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 نویسنده یدرباره

وکار و در سهح  کسهب در  وصهنوعیههوش و  داده زوینهه در  وتخصص 1 وار  برنارد
بز  در  .اسهت نوشهته زوینهه ایهن در  الهللهیبین پرفهروش کتهاب 9A جهانی است. او   ،فهور

. کنهدوی راهنههایی را جههان شهدهشناخته هایسازوان از  بسیاری و  از خود داردردی 
 نیدنکهههههیل بنهههههدیرتبه در  و  دارد اجتههههههاعی یهاشهههههبکه در  کننهههههدهدنبال ویلیههههون :
 .گرفت قرار  جهان در  وکار کسب برتر  فرد تأثیرگذار  پنج از  یکی عنوانبه

 انقهههالب بهههرای تههها کنههدوی کههههک ههههاآن وهههدیریتی هههایتین و  هاسهههازوان بهههه برنههارد
 بها او  .شوند آواده، شوندوی تقویت وصنوعیهوش و  هاداده توسط که چهارم صنعتی
 گوگههل، وایکروسههافت، آوههازون، ازجهلههه جهههان شههدهشناخته هایسههازوان از  بسههیاری

، شههل، والهههارت، ام،بههیآی دل،  یتهه وودافههون، نوکیهها، تویوتهها، سههی،بههی اس اچ  سیسههکو
، والگههرین، وزارت هههایبوت اتحادیههه اچ سههی، آن ،لیههووبا  و  نههاتو  دفههاع، وزارت کشههور

 است.  داده وشاوره هاآن به یاکارکرده  دیگر  بسیاری و  0وتحد ولل سازوان
گرام بهوک،فیس (bernardmarr@)تهوییتر  ،نیدنکهیل در  برنارد با  یوتیهوب و  اینسهتا
 اطالعهات بهرای و  شهوید عضهو  برنهارد پادکست در  و صحبت کنید، کنید برقرار  ارتباط

 الکترونیکهههههی بهههههه ههههههایکتاب و  پیپهههههرز  وایهههههت رایگهههههان، وقالهههههه صهههههدها و  بیشهههههتر 
www.bernardmarr.com بروید . 

 تأثیرگهذار  خهدوات یها سهخنرانی تعهاوالت ی،اوشهاوره وهورد کارههای در  برنارد با وایلید اگر 
.بگیرید تهاس او  با hello@bernardmarr.com آدرس به ایهیل طریق از  لحفا   کنید، صحبت

                                                           
1 Bernard Maar 
2 Amazon, Microsoft, Google, Dell, IBM, Walmart, Shell, Cisco, HSBC, Toyota, Nokia, 

Vodafone, T-Mobile, the NHS, Walgreens Boots Alliance, the Home Office, the Ministry of 

Defence, NATO and the United Nations 
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 ورتجهان یوقدوه

 ستیکه در وا جار  ستیراز بزرگ ،یزندگ
 فاصله آودن و رفتن واست یزندگ
   ستیجار  ایدن رود

 رود است نیکردن در ا یآبتن ،یزندگ
 واند یها وکه در خاطره ستیوزن نگاه ،یزندگ
 اکنون است نیدرک هه یزندگ
 به ههان دنیشوق رس یزندگ
 است که نخواهد آود ییفردا
 ییو نه در فردا ،یروز ینه در د تو 

، پر از بودن توست ظرف  اوروز
، در  نیا دیشا  یکرد غشیخنده که اوروز
 است دیبا او یفرصت ههراه نیآخر 

 سپهریسهراب 

فرد سهههازی و روابهههط فردبههههاوهههروزه صهههحبت از انقهههالب صهههنعتی پهههنجن یعنهههی شخصی
کهه تولیهد و بازنشهر علهوم وختلهف بها سهرعتی  نیکنه یوهشود و از طرفی در دورانی زندگی وی

هههایی کههه در رسههیدن بههه اهههداف انقههالب صههنعتی روزافههزون در حههال افههزایش اسههت. از حوزه
 نهامو خهود نیهز انقهالب صهنعتی عصهر چههارم  اسهت رگهذار یتأثپنجن بسهیار کههک نههوده و 

ی قههدر به. اوههروزه هههوش وصههنوعی اسههتهای آن وصههنوعی و شههاخهاسههت، هههوش گرفتههه
، اوها ووضهوعات ابلهب در حهد کننهد یوهوحبوب شده اسهت کهه هههه دربهار  آن صهحبت 
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م چهه کهه آن چیسهت و یها قهادر بهه انجها داند ینه دقیقا  شوند و کسی سخن و تئوری رها وی
کهه  اسهتی احهوزهی از علهن نیسهت، بلکهه اشهاخه؟ ههوش وصهنوعی اسهتاوور و وظهایفی 

