ینیب شوخ و اه ینیبدب /یژولونکت شقن یخیرات یسانش هعماج :تاضورفم•
یناهج نیون مظن•
یروانف و ملع داهن یاهدرکراک نتخاس لوحتم ربAI شقن یسررب•
یروانف و ملع رد یعونصم شوه یناهج یاهدنور رب یرورم•
 یدنب عمج•
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:لوا شخب
يرظن تاضورفم



یّنف رهپس
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یروانف تفرشیپ یاه هیوس

یساره نف•
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یروانف تفرشیپ یاه هیوس

یفسلف هاگن•
• Dreyfus')four)assumptions)of)artificial)intelligence)research

– biological

– Psychological

– epistemological

– ontological
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یروانف تفرشیپ یاه هیوس

یتسود نف•
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یناهج نیون مظن
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:مود شخب
AIيروانف و ملع ردلوحت و



شهوژپ و شزومآ ،ملع داهن رد لوحت

شزومآ

شھوژپ

یروانف و یروآون هعسوت

ینیرفآراک

یروانف و ملع یاھداھن تامدخ ریاس
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:موس شخب
ملع هعسوت ياهدنیارف رد لوحت



AI رد لوحت یاه نوتس

 تعرس(رپوک نوناق و )هظفاح مکارت(زردیارک نوناق /)هدنزادرپ تیفرظ(روم نوناق•
تاطابترا تعرس و یزاس هریخذ /تابساحم تردق ییامن دشر⬅ )طابترا
Open AI تکرشGPT 3⬅  یعونصم شوه یاه متیروگلا•

اهرازفا مرن هعسوت•
گنردالب رازفا تخس⇤)CPU, GPU, TPU(یتابساحم یاهرازفا تخس هعسوت•
اه هداد هب یسرتسد•
اه هزوح نیا نایم ییارگمه•
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ملع هعسوت ناکرا

یتیریدم و یشهوژپ ،یملع رداک :یناسنا یاه هیامرس•

یشهوژپ تازیهجت و تاناکما ،اه هاگشیامزآ :یکیزیف یاه هیامرس•

شهوژپ یلام عبانم•

یشهوژپ یاه همانرب•

شهوژپ نامز•

 شهوژپ یاهرازبا و اه شور•

 شهوژپ روما هرادا•

شهوژپ یبایزرا•

)راثآ و اهدمایپ ،اهدادنورب(شهوژپ یاهدرواتسد•

یللملا نیب یملع یاه یراکمه•

شهوژپ رب مکاح تاررقم و نیناوق ،اه تسایس :شهوژپ ینارمکح ماظن•

16



AI کمک ابیملع فشک رد لوحت

)تیاب اتز /تیابازگا /تیاب اتپ(اه هداد مجح شیازفا :هداد سایقم•
توافتم یاه مروفتلپ رد فلتخم عبانم زا اه هداد ماغدا•
اه هداد نالک نایم زا یداعریغ و لومعمریغ یاهدادیور یاصحا•
تاعالطا لیلحت و شزادرپ هب ندیشخب تعرس•
ییاراک عوضوم هب تسرد لاوس زا راذگ•

عبانم و نامز تیدودحم–
ملع هعسوت ردیتیپدنرس هدعاق زا تیعبت•

یملع فشک رد فداصت شقن–
تایضرف رمتسم نومزآ و دیلوت یارب تابساحم زا هدافتسا ردAI شقن–
یملع تافاشتکا رد دوهش شقن ندش خوسنم ناکما–
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اه هداد تیریدم

:یلکرب و جیر کوا ،نوگرآ یلم یاه هاگشیامزآ۲۰۱۹ لاس رد•
دندوب مولع ردAI شقن یسررب یارب هسلج راهچ نابزیم–
هاگشناد۹۰ زا شیب و تکرش۳۹،یلم هاگشیامزآ۱۷ زا دنمشناد۱۳۰۰ تکراشم–
:ییارگمه یسررب–

ملع هعسوت و هداد تیریدم رد(HPC)الاب ییاراک اب تابساحم و گرزب یاه هداد ،یعونصم شوه–

اه هداد لیلحت و هیزجت هب هداد تیریدم رب زکرمت زا نادنمشناد راذگ–
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 ملع ردAI هعسوت یاهدنور

رتناسآ شزومآ و رتشیب یرو هرهب ، رت نازرا یملع شیامزآ ،رتعیرس یملع فشک•
)؟ ربارب رد لاس۲۰(کیتابر دنمشناد و یناسنا دنمشناد شزومآ–

هدنیآ یاه هنایارربا و )exascale(الاب سایقم رد تابساحم ریگمشچ شیازفا•
)LHC( گرزب ینورداه هدنهددروخرب–

 ییودیو شسخپ لاس رازه۳  لداعم تیاب اتپ۲۰۰هدش ماجنا یزاس هیبش زا لصاح یاه هداد۲۰۱۷ لاس رد–
Ultra HD تیفیک اب

Frontier مان هبHP تکرش هنایار ربا–

۱۰۱۸ تیاب ازگا سایقم رد اه هداد هبساحم–
یکیزیف یاه شیامزآ ماجنا یاج هب یملع فشک یارب یواک هداد و یزاس هیبش زا یدنم هرهب–

