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دی  ل متاورسفناوری های 

متاورسهوش مصنو در 

نت فع چالش های این

فهرست برخی موضوعات ارائه

که های د مبت بر ه ش وش جد
مصنو بو

ل ف هوش مصنو و قا ت تع
دی آن ل های 

AI&BC&IOTهمگرا 

نت آینده متاورس: این

د ارری جد ه  تج

شاخه های هوش مصنو

تحول در پردازش زان طب

ت  متاورسماه

آینده هوش مصنو در جهان و 
ایران
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ن کند جديد را تضمي سرويس هایاينترنت فعلی نمی تواند ارايه کاربردها و : چالش
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ند هفت پيش بينی که چگونه اينترنت در طول ده سال آينده تغيير می ک

 اتصال به اينترنت دايمی و اتوماتيک می شود

واقعيت افزوده و واقعيت مجازی نقش مهمی بازی خواهند کرد.

 ممکن است ماشين ها جای شغل ها را بگيرند

حريم خصوصی تبديل به نوعی کاالی عمومی می شود.

 يا(IoT)  اينترنت اشياء  به بلوغ می رسد

 کسب و کار ها و افراد در انطباق با سرعت تغييرات چالش خواهند داشت

 زمين تنها سياره متصل به اينرنت نخواهد بود



شبيه چيست ؟  2050اينترنت در 

وداينترفيس مغزی با کامپيوتر جايگزين واقيت مجازی می ش: واقيعت مجازی و هوش مصنوعی

ابر مجازی جايگزين ذخيره سازی داده در سخت افزار می شود : داده

چاپ سه بعدی : طراحی(3D) جايگزين شيوه های قديمی تر خريد می شود

 پيشرفت : امنيتAI مشکالت زيادی برای امنيت به همراه خواهد داشت

 جامعه بدون پول نقد محقق می شود: پرداخت

 الگوريتم ها نيازهای مارا پيش بينی خواهند کرد:خدمات مشتريان



   Metaverse: Cyber-Physical Convergence            متاورس: اينترنت آينده

The physical world of 
digital connectivity, 
sensing, data, compute and 
real world experiences

Digital representation of 
physical world scenarios



ادغام شده  سايبری –فيزيکی  جهان های

 عامالتت و کار محيط برای هولوگرافيک صورت به دور راه از حضور و ترکيبی واقعيت درآينده•
.شد خواهد تبديل هنجار يک به اجتماعی

  قرار خاصی مکان در فرد مجازی صورت به هولوگرافيک دور راه از حضور طريق از •
.دارد حضور ديگری مکان در واقعا فيزيکی صورت به واقعيت در که حالی در می گيرد

 دبهبو منزل، در دور راه از کار انجام و همکاری در تسهيالت دسته اين ديگر های کاربست از•
 آموزشی های کالس در آموز دانش و معلم تعامالت افزايش و تلفنی های مشاوره در تشخيص
  .است مجازی

 به تلفنی های مالقات و دور های مکان به مجازی سفر معنای به می تواند همچنين امر اين•
  .باشد خانواده و دوستان با ترکيبی واقعيت و هولوگرافيک صورت

 ایدستگاه ه توسط حس ها سنجش طريق از هولوگرامش که کرد خواهد تجربه را دنيايی کاربر•
  درک را رونبي دنيای با يکپارچه و هماهنگ صورت به پيشرفته حسی تجربه يک بدنش به متصل

.کند می



New Media: Hologram
Bandwidth requirement will grow up to terabits for 

holographic telepresence applications

color, FP (full parallax), 30 fps
(reference: N. Peyghambarian, University of Arizona)
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Effective Pixel 
Count

Approx. 
Bandwidth 
Requirement

31.5 M 1 Gbps

157 M 10 Gbps

755 M ~75 Gbps

1.19G ~90 Gbps

5.10 G 300 Gbps

19.1G 1Tbps

20” wide

Dimensions Bandwidth

Tile 4 x 4 inches 30 Gbps

Human 77 x 20 inch 4.62 Tbps

Source: 20th Century Fox





متاورسماهيت 





متاورسکليدی  فناوری های



)سبک زندگی ديجيتال(متاورسنقشه راه توسعه 



تعريف هوش مصنوعی

 يجادا اروپا کميسيون توسط که هوش مصنوعی متخصصين مجمع
  :ميکند تعريف اينگونه را هوش مصنوعی است، شده