بیهان داشهت  گونههنیا تهوان یوه. درواقهع ردیهگ یوه بر ی علهی وختلفی را در هاشاخهعلوم و 
ی طورکلبههرا  ههاآناسهت و دیهر یها زود  داکردهیهپکه هوش وصنوعی بر تههاوی علهوم چیرگهی 

وتحول خواهد کرد. سؤالی که اینجا وحرح است، این اسهت کهه چهه زوهانی و بها چهه عهقهی 
ی وشههخص علههن نهایههانگر و آن اثههرات، عهههووی و هاشههاخهایههن تسههلط بههر هریههک از  ر یتههأث

در  1؟ با وجود ههوش وصهنوعی و خصوصها  بها ظههور ههوش وصهنوعی جهاوعشودویجهانی 
، بههه ایههن سههخن از آقههای 0ابههر هوشهههندوصههنوعی  دور و در پههی آن هههوش چنههداننهی انههدهیآ

ههههای کهههه تحهههوالت و دگرگونی رسهههد یفراوهههروزی : »گفهههتویاینشهههتین خهههواهین رسهههید کهههه 
 «شوند. ر یپذاوکان بار کیعلهی، روزانه و حتی شاید هریک ساعت 

یههادی داشههته اسههت و خواهههد داشههت.  نهونههه،  طور بههههههوش وصههنوعی دسههتاوردهای ز
 یریادگوصههنوعی، یهه هههوش بههای پزشههکان فههراهن آوههده اسههت کههه بههراایههن اوکههان  اکنههونهن
هها فهراهن آورده اسهت، بهه ی عصهبی بهرای آنهاشهبکهو قدرتی که پردازش تصهویر و  نیواش

 ، بررسی و تشخیص انواع وختلفی از حاالت بیهاران خود بپردازنهد و بتواننهد بها هزینه  کهتهر
ههههت کنتهههرل یههها دروهههان آن بیههههار بهههه دقهههت بهههاالتر و بههها سهههرعت بیشهههتر اقهههداوات الزم را ج

یهههادی بهههه دلیهههل وانهههدن در عنوان. بههههآورنهههدعهل ی هاصهههفوثال، در هنهههد سهههاالنه افهههراد ز
یههد بینههایی خههود را از دسههت آب قیههاز طر پزشههکی، نوبههت وعاینهه  چشن وههدت یطههوالن وروار

چشههگیری  طور بههتحهوالت و افهزایش سهرعت و دقهت، ایهن آوهار  نیبهاوجودا. اوها دهنهد یو
و ووجهب شهده اسهت تها رنهگ زنهدگی از چشههان افهراد بهه تهاریکی و خاووشهی  افتههی کاهش

خهود قهادر اسهت تها بها راهکارههایی کهه  1کشیده نشود. اوروزه گوگل با استفاده از پلتفرم ابری
ی از ایهن ریهگبهره، اسهتفاده و دههد یوهههای صهنعت ارائهه به انواع و اقسام گونهاگونی از حوزه

                                                           
1  Artificial general intelligence (AGI) 

2  Superintelligence 

3  Google cloud platform 



 15ی وترجهان | وقدوه

عنوان کنهههد. بهههه تر باصهههرفهو  تر سهههریع، تر راحهههتعنهههی ههههوش وصهههنوعی را حهههوز  قدرتهنهههد، ی
  نهیدرزوبزرگهی کهه  هایشهرکتدر حهوز  انهر،ی، پلتفهرم ذکرشهده در  بهار  نیای دیگر و انهونه
، بهها اسههتفاده از ابههزار یههادگیری و بینههایی واشههین خههود و کننههد یوههی بههادی فعالیههت هههانیتورب

تجهیاات ا  اا هههاپرهیاای  پهپادهههای اوههروزی، عهههل عیههبترکیههب آن بهها حههوز  رباتیههک و  و
 است.  کرده تر نهیهز کنتر و ، بادقتتر سریعی توجهقابلر ر تیحدبسییهانیتورب

یسههتند. اوههروزه ن وسههتانا روتحههولییتغوکار نیههز از ایههن از طرفههی، علههوم وههدیریتی و کسههب
 عهالوه بهر کننهد یوانهد و سهعی ی سهنتی بهه بازاریهابی دیجیتهال روی آوردههافروشگاهخیلی از 

