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 تمجید از کتاب تعریف و 
 بوم بازاریابی هوش مصنوعی 

باار  ها تجرباا شااود  ا   یمفقااز زماانی حا اا   شااودر رشاد یمبازاریااب  راهبااردی موجاد رشااد »
بایاد باا با   اار نارفتن  ادر   هاا یاببازاری مشتریان ارائ  شاودر در حااح حا ار ها دادهاساس 
ی مشااتری محااار را در مقیاااس بااهرد ارائاا  دهناادر در ا اان ها تجرباا  هااا دادهمصاانوعی و  هوش

 « تاب، دانش بنیادی، چارچوب و الهاماتی    برای انجام ا ن  ار نیاز دارید ارائ  شده استر
 2، مدیر ارشد بازاریابی، کایوت لجستیک1کریستینا بوتیس -  

 
مصاانوعی اساات اده  هااای دااود از هوش یتفعال ننااد بایااد در  یمتصااار  هااا یاببازارهماا  »

یااااب  هوش ینم نناااد اماااا دلیااا   ن را  مصاااانوعی دلیااا  اسااات اده از ا اااان  دانناااادر باااوم بازار
دهااد  اا   یمی عملاای را ارائاا  ها برناماا دهااد و  یم  نشااان داب باا توانمناادی رو باا  رشااد را 

برنااد دااود را از بقیاا   یرنااد و ارن ب مصاانوعی را  تواننااد هوش یم هااا  نبااا اجاارای  هااا یاببازار
و ار دااود تحااولی اساساای ایجاااد  دواهنااد در  سااد یم اا   هااا   یاببازار متمااا ک  نناادر

 «باید ا ن  تاب را مطالع   نندر حتما   نند 
 1، مدیر ارشد بازاریابی، متحد مالی3آندریا بریمر-

                                                             
1 Christina Bottis 

2 Coyote Logistics 
3 Andrea Brimmer 

 



 

یجااد  نناد باا اجارای رریکارد مشاتری ماداری رشاد ا یمساعی  برنادهاو  ها شار تبردی از »
و ارها بارای  یر بساکا   داردر رهباران  سادتاث مصنوعی در اجارای ا ان رریکارد   نندر هوش

درک  نناد، بایاد ا ان  تااب را  ها شار تهاای ا ان  یتفعالمصانوعی را بار  یر هوشتث اینک  
باا دوانادن ا ان  تااب راهنماای هوشامند،  مازشای و عملای  ا  در  ن  ها  نمطالع   نندر 

را در  هااا  نها را یاااد بگیرنااد و  یوهشااتواننااد بهتاار ن  یمعرفاای شااده اساات، ابکارهااای ایااادی م
 «عم  اجرا  نندر

 3، مدیر ارشد رشد، پیامبر2اسکات دیویس -
 

مصانوعی از   نناد  ا  بازاریااب  مبتنای بار هوش یمنایسندنان ا ن  تاب ا ن مطلد را بیان »
را تشااا    هااا یاببازارچنااین هم هااا  نو ار برداااردار اسااتر  اهمیاات بساایار ایااادی در  سااد

مصانوعی  و ار داود از هوش دهند  ا  در  ساد یمنشان  ها  ن ار  عملی ب    نند و ب  یم
را بااارای شااارایز و احتمااااا  بازاریااااب  باااا  ماااک  هاااا یاببازاراسااات اده  ننااادر ا ااان  تااااب 

 «دهد تا در  ن وارد شوندر یمانگیکه  ها  ن ند و ب   یممصنوعی  ماده  هوش
 5، مدیر ارشد بازاریابی، نردوالت4ژیالس کلی -

 
بایاد یااد بگیریاد  ا   ی از تکام  بازاریاب  و س ر مشتری دیجیتاح  رار داریاد،ا مرحل در هر »

یر بگذاریاد و تاث مصنوعی بر لحظا  ارتباط باا مشاتری  توانید با است اده از هوش یمچگون  
فهم اسات و در  ن   ااربردی و  ابا ارزش بیشتری ب  مشتری ارائا  دهیادر ا ان  تااب بسایار 

 ساااا توانید با مطار   اردن  یمنامی ارائ  شده است    با است اده از  ن  ب  راهنمای نام
 حیح و مناسد شارایز را ارایااب   نیاد، مبناا   ایجااد  نیاد و وارد مرحلا  اجارا شاایدر 

