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سخن سردبیر

نشریه آژمان،  نشریه ا ی متعلق به دانشگاه دامغان است.

ــه  ــماره را ارائ ــک ش ــا ی ــر، تنه ــال های اخی ــن در س ــدن انجم ــد مان ــه راک ــه ب ــا توج ــریه ب ــن نش ای
داده اســت و پــس از چنــد ســال فعالیــت انجمــن از ســر گرفتــه شــده اســت. 

بــا اینکــه رشــته ی رباتیــک در دانشــگاه دامغــان وجــود نــدارد امــا ایــن انجمــن بــا پوشــش ســطح 
ــد  ــی توان ــه م ــوم رایان ــک و عل ــی مکانی ــک، مهندس ــی الکترونی ــد مهندس ــوم مانن ــیعی از عل وس

پویایــی قابــل توجهــی از خــود نشــان دهــد.

ــا برگــزاری دوره هــا و کارگاه هــای مختلــف و  ــر ایــن اســت کــه ب اعضــای ایــن انجمــن سعیشــان ب
همچنیــن انتشــار ایــن شــماره از نشــریه شــما را در آشــنایی و کشــش بــه ســمت رباتیــک  کمــک 

کننــد.

فرهاد باقریان
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ربـات چـیـسـت
نویسنده: فرهاد باقریان

رباتیــک یــک فــن آوری اســت کــه بــرای توســعه ماشــین 
آالت اســتفاده می شــود تا این ماشــین آالت جاگزین انسان 

شوند. 

و  بهره بــرداری  و  ســاخت  طراحــی  یعنــی  رباتیــک 
فعالیت هــای  کاهــش  منظــور  بــه  ربات هــا  از  اســتفاده 

انســانی. 

 ایــن رشــته یــک شــاخه بیــن رشــته ای کــه شــامل 
ــه  ــوم رایان ــک و عل ــی الکترونی ــک مهندس ــی مکانی مهندس

می شــود. 

امــروزه ربات هــا در جاهــای خطرنــاک مثــل تشــخیص و 
غیــر فعــال کــردن بمــب و مین هــای زمینــی یــا جاهایــی کــه 
انســانها نمی تواننــد زندگــی بماننــد ماننــد فضــا و همچنیــن 
در امــر تولیــد و صنعــت و کمــک بــه انســانها  مثــل راه رفتــن 
ــام  ــد انج ــان می توان ــه انس ــزی ک ــر چی ــردن و ه ــت ک صحب

دهــد مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. 

تاریخچه
ــار  ــن ب ــده و اولی ــتق ش ــات مش ــه از رب ــک ک ــه رباتی کلم
توســط نویســنده چکســلواکیایی بــه اســم »کارل چاپــک« 
ــه  ــاوی ب ــان اس ــه در زب ــن کلم ــد. ای ــی ش در 1920 معرف
ــخصی  ــا در 1942 ش ــه و بعده ــکار رفت ــر« ب ــی »کارگ معن
ــه  ــی کلم ــتان کوتاه ــیموف« در داس ــزاک اس ــم »آی ــه اس ب

ــرد.  ــتفاده ک ــک را اس رباتی

اصــول و اســاس رباتیــک را شــخصی بــه نــام »نوربــرت 
وپنــر« در ســال 1948 بــه اســم Cybernetics معرفــی 

ــرد.  ک

بنــا برتعریــف وپنــر ســایبرنتیک مطالعــه علمــی ارتبــاط 
بیــن حیوانــات و دســتگاه هاســت. 

رباتیــک در اصــل از نیمــه ی دوم قــرن بیســتم همگانــی 
شــد. اولیــن ربــات دیجیتالــی Unimate نــام داشــت کــه در 
ســال 1956 ســاخته شــد ولی در ســال 1961 مورد اســتفاده 
قــرار گرفــت. ایــن ربــات کــه اولیــن ربــات صنعتــی بــود در 
شــرکت »جنــرال موتــورز« در خــط مونتــاژ ریخته گــری کار 

می کــرد کــه کار خطرناکــی بــرای کارگــران بــود. 

انواع ربات
ربات هــا از نظــر کارایــی و شــکل ظاهــری بــه ســه دســته 

اصلــی: صنعتــی، انســانی و مجــازی تقســیم می شــوند. 

صنعتی:
اســتفاده  تولیــد  بــرای  اساســا  صنعتــی  ربات هــای 
ــم  ــل حک ــتند و در اص ــت هس ــا ثاب ــن ربات ه ــوند. ای می ش
دســت را دارنــد. نیــاز بــه برنامــه نویســی پیچیــده یــا هــوش 
ــرعت  ــا س ــن ربات ه ــش ای ــد. مهمترین بخ ــی ندارن مصنوع

ــت.  ــت آنهاس ــل و دق عم

انسانی:
انســان  ظاهــر  صرفــا  انســانی  ربات هــای  از  منظــور 
نیســت. ربات هایــی کــه شــکل ظاهــری شــبیه بــه حیوانــات 
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ــک  ــر ی ــا اگ ــد. مث ــام می دهن ــا را انج ــای آنه ــد و کار ه دارن
ربــات ســگ داشــته باشــیم بایــد بــا اســتفاده از هــوش 
از  مــا  خواســته های  ظاهــری  طراحی هــای  و  مصنوعــی 
ســگ را بــرآورده کنــد. بــرای مــا دم دکان بدهــد، غــذا 
بخــورد، بــازی کنــد و اگــر نیــاز بــه کمــک داشــتیم کمکمــان 

ــد.  کن

مجازی:
ربات هایــی هســتند کــه نیــاز بــه سیســتم مکانیکــی 
پیچیــده نیســتند یــا بهتــر بگویــم اصــا حرکــت نمی کننــد. 
ربات هــای مجــازی کــه امروزه به آنها رباتیــک ابری هم گفته 
ــری و  ــبات اب ــد محاس ــری مانن ــای اب ــود از فناوری ه می ش
ــترک  ــانی مش ــت رس ــرای خدم ــری و... ب ــازی اب ذخیره س
اســتفاده می کننــد. فضــای ابــری در اصــل بــه مجموعــه ای 
از کامپیوتر هــای بــه هــم متصــل اســت کــه بــه عنــوان یــک 
کامپیوتــر واحــد عمــل کننــد. فضاهای ابــری ایجاد شــده اند 
تــا یــک یــا چنــد ســرویس مختلــف را )اعــم از فضــای 
ــتفاده  ــکان اس ــت داده و ام ــال و دریاف ــازی  ارس ذخیره س
از نــرم افزارهــای مختلــف( عرضــه کننــد، تــا کاربرانــی مثــل 
مــن و شــما بتواننــد از راه دور از ایــن ســرویس ها اســتفاده 
نماینــد. برگردیــم بــه موضــوع رباتیــک ابــری. ایــن ربات هــا 
ــع  ــازی و مناب ــد ذخیره س ــبات قدرتمن ــد از محاس می توانن
وظایــف  می توانیــم  مــا  ببرنــد.  بهــره  ابــر  در  ارتباطــی 
ــا را  ــا کاره ــم و آنه ــا بدهی ــه ربات ه ــان را از راه دور ب خودم
انجــام می دهنــد و خروجــی را بــرای مــا ارســال می کننــد. 

ربات های پیشگام
الکترو:    

دهــه 30  در  کــه  بــود  رباتــی  مســتعار  اســم  الکتــرو 
میادی توســط شــرکت »وســتینگهاوس الکتریک« ساخته 
ــا  ــت. ب ــو وزن داش ــد و 120 کیل ــر ق ــات 2 مت ــن رب ــد. ای ش
ــیگار  ــرد س ــت می ک ــرد 700 صحب ــی کار می ک ــان صوت فرم
ــک  ــامل ی ــرو ش ــد. الکت ــا را می ترکان ــید و بادکنک ه می کش
اســکلت داخلــی فوالدی و موتور پوشــیده شــده با پوســته ی 
آلومینیومــی طایی رنگ بود. چشــم های این ربات دوربین 
عکاســی بودند و نور های قرمز و ســبز را تشخیص می دادند. 

در ســال 1940 ســگی بــه اســم »اســپارکو« ســاخته شــد و 
می توانســت خــودش را بخــارد، بنشــیند و بــرای انســان ها 

ــد.  ــکان بده دم ت

 :1-WABOT 1972-1967

اولیــن ربــات انســان انــگار بــود. دارای سیســتم کنتــرل 
ــا را  ــود. فاصله ه ــو ب ــتم گفتگ ــد و سیس ــتم دی ــدام، سیس ان
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تشــخیص میــداد و گفتــه شــده بــا یــک فــرد ژاپنــی ارتبــاط 
کامــی برقرار کرده اســت. 

