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TETA  ( ــاتت )  بنیان تحقیق و توسعه ایرانیان شرکت دانش 

 

  یبهره ور شیافزاو تاثیر آن در  یهوش مصنوع

 

زمانی  از .داردمیگام بربهتر  یاندهیبه سمت آ انسان کند. از همان ابتدا، شرفتیو پ ابدیتکامل  رد،یبگ ادیانسان است که  عتیطب

را روشن  یکیالکتر زاتیتجه دنیبگو ها()ربات یمجاز اریبه دستدیگر  جایی کهتا  کردندمی استفاده آتش جادیا یسنگ برا که از

 یاناما ما کس ندها شدانسان نیگزیها جاند و رباتافتیها تسلط  نیماش ندیگویم یبرخ ند.کرد یرا ط یادیراه ز ،خاموش کند ای

 .میکنیم تیرا هدا یکشت نیکه ا میهست

( ML) ینیماش یریادگی( و AI) ی، ممکن است در مورد هوش مصنوعنکنید ای دیکن یرویپتکنولوژی ها استفاده و  نیاز آخر چه

 نیهستند؟ در ا یفناور کی یآنها دو نام برا ایچه هستند؟ آ قاًیاما دق م،یکنیاستفاده م هایفناور نی. ما هر روز از ادیباش دهیشن

 م.یدهیم حیتوض دکنندگانیتول یو ارزش آنها را برا MLو  ی، هوش مصنوعمقاله

 یهوش مصنوع

تواند یشود، میهوشمند م نیماش کیکه  ینامند. هنگامیم یرفتار انسان را هوش مصنوع یساز هیشب یبرا نیماش کی ییتوانا

وشمند ه ستمیس کیساختن  یپشت هوش مصنوع دهیکند. ا یریگ جهیو متصل کند و نت رهیها را ذخفرمان را درک کند، داده کی

 ف،یعض مصنوعی هوش به سه دسته ستمیس یهاتیبر اساس قابل یاست. هوش مصنوع دهیچیحل مشکالت پ یانسان برا هیشب

 .شودیم میتقس یو قو یعموم

 نیماش یادگیری

گذشته بدون  شدهیآورجمع یهاتا از داده دهدیاجازه م نیاست که به ماش یاز هوش مصنوع یارمجموعهیز ینیماش یریادگی

پنهان  یهانشیب افتنی یبرا کیزیو ف یاتیعمل قاتیآمار، تحق ،یعصب یهامانند شبکه ییها. روشردیبگ ادی حیصر یسینوبرنامه

 و درنیبگ ادی جیداشته باشند تا از نتا میمستق یها دسترستا به داده دهدیاجازه م هانیماش به MLند. شویها استفاده مدر داده

 .ارائه کنند ندهیدر آ یبهتر یهامیتصم

 یدهد طراحیکه مغز انسان انجام م یاطالعات به همان روش یکار با طبقه بند یاست که برا یوتریکامپ ستمیس کی یعصب شبکه

به  ینیماش یریادگی .کرد یداد و آنها را بر اساس عناصر موجود طبقه بند صیرا تشخ ریتوان تصاویشده است. به عنوان مثال م

 .شود یم میتقس یتیتقو یریادگیبدون نظارت و  یریادگیتحت نظارت،  یریادگیسه دسته 

 دهد شیرا افزا یتواند بهره ور یم یچگونه هوش مصنوع

 تیبا موفق هافتیکاهش یهانهیرا با هز یترتیفیو باک شتریتا محصوالت ب سازدیرا قادر م دکنندگانیهوشمند، تول دیانقالب تول

ست. با ا یصنعت یکند، هوش مصنوعیم تیرا هدا ینوآور نیآخر نیکه ا یاصل یهایاز فناور یکیکنند.  دیتول شهیاز هم بیشتر

کند یکمک م یدیتول یهاطیدر مح ییبه بهبود کارا یبزرگ، هوش مصنوع یهاداده لیو تحل یساز رهیو ذخ یرونق محاسبات ابر

 .شودیبهتر م جیو منجر به عملکرد و نتا
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 شود.یمو افزایش بهره وری  دیباعث بهبود تول یراه وجود دارد که چگونه هوش مصنوع چند نجایا در

 قیدق ینیب شیپ .1

 شیا آزمار جهیو نت دیاز احتماالت تول یاضیصدها مدل ر توانندیم هاستمیس ،ینیماش یریادگیو  یبا استفاده از هوش مصنوع

 ای نیتام رهیاختالالت زنج د،یمحصول جد یمانند معرف دیحال با اطالعات جد نیدر ع .باشند ترقیخود دق لیکنند و در تحل

 در تقاضا سازگار شوند. یناگهان راتییتغ

 ینیب شیقابل پ راتیتعم .2

 یو نگهدار ریتعم یهاحلدر راه یگذارهیسرما، یاتیعمل ییبهبود کارا یبرا که رسیدندموضوع  نیها به درک اسازمان

