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گزارش اختصاصي «شرق» 
از مهم ترین رویداد صنعت رسانه جهان

IBC تأثیرگذارترین رویداد رســانه، ســرگرمي و فناوري در جهان  �
است که سپتامبر هر سال در شهر آمســتردام کشور هلند برگزار مي شود. 
امسال IBC در پنجاه ودومین دوره برگزاري اش میزبان بیش از ۵۵ هزار 
متخصص حوزه هاي رسانه، محتوا و سرگرمي از ۱۵۰ کشور جهان به منظور 
شبکه سازي، بحث و گفت وگو درباره مهم ترین موضوعات و روندهاي رو 
به رشد صنعت بود. با پیشرفت هاي اخیر در تولید و عرضه محتوا، منصفانه 
اســت که بگوییم در چندسال گذشته تجربه تماشاي محتوا دگرگون شده 
است؛ از رواج ســرویس هاي ویدئویي آنالین گرفته تا تلویزیون هایي با 
فناوري UHD (تلویزیوني با وضوح بسیار باال). رویداد بزرگ IBC امسال 
شامل چند بخش مهم کنفرانس، نمایشگاه، قلمرو آینده، نمایشگر بزرگ و 
جوایز بود که در این نوشــتار، گزارشي اختصاصي از حضور پنج روزه ام در 

این رویداد مهم را تقدیم مي کنم.
IBC کنفرانس

در ایــن رویــداد موفق ترین مدیــران اجرائــي شــرکت هاي فناور و 
پیشــرو حوزه رسانه در سطح جهان، بینش کســب وکارمحور خود را در 
سخنراني هایشــان به مخاطبان ارائــه داده و الگوهاي مصرف محتوا را 
بررسي مي کنند. امســال بخش کنفرانس IBC با سخنراني مدیر بخش 
اروپــا، آفریقا و خاورمیانه مجموعه یوتیــوب در مورد تحولي که یوتیوب 
در تولید و مصرف محتواي دیجیتال ایجاد کرده، شروع شد. جالب است 
بدانیم نسل جدید، افراد کمتر از ۲۱ سال، تصوري از دوران بدون سرویس 
یوتیوب نداشــته و ستاره هاي بزرگي در یوتیوب فعالیت مي کنند که هیچ 
تجربه فعالیتي در هیچ شــبکه تلویزیوني ای ندارند. خانم کوتاز در مورد 
تغییراتي در سال هاي گذشته که به موفقیت صاحبان محتوا کمک کرده 
اســت اشاره کرد. یوتیوب طي ســالیان متمادي توانسته تجربه متفاوتي 
از تولید و تماشــاي محتوا را ایجاد کند. درحال حاضر یکي از تمرکزهاي 
اساسي این ســرویس تالش براي حفاظت از کاربران در مقابل محتواي 
مخرب با اســتفاده از تکنیک هــاي هوش مصنوعــي، مبتني بر یادگیري 
ماشــین، اســت. در طي کنفرانس هاي پنج روزه این رویداد، بیش از ۳۰۰ 
سخنران نقطه نظرات و بینش خود را در زمینه تحوالت صنعت رسانه و 
محتوا، در محورهاي هوش مصنوعي، واقعیت مجازي، واقعیت افزوده، 

بالک چین و تحلیل کاربر با متخصصان به اشتراک گذاشتند.
IBC نمایشگاه

امســال در بخش نمایشــگاه بیش از هزارو ۷۰۰ شــرکت پیشــرو در 
زمینه هاي مرتبط با صنایع رسانه (تولید، توزیع و پخش محتوا) و سرگرمي 
آخریــن محصوالت و ســرویس هاي خود را بــه بازدیدکنندگان معرفي 
کردند. مانند سال هاي متمادي گذشــته، غرفه هاي متعلق به غول هاي 
فناوري صنعت رســانه با ارائه فناوري هایي کــه منجر به ایجاد جهش 
بزرگ در تجربه مشاهده محتوا مي شوند، بازدیدکنندگان را غافلگیر کردند؛ 
فناوري هایي که از تصویربرداري و تولید محتوا تا توزیع و انتقال و نمایش 
را شامل مي شدند. در این میان برخي از غرفه ها گوي سبقت را در نوآوري 
از دیگر رقبا ربوده بودند. شرکت گوگل در غرفه بزرگ و جذابش، تعدادي 
از استارتاپ هاي مبتني بر ســرویس ابري و هوش مصنوعي گوگل را گرد 
هم آورده بود که برخي از آنها تبدیل به شرکت هاي چندصد میلیون دالري 
شــده اند. همچنین شــرکت هوآوي در غرفه اش از راهکار ابري واقعیت 
افزوده اي (AR) مبتني بر نســل پنجم شــبکه تلفن همــراه (5G) براي 

اولین بار رونمایي کرد.
IBC قلمرو  آینده

در بخش قلمرو آینده IBC به بازدیدکنندگان این امکان داده مي شود 
که برداشــتي از تحوالت فناوري در آینده داشــته باشــند. غرفه هاي این 
بخش به نوآوري ها، ایده ها و نمونه  اولیه محصوالت صنعت و دانشگاه 
اختصاص داده مي شــود. امســال بخش قلمرو آینده سعي کرده بود به 
سؤاالتي در مورد اینکه تکنولوژي 5G چه تأثیراتي در تولید و توزیع محتوا 
در آینده خواهد گذاشــت جواب بدهد. با بررســي تمرکز برگزارکنندگان 
 UHD مي توان نتیجه گیري کرد که فناوري هاي IBC بخش قلمرو آینده
و 8K مورد توجه زیاد مراکز تحقیق و توســعه شرکت هاي بزرگ صنعت 
هســتند؛ به طورمثال مجموعه رسانه اي NHK ژاپن امسال اعالم کرد که 
در سال ۲۰۲۰ به عنوان اولین پخش کننده در جهان از سرویس ماهواره اي 
پخش 8K رونمایــي خواهد کرد که منجر به افزایش کیفیت تماشــاي 

محتوا خواهد شد. 
ســازمان IABM در قلمــرو آینــده IBC بــا برگــزاري نمایش هــا و 
سخنراني هاي متعدد به بررسي روندهاي اصلي صنعت رسانه پرداخت. 
حضور در اجراهاي این مجموعه بــراي من الهام بخش خیال پردازي در 
مورد مدل هاي نوین کسب وکار در آینده شد. امسال سازمان صداوسیماي 
جمهوري اســالمي نیز در قلمرو آینده به معرفي محصوالت تحقیقاتي ، 

حاصل همکاري با مجموعه هاي دانشگاهي، پرداخت.
IBC نمایشگر  بزرگ

در بخش نمایشــگر بزرگ تجربه بزرگ تریــن تولید کنندگان محتوا در 
جهــان در مورد نحــوه به کارگیري جدیدترین فناوري ها معرفي شــدند. 
امسال قائم مقام ارشد تولید مجموعه HBO در مورد روند تکامل فناوري 
و تأثیرش در تولید هشــت فصل از سریال بازي تاج وتخت صحبت کرد. 
بعد از صحبت هاي آقاي اســتیو، تماشاي یکي از قسمت هاي فصل آخر 
این ســریال روي نمایشگر بزرگ IBC که براي اولین بار در جهان با صداي 
دالبي پخش شد، تجربه محتوایي منحصربه فردي را براي حضار رقم زد. 
در سخنراني دیگري، مجموعه تاریخ طبیعت BBC به آخرین فناوري هاي 
بــه کار گرفته شــده در ضبط و تولید محتواهــاي حیات وحش پرداخت. 
همچنین والت دیزني با نمایش خیره کننده انیمیشن شیرشاه که با استفاده 
از فناوري هاي مبتني بر واقعیت مجازي تولید شــده است، نوید آینده اي 

درخشان از تولیدات انیمیشني اش در آینده داد. 
IBC  جوایز

بخش جوایز هر ســال موفقیت افراد یا سازمان هاي مؤثر در تحوالت 
صنعت رســانه را جشــن مي گیرد. این جوایز به طور خاص به تحوالت 
نوآورانــه ایــن صنعت در ســه بخش تولیــد، توزیع و نمایــش محتوا 
مي پردازد. امسال کاندید اهایي از فناوري پروژکتور 6K و هولوگرافیک در 
بازارهاي متنوعي؛ از فوتبال تــا ورزش هاي الکترونیک، از مجموعه هاي 

فاکس، وودافون، داچ تلکام، آسوشیتدپرس و... حضور داشتند. 
جایزه ویژه افتخار بین المللي این بخش به اندي ســرکیس، نویسنده، 
بازیگــر و کارگردان بریتانیایي، به دلیل تأثیرش در رشــد هنر ردیابي اجرا 
(Performance Capture) رسید. اندي که با بازي اش در قالب شخصیت 
گالــوم در «ارباب حلقه ها» شــناخته مي شــود، توانســته بــا اجراهاي 
بســیار تأثیرگــذار با بهره گیري مناســب از فناوري، احســاس را در قالب 

شخصیت هایي انیمیشني به نمایش بگذارد.