1973 فامولوس: 

قویتریــن  جــزء  گفــت  میتــوان  کــه   KUKA شــرکت 
از  بعــد  اســت  رباتیــک  بازو هــای  تولیــد  شــرکت های 
ــال 1973  ــوس را در س ــازوی فامول ــاش ب ــال ت ــن س چندی
ــات  ــن رب ــاخت ای ــت. س ــت داش ــازو 6 دس ــن ب ــاخت. ای س

ــود.  ــی ب ــای صنعت ــی در ربات ه انقاب

 : Whirlwind

ــگاه  ــگاه دانش ــه در آزمایش ــد« ک ــل واین ــر »وای کامپیوت
MIT بــرای نیــروی دریایــی ایــاالت متحــده در ســال 1951 

ــا  ــی ب ــای دیجیتال ــن کامپیوتر ه ــی از اولی ــد یک ــاخته ش س

پــردازش مــوازی بــود و بــرای اولیــن بــار از حافظــه اصلــی 
ــزی  ــردازش چی ــی پ ــد. توانای ــتفاده می ش ــی اس مغناطیس
ــا 16  ــت. اساس ــه را داش ــر ثانی ــات ب ــدود 20000 عملی ح

برابــر ســریعتر از کامپیوتر هــای زمــان خــودش بــود. 

قطعات
منبع تغذیه: 

باتــری هســتند  کــه معمــوال  ربات هــا  تغذیــه  منبــع 
مشــکل مهمی محســوب می شــوند. باتری ها در حال حاضر 
ســرب اســید می باشــند کــه عمر طوالنــی و اما در مقایســه با 
باتری هــای نقــره ای کادمیومــی کوچکتــر و گرانتــر هســتند. 
طراحــی بــا باتــری نیــاز بــه توجــه بیشــتری از لحــاظ 
ایمنــی، طــول عمــر و وزن دارد. طــرح موتور هــای احتــراق 
ــده و  ــک پیچی ــب مکانی ــرژی اغل ــن ان ــرای تامی ــی ب داخل
نیــاز بــه ســوخت دارنــد و معمــوال وزن ســنگینی دارنــد. از 
طرح های دیگر می شــود به پنل های خورشــیدی، زباله های 

زیســت محیطــی و انــرژی هســته ای اشــاره کــرد. 

مفصل: 

ــتند.  ــا هس ــای م ــا و بازو ه ــان ماهیچه ه ــا هم عملگره
ــوند.  ــیم می ش ــادی تقس ــته های زی ــه دس ــه ب ک

موتور های الکتریکی: 
ــتفاده   ــی اس ــای چرخش ــرای حرکت ه ــا ب ــن موتوره ای
ــا AC کار می کننــد کــه ربات هــای  ــرق DC ی ــا ب می شــوند. ب
صنعتــی از بــرق AC اســتفاده می کننــد ماننــد دســتگاه 

 .CNC
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عملگر های خطی: 
ایــن عملگرهــا بــرای حرکت بــه داخــل و خارج اســتفاده 
می شــوند و ســرعت باالیــی دارنــد. بخصــوص وقتــی در کار 
تولیــد از آنهــا اســتفاده می شــوند و بــا هوای فشــرده شــده یا 

ــد.  ــن کار می کنن روغ

اهرم های سری االستیک: 
ــاال بــه عنــوان  ایــن اهرم هــا بــه دلیــل انعطاف پذیــری ب
بخشــی از موتور محرکه اســتفاده می شــوند. همچنین برای 
بهبــود ایمنــی و ارائــه نیــروی کنترلــی بهتــر از ایــن اهرمهــا 
اســتفاده می کننــد کــه در روباتهــای انســانگرا نیــز اســتفاده 

می شــود. 

ربات هــا بایــد قــادر بــه دریافت اطاعــات مورد نیازشــان 
از محیط اطرافشــان باشــند. این کار برای انجام وظایفشــان 
خیلــی ضــروری و بایــد هــر گونه تغییــر در محیط محاســبه و 

پاســخ مناســبی بــه آن داده شــود. 

المسه: 
بازوهــای رباتیــک و پروتــز یــا اندام هــای ســاختگی 
بــا اینکــه بســیار خــوب عمــل می کننــد امــا نمی تواننــد 

ماننــد دســت و اعضــای بــدن 
ســال  در  باشــند.  انســان 
حســگر  آرایــه  یــک   2008

ســاخته  مصنوعــی  لمســی 
ــی  ــواص مکانیک ــه خ ــد ک ش
لمســی  گیرنده هــای  و 
تقلیــد  را  انســان  انگشــتان 
الکترود هایــی  می کنــد. 
محکــم  ســطح  روی  بــر 
و  گرفتنــد  قــرار  داخلــی 
بــه دســتگاه انــدازه گیــری 

داخلــی متصــل شــدند و مایعــی توســط پوســت پاســتیکی 
مصنوعی نگه داشــته می شــود. هنگامی که پوست مصنوعی 
چیــزی را لمــس می کنــد مســیر مایــع در اطــراف الکترودهــا 
تغییــر شــکل می دهــد و دســتگاه انــدازه گیــری یــک نقشــه 

می دهــد.  نشــان  شــده  لمــس  کــه  شــکلی  از 

دانشــمندان چندیــن کشــور از اروپــا و اســرائیل در ســال 

 SMART HAND ــم ــه اس ــی ب ــت مصنوع ــک دس 2009 ی

ــند،  ــا آن بنویس ــداد ب ــازه می ــاران اج ــه بیم ــه ب ــاختند ک س
ــو بزننــد و تمــام کارای روزمــره را انجــام  تایــپ کننــد، پیان
بدهنــد. ایــن دســت مصنوعــی دارای سنســور هایی بــود 
کــه احســاس واقعــی در نــوک انگشــتان را بــه بیمــاران القــا 

کننــد. 

بینایی: 
ــر  ــور های تصوی ــه سنس ــی ب ــد دیجیتال ــتم های دی سیس
متکــی هســتند کــه اشــعه الکترومغناطیســی را کــه معمــوال 
به شــکل نور مرئی یا نور مادون قرمز اســت تشــخیص دهد و 
ایــن سنســور ها حالــت جامــد دارنــد. سنســورهای تصویــر 
پیچیــده حتــی بــه مکانیــک کوانتومــی نیــاز دارنــد تــا درک 

کاملــی از فرآینــد تشــکیل تصویــر ایجــاد کننــد. 

طرح آینده ربات ها
ربات های نظامی: 

ربات هایــی کــه در مــرز کــره شــمالی و کــره جنوبــی 
ــای  ــین. تانک ه ــدون سرنش ــای ب ــدند و هواپیما ه ــب ش نص
کوچیــک و... از ایــن دســت ربات هــا هســتند کــه طرحــی از 

ربات هــای جنگجــو را تداعــی می کننــد. 

ماشین های سنگین خودکار: 
ایــده ی  ســال 2021  تــا  گفتــه  شــرکت »کترپیــار« 
خودرو هــای ســنگین رباتیک را توســعه خواهــد داد تا جایی 

کــه جرثقیل هــای بــدون سرنشــین را ارائــه کنــد. 

کارخانه های چراغ خاموش: 
ایــن اصطــاح بــه کارخانه هــای کامــا اتوماتیــک گفتــه 
می شــود کــه نیــازی به حضور انســان در آن کارخانه نیســت. 
یعنــی مــواد اولیــه وارد می شــود و بعــد بــا کمتریــن یــا بدون 
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دخالــت انســان خروجــی تحویــل گرفتــه می شــود. مثــا 
کارخانــه تولیــد کیبــورد IBM کــه 100 دردصــد خــودکار 

است. 

پیشخدمت و آشپز: 
ربــات »بورپــس« یــک پیشــخدمت اســت کــه می توانــد 

بــه عنــوان ماشــین ظــرف شــویی هــم عمــل کنــد. 

Rotimatic هــم یــک ربــات آشــپز اســت کــه کافیســت 

مــواد اولیــه را بــه او بدهیــد و برایتــان غــذا را درســت 
 . می کنــد

ربات های مبارز: 
یــا  ســرگرمی  و  ورزش  بــرای  کــه  ربات هایــی  بــه 
فعــال  غیــر  بــرای  مبــارزه  در  یــا  ورزشــی  رویداد هــای 
کــردن همدیگــر تــاش می کننــد گفتــه می شــود. فیلم هــا و 

ســریال هایی در ایــن مــورد ســاخته شــده اســت. 

ربات های کشاورزی: 
ربات هایــی کــه در زمــان کاشــت، نگهــداری و برداشــت 

محصوالت از آنها اســتفاده می شود. 

ربات های خانگی: 
از  یــا  می کننــد  مرتــب  را  خانــه  کــه  ربات هایــی 

می کننــد.  مراقبــت  بچه هــا  یــا  ســالمندان 

ربات های پزشکی: 
ربات هایــی کــه در جراحی هــا کمــک دســت پزشــک 

ــد.  ــام دهن ــک را انج ــای کوچ ــا جراحی ه ــند ی باش

ربات های نانو: 
ایــن ربات هــا در انــدازه نانومتــر یــا 1*10 منفــی 9 متــر 
ســاخته میشــوند. ایــن ربات هــا بــه منظــور رفتــن بــه داخــل 
ســاخته  و...  بافت هــا  ترمیــم  ســرطان،  درمــان  و  بــدن 

خواهنــد شــد. 

