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 مقدمه

های پیشرفته روی کالن داده، توانایی حل مسائل پیچیده را افزایش داده و در تالش است تا مداخله انسان محاسبات شناختی با تحلیل

سازی و الگوبرداری و شبیه 1یادگیری عمیقهای ها و مدلالگوریتم را از کارهای سخت و تکراری حذف نماید. این محاسبات با استفاده از

ای و تحلیل احساسات از جمله گیری ماشین، تشخیص گفتار، پردازش زبان طبیعی، دید رایانهیاد .اندعملکرد تفکر انسان طراحی شده

 گیرند.هایی هستند که در آن، مورد استفاده قرار میفناوری

 کند که:طور تشریح میاین ااسبات شناختی رمح 2برنارد مارز

 "ست.ا محاسباتیی فکری انسان در یک مدل سازی فرآیندهامحاسبات شناختی، شبیه"

 موارد زیر برخی از خدمات این محاسبات هستند:

  انمشتری اطالعاتیات یهای بدون ساختار از منابع مختلف جهت تحلیل جزتحلیل داده ▪

 های ماهرباتفراهم کردن خدمات برای مشتری از طریق مکالمه با چت ▪

 با مدیریت دسترسی هوشمند ،میان امنیت و راحتی تضمین تعادل ▪

 نمایش داده شده است. (1)نحوه عملکرد یک سیستم شناختی در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 محاسبات شناختی –( 1شکل )

 
1 Deep Learning 
2 Bernard Marr’s 

 های متنیداده

 های ویدئوییداده

 های صوتیداده

 های لمسیداده

 های بویاییداده

 های چشاییداده

 بصیرت

 عملکرد

 تغییرات رفتاری

 گزارشات تحلیلی

 

 پردازش زبان طبیعی

 گفتارتشخیص 

 ایدید رایانه

 تحلیل احساسات

 یادگیری ماشین
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های مطرح حوزه های اخیر کمپانیدانست. در سال 4یا مشاور مجازی 3توان دستیارهای دیجیتالها را میدر حقیقت این نوع سیستم

 اند.کار گرفتههها را طراحی نموده و بدیجیتال انواع مختلفی از این سیستم

ها با هایی از این سیستمکمپانی گوگل نمونه 8کمپانی آمازون و اسیستنت 7ام، الکسابیکمپانی آی 6کمپانی اپل، واتسون 5سیری

های مختلف حوزه در آن را آینده در دده که بتوانکرواتسون را طوری طراحی اعالم نموده ام بیشرکت آی باشند.کارکردهای مختلف می

تر انسانی ،ها را برای مشتریاندر پی آن هستند که تعامالت روباتدهندگان خدمات شناختی توسعه .ها ارائه نمایدبه شرکتسازی ریتجا

 جلوه دهند.

 یمحاسبات شناخت یدیکنندگان کلفعال

 :هستندزیر  شامل مواردهای اجرایی و کلیدی برای توسعه محاسبات شناختی فناوری

 کالن داده و محاسبات ابری

  11و گوگل کلود 10های محاسبات ابری مانند آزرو پلتفرم 9های کالن داده مانند هدوپاستفاده از پلتفرم

 ترتر و ارزانهای پردازشی سریعفناوری

های کند. هزینهش محاسبات شناختی را فراهم میترین عواملی است که امکان پذیرنمایی در هزینه پردازش نیز یکی از مهم کاهش

، در از گارتنر 12تدر زمینه هوش مصنوعی بود. اینگلبرچتحقیقات بیشتر  برایاصلی  هاییکی از بازدارنده 1970ش در دهه پرداز

 .است یافتهبرابر افزایش  هزار 10سرعت پردازش سال گذشته،  8که در دهد ، توضیح می"نقد مالی"مقاله 

 یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

تری در های یادگیری ماشین را برای مخاطبان گستردهالگوریتم 14و اسپارک 13یادگیری ماشین منبع باز مانند ماهوت افزارهاینرم

های ها و واسطعنوان بازیگران کلیدی، سرویسبهام بیگوگل، مایکروسافت، اینتل و آیهای اند. همچنین کمپانیدسترس قرار داده

 اند.دهندگان خارجی فراهم آوردهیادگیری عمیق را برای توسعه 15برنامه کاربردی

 های نوآورانه آپاستارت

استارتاپ وجود دارد و در سال گذشته،  600،2 از یشب محاسبات شناختی هوش مصنوعی و در شاخهتنها ، 16طبق تخمین بلومبرگ

 اند. آوری کردهگذاری جمعه سرمایهمیلیارد دالر بودج 1.5استارتاپ در حدود  200حدود 

 
3 Digital assistants 
4 Virtual Advisors 
5 Siri 
6 Watson 
7 Alexa 
8 assistant 
9 Hadoop 
10 Azure 
11 Google Cloud 
12 Nick Ingelbrecht 
13 Mahout 
14 Spark 
15 API 
16 Bloomberg 
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 هاپذیری دادهدسترس

