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خالصه سخنرانی
	اند. به عنوان مثال در صنعت فیلمپهپادها در موارد زیادي در جوامع امروزي مورد توجه قرار گرفته

برداري توسط دووربین پهپاد این برداري و عکسسازي و عکاسی بسیار مورد استفاده هستند. فیلم
هاي مورد نظر بگیرند زیبایی را از صحنهايههاي ویژه و عکسسازد که سکانسامکان را فراهم می

سازي و گسترش کاربرد برداري نیست. به منظور بهینههاي معمولی قابل فیلم و عکسکه با دوربین
هاي پهباد استفاده از هوش مصنوعی امري ضروري است. تحقیقات علمی که از هوش مصنوعی در 

آوري اطالعات پهپادها قابلیت جمعاند.برداشتههاي بزرگی در جهان علمکنندگامپهپاد استفاده می
هاي گذشته هوش مصنوعی از مناطقی را دارند که قابل دسترسی توسط انسان نیست. در دهه

دست آورده است ي خودروهاي بدون سرنشین من جمله پهپادها بهموفقیت چشمگیري در زمینه
هاي کشاورزي، ساخت مله در زمینهطوریکه در کاربردهاي متفاوت قابل استفاده است من جبه

computer vision ،object detection ،deepهاي متنوع در هوش مصنوعی مانند تکنولوژي

reinforcement براي ایجاد یک پهپاد خودکار بسیار ضروري هستند. پهپادهاي خودکار در
و یا غیرقابل انجام هاي چالش برانگیز براي انجام کارهاي پیچیده که توسط انسان مشکل محیط

است، بسیار ضروري هستند. در این سخنرانی، ما به بررسی کاربردهاي پهپادها که از هوش 
هاي متنوع هوش پردازیم. همچنین نشان خواهیم داد تکنولوژياند میمصنوعی استفاده کرده

برد هستند.ها ما پرکارمصنوعی چگونه در ساخت پهپادهاي خودکر موثر بوده و در زندگی روزمره

کندار میانجمن انفورماتیک ایران برگز

کاربرد هوش مصنوعی در پهپاد
اللهیسخنران: خانم دکتر هدي آیت
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درباره سخنران
هاي الزهرا و صنعتی شریف اللهی مدرك کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاههدي آیت

دریافت نمود. ایشان داراي تجربه کاري در شرکت مگفا و بخش کامپیوتري بیمارستان امام خمینی 
انشگاه راچستر امریکا، دانشکده دورة دکتراي خود را در د2013باشد. در سال تهران نیز می

نتنه شروع کرد. ایشان در مسابقات آسیم چند هاي بیمهندسی برق و کامپیوتر در زمینه شبکه
اند، بهترین دستیار استاد و همچنین مسابقه ارتباط علم و هنر که در دانشگاه راچستر برگزار شده

گشت به ایران، در دانشگاه صنعتی شریف دوره مقام اول را کسب نمود. بعد از اتمام دوره دکترا و باز
Massiveسیم با تکنولوژيهاي بیپسا دکتراي خود را در زمینۀ پهبادهاي خودکار و شبکه

MIMOهاي هاي معتبر در زمینهها و کنفرانسهاي متعدد در روژنالایشان داراي مقاله.آغاز کرد
هاي هاي تحقیقاتی ایشان بر روي شبکهینهباشند. زمهاي کامپیوتري و هوش مصنوعی میشبکه

سازي انرژي متمرکز است.خودکار، و بهینهسیم چند انتنه، پهپادهاي بی