ی کهه ترقیهات تکنولهوییکی و اشهرفتهیپو اوکانات  ابزارهاحفظ وزیت رقابتی در بازار آنالین، از 
 وکار و ودیریت قرار داده است، بهره ببرند. افزایش هوشهندی در اختیار حوز  کسب
ها بایهههد در راسهههتای اجهههرای ههههوش استراتژیسهههت اقهههداواتی کهههه وهههدیران و وخصوصههها  

تهرین چیهزی کهه بایهد درک کهرد، وصنوعی انجام دهند، وتعدد و وختلف است، اوها اصهلی
ی ودون داشت و بهدانین شهرکت وها سهه تها پهنج سهال آینهده بهه ابرناوهاین است که بایستی 

ههای وتهداول دیگهر  بهدانین کهه دیگهر اوهروز نفهت و یها انهواع سهروایهو  چه صورت خواههد بهود
، سهازوان و باالترین ارزش را در کشورها نداشهته بلکهه داده هها هسهتند کهه قهدرت یهک کشهور

هههایی کههه اههیههت ی را در حههوزهاشههدهوحاسبهدارنههد. وهها بایههد ریسههک ها را بیههان ویشههرکت
اوروز وهن است وهکن اسهت فهردا دیگهر وههن نباشهد.  آنچهبیشتری دارند، اتخاذ کنین، زیرا 

نی فههرا خواهههد رسههید کههه شههرکت و سههازوان شههها بههدون اسههتفاده از هههوش وصههنوعی و زوهها
کتههاب حاضههر  !ادوات آن دیگههر قههادر بههه بقهها و رقابههت نخواهههد بههود و آن زوههان نزدیههک اسههت

را از ونظههر  و هههوش وصههنوعی ل،یوتحلهیههههها، تجز دادهکالنسههعی دارد تهها اههیههت جهههان 
دههد. اگهر هایی عهلهی را آوهوزش ویودیریت استراتژی بررسی کهرده و در ایهن راسهتا توصهیه

 !اقدام کنید نیز دیر است روتحولییتغههین حاال برای این 
کتههاب ارزشهههند،  یههنتهها ا ینبههه وجهوعههه نکههات ذکرشههده، بههر آن شههدباتوجه یطورکلبههه

دوسهتداران  یهار و در اخت ینترجههه کنه یهدخر آوهازون را پهس از  یتپرفروش و وحبوب در سها
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نکههات بسههیار  ین.و هههوش وصههنوعی قههرار دههه یریت، اسههتراتژیوههد  علههن و وخصوصهها  حههوز
ها بیش از این در وقدوهه نیسهت و وها زیادی برای بیان کردن وجود دارد، اوا وجال گفتن آن

وهها در  . سههعی و هههدفکننوههیشههها خواننههدگان عزیههز را بههه خوانههدن کتههاب حاضههر تشههویق 
وبحههه ههوش وصهنوعی در وههدیریت و  تر قیهدقترجهه  ایهن کتهاب، ایههن بهود کهه بهها نگهاهی 

یهههن. اویهههدوارین کتهههاب وکار را بهههرای وخاطبهههان و وحالعهکسهههب کننهههدگان گراوهههی فهههراهن آور
ی و رویکردههای نههوین و ههوش وصهنوعحاضهر بتوانهد بهه سهههن خهود در ارتقهای دانهش حههوز  

یهابی و  داده وحور  در ودیریت استراتژیک در ویان ودیران، دانشجویان، فعهاالن عرصهه بازار
 واقع شود.  وؤثر وفید و  وندانعالقهی طورکلبه

، وخاطبهان آن هسهتند، از خواننهدگان عزیهز  ازآنجاکه ضهنا   ورجع اصلی ارزیابی هر اثر
یههن نظههرات و سههؤاالت خههود را دروههورد کتههاب  ی ایهیلههی کههه در ههها ینشههان قیههاز طر تقاضهها دار

 ، با وا در ویان بگذارند.اندشدهذیل آورده 
   ظلهات وجود خود را به روشنایی ونور کنین.ذرذرهاوید است که ههگی 

 ی ایهیلی:ها ینشان
 نیها پیشوا (9

 ودرس و وشاور حوزه ودیریت بازاریابی، هوش وصنوعی و آووزش 
n.pishva@mail.sbu.ac.ir 

 سرشتکینعلی  (:
 وهندسی برق، کاوپیوتر )هوش وصنوعی و علن داده( و ودیریت حوزهوحقق، وشاور و ودرس 

AL.Nikseresht@mail.sbu.ac.ir 

 وحهدیحسین عباسیان  (;
 )وخابرات( و هوش وصنوعیوحقق، وشاور و ودرس حوزه وهندسی برق 
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