
 

 هوش مصنوعی در پرینت سه بعدی

 

بیشتری  امروزه و  بیشتر  استفاده    تولیدکنندگان  بعدی،  پتانسیل    ازکامل  برای  سه  پرینت  تکنولوژی  به های 

  خود ادغام می   بعدی   سه  رپرینت  روش هایهای مختلف را در     و الگوریتم  کردههای مبتنی بر ابر تکیه    حلراه

است و بنابراین   انقالب صنعتی چهارم به عنوان یک فرآیند دیجیتال، بخشی از. فناوری پرینت سه بعدی  کنند 

به طور فزاینده ای برای   ماشینمانند یادگیری    مصنوعیکه در آن هوش  محسوب می شود  جزء مهمی از عصری  

قادر است حجم زیادی از داده های  (AI) . هوش مصنوعیمورد استفاده قرار می گیردبهینه سازی زنجیره ارزش  

اهمیت تصمیم گیرنده  دلیل است که به عنوان یک  پیچیده را در زمان بسیار کوتاهی پردازش کند، به همین  

پیدا می کند.   این مقاله  فزاینده ای  این  توضیح میدر  یادگیری ماشین چیست و چرا  از   زیرمجموعه دهیم که 

 .کند  کمک می فناوری پرینت سه بعدیدهی آینده  هوش مصنوعی به شکل
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 ؟کدامند های آن در صنعت پرینت سه بعدی و کاربرد  چیست  یادگیری ماشینی

موعه ای از هوش مصنوعی است و به عنوان سیستم یا نرم افزاری تعریف می شود که از  یادگیری ماشینی زیرمج

برای بررسی داده ها و متعاقباً تشخیص الگوها یا تعیین راه حل ها استفاده می کند. برخالف تصور   هاالگوریتم  

می  باز  1940دگیری ماشینی یک پدیده جدید است، می توان گفت که آغاز آن به دهه  رایج مبنی بر اینکه یا

محققان   اولین  که  زمانی  از  با  گردد،  الکتریکی  استفاده  کردند. مدارهای  مغز  های  نورون  بازسازی  به   شروع 

این دستگاه قادر بود    .اولین موفقیت بزرگ در این زمینه بود  1957  در سال   Mark I Perceptronدستگاه

دستگاه از اشتباهات انجام شده در   انجام این کار، اینبرای  داده های ورودی را به طور مستقل طبقه بندی کند.  

اساس کار    این فرایند   از آن زمان،بخشید.  می  در طول زمان طبقه بندی را بهبود    استفاده وتالش های قبلی  

یادگیری ماشینی   امروزه  ند.ه ااین فناوری شد   های  و پتانسیل  قابلیت هاو محققان مجذوب    ه استگذاشته شد 

سازی   های درمانی شخصیکاربرد  وهای چت هوشمند    از تشخیص گفتار تا ربات ،  در تمامی عرصه های زندگی

 .گیرد مورد استفاده قرار می  شده

 



 

 نظارت نشدهیادگیری ماشینی و یادگیری ماشینی نظارت شده  مقایسه 

. برای تاسهای مختلف مهم    ها و مدل  بین روش  شخیصتو    ند یادگیری ماشینی یکسان نیست  روش های  همه

نظارت   ماشینی  یادگیری  بین  باید  نظارتشده  مثال،  نظارت شده   نشده  و  ماشینی  یادگیری  قائل شد.  تفاوت 

در  خروجی(  های  )داده  هدف  متغیر  و  ورودی(  های  )داده  شده  بندی  طبقه  های  داده  که  است  آن  مستلزم 

داده های که سپس داده های دسته بندی نشده )  با استفاده از این داده ها تعیین می شوددسترس باشند. مدل  

نرم ،  نشده  نظارت  یو خود متغیر هدف را برای آنها تعیین می کند. در یادگیری ماشین  کردهجدید( را بررسی  

الگوها را تشخیص   یا راه حل هایی را بر اساس داده   داده افزار متغیر هدف )داده های خروجی( ندارد، اما باید 

دهد.   پیشنهاد  ورودی  درهای  نیمه    همچنین  از    شده  نظارتیادگیری  کمی  مقدار  از  پیش  تنها  از  های  داده 