–DENDRAL یمیش رد/ AMیضایر رد
AI کمک هب )اه یریگ هجیتن ،اه هیضرف ،فادها(ملع هعسوت یاهدنیارف رد یریذپ تیفافش–

 ،لالدتسا ،یشیامزآ یاه شور یارجا یزاسراکدوخ⬅ گنیروت نلآ هسسوم رد اوح و مدآ یاه تابر–
تاعالطا تیریدم و یریگ میمصت
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 ملع ردAI هعسوت یاهدنور

یملع نارایتسد و دنمشناد تابر لباقت•
اه هیضرف هئارا–

 یملع یروآون و فاشتکا–

یملع فشک رد ینشیپ شناد نتشاد–

 ار هدیچیپ لئاسم و دنهد تسکش یرظن نانادکیزیف یملع یاه تباقر رد دنناوت یم اه نیشام•
 دنهد یم ماجنا ار راک نیارتعیرس هک توافت نیا اب اما دننک لح نادنمشناد نوچمه

 هک دش هتفه دنچ لوط رد یملع هدیچیپ یا هلأسم هب قفوم نیشام Physical Review هلجم رد–
دنراد زاین نامز لاس شش هب هلاسم نامه لح یارب نادنمشناد دوب هدش دروآرب

20



21



ملع ردAI هعسوت یاهدنور

Culture of science ملع گنهرف•
)Bypass Citations(دوب دهاوخن اهدانتسا  و تاراشتنا شرامش  هب دودحم یملع رثا یبایزرا هویش–

)Literature Review Tools(ملع عوضوم اب طبترم عبانم و راثآ رورم یاه شور•
یا هتشر نایم یملع تخانش شرتسگ•
یملع شهوژپ عوضوم اب طبترم راثآ زا قیقد یتسرهف هیهت•

–Narrow down to a precise list

–Select include/exclude concepts /topics

–Paper Digest⬅هقیقد۳ هب هلاقم کی هعلاطم نامز شهاک
شناد شرتسگ تعرس اب ناققحم ندش ماگمه–
 تسیز ملع رد اهنت هلاقم نویلیم۲۶ زا شیب۲۰۱۵ لاس رد ،دناوخ یم هلاقم۲۵۰ دودح  لاس رددنمشناد ره–

تسا هدوب سرتسد رد یکشزپ
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AI هیاس رد ملع هعسوت یور شیپ یاه شلاچ

 رد یعونصم شوه یاه لدم و اه هداد یزاس هچراپکی یارب یرظن یاهدرکیور نادقف•
اه هداد نالک لیلحت
ناسدنهم و نادنمشناد زا یدیدج لسن شزومآ•
دنتسین بسانم ملع یارب هشیمه یعونصم شوه یاه شور و اهرازبا•
یناسنا یورین و اهرازفا تخس ،اه متیروگلا ،اه هداد هب یسرتسد رد فاکش•

ملع رد یتیربیلس گنهرف تیوقت–

De-democtratization of(یملع تفرشیپ رد اه هاگنب ینارمکح•  AI(
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AI هیاس رد ملع هعسوت یور شیپ یاه شلاچ

یعونصم شوه تاقیقحت رد یناسنا هیامرس و اه هداد ،تابساحم ردییارگراصحنا•

  :یتابساحم فاکش•

AI نیون نارود رد یتابساحم ناوت هب هبخن یاه هاگشناد و صاخ یاه تکرش رباربان یسرتسد–

رابکی هام۳ ره تابساحم تردق ندش رباربود و)دعب هب۲۰۱۲(

)TPUنوچمه(گرزب یاه تکرش رایتخا رد یصصخت یاهرازفا تخس شرتسگ راصحنا•

 ربارب رد قیمع یریگدای هعسوت رد گرزب یاه تکرش یملع تکراشم شیازفا•
هبخن یاه هاگشناد
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AI هیاس رد ملع هعسوت یور شیپ یاه شلاچ

 :الاب دزمتسد اب اهدادعتسا بذج•

اه هاگنب رد یهاگشناد ناصصختم مادختسا و بذج–

 بذج ار اکیرما یاه هاگشناد یملع تایه وضع۱۸۰ گرزب یاه تکرش۲۰۱۸ ات۲۰۰۴ یاه لاس نیب–
دندرک

اهدادعتسا بذج فده اب اه پآ تراتسا دیرخ–

درک AlphaGo Zero شزومآ فرص نویلیم۳۵ غلبم۲۰۱۹ لاس رد لگوگ–

رالد نویلیم۹۰ نولم یگنراک هاگشناد رد ناهج کیتابور هاگشیامزآ نیرتگرزب هجدوب لاس نیمه رد–
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یدنب عمج
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یروانف و ملع داهن یریذپ تیلوؤسم•
یروانف و ملع داهن یعامتجا ییوگخساپ•

هدنیآ ریوصت ندرک صخشم–
اه شلاچ و عناوم ،اه قوشم ،اهزاسدنمناوت ،اه نارشیپ نییعت–
AI رد تعنص-هعماج و ملع داهن طابترا یدنبتروص–

یللملا  نیب یاه یراکمه شرتسگ•
دعتسم و هدید شزومآ ،رهام ،صصختم یاهورین بذج و تیبرت•
یملع یاهداهن یریگ میمصت ماظن رد یرادم هداد گنهرف هب یشخبالتعا•