  با اقدامات انجام و خود محيط وتحليل تجزيه با که سيستم هايی
  رفتار خاص، اهداف به رسيدن برای خودمختاری از درجه ای

 هوش بر مبتنی سيستم های .ميدهند نشان خود از هوشمندانه ای
 نياید در و باشند نرم افزار بر مبتنی کامالً  می توانند مصنوعی

 افزارهای نرم مثال، عنوان به قرارگيرند، استفاده مورد مجازی
 خيصتش سيستم های جستجو، موتورهای تصوير، تحليل و تجزيه
 روباتهای مانند سخت افزاری دستگاه های در يا چهره و گفتار

 در اي سرنشين بدون هواپيماهای ،خودران اتومبيلهای پيشرفته،
.باشند شده تعبيه اشيا اينترنت کاربردهای



ويژگی های کليدی هوش مصنوعی

بهبود خود از طريق داده
داده ها و استفاده از دانش /يادگيری از تجربه گذشته-

استخراج شده در آينده 
مسيريابی هوشمند، بهينه های مصرف انرژی: مثال

تحليل داده
 شناسايی الگوها و معانی پشت داده های کمی و -

کيفی
فهم زبان انسان و تشخيص چهره: مثال

تعامل با محيط
ق تشخيص و کنش بر تغييرات محيطی و از طري -

تغييرات محيطی
خودروهای خودران:مثال



ويژگی های کليدی يک سيستم هوش مصنوعی

کالن داده  استدالل

يادگيری حل مساله
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ارتند از ند، بر این شاخه ها ع انه ای مورد استفاده قرار  گ ش های را و از هوش مصنو در دا : شاخه های گونا

ستم ها  ساخت و  مطالعه ه که  است مصنو هوش از  شاخه ای ت ا  س ل ی قا   مطالعه ه دارد  اشاره حوزه این . پردازد داده ها  از  ادگ

ورتم ها  ار  ه طور  که  ال ق از  خود ه ط ابند بهبود  تج ا  2000 دهه از  .می عت گراف و مرکزی پردازش واحدهای ظهور  ، ورتم ،پر    هایال

ML ان ه ی م ژه ه اقتصاد، در  جمله از  مختل  حوزههای در  حا  حال در  و  شده اند  دقیق چشمگ ص برای و و  شخ  قرار  استفاده مورد  ،ال

ند گ .م

- ی ماش 1 )Machine Learning(ادگ

نا ماش 2- )Machine Vision(ب

ل و  شناسا  بهبود  درک، برای استفاده مورد  روش های و  فناوری ار  تحل ر  بر  مبت  خود ار، راز  مانند  ارردها   در  تص ل  خود  و  روند  کن

ت ات هدا ش ا  . شود گفته صنعت در  رو ا  قدرت چشمگ  افزا ان موجود، های داده محاس ورتمهای دقت م ن ال  از  م   در  ماش  ا ب

ش% 99 ه% 50 از دهه ک نا  .است افته افزا ه مانند  ارها   در  اغلب ماش  ب ل تج ر  وتحل قه و  تص ص ا  بندی ط   چهره شخ

استفاده شود ن .م



ک ات ، ه که  است فناوری از  شاخه ای رو ات ساخت، طرا ات ها  اررد   و  عمل ستم های و  رو ل،  برای امپیوتری  س د کن  پردازش و  حسگرها  کف

ل از  استفاده . پردازد اطالعات س ارسازی برای حوزه این در  مصنو هوش پتا اتها  برنامه رزی ا فرآیندها  خود ف مانجا برای رو  ه خاص وظا