یادداشت

یادداشت

اهمیت هوش مصنوعی

هر روز با دستاوردهای جدید هوش مصنوعی ابعاد جدیدی از نقش  �
این پدیده در آینده پیش روی انســان کشــف می شــود. هوش مصنوعی 
یک قاعده بیشــتر ندارد، اما همین یــک قاعده تمام آنچه را که در هوش 
مصنوعی شاهد هستیم، رهبری می کند: «ساده فکر کن». با این حال انجام 
همین قاعده ســاده و کوتاه، اصال کار آسانی نیست و کشورهای زیادی را 

درگیر توسعه و سرمایه گذاری روی آن کرده است.
هوش مصنوعی مطمئنا مهم ترین تأثیر را در آینده بشریت ایفا خواهد 
کــرد. اگر پیش از این با رشــد صنعت و بروز انقالب صنعتی، ســپس با 
رشــد اینترنت و بروز انقالب اطالعات، زندگی آدمیان رنگ و بوی متفاوتی 
به خود گرفت؛ اینک این رشــد هوش مصنوعی است که می رود تا آینده 
متفاوتــی را برای فرزنــدان آدم رقم بزند. هــوش مصنوعی در همه جا 
حضور خواهد داشــت و بســیاری از تحقیقات دانشگاهی در حوزه های 
مختلف را به خود اختصاص داده است. از کامپیوتر تا جامعه شناسی، از 
امنیت تا علوم سیاسی، از فضا تا پزشکی.رشد ربات ها، جای آدمیان را در 
مشاغل مختلف خواهد گرفت. اختراع دستگاه های کمکی، نیاز انسان به 
فکر و محاســبه را کم و کمتر می کند. همین االن در آستانه استفاده انبوه 
از اتومبیل های خودرانی هستیم که حتی در حد رانندگی هم نیاز آدمی را 
به محاســبه و دقت برطرف می کند. از همین روست که برخی تحقیقات 

علمی خبر از کوچک شدن مغز انسان ها در سده های آینده می دهند!
در این میان، آشــنایی با هوش مصنوعی برای مردم، به ویژه جوانان و 
توجه مسئوالن و فعاالن این حوزه، ایجاب می کرد که شماره ای از صفحه 
اســتارتاپ را به آن اختصاص دهیم. کمااینکه بســیاری از استارتاپ های 

ایرانی نیز در حوزه هوش مصنوعی فعالیت دارند.

هوش مصنوعي
 آینده ناگزیر اقتصاد جهان و ایران

در ســال هاي اخیر با ظهور فناوري هاي نوین دیجیتال و شکل گیري  �
پارادایم جدید نسل چهارم صنعتي که ترکیبي از کاربردهاي فناوري هاي 
هوش مصنوعي، اینترنت اشــیا، کالن داده ها و پــردازش ابري و واقعیت 
مجازي و افزوده هستند، به نظر مي رسد که فرصتي مهم براي اقتصادهاي 
نوظهور و در حال توســعه شکل گرفته است تا از آن بهره برده و فاصله 
خود را با کشورهاي توسعه یافته و پیشرو کاهش دهند. کاربردهاي متنوع 
هوش مصنوعي که به عنوان جایگزین یا مکملي براي استدالل، پردازش 
اطالعات، حل مسئله و یادگیري انساني است، باعث گسترش کاربردهاي 
آن و خلق ارزش در صنایع مختلفي مانند ســالمت، خودرو و حمل ونقل 
و لجســتیک، خدمات مالي، خرده فروشي، رســانه و فناوري اطالعات و 
ارتباطات، انرژي و ســاخت و تولید شده اســت. گزارش های بین المللي 
نشــان مي دهد که تا پنج ســال آینده ۵۲ درصد از چیني هــا از یک ابزار 
مبتني بر هوش مصنوعي اســتفاده خواهند کرد و از ۱۰ کشور اولي که بر 
روي هوش مصنوعي در حال سرمایه گذاري اند، چهار کشور در شرق آسیا 
و از کشــورهاي در حال توسعه هستند. پیش بیني مجمع جهاني اقتصاد 
از تأثیــر هوش مصنوعي بر تولید ناخالص جهاني تا ســال ۲۰۳۰ چیزي 
در حدود ۱۶ تریلیون دالر اســت که با نرخ رشد اقتصاد جهاني چیزي در 
حــدود ۲۵ درصد از کل اقتصاد جهان خواهد بود و پیش بیني ها نشــان 
مي دهد که چین ســهمي در حدود ۲۲ درصد از آن خواهد داشــت. یک 
اتفاق بزرگ و مهم که اگر به آن توجه نکنیم، باعث ازدست رفتن بزرگ ترین 
فرصت براي کاهش شکاف اقتصادي مان با جهان خواهد شد. نرخ رشد 
پنج برابري استارتاپ هاي هوش مصنوعي ۹ از متوسط رشد استارتاپ ها از 
یک سو و رشد ۳٫۵ برابري سرمایه گذاري خطرپذیر در هوش مصنوعي از 
متوســط سرمایه گذاري خطرپذیر در آمریکا در سه سال اخیر نیز مؤید این 
موضوع اســت. در ایران نیز در سال هاي اخیر با ورود برخي از دانشگاه ها 
به این حوزه نرخ تولیدات علمي این حوزه رشد بسیار خوبي داشته است 
و از منظر تولید مقاالت علمي در سال ۲۰۱۸ ایران رتبه نهم جهان را دارد 
و در مقایسه با ســال قبل پنج پله صعود کرده است. در سال هاي اخیر، 
با شکل گیري شرکت هاي دانش بنیان براي عرضه محصوالت و خدماتي 
در این حوزه مي توان حدود ۷۰ شــرکت دانش بنیان، مرکز دانشــگاهي و 
استارتاپ در ایران شناسایي کرد که به نوعي در اکوسیستم هوش مصنوعي 
در حال فعالیت هستند. بررسي ها نشان مي دهد که تقریبا نیمي از فعاالن 
این حوزه در ســه سال اخیر شــکل گرفته اند و نشان دهنده هم گرایي این 
حوزه با تحوالت جهاني اســت. عمده شــرکت هاي ایراني در حوزه هاي 
مالي، خدمات هوش مصنوعي، امنیت و بازاریابي و کسب و کار فعال اند و 
مبتني بر فناوري هاي پردازش تصویر و یادگیري ماشــیني و پردازش زبان 
طبیعي در حال فعالیت هستند. هرچند که دانشگاه ها در شکل گیري این 
حوزه و شــرکت هاي آن نقش مهمي داشــته اند؛ ولي در سال هاي اخیر 
عمده فعاالن این حوزه در قالب شــرکت هایي در بیرون از دانشگاه ها در 
حال فعالیت هستند و به دنبال گسترش بازار و تجاري سازي محصوالت 
خود هســتند و شــاید یکي از نقاط ضعف کلیدي در ایــن حوزه کمبود 
راه حل ها و ســرویس هاي B2B و B2C به صورت گسترده است و هنوز 
بازار اصلي این حوزه نهادهاي دولتي و حاکمیتي است. به هر حال هوش 
مصنوعي و روند جهاني و داخلي آن نشان دهنده شکل گیري یک فرصت 
بزرگ و مســیري محتوم براي توسعه آینده اســت که دولت باید نقشي 
کلیدي در شتاب دهي به مسیر شــکل گیري ارگانیک آن ایفا کند. توسعه 
آموزش هاي کاربردي و مهارتي آن در ســطوح دبیرســتان و دانشــگاه، 
کمک به شکل گیري زیرســاخت هاي آزمایشگاهي و فناوري آن، ایجاد و 
توسعه مراکز کارآفریني و شتاب دهي در جوار دانشگاه هاي بزرگ و داراي 
پتانسیل، کمک به شکل گیري و بهره برداري از پلتفرم هاي خدمات هوش 
مصنوعي و همکاري و ارائه مشــوق هایي براي شرکت هاي بزرگ به ویژه 
در صنایع مالي، حمل ونقل، لجستیک، ارتباطات، انرژي و خرده فروشي ها 
براي بهره گیري بیشــتر از ابزارها و خدمات و محصوالت مبتني بر هوش 
مصنوعي مهم ترین اقداماتي است که مي توانند به شتاب دادن به تکامل و 
توسعه اکوسیستم هوش مصنوعي کشور در مسیري طبیعي کمک کنند.

* دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال 
معاونت علمی ریاست جمهوری

گزارش اختصاصى

کارشناســان امنیــت در روزهای اخیر متوجه شــدند کــه برنامه
 cam scanner در دل خود تغییراتی داشــته و ســبب شده که امنیت 
گوشی کاربران به خطر بیفتد. این برنامه  اسکن اسناد با دوربین گوشی 
که بیش از صد میلیون نصب در جهان داشــته، در به روزرسانی تازه  
خود، حاوی ماژول بدافزاری بوده اســت که به  گفته  کارشناســان به 
 صورت پنهانی می تواند دیتا دانلود و دستورهای خاصی روی گوشی 
قربانی اجرا کند. اشــاعه بدافزار از طریق برنامه هایی که روی گوشی 
کاربر نصب شــده اند توسط سازندگان برنامه ها امری  شدنی است. در 
چنین شرایطی اگر برنامه cam scanner را از طریق جایی مثل تلگرام 
یا سایت خارجی دانلود کرده باشید باید آن را سریع پاک کنید، چراکه 

اطالعات شما در معرض سرقت است. 
در مواقعی که کاربر، برنامه یا بازی ای را خارج از فروشگاه برنامه 
و بازی موبایل دانلود می کند هیچ گونه راهی برای مطلع شــدن از این 
بدافزارهای منتشرشــده به واســطه تغییر در برنامه نــدارد، ولی اگر 

برنامه یا بازی را از جایی مانند کافه بازار دانلود کرده باشــد، کاربر این 
فرصت را می یابد که هشدار امنیتی دریافت کند.

ســپر امنیت بازار در طی روز چندبار همه اپ های دانلودشــده از 
بازار کاربر را بررســی می کند. این سپر امنیت، با ۱۰ آنتی ویروس مانند  
Lookout،Kaspersky و  Bitdefender به بررسی برنامه ها می پردازد. 
بازار با مشــاهده  هر نوع رفتار مخرب برای کاربر در به روزرسانی های 

بعدی همــه برنامه ها، برنامه  متخلف را ابتــدا از پلتفرم خود حذف 
می کند. فروشــگاه اندرویدی بازار، در قســمت «هشدارهای امنیتی» 
به کاربرانی که پیش تر برنامه مخرب را دانلود کرده باشــند هشــدار 

مستقیم می دهد که برنامه را از روی گوشی خود حذف کنند.
ســپر امنیتــی بــازار بعــد از معلوم شــدن بدافزاربــودن برنامه 
cam scanner بــه همه کاربران خود هشــدار داد که ایــن برنامه را 
حذف کنند، چراکه این اپلیکیشــن به بدافزار مجهز شــده است. این 
اقدام بــازار همانند رفتار آنتی ویروس بود. کافه بازار چندی اســت با 
سرمایه گذاری بیشــتر در بخش امنیت استور خود، با بررسی برنامه ها 
پیش از انتشــار یا مشــاهده  هر نوع رفتار مخرب یــا آزاردهنده برای 
کاربــر در به روزرســانی های بعــدی، ســعی می کند کیفیــت آنها را 
افزایش دهد و امنیتشــان را برای کاربران تضمین کند. بعد از هشدار 
امنیتــی بازار، ۱۵۰ هزار نفر این برنامه را از طریق بازار از گوشــی خود 

حذف کردند.

امنیت

 حذف برنامه cam scanner توسط سپر امنیت «کافه بازار»

بازاریابی ایمیلی و شبکه های اجتماعی
در شــماره های گذشــته بیان شــد کــه بازاریابی درون گــرا، یعنی 
بازاریابی ای که در آن مشــتری به انتخاب خود ســراغ یک کســب وکار 
می آید و درباره محصول آن تصمیم می گیرد، به جای آنکه کسب و کارها 
خود را با ابزاری مانند بیلبوردهای تجاری، در معرض دید مشــتری قرار 
دهند. ســپس دو ابزار مهم این نوع بازاریابی را بررسی کردیم که عبارت 
بودند از بازاریابی محتوایی و بهینه ســازی وب ســایت برای موتورهای 
جست وجو یا SEO گفتیم که بازاریابی محتوایی به عنوان اصل و اساس 
بازاریابی درون گرا گاهی معادل بازاریابی درون گرا در نظر گرفته می شود. 
همچنین اشــاره شــد که SEO فقط یک تکنیک از تکنیک های بازاریابی 
درون گرا اســت.  در این قسمت به سراغ ســومین بخش مهم از فرایند 
بازاریابــی درون گرا یعنــی e-Mail Marketing می رویم. همان طور که 

می دانید، پســت الکترونیک قدمتی به  اندازه عمر خود اینترنت دارد و از 
روزهای اولیه ابداع اینترنت، ارتباط از طریق پست الکترونیک نیز فراهم 
شد. برای استفاده از پســت الکترونیک به عنوان ابزار بازاریابی درون گرا 
باید توجه کرد که ارســال بی هدف و بدون مبنای پســت الکترونیک به 
مخاطبان قطعا نتیجه ای ندارد و ارســال پست الکترونیک باید با اجازه 

قبلی مشتری بالقوه باشد. 
اما در پست الکترونیک چه چیزی ارسال کنیم؟ 

*هــر چیزی که به مخاطب القا کند ســالیق او را در نظر گرفته اید و 
براساس سالیق و عالیق او پیام ارسال کرده اید. 

* اخبــار و اطالعــات درباره شــرکت، مقاالتی مرتبط بــا خدمات و 
محصوالت کســب وکار، ویدئو یا فایل هــای تحلیلی مرتبط با خدمات و 
محصوالت از اصلی ترین محتواهایی است که می توانید برای مشتریان 
ارســال کنید (منظور از مشــتریان، هم مشــتریان بالقوه و هم مشتریان 

بالفعل است). 

*به مدل پیشرفته تر این نوع بازاریابی، به تعبیر ِست گودین، «بازاریابی 
با کســب اجازه» می گویند؛ یعنی مشــتری با ثبت پست الکترونیک در 
فرم عضویت خبرنامــه، انتخاب می کند که تمایل دارد از چه حوزه ها و 
موضوعاتی پست الکترونیک دریافت کند. کسب اجازه از دریافت کنندگان 
پست الکترونیک به قدری مهم است که برخی از متخصصان بازاریابی 
دیجیتال ارســال پست الکترونیک غیرهدفمند (بدون کسب اجازه) را از 

اصلی ترین دالیل تخریب شخصیت کسب و کار (برند) می دانند. 
*از دیگر موضوعاتی که می تواند به افزایش درگیر شــدن کاربران با 
یک کسب و کار آنالین کمک کند، ارســال کدهای تخفیف یا به اصطالح 
Promotion هــای تبلیغاتــی زمان دار اســت. مشــتری که یــک بار از 
کسب وکاری خرید کرده یا از خدمات آن کسب و کار استفاده کرده است، با 
دریافت کد تخفیف در پست الکترونیک به خرید بیشتر ترغیب می شود. 

