
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2019در گارتنر  Artificial Intelligence=AI)روند رو به رشد هوش مصنوعي )

توجهی  رشد قابلکسب و کارها  توسط AIپذیرش براي هوش مصنوعی منتشر کرد.  جذابيت فناوري راچرخه جدید  ، گارتنر2019در اوایل سال 

درصد تا  ۴اند از استفاده نموده هوش مصنوعیاز هایی که سازمانتعداد ، Gartner 2019طبق نظرسنجی سال  بدین ترتيب  .کندرا تجربه می

 (graphic processor unit وري هوش مصنوعیابا این حال، تاکنون تنها دو فن ه است.افزایش یافت 2019و  201۸هاي بين سالدرصد 1۴

GPU accelerators) شناسایی گفتار و  (Speech Recognition)  اند. رسيدهیا جایگاه واقعی فناوري در بازار وري فالت بهرهمرحله  به

همراه می  هيجان و تجربه زیادي که با دارندیا محرک فناوري قرار  Technology Triggerمرحله اول منحنی یعنی در  هافناوري اکثریت

 باشد.

این تاثير صنایع و مواردي که تحتمبتنی بر وب مرتبط با هاي دادهپایگاه، ما تعداد زیادي از براي پرداختن به جزئيات پذیرش هوش مصنوعی

هاي دربرگيرنده به جز حوزه 2019هاي بررسی شده در سال روند برتر در مجموعه داده 15م. شکل زیر استخراج نمودیرا  گيرندروند قرار می

 باشد.ماشين میهایی همچون یادگيري عميق و یادگيري  فناوري

 

 

 وريابراي هر فنمورد مطالعه هاي حوزه: 1شکل 

 :گيردمتفاوت هستند را دربرمی AIکه از نظر پرداختن تخصصی به حوزه  تحليل ما سه نوع منابع وبهمانظور که از نمودار باال مشاهده می شود، 

 مانندهاي هوش مصنوعی درحوزه تخصص صریحعمومی در حوزه کسب و کار بدون  هايوبالگ:  

businessinsider.com and independent.co.uk 

  عنوان هب .اندمتمرکز شدهوکار دیدگاه کسب بروري و هم افنوبالگ هاي فناوري در حوزه فناوري و مباحث دیجيتال که هم بر دیدگاه

 techcrunch.com and theverge.comنمونه: 

 مانند: اندوي هوش مصنوعی و یادگيري ماشين متمرکز شدهصورت تخصصی بر رهیی که بهابالگو 

machinelearningmastery.com and aitrends.com 

 



 

 با باشد. مباحثیمی مصنوعی بر موضوع هوش تمرکز با هاییوبالگ و فناوري هايبالگ در عمده بخش شود، می مشاهده نمودار از که همانطور

 هاي عمومی هوشو حوزه کوانتومی محاسبات یا سيستم هاي خودران، خودمختار رانندگی مانند قابل توجه، نظارتی و زیرساختی اخالقی، عناوین

 اختصاص داده است. خود به را توجهی عمومی تعداد قابل اخبار در نيز مصنوعی،

 :صنعتهوش مصنوعي در 

 در ارتباط هستند: B2Cو  B2Bبا صنایع مختلف ترندهاي مطرح شده دهد که چگونه نمودار زیر نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روندهاي هوش مصنوعی در صنایع مختلف: 2شکل 

 تري بياندازیم:از این موارد نگاه دقيقبه برخی حال 

 که این فناوري به یکی از مهمترین اجزاي ماشين باشد؛ تا جاییبا صنعت خودرو مرتبط میبه شدت  بينایی کامپيوتري یا بينایی ماشين

 یا دستيار راننده تبدیل شده است. و هاي خودران 

  :هاي هوافضا مانند هواپيماهاي بدون بلکه شامل دستگاه ،وسایل نقليه خودکار لزومًا خودرو نيستند ،در تحليل ماوسایل نقليه خودران

 د. باشوساز در حال توسعه خودروهاي بسيار تخصصی میصنعت ساخت ،در نهایت هاي فضایی نيز هستند.سرنشين و ربات

 هاي خود نزدیک می شوند، محدودیت به پردازش قدرت نظر از سنتی هاي رایانه که هنگامیQuantum Computing 

 براي آن از که جایی فضا، و هوا حوزه در گسترده طور به کوانتومی محاسبات. کند می خود جلبهب را شما ی( توجهم)پردازش کوانتو 