  .است مستقل صورت

ا 3- ط  م مرت کمفاه ات )Robotic( رو

Natural( طب زان پردازش Language Processing(   شنا و  مصنو هوش امپیوتر،  علوم حوزه های از  و  امپیوتر   تعامل ه که  است زا

سان زان سان تعامل حوزه ه طب زان پردازش منظر  این از  . پردازد )طب( ا وط امپیوتر -ا  از  وس فط شامل همچن  . شود م

کهای ا  تکن ه برای محاس ل تج ش وتحل ا  برای طب م  ونما ه زان پردازش ه دس سان ش  توسعه عت ه 2000 دهه از NLP .است ا

نون و  است افته ل مانند  ارها   در  معموال  ا د  .شود  استفاده ماش  توسط ترجمه و  م  ه گفتار   ت

)NLP(پردازش زان طب  4-

ه 5- ستم های خ  )Expert System(س

ک  ند که در  سان متخصص عمل   حوزهٔ نرم افزارها هس ک ا ار و . ( کنندتخص مانند  ه خود ل نقل نت راننده وسا ه این )متصل 



ک 7- ورتم ژن Genetic Algorithm)(ال

کهٔ  گر د  ش کد ا  اال  اد و  اط درو ز ل شده است که ارت شک ک عص مصنو از تعدادی عنا ساده  اسخ های دینام ا  ارند و 

ستم را پردازش نمایند ه س .خود، قادرند اطالعات ورودی 

اشفه ای جست وجوی ک ه سازی را  طب انتخاب روند  که  است م اشف ا  که( اشف  این . کند ش ده ن  همتام  ،) شود نام

جاد  برای معمول صورت ه د  راه حل های ا ورتم های . شود استفاده جست وجو  و  بهینه سازی مسائل در  مف  در  ژن ال

ک، ، علوم بیوانفورمات ا ، محاس ، اقتصاد، مهند د، ش ک، تول ات، ف گر  و  داروشنا راض   .دارد اررد   موارد  د

که 5-  )Neural Networks( های عص ش

)Chips(واحدهای پردازش هوش مصنو -8

اه رچه .اند شده بهینه مصنو هوش فناوری از  استفاده برای که  افزاری سخت های دست تا  مصنو هوش شاخه این ا د  س  است، جد

ش اما  ارد 6/6 از ازار  ل  در  شاخه این از  موثر  نقدین  حجم که  شود   بی  پ ل ارد  91 ه 2018 سال در  دالر  م ل  2025 در الر د  م

از  .برسد ش ه ن ش هوشمند، شهرهای هتوسع مانند  متعددی عوامل از  نا  مصنو هوش پردازش واحدهای افزا  برای تقاضا  افزا

ات ظهور  و  هوشمند  های خانه .است کوانتو  محاس



ن وسیع ، هوش حوزه ت ه  شامل مصنو ط خدمات ل دهای های دسته از  ک هیچ در  که  است مرت قه ق اسال  مانند  اند، شده یبند ط

اه کنند  استفاده خدمات بهبود  برای مصنو هوش های فناوری از  ا  که  ساز  تجسم افزارهای نرم و  داده های ا دهند  اجازه ارر   ه ا  م  خود  م

ــهای از  . کند  استفاده مصنو هوش فناور

ضرورت شکل گيری متوازن زنجيره ارزش

زيست بوم هوش مصنوعی         

خدمات هوش مصنو -9

 مجالت پژوه و محققان -1
جیتا -2 رد اقتصاد د  لعمل
س بودن  -3 داده هادر دس



دارند توجه  مصنوعی  هوش برنامه های  ساخت  به  که  هستند افرادی  :دهندگان توسعه 1.

 توجه   ،عميق عصبی  شبکه های  کارگيری  به  در ويژه به  مصنوعی  هوش تئوری  پيشرفت  و درك به  که  هستند افرادی  :گران تحليل2.

 .دارند ويژه

.رگوالتوردارد برعهده تأييد و نظارت قوانين ، ايجاد وظيفه  مصنوعی  هوش بوم زيست  در :گر تنظيم3.