بازاریابی شبکه های اجتماعی: 
پس از پست الکترونیک به سراغ مقوله بازاریابی از طریق شبکه های 

اجتماعــی یا Social Media Marketing برویم. موضوعی که این روزها 
بیش از پیــش اهمیت پیدا کرده اســت و روز به روز نیــز به ضریب نفوذ 
آن افزوده می شــود.  شــبکه های اجتماعی فقط یک ابزار برای انتشار 
محتوای کسب وکارها نیستند. از شبکه های اجتماعی برای ایجاد آگاهی 
و شــناخت مخاطب درباره کسب و کار، ارتباط با مشــتریان و خریداران، 

درگیر کردن مخاطبان با خدمات و محصوالت و... می توان بهره برد. 
آنچه مسلم اســت، این اســت که در بازاریابی از طریق شبکه های 
اجتماعی نیز، تولید محتوا گام اصلی و انتشار آن گام بعدی است. نقش 
«محتوا» در این نوع بازاریابی تأثیرگذارتر از افزایش دامنه ارتباطات (مثال 
افزایش دنبال کنندگان صفحه در شــبکه اجتماعی) است. اشتباهی که 
برخی از صاحبان کســب و کارها مرتکب می شوند، این است که ابتدا به 
دنبال جذب مخاطب در شــبکه های اجتماعی هستند تا در آینده به این 
مخاطبان محتوا عرضه کنند. در صورتی که فرایند صحیح در بازاریابی از 
طریق شــبکه های اجتماعی دقیقا برعکس است. این محتوای اصیل و 

باکیفیت و منظم است که مخاطب را جذب و ماندگار می کند.  بازاریابی 
از طریق شبکه های اجتماعی دقیقا شبیه روش های ذکرشده قبلی فرایند 
زمان بری است و نیاز به صبر و حوصله و دقت در اجرا دارد. در این نوع 
بازاریابی، مسئله تعامل با دیگران – اعم از مشتریان، همکاران، ذی نفعان 
و... - مســئله تأثیرگذاری است و باید به تعامل با دیگران اهمیت کامل 
بدهیــم. همه ما صفحات اجتماعی برندهای بزرگ را دیده ایم که حتی 
به کامنت های کاربران پاســخ نمی دهند یا حتی بــرای ایجاد تعامل با 
دیگران هیچ برنامه ای ندارند. صرف حضور در شــبکه های اجتماعی و 
به روز کردن صفحات کســب و کار، معادل بازاریابی از طریق شبکه های 
اجتماعی نیســت.  نکته بسیار مهم این است که هیچ کدام از روش های 
ذکر شده به تنهایی کاربرد خیلی زیادی ندارند و همه این روش ها در کنار 
یکدیگر و با برنامه ریزی دقیق باید اســتفاده شوند. در شماره های بعدی 

به روش های مرتبط با بازاریابی درون گرا بیشتر می پردازیم.
*علیرضا کاربر، از فعاالن نام آشــنای اکوسیســتم استارتاپ شیراز 
«بازاریابی  است که از این پس در سلســله نوشــتارهایی با عنوان 
درون گــرا»، مــا را با این حــوزه خــاص از دیجیتــال مارکتینگ 

آشنا می کند.

 دیجیتال مارکتینگ

بازاریابى درون گرا

مقدمه: هوش  مصنوعي کلمه اي ترکیبي اســت که این روز ها خیلي 
آن را مي شنویم، اما شاید با مفهوم، کاربرد و نحوه عملکرد آن خیلي 
آشنا نباشــیم. در این نوشتار برآنیم تا درآمدي بر این مفهوم جذاب و 
کاربردي، براي کساني که شاید پیشینه چنداني هم از مباحث رایانه اي 

نداشته، اما عالقه مند به فناوري هاي جدید هستند، ارائه شود.
تعاریف مختلفي از هوش  مصنوعي ارائه شــده اســت. راســل و 
نورویــگ در یکي از تعاریف ســاده و روان آورده انــد که «واژه هوش  
مصنوعي اغلب براي توصیف یک ماشین یا رایانه که به تقلید فرایندهاي 
شــناختي و هوشمندانه انسان ها مي پردازد، تعلق مي گیرد. یادگیري و 
حل مسئله نمونه اي از این فرایندهاي شناختي هستند». البته هرکدام 
از این تعاریف از جنبه خاصي به هوش  مصنوعي مي نگرند و هرکدام 
تا اندازه اي درست بوده و مي توانند داراي نقطه ضعف هایي نیز  باشند؛ 
به عنوان مثال در تعریف فوق تنها اشــاره شــده کــه هوش  مصنوعي 
به تقلید فرایندهاي شــناختي انســان ها مي پردازد که این طور نیست، 
بلکه هوش  مصنوعي به دنبال بهره گیري از هر رفتار هوشــمندانه اي 
اســت کــه در جهــان  آفرینــش وجــود دارد، ازهمیــن رو یکــي از 
زیرمجموعه هاي علم هوش  مصنوعي، الگوریتم هاي الهام  گرفته شده

ماننــد:  اســت   (Bio-Inspired Algorithms) طبیعــت  از 
مورچــگان کلونــي   ،(Genetic Algorithm)ژنتیــک الگــوریـــتم 
(Ant Colonies)، ازدحام پرندگان (Bird Flocking) و رشــد باکتري

.(Bacterial Growth) 
از تعاریف و نظریات که بگذریم، مهم ترین جنبه هوش  مصنوعي 
براي ما این خواهد بود که این علم قرار اســت چه مسائلي را براي 
مــا در دنیاي واقعي حل کند یا قرار اســت به مــا چه کمکي بکند. 
هوش  مصنوعي به عنوان یکي از مهم ترین شــاخه هاي علوم رایانه، 
گســتره وســیعي از نیازمندي هاي دنیاي واقعي بشر را مورد هدف 
قرار داده و بر آن اســت تا در شئون مختلف زندگي بشر وارد شود و 
به او یاري رســاند، به نحوي که مي توان گفت آینده در سیطره هوش  
مصنوعي خواهد بود! در ادامه برخي از کاربردهاي هوش  مصنوعي 

در حوزه هاي مختلف معرفي مي شود.
کاربردهاي هوش  مصنوعي

براي روشن ترشــدن اهمیت هوش  مصنوعي در زندگي روزمره 
انســان ها، ابتدا به سراغ معرفي کاربردهاي این علم در زمینه هاي 
مختلــف مي رویم. در ادامه ۲۰ زمینه منتخب از کاربردهاي هوش 
 مصنوعي بیان مي شــود. البته به منظور اختصار تنها به سه کاربرد 

در هر زمینه اکتفا شده است.
۱. کاربرد در بانکداري و بورس:

 شناســایي جلوگیــري از کالهبرداري هــاي مالي و پول شــویي
(Fraud and Money-Laundering) 

 پیش بیني شاخص بورس و ارائه پیشنهاد براي سرمایه گذاري
 بخش بندي مشتریان و ارائه خدمات سفارش شده به آنها

۲. حمل ونقل:
 ارائه خودروهاي هوشمند بدون راننده

 کاهش بــار ترافیک با اســتفاده از تحلیل ترافیک و مســیریابي 
هوشمند

 جلوگیــري کامــل از هرگونــه تصــادف رانندگي با اســتفاده از 
تعامل هوشــمند بین خودروها در بســتر شــبکه ویــژه خودروها 

(Vehicular Ad-hoc Networks (VANETs)
۳. خرده فروشي:

 تحلیل بســته هاي پرخرید کاربران و ارائه پیشــنهادهاي تخفیف 
سفارشي بر اساس نیازهاي هر کاربر

 چینش هوشمند اقالم در فروشــگاه ها و حتي چینش هوشمند 
محتویات سایت هاي فروشگاه هاي اینترنتي