های مختلفی ها در قالباین داده. در جهان دیجیتال فعلی وجود داردداده  18زتا بایت 160که حدود  کردهبینی پیش 17سیدیآی

 هایی است که مایل به انجامدر دسترس بودن داده نیز یک عامل کلیدی برای شرکت .قرار دارند، صدا و فیلم در دسترس متنمانند 

 .محاسبات شناختی هستند

 

 
 کنندگان کلیدی محاسبات شناختیفعال -(2شکل )

 

 محاسبات شناختی و صنعت مالی و بانکداری

در و این پیشرفت  است ترپیشرواز صنایع دیگر های دیجیتال برای بهبود کسب و کار خود فناوری از نظر استفاده از صنعت بانکی و مالی

تر مواردی مانند زیر اجرا شده پیش. ناختی در امور مالی ادامه پیدا کرده استهای شکارگیری هوش مصنوعی و فناوریهبا بحال حاضر 

 است:

 19شناسیبازاریابی مبتنی بر جمعیتهای ارسال ایمیل ▪

 صورت اتوماتیک و در قالب متن هها بیات تراکنشیایجاد و ایمیل جز ▪

 های امنیتی هنگام خرید آنالینارسال پیامک ▪

 آن یکارت به محض انقضا صدور اتوماتیک ▪

  .هستندها در سراسر جهان از عملکردهای استاندارد بانک بخشیولی امروز  نداگر چه در اوایل چشمگیر بودموارد فوق 
 

 :هستندهای آن کاربرد هایی ازنمونه موارد زیر کهشود استفاده میها و موسسات دولتی از فناوری یادگیری ماشین اغلب بانک در امروزه

 عمیق در افتتاح حساببینی تأثیر های تاریخی و پیشافتتاح حساب: یادگیری ماشین و تجزیه و تحلیل داده ▪

 ها: برای مورد کشف تقلب و پولشوییپردازش تراکنش ▪

 
17 IDC 
18 ZettaByte(ZB) 
19 Demographic-based marketing 
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« یادگیری عمیق»های اخیر تصمیمات اعطای اعتبار: اینکه به چه مشتریانی، چه میزان وام با چه نرخ سودی اعطا شود. در سال ▪

 های پیشنهادی شده است.ها باعث تقویت مدلروی کالن داده

 رویگردانی مشتریانبررسی دالیل  ▪

 تمرکز و کنترل مشتریان پرخطر ▪

 مشتری و بهبود تصمیمات بازاریابیعالقه شناسایی و درک توصیه محصوالت به مشتریان:  ▪

 گیرندهگیری نه تصمیمعنوان پشتیبان تصمیماز یادگیری ماشین به گیری: استفادهپشتیبان تصمیم ▪

تعامالت  ها،روی کالن دادهر و تحلیل و یادگیری عمیق ب تجزیهبا  استفاده کنند و شناختیهای فناوری ازها در پی آن هستند که بانک

سنتی  نقش مشاوره در بانکداری"در مقاله  کلیات) 20و مشاورهای هوشمندها باتد. چتشده کنن سازیشخصی و اتوماتیکبا مشتریان را 

های از سیستم .کار بگیرندبهای دوستانه، راحت و کارآمد برای حل پرس و جوهای مشتری به شیوهرا  (آورده شده است "دیجیتال و

برای ارائه پیشنهادهای برخط   (ارائه خواهد شد "های پیشنهاد دهندهشناختی و سیستممحاسبات "در مقاله  کلیات) 21دهندهپیشنهاد

 بهبود امنیت و مدیریت هویت ،تجزیه و تحلیل دقیق مشتری مانند یهایکمک روشهای مدیربت ریسک استفاده نمایند. بهو از سیستم

 ان تضمین کرد.تجربه عالی را برای مشتریتوان می

 بانکداری شناختی

 که بهه مطرح کرد 22"بانکداری شناختی"کارگیری محاسبات شناختی در صنعت بانکداری با نام هالحی را برای بطام اصبیکمپانی آی

ای ه. بانکداری شناختی از فناوریاشاره داردارائه راهکارهای هوشمندانه با تحلیل پیشرفته روی کالن داده برای تعامل بهتر با مشتریان 

( برای تحول در روابط با مشتریان در عصر به آن خواهیم پرداختدر مقاالت بعدی که ) محاسبات شناختی و تعدادی فناوری دیگر

های آن و ارائه خدمات نوآورانه هوشمند و کند. ارائه تجربه جذاب برای مشتری، کاهش هزینه و اصطکاک از ویژگیدیجیتال استفاده می

همراه بههای بزرگ جهان زودی مزیت رقابتی قابل توجهی را برای بانکمدیریت ریسک از جمله خدمات آن است. بانکداری شناختی به

 خواهد داشت.

 عه فرمایید.مطال ی که در همین زمینه در حال تدوین استاطالعات بیشتر در خصوص بانکداری شناختی را در کتاب
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