چند ربات امروزی
 :Lynx

ــتفاده  ــا اس ــد و ب ــاد میده ــوگا ی ــما ی ــه ش ــه ب ــی ک ربات

ــای  ــت تمرین ه ــری هس ــات اب ــک رب ــه ی ــا ک ــات الکس از رب
بعــدی شــما را بــه شــما آمــوزش می دهــد. حتــی می توانــد 
ــا او  ــد ب ــوب می توانی ــی خ ــون خیل ــد چ ــما باش ــت ش دوس
ــان را  ــا جوابت ــی الکس ــت صوت ــا قابلی ــد و آن ب ــت کنی صحب

ــد.  میده

 :Vector

یــک ربــات کوچــک اســت کــه بــا اســتفاده از ربــات 
ابــری گــوگل بــا شــما بــازی می کنــد. می توانیــد بــا موبایــل 
ــد  ــواب می ده ــوالهایتان را ج ــد. س ــرل کنی ــود آن را کنت خ
و بســیار بــازی گــوش اســت. یــک جعبــه مکعبــی دارد کــه 
بــا آن بــازی می کنــد و یــک جــای خــواب بــرای زمانــی کــه 

ــود.  ــام می ش ــری آن تم بات

نتیجه
ــان  ــی انس ــی را در زندگ ــیار مهم ــش بس ــای نق ربات ه
بــازی می کننــد. انســان ها را نجــات می دهنــد، کارهــا را 
آســان می کننــد امــا ممکــن اســت جــاه طلبی هــای انســان 
ــده  ــد در آین ــا می توانن ــود. آنه ــوس ش ــدی معک ــث رون باع
ــده  ــکات عم ــوند و مش ــا ش ــرای م ــوب ب ــت خ ــک دوس ی

انســان را حل کنند. 
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نرم افزار های هوش مصنوعی 
نویسنده: فرهاد باقریان

ــوش  ــای ه ــرم افزاره ــت ن ــخص اس ــه مش ــور ک همانط
مصنوعــی قــادر بــه رفتــار هوشــمندانه هســتند. بــرای 
تعــداد  شبیه ســازی  هوشــمند،  افزار هــای  نــرم  ســاخت 
اســتدالل ها،  جملــه:  از  انســان،  حالت هــای  از  زیــادی 
یادگیری هــا، حــل مســائل و کســب علــم و دانــش مــد نظــر 
اســت. امــروزه این نــرم افزارهای هوشــمند خیلــی پرکاربرد 
هســتند و در اصــل بــه ســطحی رســیدن کــه مــا انســانها بــه 
راحتــی بــا آنهــا تعامــل برقــرار می کنیــم. ایــن نــرم افزارهــا 
ــد  ــوند. مانن ــه بش ــکار گرفت ــتگاهی ب ــر دس ــد در ه می توانن
ــرداز  ــتگاه های خودپ ــمند، دس ــای هوش ــتیار موبایل ه دس
تشــخیص  افزار هــای  نــرم  می کنــد،  پــاس  را  چــک  کــه 
صــدا و تصویــر، شــبکه های اجتماعــی و... . اینهــا تنهــا 
افزار هــای  نــرم  از  بی شــماری  تعــداد  از  نمونه هایــی 
هوشــمند در اطــراف مــا هســتند کــه مــا بطــور مســتقیم بــا 

ــتیم.  ــاط هس ــا در ارتب آنه

ــت،  ــی هس ــوش مصنوع ــای ه ــرم افزار ه ــا ن ــوع م موض
ــا  ــن ربات ه ــرای ای ــه ب ــی ک ــخت افزارهای ــه س ــس کاری ب پ
بــکار بــرده شــده اند، نداریــم. محــور اصلــی مــا معرفــی 
نــرم افزار هایــی اســت کــه در هــر کــدام از ایــن ربات هــا 
ــر  ــه بخاط ــت. البت ــه اس ــکار رفت ــری ب ــه اب ــی چ ــه فیزیک چ
توانایــی بــاال محاســبات ابــری و بیــگ دیتایی کــه ربات های 
ابــری دارندمعمــوال یــک ســخت افــزار ســاخته می شــود و بــا 
اســتفاده از اینترنــت و یا هر وســیله ی دیگــر مثل کابل نوری 
)البته برای جایی که بصرفه باشد( این اطاعات به نرم افزار 
ــبات  ــد از محاس ــود و بع ــر داده می ش ــای اب ــل آن فض داخ

نتیجــه برگشــت داده می شــود. 

انواع نرم افزار های هوش مصنوعی
)A. N. I( :هوش مصنوعی ضعیف

نــرم افزار هایــی کــه بــرای انجــام کارهــای خودشــان 
چنــدان هوشــمند نیســتند و بــه گونــه ای می تواننــد ســاخته 
بشــوند کــه بــه نظــر می رســد هوشــمند هســتند. مثــا 

ــازی دوز را در نظــر بگیریــد. ایــن سیســتم تمــام قوانیــن  ب
و حــرکات و هــر نــوع ســناریوی قبلــی برایــش تعریــف شــده 
ــردن  ــکان ب ــد و ام ــازی می کن ــوب ب ــل خ ــن دلی ــه همی و ب
ــا  شــما غیــر ممکــن اســت. در کل ایــن برنامه هــا معمــوال ب

حضور انســان صــورت می گیرد. 

)A. G. I( :هوش مصنوعی عمومی
یــک برنامــه اســت کــه تقریبــا بــا ظرفیــت ذهنــی انســان 
ــا تمــام  در آن کار دارد. یعنــی یــک کپــی از ذهــن انســان ب
ــه ماننــد  ــات ســوفیا ک احساســات، منطــق و.... . ماننــد رب

انســانها اجتماعی اســت. 

 )A. S. I( :هوش مصنوعی قوی یا فوق العاده

نــرم افزار هایــی کــه کارهــا را بهتــر از انســان انجــام 
ــا  ــورد فع ــن م ــی در ای ــال دقیق ــد مث ــر چن ــد. ه می دهن
موجــود نیســت امــا ربات هایی کــه اصطاحا به آنها دســتیار 

و  محاســباتی  و  کامــی  حــد  در  می شــود  گفتــه  صوتــی 
جســتجتو در اینترنــت خــوب عمــل می کتنــد. 

براساس ویژگی ها
واکنش پذیر: 

ایــن نــرم افزار هــا یکــی از اشــکال اولیــه نــرم افزار هــای 
هــوش مصنوعی انــد. ایــن نــوع نــرم افزار هــا اطاعــات 
گذشــته را ثبت نمی کتند و نمی توانند از این اطاعات برای 

اقدامــات آینــده اســتفاده کننــد. 

ــه  ــی ک ــط و اتفاقات ــه محی ــبت ب ــا نس ــرم افزار ه ــن ن ای
در زمــان حــال می افتــد عمــل می کتنــد. پــس نســبت 
بــه آینــده و گذشــته هیچگونــه نظــری ندارنــد. عمومــا ایــن 
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نــرم افزار هــا تــک بعــدی هســتند و نســبت بــه یــک اتفــاق 
مــورد می شــود  ایــن  خــاص برنامه ریــزی می شــوند. در 
ربات هــای مســلح در مرزهــای کــره ی جنوبــی اشــاره کــرد 

ــتند.  ــاس هس ــت حس ــه حرک ــبت ب ــه نس ک

حافظه محدود: 
ــارب  ــد از تج ــی می توانن ــوش مصنوع ــای ه ــرم افزار ه ن
گذشــته بــرای تصمیمــات آینــده اســتفاده کننــد. بعضــی از 
توابــع تصمیــم گیــری در ماشــین هایی کــه خــودکار رانندگی 
می کتنــد ماننــد waymo )ماشــین خــودکار گــوگل( بــه 
ــرم افزار هــا اطاعــات را  اینصــورت طراحــی شــدند. ایــن ن
فقــط تا گذشــته ی نزدیــک ذخیره می کتنــد و اطاعات بطور 

 .chatbot siri دائمــی در آن موجــود نیســت. مثــل

کاما هوشمند: 
ــا،  ــات، باور ه ــد، احساس ــد بتوانن ــا بای ــرم افزار ه ــن ن ای
ــور  ــد بط ــد و بتوانن ــانها را درک کنن ــارات انس ــکار و انتظ اف
ــیار  ــرفت های بس ــا پیش ــد. ب ــرار کنن ــاط برق ــی ارتب اجتماع
زیــاد در ایــن حــوزه هنــوز همچنیــن نــرم افزار هایــی کامــل 
نشــده اند امــا رباتــی بــه اســم ســوفیا کامــا بطــور اجتماعــی 

با انســان ها ارتباط برقرار می کند. 