 اين  به  جه تو با .می گيرد قرار خودران خودروهای  حتی  يا مصنوعی  هوش بر مبتنی  تصميمات تأثير تحت  افراد زندگی  :شناسان اخالق4.

 عی مصنو هوش سيستم های  شفافيت  و پاسخگويی  انصاف، نگران منتقدان، و مفسران گذاران، سياست  جمله  از افرادی  مسأله ،

 در شفافيت  و بی طرفانه  رفتار انصاف، از تا باشد فنی  افزار نرم کيفيت  از فراتر بايد توضيحات گرايان، اخالق جامعه  برای  .هستند

.شود حاصل  اطمينان تصميم گيری ها

 ظرن در را بيمه  شرکت  يک  مثال، عنوان به  .می کنند استفاده مصنوعی  هوش سيستم های  از که  هستند افرادی  کاربران :کاربران5.

 نهايی  رانکارب .بفروشد مشتری  به  را نامه ها بيمه  هزينه ای  چه  با که  می گيرد تصميم  مصنوعی  هوش ابزار از استفاده با که  بگيريد

AIهستند آن مشتريان و شرکت  مدير حالت  اين  در.

زيست بوم هوش مصنوعی



مناطق جغرافيايی برتر   (RCA)برتری رقابتی



2018-2009مناطق جغرافيايی برتر هوش مصنوعی  (RCA )مزيت مقايسه ای 



نيازمنديهای زيرساختی هوش مصنوعی



رابطه اليه های زيرساخت فنی هوش مصنوعی



نمونه ای از جمع آوری و پردازش داده توسط دوربين در روز



نمونه ای از جمع آوری و پردازش داده توسط دوربين در شب



Use case of AI





IOT&BC&AI همگرايی: مسئله اصلی  

IOT:SENSING
AI:THINKING
BC:REMEMBERING



در پردازش زبان طبيعی      تحول:چالش پ
  ادیيز قاتيتحق  که است موضوعی وتريوکامپ افراد نيب ارتباط

صحبت یيتوانا یينها هدف.است شده انجام آن مورد در تاکنون

دادن  پاسخ و سیيانگل مثل  زبانی با وتريکامپ  با کاربر کردن

دقادريبا واقعی مصنوعی هوش کي.است زبان همان وتربهيکامپ

  روزی که دوارنديامAIنويسان وبرنامه باشد کار نيا انجام به 

  حيوترتشريکامپ برای خودرا خواسته ساده انیيب بتوانندبا انسانها

برنامه گريد بيترت نيا به باشد پاسخگو خوبی به زين وآن کرده

کنارگذاشته عامل ستميس به مربوط وقراردادهای معمولی سیينو

.شد خواهد



3 key areas where AI and IoT are being combined







 ارتباطی سيستم های در مصنوعی هوش آينده، درجديد مبتنی بر هوش مصنوعی بومی  شبکه های -1
 دمانن جنبه هايی طريق از که شود می  ادغام موبايل

 برنامه های و الگوريتم ها ،داده ها ،بی سيم معماری
  جديد هوشمند شبکه يک عنوان به کاربردی

 یفناور اين ششم، نسل شبکه های در .ظهورمی کند
 داشت، خواهد وجود فرض پيش و بومی صورت به
 نعنوا به آنها از استفاده جای به که معنی اين به

 ابتدای در فناوری اين ،بهينه سازی ابزار يک
 .دش خواهد پشتيبانی شبکه ها اين طراحی مالحظات

 مصنوعی هوش از استفاده جای به می رود انتظار
 برای پايه ای صورت به بهسازی، راستای در

 خودبهينگی هوايی، رابط بهينه سازی و طراحی
 و فطي از شناختی استفاده ،گيرنده ها و فرستنده ها

 عهتوس ، کلی طور به .شود استفاده محتوا از آگاهی
 ود از می تواند ششم نسل شبکه در مصنوعی هوش
:باشد زير منظر