 پیش بیني میزان فروش و انبارداري هوشمند
۴. آموزش و پرورش و دانشگاه ها:

 برگــزاري کالس هاي هوشــمند با اســتفاده از تعامل در محیط 
مجازي

 تشخیص تقلب و دزدي ادبي و علمي به صورت هوشمند
 ارزیابي و نمره دهي هوشمند و خودکار

۵. مخابرات و ارتباطات:
 ترجمه برخط گفتار مکالمه کننده که باعث مي شــود همه افراد 

در سراسر دنیا بتوانند با یکدیگر به راحتي مکالمه کنند!
 سیستم هاي پاسخ گویي هوشمند به تماس هاي تلفني و ایمیل ها
 تشــخیص و حذف تماس هاي مزاحــم تلفني و هرزنامه هاي در 

صندوق ایمیل
۶. بازي هاي رایانه اي:

 هوشمند ســازي بازي هاي رایانه اي به نحوي کــه از رفتار کاربران 
یاد گرفته و در هر مرحله، الگوریتم بازي رفتار هوشــمندانه تري از 

خود نشان خواهد داد.
 تعامل با محیط بازي هاي رایانه اي با اســتفاده از حرکات بدن و 

حتي تفکرات کاربران!
 راهنمایي و آموزش کاربران توسط مربي هوشمند مجازي

۷. رسانه:
 ارائــه روزنامه هاي هوشــمند کــه به طور خودکار و هوشــمند 

محتویــات آنها آماده شــده و به صورت تعاملي و بر اســاس نیاز 
کاربران تغییر نیز مي کنند!

 روزنامه نگار هوشمند مجازي!
 تحلیل هوشــمند خبرها و ارائه آمار و اطالعات تحلیلي از اخبار 

موجود
۸. هتل داري:

 ارائه روبات هاي دربان و پاسخ گو براي راهنمایي مسافران
 اتاق هاي هوشمند! (کمک به برنامه ریزي سفر و آماده سازي اتاق 

به صورت هوشمند)
 مشتري یابي هوشمند و خودکار

۹. صنایع سرگرمي:
 پیشنهاد فیلم و موزیک به کاربران بر اساس سلیقه آنها
 تولید موسیقي و نقاشي به صورت هوشمند و خودکار

 تولید فیلم هاي ساختگي از روي چهره و فیلم هاي کاربران!
۱۰. صنعت:

 ارائه روبات هاي صنعتي براي ساخت همه تولیدات کارخانه اي 
اعم از خودرو، وسایل دیجیتالي و... .

 پایــش هوشــمند و خــودکار ایمنــي کارکنــان در محیط هاي 
کارخانه اي

 بهینه ســازي مصرف مــواد اولیه در کارخانه هــا و حتي کاهش 
مصرف انرژي به صورت هوشمند و خودکار

۱۱. ورزش:
 تحلیل رفتار و کارایي ورزشکاران به صورت هوشمند

 کارگرداني هوشمند پخش زنده مسابقات
 داور هوشمند مجازي
۱۲. صنعت هواپیمایي:

 خلبان هوشمند!
 پیش بیني هوشمند آب وهوا

 مسیر یابي هوشمند براي همه پروازها
۱۳. فروشگاه های اینترنتی:

 ارائه اتاق هاي تعویض لباس مجازي!
 ارائه پیشنهادها براي خرید به کاربران به صورت هوشمند

 ارائه چت بات هاي هوشمند براي خرید و پشتیباني از مشتریان
۱۴. حوزه سالمت:

 روبات هاي جراح که بــا کمترین خطا و جراحت، تخصصي ترین 
جراحي ها را انجام مي دهند و همچنین نانو  روبات ها براي باز کردن 

رگ ها و از بین بردن تومورها!
 تشخیص هوشمند بیماري ها و ارائه بهترین تجویز ها

 ارائــه اعضاي مصنوعــي روباتیک و ابزارهاي پوشــیدني پایش 
سالمت و جلوگیري کننده از حمالت قلبي، صرع و... .

۱۵. کشاورزي:
 ماشین ها و روبات هاي هوشمند براي برداشت محصول
 پایش سالمت محصوالت و سم پاشي و آبیاري هوشمند

 تحلیل پیشگویانه براي کاشت بهترین محصوالت براي برداشت 
بیشترین محصول بر اساس شرایط آب وهوا و... .

۱۶. شبکه هاي اجتماعي:
 جست وجوي افراد با استفاده از تصویر و صداي آنها

 پیشنهاد هوشمند روابط دوستي و یافتن دوستان قدیمي
 ارسال اخبار و محتویات مختلف بر اساس عالیق و رفتار کاربران

۱۷. صنایع نظامي:
 ارائه ارتش روباتیک، شامل پهپادها، کشتي ها و سربازان روباتیک 

هوشمند!

 ارائه بازي جنگ و شبیه سازي و آموزش سربازان
 اتخــاذ اســتراتژي و تصمیمات نظامــي به صورت خــودکار و 

هوشمند و تحقق فرماندهي کنترل هوشمند مجازي
۱۸. زندگي شهروندي:

 ارائه خانه هاي هوشــمند (Smart Home) براي دستوردهي به 
همه ابزارهاي خانه اعم از وسایل سرمایشي-گرمایشي تا ابزارهاي 

امنیتي
 ارائه شهر هوشمند براي ارائه خدمات هوشمند به شهروندان

 مدیریت انرژي مصرفي به صورت هوشمند و بهینه
۱۹. صنعت بیمه:

 تحلیل ریسک در صنعت بیمه به صورت هوشمند
 قیمت گذاري سبد بیمه به صورت سفارشي براي هر کاربر

 پشتیباني از کاربران به صورت هوشمند و خودکار
۲۰. سیاست و دولت:

 پایش هوشمند افکار عمومي
 پیش بیني نتایج انتخابات و ایجاد هدفمند کمپین هاي سیاسي

 پیش بیني خرابي زیرساخت ها و پایش و نگهداري از آنها
 اهمیت سرمایه گذاري در حوزه هوش  مصنوعي:

با توجه به کاربردهاي متنوع و راه گشــاي علم هوش  مصنوعي 
در زمینه هاي مختلف زندگي بشر، اهمیت و جایگاه سرمایه گذاري و 
پرداختن به این علم و بهره برداري از دستاوردهاي آن، بیش ازپیش 
آشــکار مي شــود؛ از این رو در دنیــا ســرمایه گذاري هاي فراواني در 
این زمینه شــده اســت و در آینده نیــز این ســرمایه گذاري ها روند 
فزاینده اي خواهد داشــت؛ اما برخي از کشورها این اهمیت را بیشتر 
دریافته اند و سرمایه گذاري بسیار جدي تري در مقایسه با کشورهاي 
دیگر در این زمینه انجام داده اند. دو کشــور برتر در ســرمایه گذاري 
در حــوزه فناوري هاي هــوش  مصنوعي به ترتیب چیــن و آمریکا 
هســتند؛ به طوري کــه چیــن ۴۸ درصــد و آمریــکا ۳۸ درصد کل 
ســرمایه گذاري هاي کشــورهاي دنیا را بر هوش مصنوعي به خود 
اختصاص داده اند. ۱۳ درصد باقي مانده نیز ســهم دیگر کشــورها 

است.
درک اهمیــت ســرمایه گذاري و برنامه ریزي براي اســتفاده از 
فناوري هــاي هــوش  مصنوعــي در جاي جاي زندگي بشــر، حتي 
به جایي رسیده اســت که کشــوري مانند امارات متحد عربي نیز 
در ســال ۲۰۱۷ وزارت هوش  مصنوعي را راه انــدازي کرده و وزیر 
هــوش  مصنوعي خود را بــه دنیا معرفي مي کند! بــه هر ترتیب، 
ســرمایه گذاري در حــوزه فناوري هاي هــوش  مصنوعي، به قدري 
پراهمیت است که همه کشور هاي توسعه یافته، برنامه ریزي هایی 
بسیار جدي در این زمینه تدوین کرده اند. پیش بیني ها از درآمدهاي 
بازار هوش  مصنوعي در آینده به گونه اي است که سرمایه گذاري در 