با صنعت هوش مصنوعی ارتباط باالي در حال حاضر  گيرد،مورد استفاده قرار می شود،می استفاده پرواز فيزیک پيچيده هايچالش رفع

باشد که محاسبات کوانتومی در این صنعت خيلی کم است؛ همين ارتباط کم نيز ناشی از این میانرژي به علت کاربردهاي احتمالی آن 

 ده است. بينی شحلی براي انرژي در آینده پيشخود به عنوان راه

  خودکار سازي رباتيک فرآیندها(RPA )که در مقابل ربات هاي فيزیکی که در  ،شودهاي مجازي یا نرم افزار انجام میوسيله رباتهکه ب

کنند؛ بسيار شود قرار دارد. خودکارسازي رباتيک فرآیندها در صنایع خدمات مالی یا مدیریت پول فعاليت میساخت و توليد استفاده می

 نماید. هایی از قبيل تعيين اعتبار، تأیيد و کشف تقلب در امور مالی را خودکار میروتين RPAکه جایی. تا استري ضرو

 



 

. رابط کاربري دارند اهميت فروشیخرده و مد سرگرمی، مانند B2C صنایع براي مخصوصاً Conversational UIرابط کاربري مکالمه اي 

هاي صحبت کردن با یک انسان واقعی را صورت طبيعی را دارد و ویژگیاي ساده از یک چت بات است که قابليت پردازش زبان بهاي تجربهمکالمه

 .دارد مدت کوتاه ازاندچشم یک در تأثير و دگرگونی را بيشترین که است هاییفناوري از یکی مکالمه رابط گارتنر، گفته نماید. بهمیسازي شبيه

 :موارد استفاده هوش مصنوعي

 نشان می دهد:از موارد استفاده و کسب و کارها مستقل  هاي در نظر گرفته شده با صنعت رانمودار زیر ارتباط ترند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موارد استفاده هوش مصنوعی: ۳شکل 

 حال به بررسی جزئيات شکل باال می پردازیم:

  حوزه خدمات مشتري محبوب هستند. به خصوص در  ها هوش مصنوعی به ویژه درایم، آزمایشتجربه کردههمانطور که بيشتر ماB2C 

 شرایط مناسب براي کرد، در نتيجه یک  بنديطبقه هابستهبه طور تقریبی به تعداد متناهی از  توانهاي مشتري را میيشتر درخواستب

، NLP مربوط به پردازش زبان يهاکنند و تمام گرایشتعامالت مشتریان از زبان استفاده می . اکثرشودمیایجاد و اتوماسيون داده فراهم 

Chatbots ،تشخيص گفتار ،Assistants  مجازي وConversational UIs تر، ارتباط در این حوزه برجسته هستند. با درجه کوچک

 مشاهده است.مشتري به طور کلی قابل و جذبها هم براي بازاریابی این تکنولوژي

  گفتهمحاسبات کوانتومی به شدت با توليد مرتبط است. مطابق IBM وري است. محاسبات اترین ذینفعان اوليه این فنتوليد یکی از مهم

 ا افزایش دهد.سازي زنجيره تامين رسازي براي توسعه محصول و بهينهشبيه ،تواند وظایف مهمی مانند کشف شيمياییکوانتومی می

 :شود و راري ارتباط استفاده میقیک مفهوم نسبتاً انتزاعی است که عمدتًا براي بر افزودهدر نظر داشت که هوش باید  هوش افزوده

را تقویت ها ( هوش انسانشدن با هوش انسان)بجاي جایگزین  دهد که در آینده هوش مصنوعیخاطر می اطمينانما همچنين به 

ها قبالً توسط انسانفکري که  کارکه قادر به یادگيري هر نوع  -آالتهوش ماشين -مصنوعی عمومیهوش  ،بخش مقابل. در نمایدمی

  باشد. ، میدشانجام می

 



 

  :2019نگاهي به نمودار گارتنر در حوزه هوش مصنوعي، سال 

هاي برنامه AutoML(automatic mashine learning)  دبه رش براي هوش مصنوعی، محبوبيت رو Hype Gartnerآخرین چرخه 

ها تطابق خود را با هوش مصنوعی در نتيجه شرکتدهد که یا خدمات ابري را نشان می شبکههوشمند، پلتفرم هوش مصنوعی به عنوان یک 

 دهد:را نشان می 2019براي هوش مصنوعی در سال  Hype Gartnerچرخه شکل زیر  اند.افزایش داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019هوش مصنوعی  –نمودار هایپ سيکل گارتنر : ۴شکل 

 