رابط هوايی مبتنی بر هوش مصنوعی بومی -1

معماری مبتنی بر هوش مصنوعی بومی  -2



Usage scenario expansion from 5G to 6G

eMBB

mMTC uRLLC

IMT-2020 
usage scenarios

Usage scenarios 
expansion

+AI

eMBB+

uRLLC+

+Sensing

mMTC+

IMT for 2030 and beyond
usage scenarios

Super Mobile Broadband

Ubiquitous 
Massive 
Connection

Superlative 
Ultra-Reliable 

and Low-Latency 
Communication

Quality 
Guaranteed 

Network 
Artificial 

Intelligent 

Integrated 
Communication and 

Sensing



تجربه کاربری جديد         
Senses, Throughput and Latency

Complet
ed image

Visual 
trick

Vision Hearing SmellTasteTouch

Text

Image

Voice

Video

VR/AR

Hologram

Multimedia Evolution

Human
Senses

Multidimensional information 
consumes multiple bandwidth

Experiences on a single dimension are 
enhanced and consumed more bandwidth

In addition to bandwidth, more requirements 
are put forward for network latency

Extreme experience requires 
superior network capabilities

25Mbps~5Gbps

VR/AR Hologram

Band
width

4 Tbps ~ 10 Tbps

4K/8K HD

Band
width

35Mbps~140Mbps

User experience goes from single sense to five senses

VR/AR Hologram

5 ms ~ 7 ms Delay Submillisecond

4K/8K HD

Delay15 ms ~ 35 ms

Throughput goes up higher and higher

Latency falls down lower and lower



رابط هوايی مبتنی بر هوش مصنوعی بومی

ط این د  هوا  را ی و  مصنو هوش هایفناوری عمیق ادغام ا  جد ، ادگ ف  ماش ط طرا در  پ جاد  فع مدوالر  بر مبت  هوا  را  این .کرد  خواهد  ا
ژ  از  استفاده و  عمیق استخراج امر  ط مانند  عدی چند  هایو ،  و  داده تحقق را  ارران  و  خدمات تداخل، ، منابع رادیو، مح ت ارا ل رد  اطمینان، قا  در  عمل

ت و  واق زمان که امن م  هایش ان ه را  س ل م ع این .خشد بهبود  توج قا که ه موض ا  برای ها ش ار  ه دس ام و کردی  خود - مک  خودت
 .کند

ط ت و  ازد اتصال، تواند  بو مصنو هوش بر مبت  هوا  را ل ق از  را  داده و  کن  خش اطمینان قا ی ط ان و  انتها  ه انتها  ادگ  سازی سفار  ام
ش و  حسگری برمبنای ط سازنده ف  اجزای این، بر  عالوه .دهد ارتقا  خاص سناروهای در عمیق بی  پ ب ذیر  طافانع طور  ه توانند  هوا  را  تا  شوند  ترک
ت ا  .کنند  برآورده مختلف سناروهای الزامات ل ی، هایقا ش ادگ م و  بی پ ی،تصم ستم ه تواند  مصنو هوش گ ا ایهس  ه تا  کند   مک  ارت
شگرانه( فعال صورت م  انتقال هایفرمت )پ ات و  س ا عمل ک براساس را  ارت م ارر   رفتارهای و  تراف ف اهش  اعث و  کنند   تنظ نده در  برق م  و  فرس
نده سازی و گ ت انتقال در  انرژی وریبهره حدا  .شوند ب

ستم در  ق از  ،ارره چند هایس ی ط اه ) RL( تق  ادگ ست ه هایا ات و  ا گنال براساس توانند  ارر   تجه ، هایس اف  ه را  انال  منابع و  دس در
ار  صورت ح است ممکن هرگره .کنند  هماهنگ خود م ازخورد  براساس را  پرتو  جهت و  انتقال قدرت مانند  خود  انتقال هایط   ب  تداخل حذف ه که  کند   تنظ

ت رساندن حدا  و  ها گره ستم ظرف   .کند مک  س

ـه از اهـداف نهـا را اطـات معنـا  ه اطالعـات، ارت ی ماش و نظ ادگ ش فناوری  ل و توسعه ب ب متقا ا ترک ـد مبتـ بـر هـوش ـط هـوا جعالوه بر این،  د
ل خواهد شد د گر تنها . مصنو بو ت ا د ستم ارت ت تمرکز نخواهد کرد برانتقالس اسـاس محتـوا کـه ممکـن اسـت توان اطالعـات را بر مهم از همه، . ب

