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به  Artificial Intelligence ای یهوش مصنوع

 یهانیشود. ماشیها گفته منیدر ماش یهوش انسان یسازهیشب
ها اند که بتوانند فکر و رفتار انسانشده یطراح یهوشمند طور

هوش  دهیا. [1کنند ] دی( را تقلیریادگی)مانند حل مسئله و 
کرد.  یذارگهیپا گنیآلن تور یالدیم 1۹۵۰را در دهه  یمصنوع

 یرا برا نیماش ییداد که بتوان توانا شنهادیرا پ یآزمون یو
از رفتار خود انسان  زیکه قابل تما یاعمال انسان، به طور دیتقل

( اصطالح 1۹۵6سال بعد ) نیکرد. چند یریگنباشد، اندازه
در  John McCarthy نیاول یرا برا یهوش مصنوع

بعد وزارت دفاع  هده کیمطرح کرد.  Dartmouthدانشکده 
مند شد و شروع به آموزش دادن به حوزه عالقه نیبه ا کایآمر
 .[2از انسان کرد ] دیخود به منظور تقل یهاانهیرا

ک اربرد دارد.  عیاز ص نا یاریدر بس  یهوش مصنوع یفناور
س ها   متیق ینیبشیپ یتوان برایم یمال عیمثال در صنا یبرا
 یبانک یهاو حساب یرعادیغ یتباراع یهاکارت ییشناسا ایو 
در  یکالهب ردار صیاستفاده کنن د ک ه من  ر ب ه تش   اد،یز

در  ینوعه وش مص  یریکارگهشود. ب یسسات مالؤها و مبانک
 کاربرده ا نیاز ا گرید یکیخودران  یهانیشطرنج و ماش یباز
کن د. یم یابیشوند را ارزیکه ان ا  م یست که عواقب اقداماتا
 یدر ص نعت پزش ک یه وش مص نوع یز کاربردهاا گرید یکی

دارو و ن وع  زانی انت  اب م یتوان از آن برایکه م ییاست جا
 .[3-۵استفاده کرد ] یاحجر یهاان ا  عمل یو برا ماریدرمان ب
در نظر دارند که با استفاده از هوش  عیصنا ،حوزه سالمت در

هند ان ا  د ترعیو درمان را بهتر و سر صیروند تش  یمصنوع
از  یکیرا کاهش دهند.  یدرمان یهانهیحال هز نیو در ع

 IBM ستمیحوزه س نیها در ایفناور نیترشناخته شده

Watson بهرا درک و قادر  یعیتواند زبان طبیاست که م 

 نیا .[6] باشد ،شودیم دهیکه از آن پرس یاالتؤبه س ییپاس گو
موجود را از منابع  ماریتما  اطالعات مربوط به ب ستمیس

آن را  نان،یو پس از اطم  ادیا هیفرض کیکند تا یاست راج م
حوزه وجود دارند  نیدر ا زیهوشمند ن یهاشنیکیارائه دهد. اپل

از عوارض داروها  افتنی عکمک به اطال یتوانند برایکه م
 یهایسازهیپزشکان به کمک شب نی. همچننندیآموزش بب

. از نندیبیا آموزش مدشوار ر یهایهوشمند جراح یمصنوع
و  یاختالالت عصب یابیو ارز صیتش  یبرا یهوش مصنوع

در  یفناور نیشود. ایاستفاده م زین یمغز یکارکردها کیتحر
کاربرد دارد که در  زی( ن3ییویدبا امواج را ی)جراح یپرتوجراح

 یتومورها جراح نندیبب بیسالم آس یهابافت که نیآن بدون ا
هوشمند مانند  یهابرنامه ریشوند. سایم خارج ماریشده و از ب
قرار مالقات،  یزیربرنامه یرا برا مارانیتوانند بیها، مچت بات

به  ایدهند و  یاریها، صدور صورت حساب پاسخ به پرسش
 یفرد بازخوردها کیبه  یسالمت م از اریدست کی رتصو

 .[7] ارائه دهند یپزشک
را در حوزه  یفراوان یایمزا یاز هوش مصنوع استفاده

شود و نه ینه فرسوده م که نیسالمت به همراه دارد از جمله ا
در  یفناور نیخسته شود. ا یاز ان ا  امور تکرار که نیا

به  یسو با دسترس کیاز  رایز ؛کندیتر عمل مقیدق ماتیتصم
 یو از سو هاآن عیهمزمان و سر زیمتعدد و آنال یمنابع اطالعات