Machin learningیادگیری ماشین
ایــن یکــی از مراحــل بــرای رســیدن بــه هــدف بــه 
ــرای  ــال ب ــوان مث ــه عن ــت. ب ــه اس ــب تجرب ــطه ی کس واس
شناســایی یــک شــی ســاده ماننــد ســیب و پرتقــال، هــدف 
ــه  ــوردآن برنام ــات در م ــت جزیی ــه صراح ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــرق  ــودک ف ــک ک ــه ی ــه ب ــور ک ــه همانط ــود. بلک ــی نش نویس
ســیب و پرتقــال بــا نشــان دادن آنهــا را آمــوزش می دهیــم، 

ــم داد.  ــوزش خواهی ــم آم ــین ها ه ــه ماش ب

ــر )در  ــه کامپیوت ــت ک ــن اس ــین ای ــری ماش ــدف یادگی ه
کلی تریــن مفهــوم آن( بتوانــد بــه تدریــج و بــا افزایــش 
داده هــا کارایــی بهتــری در انجــام وظیفــه ی مــورد نظــر 
پیــدا کنــد. گســتره ایــن وظیفــه می توانــد از تشــخیص 
ــورد  ــره ی م ــه از چه ــد نمون ــدن چن ــا دی ــره ب ــودکار چه خ
نظــر تــا فراگیــری شــیوه ی گام بــرداری روبات هــای دوپــا بــا 

ــد.  ــه باش ــاداش و تنبی ــیگنال پ ــت س دریاف

طیــف پژوهش هایــی کــه در یادگیــری ماشــینی می شــود 
بــر  پژوهش گــران  آن  نظــری   ســوی  در  گسترده اســت. 

آن انــد کــه روش هــای یادگیــری تــازه ای بــه وجــود بیاورنــد و 
امکان پذیــری و کیفیــت یادگیــری را بــرای روش های شــان 
ــران  ــده ای از پژوهش گ ــر ع ــوی دیگ ــد و در س ــه کنن مطالع
بــر  را  ماشــینی  یادگیــری  روش هــای  می کننــد  ســعی 
ــته  ــف گسس ــن طی ــه ای ــد. البت ــال کنن ــازه ای اعم ــایل ت مس
نیســت و پژوهش هــای انجام شــده دارای مؤلفه هایــی از 

ــتند.  ــرد هس ــر دو رویک ه

یادگیــری ماشــین کمــک فراوانــی بــه صرفــه جویــی 
ــه و  ــل تجزی ــرعت عم ــود س ــی و بهب ــای عملیات در هزینه ه
تحلیــل داده هــا می کنــد. بــه عنــوان مثــال در صنعــت نفــت 
ــا اســتفاده از یادگیــری ماشــین، داده هــای  و پتروشــیمی ب
ــه  ــا تجزی ــده و ب ــری ش ــا اندازه گی ــام حفاری ه ــی تم عملیات
و تحلیــل داده هــا، الگوریتم هایــی تنظیــم می شــود کــه 
اســتخراج  و  نتیجــه  بیشــترین  بعــدی  حفاری هــای  در 

ــیم.  ــته باش ــه ای را داش بهین

پردازش زبان طبیعی
NLP پــردازش زبــان طبیعــی بــه معنــای درک خــودکار 

ــت.  ــزار اس ــرم اف ــط ن ــار توس ــا گفت ــن ی ــورت مت ــان بص زب



نشریه علمی تخصصی انجمن علمی رباتیک دانشگاه دامغان |  سال دوم، شماره دوم، بهار 1400
8

تبدیــل  افزار هــای  ســخت  توســط  افزار هــای  نــرم  ایــن 
ــد  ــت می کتن ــن را دریاف ــا مت ــدا ی ــال ص ــه دیجیت ــوگ ب آنال
انجــام  را  شــده  مشــخص  کار هــای  پــردازش  از  پــس  و 
طبیعــی،  زبــان  پــردازش  در  اصلــی  هــدف  می دهنــد. 
ایجــاد تئوری هایــی محاســباتی از زبــان، بــا اســتفاده از 
الگوریتم هــا و ســاختارهای داده ای موجــود در علــوم رایانــه 
ــه در راســتای تحقــق ایــن هــدف،  ــت ک ــی اس ــت. بدیه اس
نیــاز بــه دانشــی وســیع از زبــان اســت و عــاوه بــر محققــان 

علــوم رایانــه، نیــاز به دانش زبان شناســان نیــز در این حوزه 
می باشــد. با پردازش اطاعات زبانی می توان آمار مورد نیاز 
ــان طبیعــی را اســتخراج کــرد. کاربردهــای  ــا زب ــرای کار ب ب
ــیم  ــل تقس ــی قاب ــته کل ــه دو دس ــی ب ــان طبیع ــردازش زب پ

ــاری.  ــای گفت ــتاری و کاربرده ــای نوش ــت: کاربرده اس

از کاربردهــای نوشــتاری آن می تــوان بــه اســتخراج 
اطاعاتــی خــاص از یــک متــن، ترجمــه یــک متــن بــه زبانی 
دیگر یا یافتن مستنداتی خاص در یک پایگاه داده نوشتاری 
)مثــا یافتــن کتاب هــای مرتبــط بــه هــم در یــک کتابخانــه( 

ــردازش  ــاری پ ــای گفت ــی از کاربرده ــرد. نمونه های ــاره ک اش
زبــان عبارتنــد از: سیســتم های پرســش و پاســخ انســان بــا 
مشــتری  بــا  ارتبــاط  اتوماتیــک  ســرویس های  رایانــه، 
ــا  ــران ی ــه فراگی ــوزش ب ــتم های آم ــن، سیس ــق تلف از طری
سیســتم های کنترلــی توســط صــدا. در ســال های اخیــر 
ایــن حــوزه تحقیقاتــی توجــه دانشــمندان را بــه خــود جلــب 
ــه  ــن زمین ــه ای در ای ــل ماحظ ــات قاب ــت و تحقیق کرده اس

ــت.  صورت گرفته اس

بینایی
وســایلی کــه در تعامــل بــا محیــط هســتند بایــد میــدان 
دیــد داشــته باشــند. نــرم افزار هــا بایــد ایــن ارتبــاط را 
ــد  ــا بای ــرم افزار ه ــن ن ــد. ای ــاد کنن ــا ایج ــخت افزار ه ــا س ب
قابلیــت ضبــط و تجزیــه و تحلیــل اطاعات را توســط تبدیل 
آنالــوگ بــه دیجیتــال داشــته باشــند. بخش بینایــی بیشــتر 

مربــوط به پــردازش تصویر دیجیتال می شــود. 

پردازش دیجیتالی
پــردازش تصویــر دیجیتــال عبــارت اســت از اســتفاده از 
ــر  ــردازش تصوی ــام پ ــت انج ــری جه ــای کامپیوت الگوریتم ه
عنــوان  بــه  تصویــر  پــردازش  دیجیتــال.  تصاویــر  روی 
ــال،  ــیگنال دیجیت ــردازش س ــه ای از پ ــا زمین ــش ی زیربخ
ــوگ  ــر آنال ــردازش تصوی ــه پ ــبت ب ــی نس ــای فراوان مزیت ه
ــتره  ــال گس ــکان ِاعم ــال ام ــر دیجیت ــردازش تصوی دارد. پ

ورودی  داده هــای  روی  را  الگوریتم هــا  از  تــری  وســیع 
فراهــم میکنــد و می توانــد از مســائلی مثــل تجمــع نویــز و 
اختــال ســیگنال طی فرایند پردازش اجتنــاب کند. از آنجا 
کــه تصاویــر روی دو بعــد )شــاید بیشــتر از دو بعــد( تعریــف 
شــکل  بــه  را  می تــوان  را  تصویــر  پــردازش  می شــوند، 

کــرد.  مدل ســازی  چندبعــدی  سیســتم های 

رباتیک
ربات هــا بــا اســتفاده از مــوارد بــاال کامــل می شــوند. 
ــد  ــادی دارن ــتفاده های زی ــمند اس ــای هوش ــروزه ربات ه ام
ماننــد: مزرعــه داری، کار در بیمارســتان ها، تهیــه ی غذا در 
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ــن و در  ــراد مس ــات و اف ــه حیوان ــیدگی ب ــتوران ها، رس رس
ــار  ــی رفت ــان اجتماع ــک انس ــد ی ــد مانن ــواردی می توانن م

ــد.  کنن

وسایل نقلیه ی اتوماتیک
انســان  کنتــرل  از  مســتقل  بطــور  اتومبیل هــا  ایــن 
رانندگــی می کتنــد، پــرواز می کتنــد در زیردریایی هــا را 

هدایــت می کتنــد و از ایــن دســت کار هــا. 