 شدهینیبشیپ یو نگهدار ریتعم .دارد یفور باً یتقر یریتأث جهیراه مطمئن است و در نت کی نیا رایز .ارزش دارد کنندهینیبشیپ

ها را قادر سازمان .کندیم لیو تحل هیطور مداوم تجزها را بهو داده کندیاستفاده م زاتیتجه طیشرا یابیرد یها براسنسوراز 

 یزمان خراب و کنند سیسرو شدهیزیربرنامه سیسرو یهازمان یدارند به جا ازیکه واقعاً به آن ن یرا در زمان زاتیتا تجه سازدیم

ا خود ر نیگزیکنند، قطعات جا یابیخود را ارز طیکرد که شرا میتنظ یرا طور هانیماش توانیم ی. حترسانندیرا به حداقل م

 کنند. نییرا تع یدانیم نیتکنس کی ازیسفارش دهند و در صورت ن

 دیتول یندهایفرآ یساز نهیبه .3

ود وج کنند،یرا اجرا م ینیماش یریادگی یهاتمیکه الگور یهوش مصنوع یبا موتورها هانیاز انواع ماش یکه تعداد رودیانتظار م

شده، استفاده ریمقاد یهوش مصنوع یهاستمی. سبخشدیرا بهبود م دیتول یندهایفرآ ییداشته باشد که به طور مستقل کارا

گام در  نیخواهند کرد. اول یبررس دیتول یهادوره یسازنهیبه یخطاها و زمان توقف را برا ل،یزمان تحو دما،چرخه،  یهازمان

را به اپراتور  ییهاو پاسخ شودیاجرا م نهیزمدر پس AIخواهد بود، که در آن « اپراتور اریدست»حالت  یاستقرار هوش مصنوع

نحوه عملکرد ذهن انسان استفاده  یریادگی یاپراتورها برا یینها یهامیاز تصم یعهوش مصنو یهاستمی. سکندیم شنهادیپ
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 دیولراندمان تکه  دهدیامکان را م نیبه ما ا یهوش مصنوع نده،یمستقر شوند. در آ« اپراتور ضیتعو»تا بتوانند در حالت  کنندیم

 .میده شیافزارا 

 تیفیکنترل ک .4

BMW  یدهد در زمان واقعیکند و به آن اجازه میخود استفاده م دیخط تول یاجزا ریتصاو یابیارز یبرا یهوش مصنوع از 

ارش سف یهاداده یهوش مصنوع یبرنامه کاربرد کی، یینها یدهد. در منطقه بازرس صیرا تشخ تیفیک یانحرافات از استانداردها

ت سفارش مطابق یهاو داده دریافتی ریتصوکند. اگر یم سهیشده مقا دیتازه تول یاز نام مدل خودرو دریافتیریتصوبا  راخودرو 

 .کندیم افتیاعالن در کی یینها یبازرس میوجود نداشته باشد، ت یمثال، اگر نام ینداشته باشند، برا

ات . بر اساس گزارشبخشدیما را به طور روزانه بهبود م یزندگ AIاست که چگونه  نیذکر شده در باال تنها چند نمونه از ا نکات

از  یاریبس یرشد کند. برا 2025 تا 2017درصد از سال  52 ساالنه یبیبا نرخ رشد ترک یبازار هوش مصنوع رودی، انتظار ماخیر

 .است دیتول ییبهبود کارا یبه معنا نیا دکنندگان،یتول

 افت؟یکاهش  یوربهره دیجد ی: چرا با وجود فناوریپارادوکس بهره ور

 داد. حیتوض یتوان به دو روش اصلیعقب مانده را م یورگفت: بهره ولفسونینیبر

 اشتباه  یریگاندازه

و  دیراست که خ ییزهایشود که بر اساس چیم یریگکشور اندازه کی یناخالص داخل دیبا استفاده از تول یبه طور سنت یوربهره

در  گانیبه صورت را - ایپد یکیتلفن هوشمند، و یهاکنفرانس از راه دور، برنامه - تالیجید یاز کاالها یاریشود. اما بسیفروش م

 شوند. ینم دهید یوربهره یاما در آمارها هستند سدستر

 ساختار در مشاغل دیو تجد یساز ادهیپ

 یبرا گفت: ولفسونینیدارند. بر ازیکامل ن میپارادا رییتغ کیها به . شرکتستین یسازمان کاف کیبه  دیجد یتنها افزودن فناور 

 نیا .دننظر کن دیکارکنان تجد یهاو مهارت تیریمد یهاوهیش ،یتجار یندهایدر فرآ دیبه دست آوردن سود کامل، رهبران با

ز ها تمرکاز شرکت یاریبهره ببرند، اما بس یفناور یهاشرفتیاست تا از پ یها ضرورشرکت یبرا« نامشهود یسازمان هیسرما»

  .دهندیقرار م یفناور یبر روتنها نادرست خود را 

 

 