                                                                                                                             
1 Ally Financial 
2 Scott Davis 

3 Prophet 

4 Kelly Gillease 
5 NerdWallet 



ساارمای  و  هااا  ن هایتااان را  باات  نیااد و بااا نشااان دادن یتموفقیااک نقشاا  راه تهیاا   نیااد، 
 «ها   را    نیاز دارید، ب  دست  رریدر یتحما

 2آی تی ، مدیر ارشد بازاریابی، فیزیوتراپی ای1برت گروم -
 

تغییراتاااای را در  ماشااااین یادنیریمصاااانوعی و  هوشهااااای  ی، فنارریناااادهده ساااااح   یطاااا»
 یهاا انقالب تغییراتای اسات  ا از  تر یا عم یاربسا ننادر ا ان تغییارا   یمایجااد  یااب بازار
در بازاریاااب  ایجاااد  اارده بودناادر شاانادت ا اان تغییاارا   مکاای باا  رهبااران  یفنااارر ی بلاا

یااااب   بایاااد وارد عمااا  شاااوندر ا ااان  تااااب یاااک نقشااا  راه عملااای ارائااا   هاااا  ن نااادر  ینمبازار
 اا  بااا  یهنگامتواننااد  ااار دااود را شاارو   ننااد و  یمبااا  مااک  ن  هااا یاببازاردهااد  اا   یم

 «های پایدار ایجاد  نندر یتمهشوند،  یمرو  ررب تغییرا  مخرب 
 4، مدیر ارشد بازاریابی، میدان جانیپر3مات الوسون -

 
و ااو    ننااد  اا  ب  یمراج و جاایم بااا انجااام تحقیقاااتی در دنیااای وا عاای شااواهدی را ارائاا  »

ماشین منجار با  سانار وها    مصنوعی و یادنیری  میک هوش دهد اجرای موفقیت یمنشان 
جهاات حااائک  فقااز یااک برنااده وجااود داردر دواناادن ا اان  تاااب ازا ن هااا  نود  اا  در شاا یم

دهاد در مسایر درسات  ارار داریادر داواه در ابتادای  یم اهمیت اسات  ا  با  شاما اطمیناان
ی عملای  ا  ها برناما مسیر باشید و دواه  سمتی از مسیر را طای  ارده باشاید، چاارچوب و 

 «تر رشد  نیدر یعسر ند  یم مک در ا ن  تاب ارائ  شده است ب  شما 
 6کینی و شرکت ، مدیرعامل شرکت، مک5جو مگلیو -

 

                                                             
1 Brett Groom 

2 ATI Physical Therapy 
3 Matt Lawson 

4 Juniper Square 

5 Joe Maglio 
6 McKinney and Co. 



 

و دارای پایاا  و اساااس اساات  بخش الهااام ی،عملا   راهنمااامصاانوعی  باوم بازاریاااب  هوش»
و بااا   ارنیریااد ی ب اساساا یعنوان ابااکار باا  را مصاانوعی هوشتوانیااد  یم ن  اساات اده ازبااا   اا 

را  یااب بازار یرو تاث  یان بر ارار  نیادباا مشاتر اعتماد بیشتری را  روابز  حیح و  اب  مک  ن
های متعاادد و مطالعااا  ماااردی م یاادی ارائاا   بندی افااکایش دهیاادر در ا اان  تاااب دساات 

توانناد در زماان حااح با  موفقیات دسات یابناد و  یمبا مطالعا   ن  ها یاببازارشده است    
 «بر  ینده تسلز پیدا  نندر

 2، مدیر ارشد اجرایی، کارز. کام1کتزبروک اسکینر ری -
 

یااااب  در زماااان حااااح و تصااامیم» و ار  نیری در ماااارد  ساااد مطالعااا  ا ااان  تااااب بااارای بازار
توانناد اهاداس ساازمان داود را پایش  یمباا مطالعا  ا ان  تااب  هاا یاببازار ررری اساتر 
ساازمان داود  عنوان عااملی بارای تغییار در توانناد از ا ان  تااب با  یم هاا  نببرندر همچنین 
 «است اده  نندر

 ، مدیر ارشد بازاریابی، گوگل3لیندسی ساران -
 

توانناااد رواباااز داااود را باااا  یمماشاااین  یادنیریمصااانوعی و  هوشباااا اسااات اده از  هاااا یاببازار»
 مااادنی انجااام ا اان  ااار را ندارناادر  هااا  نحاااح، بیشااتر  باا ن  نناادر یاا درباااره تعر مشااتریان

