خالقترین شرکتهای جهان
افزایش میزان به کارگیری هوش مصنوعی ،1پلتفرمها و اکوسیستمها در سال 2019

گروه مشاوران بوستون که شرکتی در زمینه مشاوره مدیریت و راهنمای پیشروی استراتژی کسب و کار در جهان به شمار
میرود ،به تازگی فهرستی از  50شرکت برتر جهان را منتشر کردهاست .نتایج تحقیقات نشان میدهد اغلب این شرکتها از
هوش مصنوعی استفاده میکنند و یک رابطه معنادار میان بهرهگیری شرکتها از هوش مصنوعی و میزان نوآوری آنها وجود
دارد .در ادامه ،به فهرست این شرکتها و برخی اقدامات آنها در زمینه نوآوری پرداخته میشود.
تهیه شده توسط راحله قریشی کهنه شهری
فروردین 1398
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بر اساس گزارش موسسه  ،BCGشرکتهایی که در فهرست خالقترین
شرکتهای سال  ( 2019مخصوصا  10شرکت اول) قرار گرفتهاند در سطح
گستردهای از هوش مصنوعی و سیستم عاملها استفاده میکنند (جدول.)1
گوگل ،پس از  13سال اپل را که در جایگاه اول قرار میگرفت پشت سر
نهاد و بر اساس گفتههای مدیر عامل گوگل ،این شرکت اولین شرکتی بوده
که از هوش مصنوعی استفاده کرده است .در ردیف دوم شرکت آمازون قرار
گرفتهاست که عالوه بر استفاده از هوش مصنوعی در تجارت خرده فروشی،
تکنولوژی تشخیص صدا ( )Alexaو خدمات مبتنی بر پلت فرم
( )Amazon Web Servicesپیشگام کردهاست .اپل ،در ردیف سوم،
به نرم افزار شناسایی صدای پیشرو ( )SIRIکمک کرد و یک محیط کار
مجازی برتر برای توسعه دهندگان برنامه با پلتفرم  IOSخود ارائه کرد.
مایکروسافت به عنوان چهارمین شرکت خالق نیز از یک شرکت نرمافزاری
به یک شرکت ارائهدهنده خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی و مبتنی بر
پلتفرم تبدیل شده و تکامل یافتهاست.
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 10شرکت برتر و اغلب شرکتهایی که جزو 50شرکت خالق محسوب میشوند ،از
هوش مصنوعی ،پلتفرمها و اکوسیستمها استفاده میکنند تا خود و دیگران را
قادر سازند محصوالت ،خدمات و شیوههای کاری جدید را دنبال کنند.

تحقیقات اخیر موسسه  BCGدر زمینه نوآوری نشان میدهد همبستگی قوی میان شرکتهایی که خود را نوآوران قدرتمندی
به حساب میآوردند و آنهایی که در زمینه هوش مصنوعی عملکرد خوبی داشتهاند ،وجود دارد .حدود  30درصد از پاسخ
دهندگان خود را به عنوان نوآوران قوی ارزیابی میکنند و عملکرد تقریباً  25درصد پاسخ دهندگان ،در هوش مصنوعی بهتر
از سطح متوسط بودهاست .تقریبا  20درصد از پاسخدهندگان ،خود را به عنوان نوآور قوی و بهتر از سطح متوسط در هوش
مصنوعی میدانند؛ این گروه به عنوان «رهبران هوش مصنوعی» نامیده میشوند .تقریبا  17درصد از پاسخدهندگان در
نظرسنجی ،سازمانهای خود را در سطحی پایینتر از متوسط در هوش مصنوعی ارزیابی میکنند؛ این گروه «عقبافتادگان
هوش مصنوعی» نامگذاری میشوند .به احتمال زیاد رهبران هوش مصنوعی بیشتر از عقب افتادگان هوش مصنوعی ،هوش
مصنوعی را برای رشد آتی سازمان خود مهم می شمارند ( ٪94در برابر  ،)٪56که نشان میدهد بیش از نیمی از عقب افتادگان
هوش مصنوعی با چالشهای گسترده رقابتی مواجه خواهند شد مگر آنکه هوش مصنوعی خود را به سرعت تقویت کنند.
جدول  -2رابطه نوآوری شرکتها و هوش مصنوعی (سهم از پاسخدهندگان)
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کنئ
تجارب شرکتهای برتر جهان در استفاده از هوش مصنوعی