دستیار های صوتی
مجــازی  ربات هــای  اصــل  در  صوتــی  دســتیار های 
هســتند کــه بــا اســتفاده از برنامه هــای تشــخیص صــدا بــه 
شــما پاســخ می دهنــد. ایــن برنامه هــا صــدا را بصــورت 
بصــورت  را  آن  ســپس  و  می کتنــد  دریافــت  آنالــوگ 

بــه  شــده  تبدیــل  صــدای  می کتنــد.  تبدیــل  دیجیتــال 
ــق داده  ــده اند تطاب ــزی ش ــل برنامه ری ــه از قب ــتوراتی ک دس
می شــوند. Siri در ســال 2011 اولیــن دســتیار صوتــی بــود 
ــد از  ــد. بع ــه ش ــازار عرض ــه ب ــرکت apple ب ــط ش ــه توس ک
3 ســال یعنــی در ســال cortana 2014 توســط شــرکت 

ماکروســافت و در اواخــر همــان ســال Alexa Echo توســط 
ــرا از  ــه اخی ــم ک ــد. google ه ــاخته ش ــازون س ــرکت آم ش
بــزرگان هــوش مصنوعــی در دنیــا بــه شــمار مــی رود در 
ســال 2016 اپلیکیشــن google Allo را معرفــی کــرد.  در 
ــخیص  ــت تش ــال 2010 از قابلی ــوگل در س ــی گ ــل کمپان اص
ــه  ــط ب ــای youtube فق ــردن فیلم ه ــس ک ــدا در زیرنوی ص

ــود.  ــرده ب ــره ب ــی به ــان انگلیس زب

ــال  ــرعت در ح ــه س ــی ب ــتیار های صوت ــن دس ــروزه ای ام
 amazon و   google بیــن  رقابــت  هســتند.  پیشــرفت 

ــت.  ــران اس ــدید تر از دیگ ــیار ش ــوع بس ــن موض ــر ای ــر س ب
بصــورت   A. N. I هــزاران  از  صوتــی  دســتیاران  ایــن 
ــر  ــتفاده ه ــرای اس ــه ب ــت ک ــده اس ــکیل ش ــده ای تش پیچی
ــود از  ــری خ ــات اب ــه رب ــد ب ــی بای ــتیاران صوت ــدام از دس ک
طریــق اینترنــت متصــل شــوید. ایــن دســتیاران در میــان 
ــد  ــود دارن ــرور های خ ــه در س ــی ک ــیار بزرگ ــای بس Data ه

قــدرت باالیــی در پاســخ گویــی بــه نیاز هــای شــما دارنــد. 

اقتصاددان های وال استریت
واضــح اســت کــه داده هــای بازار هــای مالــی بــزرگ 
ــوند.  ــرا می ش ــا اج ــر روی کامپیوتر ه ــد wall street ب مانن
اکثــر  کــه  اســت  ایــن  باشــد  جالــب  شــاید  کــه  چیــزی 
بــه  می کتنــد.  عمــل  خــودکار  بصــورت  برنامه هــا  ایــن 

 Keybridge Momentum مانیتورهــای  مثــال  عنــوان 
شــاخص های اقتصــادی پیشــرو را بــرای رشــد اقتصــاد 
کان، تــورم و رشــد بخش هــای مختلــف را در بــازه 3-6 مــاه 
آینــده پیش بینــی می کتنــد. هــر مانیتــور شــامل ســه بخش 
اســت: شــاخص ماهانــه، تقســیم ســهم بخش هــای مختلــف 
بــه شــاخص ماهانــه و یــک جــدول کــه ســیکل اقتصــادی را 

می کنــد.  مشــخص 

برنامه هــای خودپردازهایــی کــه ماننــد بادجــه بانــک 
ــن هایی  ــن اپلیکیش ــد. همچنی ــاس می کتن ــما را پ ــک ش چ
از ایــن دســت موجــود اســت کــه شــما بــا عکــس گرفتــن از 
چکــی کــه در دســت داریــد می توانیــد چــک خــود را پــاس 
کنیــد. ایــن نــرم افزار هــا چــک را اســکن می کتنــد و امضــا، 
ــده ی  ــام دارن ــخ، ن ــده، تاری ــام گیرن ــده، ن ــته ش ــغ نوش مبل
ــتگاه ها  ــن دس ــا ای ــد. مطمئن ــخیص می دهن ــاب را تش حس
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بهتــر از انســان ها عمــل می کتنــد. ایــن تکنولــوژی در حــال 
ــی  ــت. جالب ــی Mitek System اس ــط کمپان ــعه توس توس
ایــن اپلیکیشــن ایــن اســت کــه کارت شناســایی شــما را هــم 
بررســی می کنــد و تمــام بانک هــای آمریــکا از جملــه بانــک 

ــکا از ایــن اپلیکیشــن پشــتیبانی می کتنــد.  مرکــزی آمری

پیشنهاد دهنده ها
برخــورد  افزار هــا  نــرم  دســت  ایــن  بــا  مــا  همــه ی 
کردیــم. حداقــل دراینســتاگرام suggest هــا را دیدیــم. 
ــای  ــما، فالوره ــای ش ــی کوکی ه ــا بررس ــا ب ــرم افزار ه ــن ن ای
شــما، دانلود هــای شــما و... عایــق شــما را تشــخیص 
می دهند و متناســب با آن پیشــنهاد هایی به شــما می دهند. 
Youtube کلیپ هایی که شــما را میبینید را بررسی می کند  

و موضوعاتــی متناســب بــا عاقــه ی شــما را بــه شــما نشــان 
ــرای  ــن کار را ب ــم همی ــد. Spotify و  pandora ه می ده
ــن  ــد. همچنی ــما می کتن ــه ی ش ــورد عاق ــیقی های م موس
کاال  دیجــی  ebayو  و    amazon ماننــد  ســایت هایی 

بصــورت توصیــه کاالهایــی را بــه شــما معرفــی می کتنــد. 

ماشین های خودکار
ــودکار در  ــین های خ ــورد ماش ــادی در م ــای زی برنامه ه
حــال توســعه اســت. ممکــن اســت کــه شــما بــا ایــن فنــاوری 
خــودکار  ترمــز  سیســتم  مثــل  باشــید.  کــرده  برخــورد 
تولیــد  امــروزه  زیــادی  خــودکار  ماشــین های  اتومبیــل. 
شــده و کمپانی هــای زیــادی روی ایــن مســئله کار می کتنــد 
ــورد،  ــت. ف ــز هس ــوگل نی ــی گ ــب اصل ــه رقی ــد uber ک مانن
نیســان، ولــوو و... . البتــه کمپانــی cat بــر روی خودروهــای 
ــد  ــت کار می کن ــن دس ــازی و از ای ــدن و راه س ــنگین مع س
کــه قــرار اســت امســال اولیــن چرثقیــل خــودکار خــودش را 

ــد.  ــازار کن وارد ب

در ســال 2009 کمپانــی گــوگل پــروژه ی خودروخــودکار 
 2016 ســال  در  بعد هــا  کــرد.  انــدازی  راه  را  خــودش 
پــروژه ی ماشــین های خــودکار بــه شــرکت زیــر مجموعــه ی 
ــه  ــا توج ــد. ب ــم waymo داده ش ــه اس ــوگل alphabet ب گ
بــه اطاعــات اخیــری کــه ســایت waymo ارائه داده اســت، 
4 مدل ماشین در حال حاضر موجود دارندکه بطور خودکار 

عمــل می کننــد. شــما می تواننــد بــا موبایلتــان ایــن خــود را 
ــوش  ــد. ه ــت کنی ــا gps هدای ــان ب ــورد نظرت ــد م ــه مقص ب
اولیــه  درســال های   waymo در  رفتــه  بــکار  مصنوعــی 
آمــوزش دیــده اســت. 9 ســال آمــوزش در جــاده و بیــش از 
ــرم  2 میلیــون کیلومتــر در جاده هــا باعــث شــده کــه ایــن ن

افــزار آموزش هــای الزم را جهــت بــودن در خیابان هــای 
شــهر را دیــده اســت باشــد. تمــام تســت های گواهــی نامــه 
را پشــت ســر گذاشــته و بــه دور زدن در پیچ هــای تنــد 
ــا ســرعت بــاال معــروف اســت. بــرای اینکــه بفهمیــد ایــن  ب
 fuzzing خــودرو چطــور رانندگــی می کند بایــد با اصطــاح

آشــنا بشــید. اصــل رانندگــی ایــن خودروهــا به شبیه ســازی 
آن هــا بــر می گــردد. Fuzzing می گویــد که اجــرای همزمان 
شبیه ســازی و اضافــه کــردن تغییــرات تصادفــی در هــر 
ــی  ــد، بررس ــت رخ بده ــن اس ــه ممک ــی ک ــا حوادث ــان ت زم
شــود. Waymo همچنیــن از نــرم افــزاری اســتفاده کــرده 
از  پیرامــون  اتفاقــات  و  درک شبیه ســازی  بــا  کــه  اســت 
ــدود 400  ــروزه ح ــود. ام ــودداری ش ــدید خ ــز ش ــروز ترم ب
ــرای  ــی های waymo ب ــا از تاکس ــس آریزون ــر در فینیک نف
ســفر های روزانــه ی خودشــان اســتفاده می کننــد. البتــه 
ــی  ــی و مصنوع ــوش واقع ــن ه ــی بی ــکاف بزرگ ــوز ش ــه هن ک
ــی از  ــات رانندگ ــد تصادف ــه 90 درص ــا اینک ــود دارد و ب وج
ــل  ــر قاب ــواردی غی ــوز م ــا هن ــت ام ــانی اس ــتباهات انس اش

پیشــبینی موجــود اســت. 