یااااب  هوش ا ناااون زماااان  ن اسااات  ااا  بااا  مصااانوعی ماااا را  اساااتقباح  یناااده بااارریمر باااوم بازار
 ناد  یم ناد و با  شاما  ماک  یمها   را ب  شاما الهاام  یدها ندر ا ن  تاب  یمراهنما   

دهااد  اا  بااا اساات اده از  ن  یمها   را پاارررش دهیااد و نقشاا  راه عااالی را باا  شااما ارائاا   یاادها
 «د را  غاز  نیدرتوانید با همراهی تیم و شر تتان، س ر دو یم

 5، معاون بخش بازاریابی، علوم روایی4کسیدی شیلد -
                                                             
1 Brooke Skinner Ricketts 
2 Cars.com 

3 Lindsay Saran 

4 Cassidy Shield 
5 Narrative Science 



   را    امررزه پیش روی مد ر ارشاد بازاریااب   ارار دارد، ها فر تو  ها چالشا ن  تاب »
 دهناد  ا  یمی را ب  شما ارائ   امل راهنقش   ینسکیلچ یمراج ونکاتسان و ج  ندر یمبیان 

ی  ررده شاده اسات  ا  با  شاما هاای ملموسا مثاح در  ن و دهد یمشما را  اهش  ا طراب
 و ار راهباارد  سااددر  ماشااین را یادنیریمصانوعی و  هوش توانیااد یمدهااد چگوناا   یمنشاان 

 «رادغام  نید یاب سازمان بازار یک
 2، مدیر ارشد بازاریابی و ارتباطات، اولین بانکورپ خاورمیانه1جیم استدلر -

 
 نناد تاا  یمماشاین اسات اده  مصانوعی و یادنیری ز  ادر  هوشطار عمده ا ها ب  یاببازار»

سااازی  ننااد و بااا  را شخصی هااا  نی ها تجرباا طار عمیاا  شناسااا    ننااد،  مشااتریان را باا 
ی بااراهاام مصاانوعی  هوش بیااان  ردنااد ینسااکیونکاتسااان و لچتعاماا  بر اارار  نناادر  هااا  ن

 یبقااا یباارا و هاام دی دارداهمیاات ایااارشااد بااادوام  ایجاااد اجاارای رریکاارد مشااتری مااداری و
اماررزی مادرن  هاای یاببازار یبرا ی ررر   راهنما  تاب  ناستر ا ی ررر و ار  سد

 «استر ایادی ارائ  شده های و مثاحها  ینشب است    در  ن
، معاون ارشد، راهبرد و نوآوری بازاریابی، 3دی( اس جون سوارز دیویس )جی -

 4شرکت فروشنده
 

تاااوان  یمدهناااد چگونااا   یمدهاااد  ااا  نشاااان  یمی عملااای را ارائااا  اهااا راها ااان  تااااب نقشااا  »
و ار   سادرهباران و ار و بازاریااب  اسات اده  اردر  مصنوعی را درک  ارد و از  ن در  ساد هوش

 «مطالع   نندر تاب را   نا یدبا برای اینک  بتوانند ب  مهیت ر ابتی دست یابند،
وکار: انسان ماندن در  ن روح کسببازگرداند»، نویسنده کتاب 5ریشاد توباکواال -

 6، مدیر ارشد راهبرد سابق شرکت پوبلیسیز گروپ«عصر داده
                                                             
1 First Midwest Bancorp 
2 First Midwest Bancorp 
3 Jon Suarez-Davis (jsd) 
4 Salesforce 
5 Rishad Tobaccowala 
6 Publicis Groupe 



 

 لحظاا  ارتبااط باا مشاتری مشتری با  ا ان معناا اسات  ا  یوفادار ی ازعال یا ارائ  تجرب »
ایجاااد و ح ااا وفاااداری مشااتری دشااوار  رسااازی شااود ی شخصیتجرباا  مشااتر سرتاسااردر 

دهناادر  یممصاانوعی را باا  مااا ارائاا   طاار  و برناماا   ااار هوشلچینسااکی  ونکاتسااان واسااتر 
هااا   مشااتری  یروناهنرا باا   ها سااازمانمصاانوعی چگوناا   دهااد  اا  هوش یما ان طاار  نشااان 