ترین مزایاي شود که مهمبينی میپذیرفته شود و پيشبازار  جریان اصلیبه عنوان یک کشد تا تر از دو سال طول میتشخيص گفتار کم

هوش فناوري کند که از تشخيص گفتار در ه دهد. گارتنر به مشتریان خود توصيه میئرا ارا Hypeها در چرخه ورياآميز تمام فنتحول

متن )و  بههاي موجود در حوزه پردازش زبان طبيعی، گفتار خالف سایر تکنولوژيکند که برنند. گارتنر مشاهده میمصنوعی خود استفاده ک

فروشندگان پيشرو در  کاري زبان طبيعی متصل کرد. هايبه انواع جریان توانآن را میهاي ماژولمتن به گفتار( یک کاالي مستقل است که 

 باشند.می Speechmaticsو  Amazone ،Baidu ،Cedat85، Google ،IBM ،NICE ،nuance ،ورياحوزه فن این

 



 

مشتریان شرکت گارتنر برنامه دهنده که این نشان اندگنجانده شده Hype 2019هشت تکنولوژي جدید بر پایه هوش مصنوعی در چرخه 

هاي وري اطالعات در حالی است که از مدلاو فناست. تيم عمليات و تيم توسعه DevOps براي سنجش هوش مصنوعی در سرتاسر 

 دهند که براي هوش مصنوعی گنجانده شوند، نشان می Hypeها که قرار است در چرخه وريا. آخرین فنکنندوکار جدید پشتيبانی میکسب

های کسب و کار جديد تکنولوژیکه مدلفرآيندهايشان در زماني بهبودها در تالشند تا هوش مصنوعي را برای چگونه شرکت

 : ، استفاده نمايندهای زير را شامل مي شوند

ذاتی در دهند تا مزایاي هاي توسعه اجازه میهوش مصنوعی خدمات ميزبانی هستند که به تيم يخدمات ابر؛ خدمات رایانش ابري .1

 یادگيري ماشين و هوش مصنوعی را ترکيب کنند.

 باشد. را دارا میهاي یادگيري ماشين و مدیریت مدل ، استقرارفرآیند ساخت)اتوماسيون( قابليت خودکارسازي  :یادگيري ماشين خودکار .2

براي افزایش عملکرد شناختی، از ( است که AIاري انسانی متشکل از افراد و هوش مصنوعی )کافزوده شده یک مدل هم افزوده:هوش  .۳

 کنند.اري میکگيري و تجربيات جدید همجمله یادگيري، تصميم

شود که تصميم ها و هوش مصنوعی گفته می ، به Explainable AIهوش مصنوعی قابل توصيف یا هوش مصنوعی قابل توصيف: .۴

ها و اقدامات ایم، تصميملگوریتم هاي هوش مصنوعی که دیدهتا به حال در تمامی ا .اقدامات آن به راحتی توسط انسان قابل درک باشد

ها و اقدامات در هر مرحله توسط انسان قابل درک ، تصميمXAI شدند در حالی که درتعریف و ساخته می Black Box داخل یک

نيز راه یافته است  هوش تجاري بينيم که این مفهوم بهعلت تعریف هر تصميم را توضيح دهد. اکنون می دتوانکه میبه طوري ،هستند

 .و اکثر توسعه دهندگان به دنبال به کارگيري آن در این حوزه هستند

هاي لبه و دستگاه ها(، دریچهiotاینترنت اشيا ) شده در نقاط پایانی هاي هوش مصنوعی تعبيهبه استفاده از تکنيک: هوش مصنوعی لبه .5

 دارند. ی اشارهتا تجزیه و تحليل جریان تلفی از وسایل نقليه خودکارکاربردهاي مخ بهاشاره دارد که 

توجه در رباتيک، پتانسيل الزم براي پيشرفت قابلهمچنين است و و صنعت بازي صنایع اتوماسيون  اصلی درپتانسيل  تقویتی: یادگيري   .6

 را دارا می باشد. و دیگر سناریوهاي کنترل صنعتی  )لجستيک( تدارکاتمسيریابی وسایل نقليه، 

ها، یادگيري ماشين، سازي سيستمهاي بهينهتوجهی در زمينههاي قابلمشارکت محاسبه کوانتومی پتانسيل ایجاد :محاسبات کوانتومی .7

تواند اثرات استراتژیک ها، محاسبات کوانتومی میشرکت ریزي اکثررمزنگاري، کشف دارو و شيمی آلی را دارد. اگرچه خارج از افق برنامه