تعریف شده در حجم زیادی از داده های خام برای آموزش مدل استفاده می کند و یادگیری تقویتی که در آن 

سیستم خود را بر اساس قوانین از پیش تعریف شده می آموزد. بنابراین کاربران باید روش مناسب را بر اساس 

 .داده های خام و متغیر هدف انتخاب کنند 

 پرینت سه بعدی  صنعت در یادگیری ماشین ز استفاده ا 

از قابلیت  سه بعدی  چاپفناوری   برد. از   های یادگیری ماشینی بهره می  به عنوان یک فرآیند تولید دیجیتال، 

داده که  بی   آنجایی  افزهای  ارزش  زنجیره  طول  در  واقعی(  زمان  )در  می   جمعایشی  شماری  پردازش  و   آوری 

  برایهدف استفاده کرد.    حالتواقعی و متعاقباً تعریف مجدد    حالتتوان از آنها برای تجزیه و تحلیل    شوند، می

تعریف   کار،  این  با هم   دادهاینکه کدام  انجام  دارد  مرتبط   ها  اهمیت  استفاده    به  و   هستند  وابسته فرآیند مورد 

برای  است مناسب  گیری  اندازه  ابزار  ادغام  و  یافتن  بعدی  گام  الگوریتم   دریافت.  یا  تعریف مدل  از  قبل  مقادیر 

است که تمام مراحل در طول زنجیره مناسب برای جمع آوری و پردازش داده ها است. درک این نکته نیز مهم  

افز می  ایشی ارزش  تأثیر  یکدیگر  طراحی    . گذارند بر  مثال،  عنوان  اجزای    بربه  و   نهاییکیفیت  گذارد  می  تأثیر 
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تا   شند تالهای بیشتری در    شرکتهر روز  کیفیت قطعه مورد نظر بر طراحی تأثیر می گذارد. به همین دلیل،  

در پرینت سه بعدی   زایای هوش مصنوعیافزاری جامع ارائه دهند که با استفاده از آن بتوان از م  حل نرم  یک راه

 استفاده کرد.به بهترین شکل ممکن 

 برای پرینت سه بعدی طراحی هوشمند

 در این مرحله .  نیاز است،  CAD  موارد یک فایلدر ابتدا به یک فایل، در بیشتر    قطعه  پرینت سه بعدی یک  برای

افزار نرم  اکثر  به عنوان مثال،  ببرند.  بهره  از هوش مصنوعی  توانند  از هوش هاشرکت ها می  بازار  ی موجود در 

استفاده می  تعریف شده  از پیش  براساس متغیرهای  به کاربران  انواع طراحی هوشمند  برای پیشنهاد  مصنوعی 

مورد نیز    توپولوژی  سازی  بهینه به عنوان طراحی مولد شناخته می شود. یادگیری ماشین برای    کنند. این فرآیند 

افزارقرار می گیرداستفاده   نرم  از  بسیاری  بهینه  ها.  و استفاده  تولید، مواد    نیز پیشنهاداتی در مورد روش های 

 .گرددپایدارتر و قطعات کارآمدتر تولید  هزینه ها و در صرفه جویی سبب  می تواند   ویژگی این .ارائه می دهند
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 قطعه پرینت سه بعدی شده تضمین کیفیت

از تولیدکنندگان را در دستگاه  دوربین  ،امروزه بسیاری  ادغام کرده  ها و حسگرهایی  توانند  اند که میهای خود 

و زنگ خطر را به صدا در آورند یا در صورت لزوم چاپ را متوقف کنند. در این مرحله مهم   کردهچاپ را ردیابی  

مقادیر مورد نیاز را اندازه  چگونه تعریف می شود تا بتوان    سه بعدی  پرینتاست که بدانید کیفیت قطعه در حین  

. نیز مهم است  کدام عمل باید توسط ماشین در کدام مقدار آستانه انجام شودنکه  ایتعریف کرد. همچنین تعریف  

هایی    توانند این پارامترها را به طور مستقل تعریف کنند و مدل را بر اساس داده  ها می  برخی از الگوریتم  امروزه

 . اند توسعه دهند  آوری شده که قبالً جمع
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