 « ندر یممحار تبد   
 3، مرکل2، ارتقا و وفاداری ارزش پیشنهادی کارمند1کریس ویمن - 

 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Chris Wayman 

2 Employee Value Proposition (EVP) 
3 Merkle 

 



 

 
 
 
 

 



 

 پیشگفتار
 دکتر احمد روستا

نرچا  بارای هما ، باا عه فعااان ا تصاادی بسایار مهام  ناهی از فنارری های نا ن ا  
است اما چگونگی است اده درست از  نها یک  ررر  برای تاداوم حضاار در  احن  

 ار و تا یرنذار استرر ابت و رشد و توسع  پاید
توج  جدی ب  روندها و ایده ها و پدیده های ناا ن و با   اارنیری هوشامندان  و چاباک  نهاا 
یکی از عوام  نقش  فر ن برای دل ، تقایت و ح ا مهیت ر ابتی و پیشگامی و پیشتازی در 

 جلد، جذب و ح ا مشتریان و تقایت جایگاه در بازار استر
رزش  فاار ن  اا  چندسااالی اساات بساایار بیشااتر مااارد یکاای از مو ااوعا  جااذاب و ا

مصنوعی و   ار  ن در انوا  حازه ها و امار زنادنی و  ساد  توج   رارنرفت  است، هوش
نامهااااا،  و  ارهااااا و دادوستدهاسااااتر تو اااای  و معرفاااای هوش مصاااانوعی همااااراه بااااا 

راهکارهاااا، روشاااها و مااادلهای مناساااد بااارای  یناااده مطلاااابتر، ماااارد عال ااا  انساااانها و 
ازمانهای پایا و نونراستر چرا    ا ن امر ب   نها  مک میکند تا هرچ  ساریعتر داود س

 را با انوا  تحوا  و وا عیت ها سازنار  نند و ر ابت پذ ری دود را تقایت نمایندر
یابااان،  اساابکاران و  سااانی اساات  اا  بتواننااد  ر اباات  ینااده نیازمنااد مااد ران، بازار

مصانوعی چنانچا  با  درساتی و دااب  ماارد  ند و هوش"ررز مد،  ار ماد و سار مد" باشا
نان  داردر  است اده  رار بگیرد، نقش مهم و اساسی در تحق  ا ن س  



 

یاب  هوش ینسکی و  اری لچ یمراج ونکاتسان و جمصنوعی نوشت    تاب بوم بازار
از انتشااااااارا  دانشااااااگاه اساااااااتن ارد  اااااا  توساااااااز   ایااااااان نیماااااااا پیشااااااوا، حساااااااین 

سرشاات باا  داااب  ترجماا  شااده اساات،  تاااب  م یااد،  نیک محمدی و علاای عباساایان
یاااب  نااا ن و نونراساات  اا  امیاادوارم مااارد توجاا  و  ارزشاامند و تا یرنااذار در حااازه بازار

نیردر  استقباح  رار 
ا اان  تاااب یکاای از  تابهااا و منااابع جدیااد و جالااد توجاا  باارای نااو فرینی و ارزش 

مصانوعی در بازایااب   رای هوش فرینی است    یک نقش  راه پنج مرحل  ای بارای اجا
 ارائ  میدهد و میتواند تحوا  چشمگیری را بوجود  رردر

د ااات در مضاااامین و مطالعااا  ا ااان  تااااب و اسااات اده از دال یااات هاااای فاااردی و 
 سازمانی باعث فر ت  فرینی های ارزشمند دواهد شدر

ناااهی، همااواره   مااادنی ا اان  تاااب، راهنمااای مناساابی باارای  سااانی اساات  اا  عااالوه باار  
مناسااد باارای فنارر هااای نااا ن دارنااد و هیچگاااه دااود را در نذشاات  و بااا نذشاات  محاادود و 

 محبوس نمیکنند و تشن  پیررزی و بهررزی در امار نونانون زندنی هستندر 
هرنونا  ایااده، پیشاانهاد، و انتقاااد مطالعاا   نناادنان ا اان  تاااب نقااش سااازنده ای در 
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 زندنی، سبکتر ن  ی ، در اندیش  برد
یا   یک  طره، در  رامش رود زندنی، داطر  در
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 تا    ا ن پنجره باز است، جهانی با ماست

 نار، ددا، عش ، سعاد  با ماست  سمان،
یابیم  فر ت بازی ا ن پنجره را در

  
 