 نیترقادرند در کوتاه  اناتیعواطف و هنداشتن  لیبه دل گرید

 نیو از ا رندیرا بگ ماتیتصم نتریو درست نیزمان ممکن، بهتر
 یفناور نیا یایمزا گریشوند. از دیرو کمتر دچار اشتباه م

و سال ورده است )استفاده  ماریمراقبت از افراد ب یسازهوشمند
مداو   یبایهوشمند( که با ارز تالی ید ارانیها در دستاز آن

تواند در ینحوه مصرف داروها م یریگیها و پسالمت آن

 نامه به سردبير
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 یفناور نیا نیکند. همچن یانیها کمک شامراقبت از آن
هوشمند به پزشکان با  یجست و جیبا ارائه نتا تواندیم
 یها در حالها و روشبر شواهد در مورد درمان یمبتن یهانشیب

ست، به کاهش زمان با پزشک ا یهنوز در مرکز درمان ماریکه ب
 یایمزا گریمراقبت از د یهانهیکمک کند. کاهش هز قیتحق

 ،ییدارو یتواند با کاهش خطاهایاست که م یهوش مصنوع
 انیاز جر تیو حما یم از یبهداشت یهافراهم کردن کمک

تعامل  شیامر را محقق سازد. افزا نیا ینیو بال یکار ادار
 یبانیت که با ارائه پشتاس ایمزا نیا گریاز د ماریو ب زشکپ

به سؤاالت  توانندیکه م ییهاچت بات قیاز طر یروزشبانه
 ستیکه پزشک در دسترس ن یپاسخ دهند در مواقع یاساس

 .[8،۹دهند ] شیتعامالت را افزا نیتوانند ایم
به همراه دارد از  زین یبیمعا ،ایعالوه بر مزا یمصنوع هوش
 یهانیاستفاده از ماش لیآن به دل یباال یهانهیجمله هز

و  ریو نصب، تعم دیخر یهانهیاست که عالوه بر هز دهیچیپ
 زیها نآن یافزارنر  یهاهوشمند، برنامه یهانیماش ینگهدار

مرتباً به  دیبا د،یجد یازهایو ن یطیمح راتییبا توجه به تغ
است. از  نهیهز ازمندیموضوع ن نیشود که ا یرسانروز

 لیاست که به دل نیا یش مصنوعهو گرید یهاتیمحدود
و تعلق خاطر  یانسان یهافقدان احساسات، عواطف، ارزش

اگر  ییانسان شود. از سو نیگزیتواند جایها نمنسبت به انسان
آشنا باشد، ها ناآن یبراکه  رندیقرار بگ یتیها در موقعنیماش

ممکن است  یحت ایدهند و ینامتناسب از خود بروز م یعملکرد

است که بر  نیا یهوش مصنوع بیمعا گری. از دافتندیاز کار ب
 نیا ازمندیکند و نینم شرفتیخالف انسان، با ت ربه کردن پ

 یبه روز شود وگرنه همان کارها دیجد یهااست که با برنامه
از  تیرا ان ا  خواهد داد. نداشتن خالق یشگیو هم یتکرار

تنها قادر است  رایز ؛است یهوش مصنوع یهاتیمحدود گرید
ارائه  یهارا ان ا  دهد که آموخته است و تنها فرمان ییکارها

. ستیحل نراه ایو  دهیا دیکند و قادر به تولیشده را اجرا م
 ازاست که ممکن است استفاده  یمشکل نیتربزرگ یکاریب

 یفناور نیبه همراه داشته باشد. استفاده از ا یهوش مصنوع
در حوزه سالمت را به شدت کاهش  یانسان یازهایتواند نیم

گسترده جامعه  یهایکاریشاهد ب ندهیدهد که ممکن است در آ
 .[8،1۰] میکشورها باش یدر تمام یپزشک

را به صورت  یدهد که علم پزشکیوعده م یمصنوع هوش
آن هنوز در  یعمل یاز کاربردها یاریدهد، اما بس رییتغ یادیبن

 شتریتوسعه بهتر و ب ،یه بررسب ازیخود هستند و ن هیمراحل اول
 یهاارائه بهتر مراقبت یبرا زین یدارند. مت صصان پزشک

ها همگا  کنند و شرفتیپ نیخود را با ا دیبه جامعه با یبهداشت
 شوند. ها سازگاربا آن
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