اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺮﮐﺰ داده اﺳﺖ

ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﺣﺖﺗﺮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ داده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دادهﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و آﻧﻮﻣﺎﻟﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺧﻮب در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻬﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ) (AIو ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ) (MLﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺑﺨﺼﻮص اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ داده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻄﺮات ﺑﻮاﻟﻘﻮهای ﻣﺮاﮐﺰ داده
را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و اﮐﻨﻮن اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ  Webrootو  Waleﬁeld Researchاز ﺑﯿﻦ  400ﮐﺎرﺷﻨﺎس در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ 99 ،درﺻﺪ از
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  87درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ
در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و  74درﺻﺪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﻣﻨﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
 AIو  MLﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺪاﻓﺰاری دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﮑﻮک
ﮐﺎرﺑﺮان و آﻧﻮﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ،ﮐﺸﻒ ﺷﻮد .آﻧﻮﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﭘﯿﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دادهﻫﺎ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻒ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،ﮐﺪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ را ﺑﺮای آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ اﺳﮑﻦ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﻨﺪ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از داده اﺳﺖ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ  Manoj Asnaniﻣﻌﺎون ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺮﮐﺖ  Balbixاﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در
دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﺮﮐﺰ داده اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎﯾﺮوال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ AI .و
 MLﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﯽاﻓﺘﺪ را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای
اﻣﻦﺳﺎزی ،ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺎﯾﺮوال را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن دارد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺰان ﺣﺮارت ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﺪلﺳﺎزی و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﺎدی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎنﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ
اﻧﻔﺮادی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و آﻧﻮﻣﺎﻟﯽﻫﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از
ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ داده ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .زﯾﺮا اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﻣﻨﯿﺖ در ﺣﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺷﮑﻠﯽ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ وﻓﻖ دﻫﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻋﻘﺐﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ از ﺟﺎﺳﺎزی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ
داده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و رﺷﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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