ــارران، برنامــه ــارردی و در  ادلــه نمــود ســناروها هــا  اشــد، م ع  م خهــای  بهینــه و کســب داده حســگریدر همــ حــال، . متنــ م و حــ هــای صــو از چــالشســ
.اص در این زمینه خواهد بود



معماری مبتنی بر هوش مصنوعی بومی  -2

که قدرت و  ذیری انعطاف ا هایش ت چهار  و  داشت خواهد  همراه ه را  ارت ل  و  ارران  سدس  در  را  زر  قا
 :دهد قرار  ها کت

پردازش قدرت بهبود -1

نه اهش-2 ه های ه   هاداده پردازش و  سازی ذخ

ش -3 س در  افزا   داده ها بودن دس

ک بهبود-4 ی هایحل راه ظهور  مانند  ها تکن ب. ابر بر  مبت  عمیق ادگ ات ترک  در  ا  مه بر  مبت  و  ریاب محاس
س ی قراردادن دس س ک عنوان ه ماشی  ادگ  را  ایدس ن چ ارردی،  هایبرنامه و  ارران  برای و
ش .دهد افزا



آينده هوش مصنوعی



متاورسیزندگی آينده 



يک خبر

 ریفناو اين روی را خود تمرکز مصنوعی، هوش حوزه ی در کنونی روند دنبال کردن با فيسبوک می گويد متا مديرعامل ،زاکربرگ مارک
.کرد خواهد معطوف

 مطرح ار صحبت هايی اکنون بود شده متا سرمايه گذاران از بسياری عصبانيت باعث گذشته سال دو طی او تصميمات که زاکربرگ مارک
.است شده متبوعش شرکت سرمايه گذاران خوشحالی باعث سرانجام که کرده

 هر مثل زني فيسبوک کرد اعالم شد برگزار شرکت اين سرمايه گذاران با قبل روز چند که تماسی در متا مديرعامل ،می نويسد فيوچريسم
 از يکی مصنوعی هوش فناوری می گويد زاکربرگ .می دهد قرار اولويت در را مصنوعی هوش توسعه ی ديگری، بزرگ فناوری شرکت

 ميليارد ١۴ هنگفت ضرر با متاورس بخش در ٢٠٢٢ سال مذکور شرکت اينکه به توجه با .است ٢٠٢٣ سال برای متا برنامه های مهم ترين
.کرد اخراج نيز را خود کارکنان از بسياری شد، مواجه دالری

  گفته ی به که يافت افزايش درصد ٢۴ شرکت اين سرمايه گذاران با زاکربرگ جلسه ی از بعد روز صبح ١١ ساعت تا متا سهام ارزش
.است اخير سال ١٠ در شرکت اين سهام قيمت روزه ی يک جهش بزرگ ترين ،بلومبرگ

 و هندسیم کارهای در مفيد مصنوعی هوش ابزارهای ادغام روی بيشتری تمرکز متا گفت مالکيتش تحت شرکت سرمايه گذاران به زاکربرگ
 اربرانک همچنين و تبليغ دهندگان بيشتر رضايت باعث دارند اعتقاد برخی که اقدامی داشت؛ خواهد محتوا توصيه ی الگوريتم های بهبود
.شد خواهد

 ً  و الگوريتم ها در مهمی تغييرات آينده ماه های طی بايد شرکت ها از بسياری مصنوعی، هوش رشد سرسام آور سرعت به توجه با قطعا
.دهند ارائه خود خدمات



و هم افزا نوآورتبديل شدن به يک نيروی متخصص، ماهر، : يک توصيه



قابل تمرکز توسط ايران برای به کارگيری هوش مصنوعی حوزه های

http://ai-center.ir/airoadmap



ازه اما اين حكايت ت –به پايان آمد اين دفتر 
آغاز شد

با تشكر از توجه شما

47


