
میانه ی انقالبی هستیم که توسط برنامه های ماشین لرنینگ هدایت   ما در عصر طالیی یادگیری ماشین زندگی می کنیم و در

 می شود.

وارد زندگی روزمره ما شده است. یادگیری ماشینی به انسان ها کمک کرده   مدت هاست یادگیری ماشینباور کنید یا نه ، 

است تا نه تنها بسیاری از فرایندهای صنعتی و حرفه ای را ارتقا بخشند بلکه زندگی روزمره خود را نیز به کمک ماشین 

ی در امور روزمره ما به یک چیز عادی لرنینگ بهبود بخشند . با گذشت زمان، دستگاه های هوشمند و برنامه های کاربرد

 تبدیل می شوند و بدین ترتیب زندگی ما بیش از پیش ساده تر و سریع تر می شود.

از کاربرد آن در تلفنهای هوشمند گرفته تا معامالتی که روزانه انجام می  ، کاربردهای رایج یادگیری ماشین  در این مقاله

 دهیم را معرفی خواهیم کرد .

اجتماعی شبکات .1  

 

به صورت ساده تر دوستان و همکاران را در شبکات اجتماعی پیدا کرده و با  به کاربران امکان می دهد تا  یادگیری ماشین

ها ارتباط برقرار کنند آن . 

به حال به این فکر کردید که چگونه از یادگیری ماشین برای درگیر کردن شما در حساب اجتماعیتان استفاده می کنند؟  آیا تا

پردازند های اجتماعی مانند توئیتر میبسیاری از افراد پس از باز کردن قفل تلفن همراه خود، به بررسی حساب خود در رسانه

رود بیند، به کار میها میسازی آنچه کاربر در این رسانهنه تنها برای شخصی ML .تا در جریان اخبارجدید قرار گیرند

کندبلکه اخبار دروغین را شناسایی می  ! 

https://amanjacademy.com/laring-machine-training/
https://amanjacademy.com/laring-machine-training/


با چه کسانی صحبت   برای مثال شبکه اجتماعی فیسبوک بطور مداوم فعالیت هایتان رابررسی میکند، فعالیت هایی مانند اینکه

اید ،محیط کار و تحصیل شما. و به این ترتیب فیسبوک براساس فعالیت های شما و به  کرده اید، چه کسانی را الیک کرده

ارائه می دهد  برای شما پیشنهاداتی را یادگیری ماشینی کمک . 

استفاده برخی از موارد  :شما از هوش مصنوعی در شبکه های اجتماعی به شرح زیر است 

 (Linkedin) لینکدین

به تطبیق دادن کاندیداهای موجود به هوش مصنوعی نی بهتر بین کارمند و کارفرما،به منظور ایجاد احتمال همخوا فرصت  

 :در بالگ استعدادهای خود شرح می دهد که لینکدین .کمک می کند های شغلی معرفی شده،

نگاهی عمیق تر به رفتار متقضیان در با استفاده از ار شما مناسب است که چه کسی برای ک نه تنها به پیش بینی این لینکدین، 

 .می پردازیم، بلکه فردی را که در نهایت استخدام می شود را هم پیش بینی می کنیم

 (Pinterest) پینترست

از هوش مصنوعی به منظور تشخیص اشیاء در تصاویر استفاده می کند. برای مثال اگر از  Pinterest سایت LENS ابزار

تان توسط این ابزار عکس بگیرید، عملکرد   نهارخوری در خانه دوست سرویس میز بر پایه هوش مصنوعی این ابزار،  

 .میزهای سرویس های مشابه را برای شما پیدا خواهد نمود

 .در برخی موارد شما خواهید توانست که فروشنده محصول را نیز این این طریق پیدا نموده و اقدام به خرید نمایید

 (Chatbots) ربات های چت

چت، کلمات و عبارات را به منظور ارائه مطالب مفید به مشتریانی که معموال سواالت مشابهی دارند شناسایی می  ربات های