این زمینه را بسیار منطقي و اجتناب ناپذیر مي کند.
شاخه هاي هوش  مصنوعي

در علم هوش  مصنوعي شاخه هاي (Branch) گوناگوني وجود 
دارد که براي حل مســائل مختلف از یک یا چند تا از این شاخه ها 

اســتفاده مي شود. در کل این شاخه بندي چندان علمي نیست؛ اما 
مي تواند براي ایجاد تصویري کلي از رویکردهاي هوش  مصنوعي 
براي حل مســائل محل اســتفاده قرار گیرد. برخي از این شاخه ها 

عبارت اند از:
 :(Machine Learning) ۱. یادگیري ماشین

یادگیري ماشــین به عنوان یکي از شــاخه هاي اصلي، وســیع 
و پرکاربــرد هــوش مصنوعــي، به تنظیم و اکتشــاف شــیوه ها و 
الگوریتم هایي مي پردازد که بر اســاس آنها رایانه ها و ســامانه ها، 
توانایي تعلم و یادگیري پیدا مي کنند. در تعریف یادگیري ماشــین 
آمده اســت که «یادگیري ماشــین فرایندي اســت که تجربه را به 
دانش تبدیل مي کند. این فرایند به سیســتم این توانایي را مي دهد 
که الگوها و قوانین را با سرعتي که همواره در حال افزایش است، 

شناسایي کند».
شــما احتمــاال چندین بار در روز از یادگیري ماشــین اســتفاده 
مي کنید، حتي بدون آنکه بدانید. هر بار که شــما یک جست وجوي 
اینترنتي در گوگل یا بینگ انجام مي دهید، یادگیري ماشــیني انجام 
مي شود؛ چراکه نرم افزار یادگیري ماشیني آنها، با استفاده از کلمات 
جست وجوي شما و سپس کلیک هاي شما روي نتایج، یاد مي گیرد 
چگونه نتایج را بهتــر رتبه بندي کند! هر بار که ایمیل خود را چک 
مي کنید و فیلتر هرزنامه شــما را از داشتن مجدد هزاران هرزنامه 
(Spam) خــالص مي کند نیز یکي از کاربردهای یادگیري ماشــین 
اســت؛ زیرا رایانه شما آموخته  است که هرزنامه  را از غیر هرزنامه 
تشخیص دهد. این علمي اســت که باعث مي شود رایانه ها بدون 

نیاز به یک برنامه صریح، درباره یک موضوع خاص یاد بگیرند!
 :(Artificial Neural Networks) ۲. شبکه عصبي مصنوعي

شــبکه هاي عصبي مصنوعي (به اختصار شــبکه عصبي) در 
حقیقت یک شبیه ســازي از مغز انسان هســتند که از مجموعه اي 
از نرون هــاي متصل به یکدیگر براي تقلید فرایند یادگیري انســان 
اســتفاده مي کنند! نورون کوچک ترین واحد پردازشــگر اطالعات 
است که اســاس عملکرد شــبکه هاي عصبي را تشکیل مي دهد. 
یک شــبکه عصبي مجموعه اي از نورون هاســت که با قرارگرفتن 
در الیه هــاي مختلف، معماري خاصي را بــر مبناي ارتباطات بین 
نورون ها در الیه هاي مختلف تشــکیل مي دهد. نــورون مي تواند 
یک تابع ریاضي غیرخطي باشــد، در نتیجه یک شــبکه  عصبي که 
از اجتماع این نورون ها تشــکیل مي شــود نیز مي تواند یک سامانه 
کامال پیچیده و غیرخطي باشــد. در شبکه عصبي هر نورون به طور 
مســتقل عمل مي کند و رفتار کلي شــبکه، برایند رفتار نورون هاي 
متعدد اســت. به عبارت دیگــر، نورون ها در یــک روند همکاري، 

یکدیگر را تصحیح مي کنند.
یک شــبکه عصبي مصنوعي از ســه الیــه ورودي، خروجي و 
مخفي (الیه پردازش) تشکیل مي شود. خود الیه مخفي مي تواند 
چندین الیه در درون خود داشــته باشــد. هر الیه شامل گروهي از 
ســلول هاي عصبي (نورون) اســت که عموما با همه  نورون هاي 
الیه هاي دیگــر در ارتباط هســتند؛ مگــر در معماري هاي خاص 

از شــبکه هاي عصبــي. برای نمونــه، روش هــاي یادگیري عمیق
 (Deep Learning) یکــي از روش هاي پرطرفدار یادگیري اســت 
که بر اســاس شــبکه هاي عصبي کار مي کند. در حقیقت شالوده 
 (Neural Networks) اصلي یادگیري عمیق، شــبکه هاي عصبي
اســت. بســیاري از کاربردهاي امــروزي هوش  مصنوعــي بر پایه 
یادگیــري عمیق هســتند. به لطف امکان گســترش دادن ســریع 
طراحي شــبکه هاي عصبــي و تبدیل کردن آنها به سیســتم هایي 
پیچیده تر و قوي تــر با الیه هاي جدید، مقیــاس یادگیري عمیق را 
مي توان به ســادگي تغییــر داد و آن را با کاربردهاي بســیار زیادي 

منطبق کرد.
:(Machine Vision) ۳. بینایي ماشین

 بینایي ماشــین یکي از شاخه هاي جذاب علم هوش  مصنوعي 
است که شــامل روش هاي مربوط به دســتیابي تصاویر، پردازش، 
آنالیز و درک محتواي آنهاســت. معموال ایــن پردازش ها، تصاویر 
تولید شده در دنیاي واقعي را به عنوان ورودي دریافت و داده هایي 
عددي یــا ســمبولیک را به عنوان خروجــي تولیــد مي کنند. این 
داده هاي عددي و سمبولیک مي توانند نماینده رده (کالس) اشیای 
مشاهده شــده در تصویر یا فیلم باشند یا حتي توصیفی از آنچه در 
تصویر یا فیلم رخ  داده اســت، باشند. در نتیجه یکي از شاخه هاي 

بینایي ماشین، به شبیه سازي توانایي بینایي انسان مي پردازد.
البتــه بینایي ماشــین به مســائل مختلفي ازجمله اســتخراج 
داده از عکــس، فیلم، مجموعه چند عکــس از زوایاي مختلف و 
همچنین پردازش تصاویر پزشــکي نیز مي پردازد. معموال ترکیبي 
از روش هاي مربوط به پــردازش تصاویر (Image Processing) و 
ابزارهــاي یادگیري ماشــیني (Machine Learning) و علم آمار و 

احتمال براي حل مسائل مختلف در این شاخه استفاده مي شود.
:(Expert System) ۴. سیستم هاي ِخبره

 ســامانه هاي ِخبره یا سیســتم هاي ِخبره به دسته اي خاص از 
نرم افزارهــاي رایانه اي اطالق مي شــود که در راســتاي کمک به 
کاردانــان و متخصصان انســاني یا جایگزیني آنــان در زمینه هاي 
تخصصي تــالش دارند! این گونه ســامانه ها، در واقع، نمونه هایي 
Knowledge-) از فنــاوري پیشــرفته ســامانه هاي دانش بنیــان
Based Systems) به شــمار مي آینــد. مطلب مهمي که در تعریف 
سیســتم هاي خبره آمده، این است که «دقت یک سیستم خبره در 
یــک زمینه خاص، حداقــل باید برابر با کاربر خبره انســاني در آن 
زمینه باشــد». در نتیجه هدف نهایي این سامانه ها ارائه خبره هاي 
هوشمند است که بتوانند در زمینه هاي تخصصي یا معادل با خبره 

انساني عمل کنند یا بهتر از آنها!
 (Facts) این سامانه ها معموال اطالعات را به شکل واقعیت ها
و قواعــد (Rules) در پایگاه هایــي به نام پایگاه  دانش به شــکل 
ساختارمند ذخیره مي کنند. سپس با بهره گیري از روش هاي خاص 
استنتاج، از این داده ها نتایج مورد نیاز حاصل مي شود. در حقیقت 
به واســطه الگوبرداري این ســامانه ها از نظام منطق و اســتدالل 
انسان و نیز یکســان بودن منابع دانش مورد اســتفاده آنها، پیامد 