مک دونالد (شماره  ،)21از یک الگوریتم هوش مصنوعی در منوهای دیجیتالی استفاده میکند که منو به
طور مداوم در پاسخ به عواملی مانند چه زمانی از روز ،چه روزی از هفته ،ترافیک رستوران و آب و هوا تغییر
میکند.
فیلیپس (شماره  ،)29یک پلت فرم هوش مصنوعی را در سال  2018راه انددازی کدرد کده از
طریق آن دانشمندان ،توسعه دهندگان نرم افزار ،پزشکان و ارائه دهندگان خددمات بهداشدتی،
دسترسی داشته باشند تا تواناییهدای پیشدرفته تحلیلدی را بدرای ارزیدابی و تجزیده و تحلیدل
دادههای مراقبتهای بهداشتی بده دسدت آورده و ابدزار و فدنآوریهدای الزم بدرای سداخت،
نگهداری ،گسترش و سنجش راه حل های مبتنی بر هوش مصنوعی را در اختیار داشته باشند.

( BASFشماره  ،)12با همکاری توسعه دهنده نرم افزار هوشمصنوعی  Citrineدر
جهت ساخت مدلهایی است که مواد جدید را برای جذب دیاکسیدکربن و دیگر
گازهای گلخانهای شناسایی میکند.
جنرال موتورز (شماره  )40از طراحی هوش مصنوعی کمک گرفت تا وزن قطعات
طراحی شده و تولید شده به طور سنتی را  ٪40کاهش دهد و قدرت خود را ٪20
افزایش دهد.

شرکت ( BPشماره  46در فهرست خالقترین شرکتهای سال  )2019از  MLبرای
بهبود مدلهای پیش بینی خود برای بازیابی مخزن نفت و گاز استفاده میکند.

شرکت بیمه چینی  ،Ping Anکه یک شرکت دیجیتال بومی است مدلهای پیش بینی شده
و تشخیص چهره و صدا را به عنوان پایههای کسب و کار خود توسعه داد.

شرکت مالی  Antبرای بهینهسازی کسب و کار و تولید محصوالت جدید از هوش مصنوعی استفاده میکند
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به طور کلی ،نتایج نظرسنجی صورت گرفته توسط  BCGگویای اهمیت به کارگیری
هوش مصنوعی در چشم انداز آینده شرکتهای جهان است .نتایج مطالعه این موسسه
نشان میدهد:
 از  10شرکت مورد بررسی 9 ،مورد از آنها در حال سرمایه گذاری در زمینه
هوش مصنوعی هستند.
 30 درصد شرکتها انتظار دارند طی سه تا پنج سال آینده ،هوش مصنوعی در
میان حوزه های نوآوری ،باالترین تاثیرگذاری را بر کسبوکارشان داشته باشد.
 تقریباً  30درصد شرکتها ،هوش مصنوعی را به طور فعال در برنامههای نوآوری
خود قرار دادهاند.
 46 درصد از شرکتهای پیشرو در زمینه هوش مصنوعی اظهار کردهاند که بیش
از  16درصد از فروش آنها به دلیل بهرهگیری از هوش مصنوعی بودهاست.
 55 درصد از شرکتهای پیشرو در زمینه هوش مصنوعی ،برای پروژههای هوش
مصنوعی خود از فروشندگان و متخصصان خارجی استفاده کردهاند.
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