انسان  کنند. در برخی موارد ربات های چت به قدری دقیق عمل کرده اند که تجربه صحبت با آنها همانند تجربه صحبت با یک

 .بوده است واقعی

ها در انجام امور روتین و روزمره  و نحوه صحبت طبیعی یک فرد را تقلید کنند. از آن ربات های چت سعی می کنند زبان

 .صادره استفاده می شود مثل تعیین وقت مالقات، دریافت سفارشات و پاسخ به سواالت در خصوص صورت حساب های

 (facebook) فیسبوک

 Facebook تشخیص پیش گیرانه در_

، شرکت۲۰۱۷ در نوامبر  Facebook ابلیت تشخیص پیش گیرانه را راه اندازی کرد. این قابلیت باق  ارسالی پست های تحلیل 

فرد مذکور در آینده نزدیک قصد صدمه زدن به خود را دارد،  افراد، الگوهایی را که نشان می دهد  .تشخیص می دهد 

وعی، برای فرد و گاهی برای که الگوهای فکری منجر به خودکشی تشخیص داده شود، برنامه مبتنی بر هوش مصن زمانی

و  برنامه مبتنی بر ماشین لرنینگ از این فیس بوک .دوستان وی مطالبی در خصوص سالمت ذهن تهیه و ارسال می کند

کند. افراد دخیل در این موضوع شامل یروهای انسانی پشتیبانی مین کمک هوش مصنوعی به آموزش دیده و مدیران  موسسات  

برای  صورت لزوم در) امدادگران محلی همین طور صورت قراردادی فعالیت می کنند و به سالمت روان محلی که

 .می باشند (مداخله

در شمال ایالت نیویورک، دپارتمان پلیس تماسی  به اشتراک گذاشته شد، Facebook برای مثال در گزارشی که در اتاق خبر

دمه می زند دریافت می کندتلفنی را در خصوص خانمی جوان که تهدید کرده بود به خودش ص  به لطف برنامه تشخیصی .



Facebook ها توانستند خانم مذکور را از طریق ردیابی تلفن همراه پیدا ، به پلیس محلی خبر داده شده و آن وسیله  بدین .کنند 

ها وی را به موقع به بیمارستان رسانده و در نتیجه جان وی را نجات دادند آن . تباط با نشر داده های اگر اتفاقات اخیر در ار

نقطه عطفی برای انسان در ورود به عصر هوش  Facebook به بیرون را نادیده بگیریم، باید گفت Facebook خصوصی

 .مصنوعی بوده است

_  Facebook تشخیص چهره در

که از الگوریتم های یادگیری ماشین برای تشخیص صورت است، می تواند با دقت DeepFace  97.25 به طور مثال پروژه

درصد، تصاویر متعلق به یک شخص را تشخیص داده و صفحات مختلف را به هم ربط داده و استنتاج های مورد نیاز فیسبوک 

مورد بررسی قرار داده و  جز از ظرایف صورت انسانی را 4000می تواند  DeepFace را در اختیار قرار دهد. پروژه

 تصاویر را تشخیص دهد

 دستیاران شخصی مجازی .2

 

دار، برقراری تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه و سفارش تنظیم ساعت زنگ کاربران از دستیارهای صوتی بیشتر به منظور

کنندآنالین و از راه دور غذا و گل استفاده می . 

بهترین  (Cortana) و کورتانا (Google assistant) ، گوگل (Bixby) ، بیکسبی(Siri) ، سیری(Alexa) الکسا

کمک الگوریتم های یادگیری عمیق برای تقلید کردن و یادگرفتن تعامالت  هوشمند در تلفن های همراه میباشند که به  دستیاران

انسانی استفاده می کند و همان طور که دارد یاد می گیرد، می توانند نکات ظریف زبانی و مفاهیم احساسی مستتر در زبان ما 

 .را بفهمد

http://www.adweek.com/digital/deepface/#/


تانا ، دستیار گوگلمایکروسافت، گوگل، اپل و آمازون با دستیاران هوشمند صوتی خود یعنی کور  (Google assistant)  ،

انجام شده است، دستیار  Loup Ventures سیری و الکسا در حال رقابت با هم هستند. و در آزمایشی که به تازگی توسط

گویی صحیح به بیشترین سواالت بودگوگل قادر به پاسخ . 