 سهراب سپهری

امررزه  حبت از انقالب  نعتی پنجم یعنی شخصای ساازی و رواباز فارد با  فارد 
 اا  تولیااد و بازنشاار علااوم مختلاا  بااا  می ناا یماامیشااود و از طرفاای در درراناای زناادنی 

هاااا    ااا  در رسااایدن بااا  اهاااداس  هسااارعتی ررزافاااهون در حااااح افاااکایش اساااتر از حاز
میباشااد و دااود نیااک انقااالب  رنااذاریتث انقااالب  اانعتی پاانجم بساایار  مااک نمااوده و 

نرفتا  اسات، هوش مصانوعی  ر اماررزه هوشاساتمصانوعی   نعتی عصر چهارم نام 
، امااا مو ااوعا   ننااد یماای محبااوب شااده اساات  اا  هماا  دربااار   ن  ااحبت  اادر ب 

 ا   ن چیسات و یاا  داناد ینم قا  ید شوند و  سی  یاغلد در حد سخن و تئاری رها م



 

ی از علاام نیساات، ا شاااد مصاانوعی  ؟ هوشاساات ااادر باا  انجااام چاا  امااار و و ااای ی 
ر دروا اع ردیان یما باری علمای مختل ای را در ها شااد  ا  علاوم و  اساتی ا حاازهبلک  

 مصانوعی باار تمااامی علاوم چیرناای پیاادا  اارده بیاان داشاات  اا  هوش نوناا  ن ا تااوان یما
ی متحوح دواهد  ردر ساالی    اینجا مطر  است، طار ل ب را  ها  ناست و د ر یا اود 

ی ها شاااد ا اان تساالز باار هریااک از  ریتااث ا اان اساات  اا  چاا  زمااانی و بااا چاا  عمقاای 
مصانوعی  شود؟ بااوجود هوش یممشخص علم نمایانگر و  ن ا را  عمومی و جهانی 

درر و در پااا   ن  چنااادان ن ی ا دهنااای در  1مصااانوعی جاااامع و دصو اااا  باااا  هاااار هوش
، بااا  ا ااان ساااخن از   اااای اینشاااتین داااواهیم رساااید  ااا  2مصااانوعی ابرهوشااامند هوش

هاای علمای، ررزانا  و حتای شااید     تحاوا  و دنرنونی رسد یمررزی فرا : »ن ت یم
 «شوندر ر پذ امکانهریک ساعت یکبار 

یاادی داشات  اسات و دواهاد داشاتر  هوش نمونا ،  طار با مصنوعی دستارردهای ا
مصاااانوعی،  ی پکشاااکان فااااراهم  ماااده اسااات  اااا  باااا هوشباااراا ااان امکااااان  ا ناااون هم

هااا فااراهم  ی عصاابی باارای  نها شاابک ماشااین و  اادرتی  اا  پااردازش تصااا ر و  یادنیری
 ررده اسات، باا  بررسای و تشااخیص انااوا  مختل ای از حاااا  بیمااران دااود ب ردازنااد و 

با سارعت بیشاتر ا اداما  ازم را جهات  نتارح یاا بتوانند با ههینۀ  متر، د ت بااتر و 
یااادی باا  دلیاا   عنوان درمااان  ن بیمااار باا  عماا   ررناادر باا  مثاح، در هنااد ساااان  افااراد ا

یااد  پکشااکی، ازطر اا   ب ناباات معاینااۀ چشم مااد  یطااوانی ها  اا ماناادن در  مروار
د ات،  ر اما باوجود ا ان تحاوا  و افاکایش سارعت ودهند یمبینا   دود را از دست 

چشاامگیری  اااهش یافتاا  و موجااد شااده اساات تااا رنااگ زناادنی از  طار باا ا اان  مااار 
نونا  باا اسات اده از پلت ارم  چشمان افراد ب  تااریکی و داموشای  شایده نشاودر اماررزه 

نونی از حازه 3ابااری نونااا هااای  دااود  ااادر اساات تااا بااا راهکارهااا    اا  باا  انااوا  و ا سااام 

                                                             
1. Artificial general intelligence (AGI) 

2. Superintelligence 
3. Google cloud platform 



ی از ا ااااان حااااااز   درتمناااااد، یعنااااای ریااااان رهبه، اسااااات اده و دهاااااد یمااااا ااااانعت ارائااااا  
باار  ی دیگار و ا نا نمونا عنوان   نادر با  تر با ارف و  تر ساریع، تر راحتمصنوعی را  هوش