 وکار یا عمليات کليدي داشته باشد.در کسب

۸. AI Marketplaces:  کند که توسط یک را به عنوان یک مکان قابل دسترسی آسان تعریف می بازار هوش مصنوعیگارتنر یک

 هاي مکان از برخیکند. استفاده مجدد را تسهيل میقابلصدور الگوریتم هاي شود که انتشار، مصرف و زیرساخت فنی پشتيبانی می

 شود. می استفاده داده دانشمندان بين در ساخته پيش از هاي الگوریتم داخلی اشتراک از حمایت براي سازمان یک در بازار

در نظر گرفته است،  هوش مصنوعی Hypeچرخه وري محرک نوآو بخشی از مرحله پيشرفت در حال را هاي هوش مصنوعی زیر گارتنر تکنولوژي

 تفسير  هايو سرویس هاداده Labelingهاي هوش مصنوعی، گيري، سرویسهوش تصميم یادگيري تقویتی، هوش مصنوعی،بازارهاي 

Annotation هاي مفهومی ظهور داستان عنوان دالیل اوليه ازهب وريافنبالقوه هاي هایی از پيشرفتو نمودارهاي دانش در حال حاضر نشانه

استفاده، مقياس پذیر با قابليت دوام اغلب فاقد قابليت قابل Hypeچرخه  محرک نوآوريهاي در مرحله آوريفن .مرحله محرک فناوري دارد

 تجاري است که هنوز ثابت نشده است.

https://sonarbi.com/business-intelligence-bi/
https://sonarbi.com/business-intelligence-bi/


 

هاي قرار دارند. در مقایسه با رشد سریع سيستم Hypeچرخه در اوج  نقطهدر 2019در سال یادگيري ماشين خودکار هاي هوشمند و روبات

صورت عوامل الکترومکانيکال هتوسط گارتنر بهاي هوشمند ، روباتاست ایجاد شده رباتيک صنعتی که توسط توليد کنندگان به علت نبود کارگر

کوتاه از آموزش و یا تجربيات انسانی از جمله صحبت شده و یادگيري در زمان کنند، تعریف به طور مستقل در دنياي فيزیکی کار می هستند که

ان مدل که تحت عنوربات هوشمند است یک نمونه از  SoftBank Robotics از  whiz . رباتبينندبا صداي انسان در فروشگاه را آموزش می

در زمينه هوش مصنوعی در سال  هايوراترین فنیکی از محبوب AutoML. داردوجود ژاپن  درو  شده( فروخته RaaS) هاي خدمتکارربات

هاي استقرار و یا مدیریت مدل، ( را به عنوان توانایی اتوماسيون پروسه ساختAutoML) جاري است. گارتنر یک یادگيري ماشين خودکار

 Amazone،Amazon :کنند عبارتند ازرا فراهم می AutoMLهاي کند. فروشندگان پيشرو که پلتفرم و برنامهیادگيري ماشين تعریف می

SageMaker،Big Squid ،dotData DataRobot  ،Google Cloud Platform ،H2O.ai ،KNIME ،RapidMiner وSky 

Tree  

تر حذف کرده است، هاي گستردهحوزه ها دربندي مجدد و قراردادن آنفناوري را با دسته 9گارتنر  که از چرخه هایپ حذف شده اند:فناوري  9

پهپاد هاي تجاري یا هواپيماهاي بدون سرنشين اکنون قسمتی از هوش مصنوعی  .مجازي بخشی از هوش افزوده هستند واقيعت افزوده و واقعيت

رسيده و از چرخه هایپ فراتر رفته است. مدیریت منابع انسانی اکنون جاي خود را  201۸ ي چرخه فالت بخش به گروهی یادگيري. هستندلبه 

داده است. توليد زبان طبيعی اکنون به عنوان بخشی از پردازش  ،تر استها، که یک دسته گستردهگذاري و تفسير دادههاي برچسببه سرویس

 ، که بيشتر مربوط به هوش مصنوعی است. ندهاي مهندسی جایگذاري شده ابينششده است. ابزار مدیریت دانش به وسيله زبان طبيعی گنجانده 

ها و هاي اخير و تحت تأثير قراردادن بسياري از فرآیندها و زیرساختدليل اهميت حوزه هوش مصنوعی در ساله ب نمایددر پایان خاطر نشان می

 .ز گارتنر در این حوزه می پردازیمدر شماره بعدي به ارائه یک گزارش هيجان انگيز ا ،ین حوزهها توسط اخدمات سازمان

 

 :منابع
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