وی می کندپروژه صوفیا، رباتی که شبیه انسان است نیز از چنین رویکردی پیر . 

 امور مالی و بانکداری هوشمند .3

 

تواند به افزایش ایمنی کار و رود و میهوش مصنوعی و ماشین لرنینگ در حال حاضر در سیستم بانکداری نیز به کار می

خیص برخی از خطاهای احتمالی کمک کند. هنگام واریز پول به یک حساب با کمک تلفن همراه و ورود به حساب،پرداخت تش

شوداز هوش مصنوعی استفاده می  صورتحساب غذا و یا خرید . 

است تا است. این یک رویکرد عملی  یادگیری ماشین کشف کالهبرداری آنالین یکی از پیشرفته ترین کاربردهای الگوریتم

این کاربرد پیشرفته یادگیری ماشین به کاهش ضرر و سود   امنیت سایبری را بصورت کارامد در اختیار کابران قرار دهد.

آوری حداکثر کمک می کند. با استفاده از این کاربرد یادگیری ماشین سیستم شناسایی از سیستم های دیگری که مبتنی بر 

ودقوانین قدیمی هستند مستحکم تر می ش . 

از الگوریتم های یادگیری ماشین برای تشخیص تقلب و جلوگیری از پولشویی  استفاده می کند. با استفاده از  Paypal پروژه

، می تواند حجم وسیعی از داده های مشتری را بررسی کرده و ریسک تقلب هرکدام از مشتری ها ری عمیقالگوریتم یادگی

 .را محاسبه کند

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی بنابرین شاید در حوزه تبلیغات، بتواند با حربه های مختلف جیبتان را خالی کند، اما در   

زمینه بانکداری به شما سود خواهد رساند. نرم افزارهای مخصوص می توانند الگوی مصرف معمول شما از کارت های 

https://www.infoworld.com/article/2907877/machine-learning/how-paypal-reduces-fraud-with-machine-learning.html


از عهده اعتباری را شناسایی کرده و بر اساس آن، سرقت یا کالهبرداری های احتمالی را تشخیص دهند. انجام عملیات فوق 

 .هیچ انسانی بر نمی آید، ولی ربات ها قادرند تمامی کارت های اعتباری را به صورت لحظه ای زیر نظر داشته باشند

از طرفی در آینده از یادگیری ماشین می توان برای اتخاذ راه های سرمایه گذاری مطمئن بهره گرفت، یا افراد معتبر برای 

ین راهکارها هم اکنون به صورت محدود استفاده می شوددریافت تسهیالت را شناسایی کرد. ا . 

 مارکتینگ و خرید هوشمند .4

 

 Amazon سایت

آید، نام "آمازونهنگامی که صحبت از خرید به میان می "(Amazon) بزرگترین فروشگاه آنالین آمریکا است، خودنمایی  که

دهندقرار می  هایی، کاربران را پیوسته در معرض یادگیری ماشینکند. چنین فروشگاهمی . 

گیرند و پیشنهاداتی را در های کاربران را در خرید یاد میها و عالقههای خرید مبتنی بر هوش مصنوعی، اولویتالگوریتم

دهندمیاین زمینه ارائه  . 

آمازون و سایر فروشگاه های آنالین با استفاده از هوش مصنوعی در خصوص سالیق و خریدهای شما به جمع آوری اطالعات 

خرید شما را شخصی سازی نموده و محصوالتی جدید که با  می پردازند. سپس بر مبنای اطالعات جمع آوری شده، تجربه

د می نمایندسلیقه شما همخوان باشد را به شما پیشنها جستجو  «Bose هدست» که شما برای یک کاال مثل زمانی برای مثال .