تشخیص چهره، سرعت و پالک
ایــن دســته از نــرم افزار هــا در مــوارد زیــادی بــه کار 
ــد)در تشــخیص چــک کــه قبــا گفتــه شــد(. ماننــد  می رون
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همیــن خودروهــای خــودکار و مــواردی که نیاز به تشــخیص 
مــوارد خــاص بــا اســتفاده از پیکســل های تصویــر دارد. 
ایــن نــرم افزار هــا بــه ایــن صــورت عمــل می کننــد کــه 
ــوان  ــه عن ــت ب ــده اس ــف ش ــل تعری ــه از قب ــل هایی ک پیکس
ــی  ــم ها گوش ها بین ــامل چش ــه ش ــان ک ــک انس ــره ی ی چه
دهــان می شــود، تشــخیص می دهنــد. در اصــل برنامــه 
ــا  ــد ب ــد و بع ــرچ می کن ــر را س ــل تصوی ــه پیکس ــل ب پیکس

داشــتن مــواردی کــه گفتــه شــد چهــره تشــخیص داده 
می شــود. بــا تغییــر تصویــر، برنامــه پیکس هــا را دنبــال 
می کنــد. تشــخیص ســرعت خودروهــا هــم اینطــور بررســی 
ــد  ــد و بع ــت می کن ــه ی اول را ثب ــه لحظ ــه برنام ــود ک می ش
لحظــه ی آخــر را ثبــت می کنــد، مســافت طــی شــده را 
تقســیم بــر زمــان می کننــد و ســرعت خــودرو مشــخص 
می شــود. در ایــن حالــت برنامــه تصویــر شــما را بــه ســرور 
ــاک  ــره کادر پ ــخیص چه ــد تش ــا مانن ــتد و در آنج می فرس
اول مشــخص می شــود. بعد برنامه شــروع به تجزیه و تحلیل 
پــاک می کنــد. اعــداد از پیــش تعریــف شــده هســتند یعنــی 
پیکســل های تشــکیل دهنــده ی اعــداد. بعــد شــماره ی 
پاک مشــخص می شــود و پس از آن متخلف مشــخص شده  
و بــرای مرکــز، پرینتــی از عکــس خــودروی متخلــف ارســال 
می شــود. هــر چنــد در ایــران هنــوز ایــن سیســتم بــه خوبــی 

نمی کنــد.  کار 

بازی 
صنعــت بازی ســازی جــز اولین هــا در هــوش مصنوعــی 
بــود. امــروزه ربات هــای بســیار پیشــرفته ای از نظــر هــوش 

مصنوعــی وجــود دارنــد کــه بهتــر از انســان ها بــازی می کنند 
ــال  ــرای مث ــاد می گیرند)ب ــدی ی ــای جدی ــر روز چیز ه و ه

 .)DOTA2 بــازی

ایــن ربات هــا کامــا منطقــی عمــل می کننــد. مســیر ها را 
محاســبه می کننــد حــرکات و ســرعت را محاســبه می کنند و 
نسبت به توانایی های خود و طرف مقابل کاما آگاه هستند. 
تمــام  مــوارد از قبــل پیش بینــی می شــوند و مــوارد اشــتباه 
رد می شــوند. بــا یــک حرکــت جدیــد بازیکــن مقابــل، ربــات 

داده هــای جدیــد را تجزیــه و تحلیــل می کنــد. 

امنیت
ــر  ــل اث ــی مث ــکن های مختلف ــا اس ــت م ــش امنی در بخ
انگشــت وعنبیــه چشــم و تشــخیص چهــره را داریــم. ایــن 
اســکن ها بــا اســتفاده از پــردازش دیجیتالــی تصویــر عمــل 
می کتنــد. احتمــاال بــا اســکن اثــر انگشــت برخــورد کردیــد، 

این اســکن پســتی و بلندی ها را در اسکن با ارسال یک موج 
صوتــی با بســامد بــاال مانند خفــاش تشــخیص می دهد. این 
اســکن بصــورت دیجیتــال پــردازش می شــود و نــرم افــزار، 
اطاعــات را ذخیــره می کنــد. در صــورت مطابقــت بــا درصد 
بــاال اثر انگشــت گذاشــته شــده پذیرفته می شــود. از آنجا که 
اثــر انگشــت قابلیــت هــک شــدن و دزدی شــدن دارد ایــن 
ــود را  ــای خ ــی ج ــم امنیت ــیار مه ــای بس ــکن در مکان ه اس

ــم داد.  ــه چش ــکن عنبی ــه اس ب

گوشــی های مجهــز بــه فنــاوری Iris Scanner عــاوه بر 
دوربین جلو، دارای سنسور و دوربینی هستند که مخصوص 
اســکن عنبیه چشــم اســت. در قدم اول دوربین جلو گوشــی 
ــپس از  ــد، س ــخیص می ده ــما را تش ــمان ش ــره و چش چه
سنســور مــادون قرمــز نــوری بــه ســمت چشــمان شــما 
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ــمانتان  ــکنر چش ــوص اس ــن مخص ــود و دوربی ــده می ش تابی
ــم  ــه چش ــکن عنبی ــد اس ــه بع ــد. در مرحل ــکن می کن را اس
توســط نرم افــزار گوشــی تحلیــل و بــه کــد تبدیــل می شــود 

تــا ایــن کــد مبنــای تشــخیص هویــت شــما باشــد. 

دلیــل اســتفاده از نــور مــادون قرمــز ایــن اســت کــه 
ایــن نــور وضــوح بیشــتری بــرای عکاســی از عنبیــه فراهــم 
ــا هنــگام  ــا حتــی در تاریکــی ی می کنــد و ســبب می شــود ت
اســتفاده از عینــک و لنــز مشــکلی در اســکن عنبیــه پیــش 

نیایــد. 

اســکن شــبکیه ای یــک تکنولــوژی بیومتریــک مبتنــی 
بــر چشــم اســت کــه از الگوهــای منحصــر بــه فــرد روی 
اغلــب  و  می کنــد  اســتفاده  فــرد  شــبکیه  خونــی  عــروق 
ــخیص  ــود. تش ــه می ش ــتباه گرفت ــه اش ــخیص عنبی ــا تش ب
ــی  ــای ویدئوی ــوژی دوربین ه ــتفاده از تکنول ــا اس ــض ب عری
بــا نــور مــادون قرمــز نزدیــک بــه نــور می شــود تــا تصاویــری 
ظاهــر  خــارج  در  کــه  عنبیــه  از  پیچیــده ای  ســاختار  از 
می شــود، بدســت آورنــد. الگوهــای دیجیتالــی کــه توســط 
ــه  الگوریتم هــای ریاضــی و آمــاری رمزگــذاری می شــوند، ب
ــگاه  ــد.  پای ــک می کنن ــر کم ــورد نظ ــرد م ــک ف ــایی ی شناس
داده  قالب هــای ثبــت شــده توســط موتورهــای ماتریکــس، 
بــا ســرعت میلیون هــا قالــب در هــر ثانیــه در پردازنــده )تــک 
ــا نــرخ قابــل ماحظــه ای  هســته ای( پــردازش شــده اند و ب

نادرســت و درســت مورد بررســی قرار می گیرند. 

مزیــت دیگر Iris Scanner دقت بســیار باال در مقایســه 
با اســکنر اثر انگشت اســت. میزان خطای اسکنر عنبیه 1 به 
2 میلیــون اســت، در حالــی کــه خطای اســکنر اثر انگشــت 1 

در 100 هــزار اســت. همچنیــن اســکنر اثــر انگشــت بیشــتر 
ــا  ــه ب ــکنر عنبی ــا اس ــرد، ام ــرار می گی ــیب ق ــرض آس در مع
ــدن آن  ــیب دی ــال آس ــود و احتم ــت می ش ــه محافظ شیش

کمتر اســت. 

نظامی
جاسوســی  هواپیماهــای  ماننــد  زیــادی  ربات هــای 
جــز  هواپیما هــا  ایــن  دارنــد.  وجــود  سرنشــین  بــدون 
ــتن.  ــی هس ــوش مصنوع ــر ه ــا از نظ ــرفته ترین ربات ه پیش
ــا و  ــات ماهواره ه ــه اطاع ــه ب ــت اینک ــا از جه ــن ربات ه ای

ســرور های بزرگ نظامی دسترســی دارند قابلیت بسیار موثر 
در مــورد پــردازش محیط هــای اطــراف دارنــد. 
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ــان  از بســیاری جهــات، مهــم نیســت کــه ابتــدا کــدام زب
برنامــه نویســی را یــاد مــی گیریــد.  هــر زبانــی کــه یــاد مــی 
ــعه  ــی توس ــه نویس ــت برنام ــا ذهنی ــما را ب ــارت ش ــد مه گیری
مــی دهــد و یادگیــری هــر زبــان جدیــد را هــر زمــان کــه الزم 

باشــد آســان مــی کنــد. 
در ایــن حالــت، هــر کــدام از زبــان هــا بــرای پــروژه بعــدی 

شــما بیشــترین معنــی را مــی یابــد، یــاد بگیرید. 