کار یک ســامانه خبــره مي تواند تصمیماتي باشــد که در حوزه ها 
و قلمروهــاي گوناگون قابل اســتفاده، مورد اطمینــان و تأثیرگذار 
هســتند. بســیاري بر این باورند که ســامانه هاي خبره بیشــترین 
پیشــرفت را در «هوش مصنوعي» به وجــود آورده اند! برای مثال 
سامانه هاي هوشمند کنترل موشک  و سامانه هاي پدافند موشکي 
و ســامانه هاي هوشــمند کنترل و مدیریت نیروگاه هاي هسته اي، 

نمونه هایي از کاربردهاي سیستم هاي خبره هستند.
۵. پردازش زبان طبیعي 

:Natural Language Processing (NLP)
 پردازش زبان هاي طبیعي یکي از زیرشــاخه هاي بااهمیت در 
حوزه گســترده هوش مصنوعي است که یکي از اهداف آن تعامل 
بین رایانه و انســان با استفاده از زبان هاي طبیعي (انساني) است؛ 
بنابراین پــردازش زبان هاي طبیعي بر فهــم زبان هاي طبیعي که 
انســان ها بــراي تعامل از آنها اســتفاده مي کنند، متمرکز اســت. 
پــس چالش اصلــي و عمده در ایــن زمینه درک زبــان طبیعي و 
ماشــیني کردن فرایند درک و برداشت مفاهیم بیان شده با یک زبان 

طبیعي انساني است.
بــه تعریف دقیق تر، پردازش زبان هاي طبیعي عبارت اســت از 
اســتفاده از رایانه براي پردازش زبان گفتاري و زبان نوشــتاري؛ به 
این معني که رایانه ها را قادر ســازیم که گفتار یا نوشتار تولیدشده 
در قالب و ســاختار یک زبان طبیعي را تحلیل و درک کرده یا آن را 
تولیــد کنند. از کاربردهاي فراوان پردازش زبان  طبیعي مي توان به 
ترجمه زبان ها توســط رایانه، استفاده از صفحات وب و بانک هاي 
اطالعاتــي نوشــتاري برای پاســخ دادن به پرســش هاي کاربران، 
ایجاد ســامانه هاي پرســش و پاسخ هوشــمند و جست وجوهاي 
محتوامحور در داده هاي متني، اشــاره کرد. اینها تنها مثال هایي از 

کاربردهاي متنوع پردازش زبان هاي طبیعي هستند.
هــدف اصلي در پــردازش زبــان طبیعي، ایجــاد تئوري هایي 
محاسباتي از زبان، با استفاده از الگوریتم ها و ساختارهاي داده اي 
موجود در هوش  مصنوعي اســت. بدیهي اســت که در راســتاي 
تحقق این هدف، به دانشــي وســیع از زبان نیاز اســت و عالوه بر 
محققان هوش  مصنوعي، به دانش زبان شناســان نیز در این حوزه 
نیاز داریم. با پــردازش اطالعات زباني مي توان اطالعات مورد نیاز 
براي کار با زبان طبیعي را استخراج کرد. کاربردهاي پردازش زبان 
طبیعي به دو دســته کلي قابل تقسیم است: کاربردهاي نوشتاري 

و کاربردهاي گفتاري.
از کاربردهــاي نوشــتاري آن مي توان به اســتخراج اطالعاتي 
خاص از یک متن، ترجمه یک متن به زباني دیگر یا یافتن مستنداتي 
خاص در یک پایگاه داده نوشتاري (مثال یافتن کتاب هاي مرتبط به 
هم در یک کتابخانه) اشاره کرد. نمونه هایي از کاربردهاي گفتاري 
پردازش زبان عبارت اند از: سیســتم هاي پرســش و پاسخ انسان با 
رایانــه، ســرویس هاي اتوماتیک ارتباط با مشــتري از طریق تلفن، 
سیســتم هاي آموزش به فراگیران و سیســتم هاي کنترلي توســط 
فرمان هاي صوتي کاربر. در ســال هاي اخیر ایــن حوزه تحقیقاتي 

توجــه دانشــمندان را بــه خــود جلب کــرده و تحقیقــات قابل 
مالحظه اي در این زمینه شده  است.

۶. محاسبات تکاملي یا فرگشتي
 :(Evolutionary Computation) 
محاســبات تکاملي یا فرگشتي (رایانش فرگشــتي)، شاخه اي 
از هوش  مصنوعي اســت که شــامل مسائل بهینه ســازي ترکیبي 
مي شــود. از لحاظ فني این الگوریتم هــا متعلق به حل کننده هاي 
آزمون و خطا هســتند و مي توان آنها را از روش هاي بهینه ســازي 
کلي با ماهیت فراابتکاري یا بهینه ســازي تصادفي قلمداد کرد که 
به وسیله اســتفاده از جمعي از راه حل هاي پیشــنهادي ( به جاي 
تکرارکــردن یک روش در فضاي جســت وجو) متمایز مي شــوند. 
بسیاري از الگوریتم هاي محاسبات تکاملي بر آن هستند تا با الهام 
از جهان  آفرینش و فرایندهایي که موجودات زنده در حل مســئله 
از آنها استفاده مي کنند، براي حل مسائل استفاده کنند؛ برای مثال 
الگوریتم هاي کلوني مورچگان (Ant Colonies)، ازدحام پرندگان 
(Bird Flocking) و کلونــي زنبورها (Bee Colonies) نمونه هایي 

از این الگوریتم ها هستند.
 (Genetic Algorithm) به عنوان مثالي دیگر، الگوریتم ژنتیک
یک نمونه از الگوریتم هایي اســت که در زیرمجموعه محاســبات 
تکاملي قرار دارد و براي یافتن راه حل تقریبي براي بهینه ســازي و 
مسائل جست وجو اســتفاده مي شود. الگوریتم ژنتیک نوع خاصي 
از الگوریتم هاي تکاملي اســت که از تکنیک هاي زیست شناســي 
تکاملي ماننــد وراثت، جهش زیست شناســي و اصــول انتخابي 
داروین براي یافتــن فرمول بهینه، برای پیش بینــي یا تطبیق الگو 

استفاده مي کند.
در مدل ســازي، الگوریتم ژنتیک یک تکنیک برنامه نویسي است 
کــه از تکامل ژنتیکي به عنوان یک الگوي حل مســئله اســتفاده 
مي کنــد. مســئله اي که باید حل شــود، ورودي هایــي دارد که در 
یک فرایند الگوبرداري شــده از تکامــل ژنتیکي، به راه حل ها تبدیل 
مي شود. سپس راه حل ها، به عنوان کاندیداهایي توسط تابع ارزیاب 
(Fitness Function)، ارزیابي می شــوند و چنانچه شــرط خروج 
مسئله فراهم شده باشد، الگوریتم خاتمه مي یابد. به طورکلي این 
الگوریتم ، الگوریتمي  مبتني بر تکرار است که اغلب بخش هاي آن 

به صورت فرایندهاي تصادفي انتخاب مي شوند.
 :(Robotic) ۷. روباتیک

روباتیک شــاخه اي میان رشته ای از مهندســي و علم است که 
شــامل مهندســي مکانیک، مهندســي برق و علــوم رایانه و چند 
رشــته دیگر مي شود. روباتیک شــامل طراحي، ساخت، راه اندازي 
و استفاده از روبات هاســت. همچنین مانند سیستم هاي رایانه اي، 
کنترل، بازخورد حســگرها و پردازش اطالعات نیز در این گروه قرار 
مي گیرند. یکــي از مهم ترین بخش هاي علــم روباتیک مربوط به 
نرم افزارهاي هوشــمند براي راه اندازي روبات هاســت که در واقع 
ماننــد روحي در کالبد فیزیکي روبات ها عمل مي کند و به روبات ها 