ی بااادی هااا نیتاربۀ ناایدرزمی بهرناای  اا  ها شاار تدر حااز  اناار ی، پلت اارم ه رشااده در 
 یااد  ن بااا ، بااا اساات اده از ابااکار یااادنیری و بینااا   ماشااین دااود و تر ننااد یماافعالیاات 

راها نیتاربوتجهیزاتاینها پرهیابیحاز  رباتیک و پهپادهای امررزی، عم  عید
 استر   رده تر ن یهه  متر و  ، باد تتر سریعی توجه  اب ر تاحدبسیا

یسااتندر ن مسااتاناو ار نیااک از ا اان تغییاار و تحااوح  از طرفاای، علااوم مااد ریتی و  سااد
یااااب  دیجیتااااح روی  رردهی سااانها فروشاااگاهاماااررزه دیلااای از  اناااد و ساااعی  تی بااا  بازار

ی ا شارفت یپو امکاناا   ابکارهاابر ح ا مهیت ر ابتی در باازار  نال ان، از   نند عالوه یم
و ار و مااد ریت   ا  تر یاا  تکنولااییکی و افاکایش هوشامندی در ادتیاار حااز   ساد

  رار داده است، بهره ببرندر 
یابان باید در  مصنوعی انجاام دهناد، متعادد  راستای اجرای هوشا داماتی    بازار

تاار ن چیااکی  اا  بایااد درک  اارد، ا اان اساات  اا  بایسااتی و مختلاا  اساات، امااا ا االی
برناماا  ای ماادون داشاات و باادانیم شاار ت مااا ساا  تااا پاانج ساااح  ینااده باا  چاا   ااار  

هااا    اا  اهمیاات بیشااتری ی را در حااازها شااده محاسب دواهااد بااودر مااا بایااد ریسااک 
 امررز مهم است ممکن است فردا دیگر مهم نباشدر   نچ خاه  نیم، ا را دارند، ات

مصانوعی    زمانی فرا دواهد رسید    شر ت و سازمان شما بادون اسات اده از هوش
 5!   تاااب حا اار در   ن زمااان نکدیااک اسااتدیگاار  ااادر باا  بقااا و ر اباات نخواهااد بااود 

از یاک رریکارد و فرایناد  اامال  مرحل   امال عملای و  ااربردی طریقا  تباد   ساازمان را
 مصنوعی  مازش می دهدر   سنتی ب  سازمانی مبتنی بر هوش

 اگر همین حاال برای این تغییر و تحول اقدام کنید نیز دیر است !
 تااب ارزشامند، پرفاروش   انتاا ا یمب  مجموع  نکا  ه رشده، بر  ن شد باتوج  یطار ل ب 

دوساااتداران علااام و  یاااارو در ادت یمترجمااا   نااا دیااا ماااااون را پاااس از در یتو محباااوب در ساااا
نکاا  بسایار ایاادی بارای بیاان  اردن  یمرمصنوعی  رار دها و هوش  ریتمد  مخصو ا  حاز



 

ها بیش از ا ن در مقدم  نیست و ما شاما دواننادنان عه اک را با   وجود دارد، اما مجاح ن تن  ن
ا ان  تااب، ا ان باود  ا  باا ر سعی و هادس ماا در ترجماۀ  نم یمدواندن  تاب حا ر تشا   

و ار را باااارای مخاطبااااان و  مصاااانوعی در مااااد ریت و  سااااد مبحااااث هوش تر  یااااد نگاااااهی 
 نندنان نرامای فاراهم  رریامر امیادواریم  تااب حا ار بتواناد با  ساهم داود در ارتقاای  مطالع 

در میااااان مااااد ران، دانشااااجایان، فعاااااان عر اااا  بازاریاااااب  و  مصاااانوعی هوش دانااااش حاااااز  
 وا ع شودر  ما رم ید و  مندان عال  ی طار ل ب 

یاااب  هار ا ار، مخاطبااان  ن هساتند، از دوانناادنان  از نجا ا   امنا   مرجااع ا الی ارا
یم نظرا  و سااا  دود را درماارد  تااب ازطر ا   ی ایمیلای هاا ینشاانعه ک تقا ا دار

 ، با ما در میان بگذارندراند شده   در ه    ررده 
    لما  وجود دود را ب  روشنا   تبد    نیمرهر هرهامید است    همگی ما 
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