10 زبان برنامه نویسی برتر در رباتیک
در اینجــا ده زبــان برنامــه نویســی محبــوب در حــال 

حاضــر رباتیــک آورده شــده اســت.  
10.  پاسکال

ــی  ــای واقع ــه معن ــت ب ــی اس ــان اساس ــک زب ــکال ی پاس
کلمــه بــر اســاس زبــان BASIC اســت و بــرای تشــویق شــیوه 

هــای خــوب برنامــه نویســی طراحــی شــده اســت. 
ایــن روزهــا پاســکال بیــش از حــد قدیمــی شــده اســت 
کــه بــرای اســتفاده روزمــره مناســب نیســت.  بــا ایــن حــال، 
اگــر مــی خواهیــد بــا ســایر زبــان هــای ربــات صنعتــی آشــنا 
شــوید بــدون اینکــه بــه یــک مــارک خــاص ربــات گره خــورده 

باشــید، مــی توانــد مفیــد باشــد. 

 Scratch  .9
ــت،  ــت اس ــن لیس ــه ای ــدی ب ــه ورودی جدی Scratch ک
هــر ســاله توســط هــزاران جــوان رباتیــک جــوان در سراســر 
جهــان اســتفاده مــی شــود.  ایــن زبــان برنامــه نویســی 
نویســان جدیــد  برنامــه  بــرای  بــه طــور خــاص  بصــری 
ــران 8 تــا 16 ســاله هــدف  ــرای کارب طراحــی شــده اســت - ب
ــان انتخابــی در کاس هــای  قــرار گرفتــه اســت - و اغلــب زب

ــت.  ــک اس ــای رباتی ــگاه ه ــدارس و باش ــن آوری م ف
بلــوک  اطــراف  کشــیدن  بــا  خــراش  نویســی  برنامــه 
ــر  ــود.  "زی ــی ش ــل م ــر حاص ــه یکدیگ ــا ب ــال آنه ــا و اتص ه
 Smalltalk)، گویشــی از) Squeak از  بــا ترکیبــی  کاه" 

اســت.   شــده  نوشــته   Javascript و   ActionScript

بهـتـریـن زبــان 
برنامه نویسـی 

در رباتیک
نویسنده: سجاد رضاقلی زاده

ــک  ــدام ی ــک ک ــی در رباتی ــه نویس ــان برنام ــن زب بهتری
ــان  ــات گرای ــیاری از رب ــه بس ــت ک ــوالی اس ــن س ــت؟ ای اس
جدیــد حداقــل یــک بــار در کار خــود مــی پرســند، امــا پاســخ 

ــدارد.  ــود ن ــاده ای وج س
ــر  ــه ه ــت.  ب ــی اس ــیار منطق ــوال بس ــک س ــن ی ــا، ای ام
حــال، اگــر معلــوم شــود کــه شــما هرگــز از آن اســتفاده 
نخواهیــد کــرد، صــرف وقــت و تــاش زیــاد بــرای یادگیــری 

ــده ای دارد؟ ــه فای ــر چ ــی دیگ ــه نویس ــان برنام ــک زب ی
اگــر در زمینــه رباتیــک تــازه وارد هســتید، مــی خواهیــد 
زبــان هــای برنامــه نویســی را یــاد بگیریــد کــه در واقــع بــرای 

حرفــه شــما مفیــد خواهــد بــود. 

کدام زبان برنامه نویسی را ابتدا باید یاد 
بگیرم؟

توصیــه مــن ایــن اســت کــه نپرســید کــدام زبــان برنامــه 
نویســی "بهتریــن" اســت.  یــک ســوال بهتــر بــرای پرســیدن 
ــاد  ــد االن ی ــی را بای ــه نویس ــان برنام ــدام زب ــت: ک ــن اس ای

بگیــرم؟
هنــوز نظــرات متفاوتــی وجــود دارد، امــا بســیاری از 
رباتیــک هــا مــی تواننــد در مــورد زبانهــای اصلــی بــه توافــق 

ــند.  برس
ــد  ــی خواهی ــه م ــرای اینک ــود را ب ــع خ ــدا موض ــا ابت ام

برنامــه نویســی ربــات را بیاموزیــد روشــن کنیــد:
ــدازی  ــات را راه ان ــک رب ــد ی ــی خواهی ــط م ــر فق 1.  اگ

ــد کنی
ــتفاده  ــود اس ــارت خ ــرای تج ــات ب ــک رب ــط از ی ــر فق اگ
مــی کنیــد، بهتریــن زبــان بــرای یادگیــری زبانــی اســت کــه 
ــه نتیجــه برســاند.  در ایــن حالــت،  شــما را در خیلــی زود ب
شــاید حتــی نیــازی بــه یادگیــری یــک زبــان برنامــه نویســی 
ــا اســتفاده از فنــاوری هدایــت  نباشــد.  بــه عنــوان مثــال، ب
دســتی مــی توانیــد یــک ربــات مشــارکتی را بــه صــورت 

ــد.   ــت دهی ــتی حرک دس
2.  اگر می خواهید کار رباتیک را شروع کنید
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ربــات  برنامــه  هیــچ  نداریــد  قصــد  احتمــااًل  اگرچــه 
ــاده  ــوق الع ــان ف ــن زب ــید، ای ــی را در Scratch بنویس صنعت
خــوب و محبــوب بــرای مبتدیــان کامــل اســت و راه را بــرای 
بســیاری از مهندســین رباتیــک آینــده مــا همــوار مــی کنــد. 

8.  زبان های ربات صنعتی
ــات  ــی رب ــه نویس ــان برنام ــات زب ــازنده رب ــر س ــًا ه تقریب
ــت  ــدت هاس ــه م ــت ک ــعه داده اس ــود را توس ــی خ اختصاص
ــری  ــا یادگی ــت.  ب ــی اس ــک صنعت ــکات رباتی ــی از مش یک
ــوید.   ــنا ش ــا آش ــورد از آنه ــد م ــا چن ــد ب ــی توانی ــکال م پاس
ــود هــر زمــان کــه از  ــا ایــن حــال، شــما مجبــور خواهیــد ب ب
مــارک جدیــد ربــات اســتفاده مــی کنیــد، زبــان جدیــدی یــاد 

ــد.  بگیری
دارد.   را  خــود    RAPID نویســی  برنامــه  زبــان    ABB
 ،PDL2 اســت.  کومــو از Kuka دارای زبــان ربــاتKuka
مــی  اســتفاده    ASاز کاوازاکــی  و    INFORM از  یاســکاوا 
کننــد.  ســپس، روبــات هــای Fanuc از Karel، روبــات های 
  URScript هــای جهانــی از Robot و  VAL3 از  Stäubli

ــد.   ــی کنن ــتفاده م اس
در ســال هــای اخیــر، گزینــه هــای برنامــه نویســی بیشــتر 
بــرای اهــداف عمومــی ماننــد ROS Industrial، تولیــد 
کننــده برنامــه هــای آفایــن agnostic و راهنمــای دســتی، 
ــم  ــان فراه ــه نویس ــرای برنام ــتانداردتر را ب ــای اس ــه ه گزین

کــرده انــد. 
Prolog و LISP  .7

هــوش مصنوعــی (AI( اخیــرًا واقعــًا محبوبیــت بیشــتری 
پیــدا کــرده اســت.  ایــن بــدان معنــی اســت کــه زبــان هــای 
بــه  شــروع   Prolog و   LISP ماننــد   AI نویســی  برنامــه 
ــراد  ــی اف ــه نویس ــای برنام ــه ابزاره ــه مجموع ــدن ب بازگردان

ــد.   ــی کنن م
LISP دومیــن زبــان برنامــه نویســی قدیمــی جهــان 
اســت امــا قســمت هایــی از ROS (سیســتم عامــل ربــات( بــا 
 ROS ــتفاده از ــرای اس ــه ب ــت، اگرچ ــده اس ــته ش LISP نوش

ــد.  ــتن آن نداری ــه دانس ــازی ب نی

Prolog  یــک زبــان برنامــه نویســی منطقــی اســت و بــه 
ــا "دانــش" را در شــکلی  برنامــه نویســان اجــازه مــی دهــد ت
کــه یــک الگوریتــم AI مــی توانــد درک کنــد، نشــان دهنــد.  
 IBM's بــه عنــوان بخشــی از برنامــه نویســی در Prolog

ــد.   ــتفاده ش Watson AI اس

همچنیــن مــی تــوان بــا اســتفاده از برخــی دیگــر از 
ــه در  ــواردی ک ــایر م ــت و س ــن لیس ــود در ای ــای موج زبانه
ــزی  ــه ری ــی را برنام ــوش مصنوع ــد ، ه ــود ندارن ــت وج لیس
ــی از  ــته برخ ــال، LISP و Prolog در هس ــن ح ــا ای ــرد.  ب ک
ــد و  ــده ان ــی مان ــی باق ــوش مصنوع ــای ه ــازی ه ــاده س پی
ــتند.   ــت هس ــن لیس ــود در ای ــگاه خ ــته جای ــًا شایس مطمئن
همچنیــن الزم بــه یــادآوری اســت کــه رباتیــک و هــوش 

