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 مقدمه
 1)ع(  علی  امام                           " و من لم يجده صيل عليهبه  . من وجده صال  سلطانالعلم "

مغلوب ديگران ،  به آن نرسد و هر کس    يابد می، غليه  پيدا کنداست. هر کس به آن دست     مايه اقتدارعلم  

 خواهد شد. 

 

های رشته مهندسی کامپيوتر در مقطع تحصيالت تکميلی و نيز نام  نام يکی از گرايش  هوش مصنوعی

های اخير هوش مصنوعی و  پيشرفت است.  مهندسی کامپيوتر در مقطع کارشناسی  يکی از دروس رشته  

روزمره زندگی  در  آن  نقش  شدن  اهميت    بشر  پررنگ  افزون  و  بشریروز  دانش  از  شاخه  لزوم    ،اين 

روی  بيشتر  گذاری  سرمايه همهرا    آنبر  کشوراندرکاران  دست   به  فناوری  و  پژوهش  گوشزد    آموزش، 

، آموزش خوب مفاهيم اين رشته ریگذا انجام اين سرمايههای  روشبهترين  يکی از  بدون شک  .  کند می

های درسی مناسب و  های انجام اين کار، تأمين کتابش روؤثرترين  و يکی از مها  دانشگاه  به دانشجويان

 متون دانشگاهی با کيفيت است.

 2رويکردی نوين به هوش مصنوعیکتاب    ،دانشگاهی اين درس  جعامرترين  محبوب يکی از معتبرترين و  

تن  که    است دانشمنداتوسط دو  ناماز  به  رشته  اين  راسل  هاین  برکلی(     استورات  دانشگاه  پيتر )از  و 

در بيش از هزار دانشگاه از بيش از صد کشور جهان تدريس  و    شدهنوشته  )از شرکت گوگل(  نورويگ  

 هر چند که درس معرفی شده است. اين   ولار سوی وزارت علوم به عنوان مرجع ا همشود و در ايران می

های متفاوت ارائه شده. اما متن سنگين کتاب اصلی  های متعددی از اين کتاب با کيفيتن ترجمه در ايرا

،  های ارائه شدهبرخی از ترجمهکيفيت پايين  نيز  و    و موجز بودن بيش از اندازه آن در برخی از موارد

 
 20ابن ابی الحديد، ج   ،شرح نهج البالغه 1

2 Artificial Intelligence, A Modern Approach 



 
 

  ی با ابهامات   را  اين درسن  او حتی برخی از مدرس  نمودهدانشجويان اين درس دشوار    برایرا    آنمطالعه  

 رده است.کمواجه 

که ضمن ارائه يک ترجمه درست و روان از متن اصلی اين کتاب، و با الهام   مبه همين دليل تصميم گرفت

بوده    رايجبه شدت  اين سرزمين  گذشته  که در  علمی    هم بر کتب م  نويسینگاری و شرحاز سنت حاشيه  

و در انتهای هر فصل   نمودهناسايی  را شمتن کتاب    نقطه دشوار از  (250دويست و پنجاه )بيش از  ،  1است 

برطرف    آنبرای دانشجويان و مدرسان    اين متن ارزشمندابهامات موجود در    تا  ها بپردازمآن توضيح  به  

در انتهای هر با جزئيات کامل  ها را  انتخاب نموده و آنرا  هر فصل  از برگزيده    هسئلپنج م. همچنين  ددگر

همچنين مطالب فصل اول اين کتاب )که از مندان واقع شود.  فاده عالقهاست  مورد  ام تاکردهحل  فصل  

 است   شدهبه صورت کامل خالصه و از نو يازنويسی  ،  (باشد میترين مباحث آن  ترين و فشردهجمله مشکل 

پيچيدگی از  آن    بکاهد آن  غير ضروری    های تا  به هوش مصنوعی ندگان  برای خوانرا  و مطالعه    ناآشنا 