موارد دیگری را هم که توسط کاربرانی که جستجوی مشابه داشته اند خریداری شده است  می کنید، موتور جستجوی سایت،

 .را نیز نشان می دهد

 Lyst  سایت



یک سایت مرتبط با لباس و مد است و از یادگیری ماشین برای مرتبط کردن جستجوهای مشتری با پیشنهادات  Lyst سایت

 .جدید استفاده می کند تا فروش باالتر رود

تجو در انبوه تصاویر لباس ها استفاده می کند و این امر کمک می کند تا از تکلف جس Tag و Meta-Data این پروژه از

 .خالص شود

در ابتدا این الگوریتم شباهت های جستجو جدید با جستجوهای قبلی را بر اساس متادیتا پپدا می کند، سپس تصاویر مورد 

را نماش می دهد و بعد از آن می تواند ترکیب رنگ، سایز و سایر ویژگی های شخصی هر مشتری را برای او بهینه  دلخواه 

و شخصی کندکرده  . 

گیرند و پیشنهاداتی های کاربران را در خرید یاد میها و عالقههای خرید مبتنی بر هوش مصنوعی، اولویتبنابرین الگوریتم

دهندرا در این زمینه به مشتریان ارائه می . 

 موتور های جستجو .5

 

توانند حتی یک روز خود را بدون جستجو در گوگل سپری کنند. موتورهای جستجو بدون در حال حاضر بیشتر افراد نمی

توانند به بررسی کل اینترنت بپردازند و پاسخی به کاربر ارائه دهندکمک هوش مصنوعی نمی . 

شوند. این تبلیغات، بر رسد همیشه در تعقیب کاربر هستند نیز با کمک هوش مصنوعی فعال مییبرخی تبلیغاتی که به نظر م

شوندسازی میرسد برای کاربر ارزمند هستند، فعال و شخصیاساس سابقه جستجوی کاربر و مطالبی که به نظر می . 

https://making.lyst.com/2017/02/21/working-with-fashion-models/


موتورهای جستجوگر گوگل در طول زمان با مطالعه کلمات و ویژگی های زبانی استفاده شده در جستجوهای کاربران متحول 

کند تا خود را با نیازهای کاربران همخوان کند شدند. هوش مصنوعی آن با یادگیری از نتایج جستجو، سعی می . 

گوگل انتخاب «چای در چین چقدر است قیمت» برای مثال جستجوی عنوان بهترین جواب را در باالی  به 

 .شده مشخص نموده و در ادامه لیستی از سایر منابع جهت پاسخ به جستجو را ارائه می کند عالمت گذاری صورت به صفحه

گوگل با استفاده از هوش مصنوعی سعی  هدف الگوریتم گوگل ارائه بهترین نتایج ممکن به جستجوگر می باشد. بدین منظور،

تعیین کیفیتدر   .پاسخ و میزان همخوانی آن با درخواست کاربر دارد محتوای 

 سرویس های مسیریابی .6

 

Google Maps 

صرفا یک نقشه آنالین از تمام جهان بود اما بعد از این سال، گوگل قابلیت های  Google Map تا قبل از سال 2017 پروژه

ن سرویس خود افزوده استیادگیری ماشین و یادگیری عمیق را به ای . 

این الگوریتم یادگیری ماشین، به نرم افزارها کمک می کند تا نام خیابان ها و شماره خانه ها را از روی عکس هایی که از آن 

 .خیابان ها گرفته شده، استخراج کند تا نتایج جستجو دقیق تر شوند

درصد  84.2وگل موجود می باشد، این استخراج نام ها با دقت میلیارد تصویری که از خیابان ها در دیتابیس گ 80با مجموع 

 .در حال انجام است

https://research.googleblog.com/2017/05/updating-google-maps-with-deep-learning.html


اگر شما نیز وقتی صفحه ای از گوگل را باز می کنید و می بینید از شما می خواهد عالمت های مربوط به یک کوچه را 

رد و این بخشی از این پروژه می باشدبرایش انتخاب کنید، دقیقا دارد تالش می کند تا دقت مدل خود را با کمک شما باال بب . 