ــتند.   ــز نیس ــک چی ــی ی مصنوع

)HDL) 6.  زبان های توصیف سخت افزار
توصیــف ســخت افــزار زبانهــا اساســًا روشــی برنامــه 
نویســی بــرای توصیــف الکترونیــک هســتند.  ایــن زبــان هــا 
بــرای مهندســان الکترونیکــی کــه الکترونیــک ســطح پاییــن 

ــود.  ــد ب ــنا خواه ــیار آش ــد بس ــی کنن ــاد م ــا را ایج ــات ه رب
از HDL هــا معمــواًل بــرای برنامــه ریــزی آرایــه هــای 
ــی  ــتفاده م ــزی Field ) FPGA ( اس ــه ری ــل برنام دروازه قاب
شــود.  ایــن دســتگاه هــا بــه شــما امــکان مــی دهنــد بــدون 
نیــاز بــه تولیــد تراشــه ســیلیکون، ســخت افــزار الکترونیکــی 
را توســعه دهیــد، کــه ایــن امــر آنهــا را بــرای برخــی از 

ــد.  ــی کن ــر م ــت ت ــر و راح ــریع ت ــعه س ــای توس کاره
اگــر نمونــه هــای الکترونیکــی رباتیــک را در شــغل خــود 
ایجــاد نکنیــد، ممکــن اســت هرگــز از HDL اســتفاده نکنید.  
حتــی در ایــن صــورت، مهــم اســت کــه بدانیــم آنهــا وجــود 
دارنــد زیــرا کامــًا متفــاوت از ســایر زبانهــای برنامــه نویســی 
ــای  ــه ج ــا ب ــه ی کاره ــز، هم ــك چی ــوان ی ــه عن ــتند.  ب هس
اینکــه بــه ترتیــب و بــا زبانهــای مبتنــی بــر پردازنــده انجــام 

شــوند، بــه صــورت مــوازی انجــام مــی شــوند. 
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MATLAB  .5
در   Octaveماننــد آن  بــاز  متــن  اقــوام  و    MATLAB
مــورد برخــی از مهندســان رباتیــک بــرای تجزیــه و تحلیــل 
ــوب  ــیار محب ــرل بس ــای کنت ــتم ه ــعه سیس ــا و توس داده ه
ــتفاده  ــیار اس ــا بس ــردازش داده ه ــات و پ ــت.  در تحقیق اس
مــی شــود.  همچنیــن در برخــی از دوره هــای دانشــگاه بــه 

ــرد.   ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــترده ای م ــور گس ط
بســیار  رباتیــک  ابــزار  جعبــه  یــک  رباتیــک،  بــرای 
محبــوب بــرای MATLAB نیــز وجــود دارداگــر مــی خواهیــد 
ــرفته  ــای پیش ــد، نموداره ــل کنی ــه و تحلی ــا را تجزی داده ه
تولیــد کنیــد یــا سیســتم هــای کنتــرل را پیــاده ســازی 
ــد.  ــاد بگیری ــد MATLAB را ی ــی خواهی ــااًل م ــد، احتم کنی

C # / . NET  .4
ــه  ــت ک ــی اس ــی اختصاص ــه نویس ــان برنام ــک زب C # ی
 C توســط مایکروســافت ارائــه شــده اســت.  مــن بــه دو دلیــل

ــم: ــی ده ــرار م ــا ق NET  ./ # را در اینج

 Microsoft Robotics Developer ــان اصلــی ایــن زب
Studio اســت.  اگــر مــی خواهیــد از ایــن سیســتم اســتفاده 

کنیــد، احتمــااًل مجبــور بــه اســتفاده از C # هســتید. 
ایــن موتــور بعنــوان مبنایــی بــرای برخــی از موتورهــای 
ــی  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــد Unity م ــازی مانن ــت مج واقعی
گیــرد کــه هــم اکنــون محبوبیــت آنهــا در حــال افزایــش 

ــت.  اس
C # آســانترین گزینــه بــرای یادگیــری نیســت زیــرا زبــان 
پیچیــده ای اســت بــا ایــن حــال، مطمئنــًا در بعضــی از 

ــت.  ــروری اس ــک ض ــای رباتی ــه ه زمین

3.  جاوا
اگــر از زمینــه علــوم کامپیوتــر بــه رباتیــک برویــد (و 
بســیاری از افــراد ایــن کار را مــی کننــد( احتمــااًل ابتــدا جــاوا 

ــد.  ــه ای ــاد گرفت را ی
ماننــد C # و MATLAB، جــاوا یــک زبــان تفســیری 
ــی  ــل نم ــین کامپای ــد ماش ــه در ک ــی ک ــن معن ــه ای ــت، ب اس
شــود.  در عــوض، ماشــین مجــازی جــاوا دســتورالعمل هــا 
ــی  ــکان م ــما ام ــه ش ــد، ب ــی کن ــیر م ــرا تفس ــان اج را در زم
ــف  ــای مختل ــین ه ــیاری از ماش ــابه در بس ــد مش ــد از ک ده

ــد.  ــتفاده کنی اس
جــاوا در بعضــی از قســمت هــای رباتیــک کامــًا مشــهور 
ــوش  ــن ه ــی چندی ــای اصل ــان ه ــی از زب ــرًا یک ــت.  ظاه اس
و   Watson IBM جملــه  از  اســت،  مــدرن  مصنوعــی 

 .AlphaGo

2.  پایتون
یکــی از دالیــل محبوبیــت آن در رباتیــک احتمــااًل ایــن 
ــی  ــی اصل ــه نویس ــان برنام ــه Python و C ++ دو زب ــت ک اس

ــوند.   ــی ش ــت م ــه در ROS یاف ــتند ک هس
تمرکــز اصلــی زبــان ســهولت اســتفاده اســت.  بســیاری 
ــت  ــم دس ــن مه ــه ای ــی ب ــه خوب ــه ب ــد ک ــق دارن ــردم تواف از م
مــی یابــد.  پایتــون بســیاری از مــوارد معمــول را کــه در 
ــن  ــف و ریخت ــد تعری ــرد، مانن ــی ب ــت م ــی وق ــه نویس برنام
ــان  ــک زب ــاوا، ی ــد ج ــد.  مانن ــی کن ــرف م ــر، ص ــواع متغی ان

ــت.  ــده اس ــیر ش تفس
بــرای  رایــگان  کتابخانــه  زیــادی  تعــداد  همچنیــن 
پایتــون وجــود دارد کــه بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما 
مجبــور نیســتید "چــرخ را دوبــاره" اختــراع کنیــد در حالــی 
کــه نیــاز بــه اجــرای برخــی از قابلیــت هــای اساســی داریــد.  
ــکان  ــد C / C ++ ام ــا ک ــاده را ب ــای س ــال ه ــه اتص ــا ک و از آنج
پذیــر مــی کنــد، مــی تــوان قســمت هــای ســنگین عملکــرد 
کــد را بــه ایــن زبانهــا پیــاده ســازی کــرد تــا از افــت عملکــرد 

ــد.  ــری کن جلوگی
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 C ++/ C  .1
ســرانجام بــه زبــان برنامــه نویســی شــماره 1 در رباتیــک 

مــی رســیم!
بســیاری از مــردم موافقنــد کــه زبــان C و C ++ در رباتیــک 
بــه زبــان هــای مــورد نیــاز اســت.  چــرا؟ از آنجــا کــه بســیاری 
ــه هــای ســخت افــزار مــورد اســتفاده در رباتیــک  از کتابخان
از یکــی از ایــن زبــان هــا اســتفاده مــی کننــد.  ایــن کتابخانــه 
ــا ســخت افــزار ســطح پاییــن را فراهــم  هــا امــکان تعامــل ب
مــی کننــد، امــکان عملکــرد در زمــان واقعــی را دارنــد و 
زبانهــای برنامــه نویســی بســیار بالــغ هســتند.  ایــن روزهــا 
احتمــااًل از C ++ بیشــتر از C اســتفاده خواهیــد کــرد، اگرچــه 
C همچنــان یکــی از کارآمدتریــن زبــان هــای برنامــه نویســی 

موجــود اســت.  
یــا   Python مثــال  انــدازه  بــه   ++  C / C از  اســتفاده 
بــا  اجــرای همــان عملکــرد  نیســت.   MATLAB ســاده 
اســتفاده از C ممکــن اســت خیلــی بیشــتر طــول بکشــد و بــه 
کدهــای بســیار بیشــتری احتیــاج دارد.  بــا ایــن حــال، چون 
رباتیــک بســیار بــه عملکــرد در زمــان واقعــی وابســته اســت، 
C و C ++ احتمــااًل نزدیکتریــن چیــزی اســت کــه مــا رباتیــک 
هــا بــه "یــک زبــان اســتاندارد" داریــم.  ایــن واقعیــت حتــی 
ــا وجــود محبوبیــت روزافــزون پایتــون نیــز صــادق اســت.  ب