های مترجم و  کتاب به توضيحات و يادداشتکل  حجم  از  بدين ترتيب در حدود يک سوم  .  دکنتر  آسان

های ديگر ، در ترجمه مطلع هستماين روش تا جايی که  کرده است.  اختصاص پيدا  مربوطه  حل مسائل  

و    ديگری ندارد  مشابهرشته کامپيوتر(  معروف  های درسی  در ديگر کتاب  به احتمال زياداين کتاب و )

قطعاً اين ترجمه و توضيحات  با اين حال، .ی است که برای اولين بار در اين حوزه رقم خورده استربتکاا

،  مه متخصصان و اساتيد محترمضمن تشکر صميمانه از ه  دانم و میعاری از خطا و اشتباه نرا  پيوست آن  

کهمی  انآناز   پيشنهادات    خواهم  و  را  تذکرات  خود  ايارزشمند  مطالب  کتاب  در خصوص  طريق ن   از 

 ند.کنبه اينجانب گوشزد  sa.bagheri@iju.irصندوق پستی 

اين   اصلی  تنها در حدود    27ز حدود  اکتاب  متن  فصل آن در مقطع   10فصل تشکيل شده است که 

را ترجمه   آنفصل از    10مترجمان اين کتاب در حدود    شود. به همين دليل بيشترکارشناسی تدريس می

تاکنون چهار ويرايش از کتاب اصلی    همچنين  .دهدفصل وزارت علوم را پوشش میاند که عمده سرکرده

)ويرايش  آن    ويرايش چهارمتنها زمان کوتاهی از انتشار    ، منتشر شده است که در زمان نوشتن اين مقدمه

های موجود در بازار نيز اکثرا از روی ويرايش دوم و يا سوم ترجمه به همين دليل  .  گذشته است(  2020

در برخی از البته  از روی ويرايش دوم اين کتاب انجام شده و  نيز  اين ترجمه  اند.  شده  منتشرن کتاب  يا

  ده نمواستفاده  )مثالً در نگارش فصل اول و يا در توضيحات مترجم( از مطالب ويرايش سوم هم    موارد

مترجم به اين کتاب   هایشتاتوضيحات و يادد  ای که به دليل است. با اين حال اميدوارم که ارزش افزوده

 را تأمين کند.  محترمنموده و رضايت خواننده را تا حدودی جبران  شده است، اين نقص ضافها

 
بوعلی سينا، شرح صدرالمتالهين شيرازی بر کتاب   اشاراتتوان به شرح خواجه نصير الدين طوسی بر کتاب  به عنوان مثال می1

 عالمه طباطبايی اشاره نمود.  اصول فلسفه و روش رئاليسمو يا به شرح استاد شهيد مطهری بر کتاب  بوعلی،  الهيات شفای



مسئوالن از  که  های مختلف است. در اينجا مايلم  اين کتاب حاصل تجربه چندين ساله اينجانب در دانشگاه

درسی اينجانب به صورت غير مستقيم  های  همه دانشجويانی که با شرکت در کالسو از    دانشگاهمحترم  

اين کتاب کمک کردهبه ترج تأليف  و  عزيز محمد خالقی  اندمه  دانشجوی  ويژه  به  از ( )و  و همچنين   ،

اند، تشکر و قدردانی کنم. همچنين انتشارات محترم ديباگران که زحمت نشر اين کتاب را بر عهده گرفته

و اين کار   کنممی  قدردانی يار و ياور من بوده تشکر و    از همسر مهربان و دلسوزم که در همه اين ايام

که آرامش، امنيت و اقتدار ايران عزيز را مديون   اين سرزمينعزيز  به همه شهدای  ناقابل را با کمال افتخار  

 کنم. تقديم می سپهبد شهید حاج اقسم سلیمانیها سردار دلام، قهرمان زندگیبه و به ويژه دانم آنان می

زدی باقری ي  سيد عباس  

1399شهريور   
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حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  " يزدي عباس باقري دس سيدمهن"كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 