Uber 

اسنپ در کشور خودمان میباشد  آنالین  مشابه سرویس  این سرویس از نظر کارایی . 

Uber  ،از یادگیری ماشین برای محاسبه زمان رسیدن، بهینه سازی مسیر، ارزیابی مشتریان و رانندگان، پیشنهادهای سفر

درصد می  26در مجموع  Uber استفاده می کند. خطای محاسبه زمان رسیدن در… تخفیف های شخصی سازی شده و 

 .باشد و این الگوریتم همچنان در حال پیشرفت است

7. Google Translate 

 

استفاده کرده اید . سیستم جدیدی که به جای ترجمه کلمه به  google translate  احتماال بسیاری از شما ازسرویس رایگان

تر هستندتر و روانای ارائه شده طبیعیهکند، در نتیجه ترجمهها را به صورت یکپارچه ترجمه میکلمه جمالت آن . 

تواند از یک زبان به زبان دیگر ترجمه کند، حتی اگر دو زبان در ترنسلیت : مترجم گوگل اکنون می کاربرد یادگیری ماشین

مه از انتخاب شده پیش از این توسط سیستم انتخاب نشده باشند. برای مثال یک سیستم چند زبانه را تصور کنید که برای ترج

گونه آموزشی درباره ترجمه رغم اینکه هیچای به انگلیسی آموزش دیده است. این سیستم علیزبان ژاپنی به انگلیسی و یا کره

دهدهای قبلی خود این کار را انجام میای به ژاپنی دریافت نکرده، با استفاده از آموختهاز کره . 

ش مصنوعی و یادگیری ماشینی را افزایش داده و تصمیم دارد به یکی از گذاری در حوزه هوگوگل در چند ماه اخیر سرمایه

های پیشرو در این زمینه تبدیل شودشرکت . 

https://www.techrepublic.com/article/how-data-and-machine-learning-are-part-of-ubers-dna/


 بهبود ارتباطات ایمیلی .8

 

خود معرفی گرده است. این پروژه بر  gmail را برای سرویس Smart Reply Function گوگل در سال 2015 پروژه

است و بر اساس پاسخ های قبلی شما به ایمیل  (Recurrent Neural Networks) پایه الگوریتم شبکه های عصبی بازگشتی

 .های قبلی، به طور خودکار جواب ایمیل جدید را می دهد.البته در زبان فارسی هنوز چنین قابلیتی فراهم نشده است

ین نمونه از خدمات گوگل دانست که در آن از یادگیری ماشینی استفاده شده، و سرویس پست الکترونیک را می توان نخست

یقیناً دیگر محصوالت نرم افزاری این شرکت هم به فناوری مشابهی مجهز هستند. یادگیری ماشین در جیمیل می تواند ایمیل 

تر کندهای دریافتی شما را به صورت هوشمند طبقه بندی کرده و هرزنامه ها )اسپم( را فیل . 

سابق بر این، فیلترهای اسپم بر اساس کلمات کلیدی متداول در آنها تعیین می شد، اما اکنون یادگیری ماشین می تواند بازخورد 

به ایمیل های خاص را شناسایی کرده و بر اساس الگوهای پدیدار شده، اقدام به حذف موارد مشابه نماید. در واقع کاربران 

محتوایی که دوست دارید را به شما نشان داده و مابقی را حذف می کندجیمیل به صورت هوشمند  . 