زندگي مي بخشد!
این همان جایي است که هوش مصنوعی وارد مبحث روباتیک 
مي شــود. این فناوري ها با یکدیگر اســتفاده مي شوند تا ماشین ها 
را به گونــه اي ارتقا دهنــد که جایگزین انســان شــوند. روبات ها 
مي تواننــد در هر موقعیت و براي هر منظوري بــه کار بروند ولي 
امروزه بســیاري از آنها در محیط هاي خطرناک (مانند تشخیص و 
غیرفعال ســازي بمب ها)، فرایندهاي تولید یا مکان هایي که انسان 
قادر به حیات نیســت، استفاده مي شوند. روبات ها مي توانند به هر 
شکل و قیافه اي باشند ولي بعضي از آنها طراحي مي شوند تا شبیه 

Human-) انسان به نظر برســند که به آنها روبات هاي انسان نما
oid) مي گویند. گفته مي شــود این کار انجام می شود تا رفتارهاي 
این روبات ها که از مردم عادي تقلید مي شــود، بیشــتر مورد قبول 

قرار گیرد و انسان ها بتوانند با آنها راحت تر تعامل داشته باشند.
تالش مي شــود که روبات هــاي انســان نما بتواننــد راه رفتن، 
حرف زدن، شــناختن و مخصوصا هر چیزي را که انســان مي تواند 
انجام دهد، تقلید کنند. یکي از نمونه هاي استفاده از این روبات هاي 
انسان نما، اســتفاده از آنها به عنوان پیش خدمت یا کارکنان راهنما 

در هتل ها یا همایش ها است.
ظاهر و توانمندي هاي بسیاري از روبات هاي امروزي از طبیعت 
الهام گرفته  اســت. ازایــن رو ایــن روبات ها در پهنــه روبات هاي 
مقلــِد موجودات زنده قرار مي گیرند. اما یکــي از نگران کننده ترین 
اســتفاده ها از روبات هــا، اســتفاده از آنها در حــوزه فعالیت هاي 
نظامي اســت. درحال حاضر بسیاري از پیشــرفته ترین روبات ها در 
حوزه نظامي استفاده مي شــوند. اکثر سرمایه گذاري هاي روباتیک 
کشــورهایي چون آمریکا نیــز در زمینه روبات هاي نظامي اســت؛ 
به نحوي که در سال ۲۰۳۰ ارتش روباتیک آمریکا آماده به کار خواهد 
شد! این در حالی است که در حوزه نظامي از تمامي انواع روبات ها 
مانند روبات هاي پرنده (پهپادها)، روبات هاي انسان نما، روبات هاي 

حیوان نما و حتي نانو روبات ها (Nanorobots) استفاده مي شود.
۸. سیســتم هاي فازي (Fuzzy Systems): سیســتم هاي فازي، 
 (Fuzzy Logic) سیستم هایي هســتند که بر اســاس منطق فازي
کار مي کنند. منطق فازي شکلي از منطق هاي چندارزشي بوده که 
در آن مقادیر درســتي متغیرها ممکن اســت هر عدد حقیقي بین 
۰ و ۱ و خــود صفر یا یک باشــد. این منطق به منظــور به کارگیري 
مفهوم درســتي جزئي بنا شده است؛ به طوري که مقادیر هر متغیر 
فــازي مي تواند بــرای مثال به جاي درســت و غلط، بــا مقادیري 
بیــن کامــال درســت و کامــال غلــط مقداردهي شــود. اصطالح 
منطــق فازي اولین بــار در پي تنظیم نظریــه مجموعه هاي فازي 
به وســیله پروفســور لطفي زاده (۱۹۶۵ م) در صحنه محاســبات 
نو ظاهر شــد. واژه فــازي که از کلمه فارســي فوژ گرفته شــده، 

به معني درهم تنیده است.
کاربرد این بخش در علوم نرم افزاري را مي توان به طور ســاده 
این گونه تعریــف کرد: منطق فــازي از منطــق ارزش هاي «صفر 
و یــک» نرم افزارهاي کالســیک فراتر رفتــه و درگاهي جدید براي 
دنیاي علوم نرم افزاري و رایانه ها مي گشــاید. زیرا فضاي شــناور و 
نامحــدود بین اعــداد صفر و یک را نیز در منطق و اســتدالل هاي 
خود به کار برده و به چالش مي کشــد. منطق فازي از فضاي بین 
دو ارزش «برویــم» یا «نرویم»، ارزش هاي جدید «شــاید برویم» یا 
«مي رویــم اگر» یا حتي «احتمال دارد برویم» را اســتخراج کرده و 
به کار مي گیرد. به این ترتیب برای مثال مدیر بانک پس از بررســی 
رایانــه ای بیالن اقتصادی یک بازرگان می تواند فراتر از منطق «وام 
می دهیم» یا «وام نمی دهیم» رفته و بگوید: «وام می دهیم اگر...» 
یــا «وام نمی دهیم ولــی...». در حقیقت منطق فازی و اســتنتاج 
فازی به دنبال دریافت و حل مســائل دنیای واقعی به نحوی است 
که بیشــترین شباهت را به استنتاج انســان ها برای فهم و حل این 

مسائل، داشته باشد.
جمع بندی

علم هوش مصنوعی شاخه ای گســترده و مهم از علوم رایانه 
اســت که نقش بســیار مهمی در زندگی روزمره ما ایفا می کند. از 
طرف دیگر در آینده بسیار نزدیک، نقش هوش مصنوعی در زندگی 
بشر به قدری حیاتی می شــود که زندگی در دنیای متمدن را بدون 
اســتفاده از فناوری های هوش مصنوعــی، غیرممکن خواهد کرد. 
این به این دلیل اســت که فناوری های هوش مصنوعی در تمامی 
ارکان زندگی بشــر، از کمــک در انجام کارهــای روزمره، آموزش 
کودکان و حتی متخصصان، حوزه صنعت و تولید، حوزه اقتصادی 
و مالی، حوزه سیاست، حوزه امنیت و نظامی و حتی حوزه سالمت 

و درمان وارد شده و به صورت بی بدیل نقش آفرینی می کند.
در نتیجــه اهمیت پرداختن و برنامه ریزی و ســرمایه گذاری در 
حوزه هوش مصنوعی کامال واضح و مبرهن است. به همین دلیل 
در دنیــا برنامه ریزی ها و ســرمایه گذاری های فراوانی در این زمینه 
شــده و کشــور ما نیز باید در این حوزه به فعالیت و سرمایه گذاری 
جــدی بپردازد. البته از نظر تحقیقاتــی در زمینه هوش  مصنوعی، 
جایگاه کشــور عزیزمان جایگاه خوبی اســت. در گزارشی که اخیرا 
در نشــریه نیچر چاپ شده اســت، ایران یکی از کشورهای پرتولید 
مقــاالت علمی دنیا در هوش مصنوعی معرفی شــده اســت. در 
این گزارش آمده اســت که بر اساس اطالعات سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ 
ایــران رتبــه ۱۴ دنیا در حوزه هوش مصنوعــی را در اختیار دارد و 
تعداد مقاالت ایران در این مدت ۳۴ هزار و ۲۸ مورد بوده اســت. 
در نتیجــه حاال زمان آن فرارســیده کــه این تحقیقــات علمی با 
ســرمایه گذاری های دولتی و خصوصی تبدیل بــه تکنولوژی های 

قابل استفاده در زندگی روزمره هم وطنانمان بشوند.
از طرف دیگر جنبه های ترسناکی از کاربردهای هوش  مصنوعی 
وجود دارد که انســان را درباره آینده و دســتاوردهای این علم به 
تفکر وامی دارد. اســتفاده گســترده از هــوش  مصنوعی در حوزه 
نظامی و حتی حاکمیت روبات ها و نرم افزارهای هوشمند در آینده 
(که فیلم های علمی تخیلی فراوانی درباره آنها نیز ســاخته شده 
اســت)، می تواند بسیار نگران کننده باشد. حال باید از خودمان این 

سؤال را بپرسیم که «آیا ما باید درباره آینده نگران باشیم؟».
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