های پخش موسیقی و تماشای فیلماپلیکیشن .9  

https://blog.google/products/gmail/smart-reply-comes-to-inbox-by-gmail-on-the-web/


 

 ( Spotify )اسپاتیفای

رت روزمره از این سرویس پخش موسیقی استفاده می کنند . سرویس استریم موزیک اسپاتیفای بسیاری از کاربران به صو

برای شناسایی موسیقی مورد عالقه شما بهره می گیرد. سپس بر اساس الگوهای به دست آمده، پلی لیست  یادگیری ماشین از

برای شما ساخته و در اختیارتان  س عالیقتانبر اسا … موسیقی های جدید، موسیقی های قدیمی پر طرفدار و های جدیدی از

 .و پاندورا نیز از رویکرد مشابهی استفاده می کنند (Deezer) قرار می دهد. دیزر

در سیستم های پیشرفته تر، رفتار کاربرانی با سلیقه مشابه آنالیز شده و از ویژگی هایی نظیر تن موسیقی، ضرباهنگ و مدت 

 .زمان یا دفعات گوش دادن به هر قطعه برای شناسایی و ارائه پیشنهادات بهتر استفاده می شود

 Google Play سرویس

پیشنهادی را ارائه می کند. پیشنهادات آن بر مبنای هوش مصنوعی بوده و نیز به شما موسیقی های  Google Play سرویس

به عنوان فاکتورهای موثر در انتخاب  فاکتورهایی همچون آب و هوا و زمانی که در روز به موسیقی گوش می دهید را هم

ست از موسیقی موسیقی برای فعالیت های روزمره شما در نظر می گیرد. برای مثال ممکن است که به شما یک لی

که در یک روز بارانی لیستی از در حالی پیشنهاد شود، رمانتیک برای دورهمی های آخر هفته تان های  Track و  های آرام

 .ارائه شود آرامش بخش

 (Netflix) نتفلیکس

در کشور ما، اسپاتیفای به مراتب متداول تر از نتفلیکس است. بیش از 80 درصد برنامه های تلویزیونیدر آمریکا با موتور 

می تواند یافت شود و بر اساس عالیق هر 100 میلیون کاربر به ایشان نمایش داده  Netflix ی یادگیری ماشین پیشنهاد دهنده

 …شود و چه چیز از این بهتر برای نمایش تبلیغات هدفمند و هزار راه درآمدی دیگر

http://www.wired.co.uk/article/how-do-netflixs-algorithms-work-machine-learning-helps-to-predict-what-viewers-will-like
http://www.wired.co.uk/article/how-do-netflixs-algorithms-work-machine-learning-helps-to-predict-what-viewers-will-like
http://www.wired.co.uk/article/how-do-netflixs-algorithms-work-machine-learning-helps-to-predict-what-viewers-will-like


می گوید، دو دسته ویژگی ها به مدل شبکه عصبی این شرکت وارد می  Netflix مدیر بخش نوآوری Tod Yellin آقای

منجر به ایجاد پیشنهادها می شودشود: اولی رفتار کاربران و دومی محتواهای تولید شده است. ترکیب این ویژگی ها  . 

 : جمع بندی

وقتی یک پرسش را   ممکن است اطالع زیادی از یادگیری ماشینی نداشته باشید ، اما یادگیری ماشین در اطراف شماست!

در موتور جستجو تایپ می کنید ، این موتور به کمک یادگیری ماشینی نتایج مناسب را به شما را نشان می دهد . هنگامی 

برای  .که نامه الکترونیکی خود را می خوانید ، بیشتر اسپم ها را نمی بینید ، زیرا یادگیری ماشین آن ها را فیلتر کرده است

جهت خرید ، یک سیستم یادگیری ماشینی  Amazon.com  ، ویا هنگام مراجعه به وبسایت Netflix تماشای یک فیلم با

ارید ، به کمک شما خواهد آمدمواردی که دوست د  با کمک عالیق پیشین و . 

و توییتر نیز   را به شما نمایش دهد  فیس بوک با استفاده از یادگیری ماشین تصمیم می گیرد که کدام کاربران و پست ها

همین کار را برای توییت ها انجام می دهد. هر وقت از کامپیوتر استفاده می کنید ،در واقع یادگیری ماشین به نحوی درگیر 

واین ها همه و همه از کاربرد های یادگیری ماشینی در زندگی روزمره ما میباشد که به معرفی و بررسی آن ها است.

 .پرداختیم

 


