
                                                                                                                                                                  
                                                                          

                                               

1 
 

 طبقه سوم 24پالک  - باالتر از میدان عباسپور - خیابان توانیر آدرس:

 88850640- 88850635 - 88850632 تلفن:
@MizanSoft info@hesabdari-mizan.com                        https://www.hesabdari-

mizan.com 

 مقدمه: -1

هم چنان که دنیای پیرامون ما در حال تغییر استتتدن دنیای نی نی نی  پیوستتتحه در حال تتول استتتدد ناتتتا ،    کارنرانن 

 داده ر زاف  ن اف ا ش م رن ر  نیا رن د ناکارفرما ان خود را مجبور ستتاخحه ان ن که نه ر ه های ،    کاتتک   کار در دنیای 

ی کاک   کار نه منانع اطالعاتی نیشحری در مقا اه نا قبا دسحرسی دارن    ،هانی سازی نی نی ها را هاهان پیشر ان عرصه 

لی ر مانا فرصد ها   ر اک ها   موقعید های ،    موا،ه کرده اسدد از آنجا یکه دنیای نی نی در حال تغییر اسدن نقش امو

سحراتژی های  م  ران مائولید نی  در حال تتول اسدد در طول نیم قرن اخیرن در مالی تتوالت گاحرده ای از ،مله تعر ف ا

تجارین م  ر د ر اک   چگونگی عملکرد آی تی در م  ر د مالی رخ داده اسدد در نحیجه میحوان نه ا ن نکحه اشاره کرد که 

اک   کار حوزه های تمامنقش امور مالی نر  صه  ک سدد از ا ن ر  فعاالن عر های مالی ،هد م  ر د   ر  ار  ی سا ه افکن ه ا

ژی های ،    ر آ رده ان ن که آن ها را قادر میاتتتازد در دنیای رقانحی تجارت نه وللش های ،   ن نه استتتحهاده از تکنونا چا

ش ه نگاهی نه  ر د تکنول سعی  سد  انن د در مقاله ی پیش ر   صنعد مالی   تاثیرات موفقید د صه ی  وژی های ،    نه عر

 آن در آ ن ه ی نرم اف ارهای مالی نیان از مد

 Artificial Intelligenceاستفاده از هوش مصنوعی  -2

نه تمامی حوزه های کاری نهوذ پی ا کرده استتدد تقر با تمامی کمنانی های فعال در  هوش مصننوعیدر دنیای م رن امر زن 

کرده ان د نر اساس  هوش مصنوعیعرصه ی تکنولوژی های مالی ،هد صرفه ،و ی در زمان   ه  نه هان شر ع نه اسحهاده از 

 گیر نوده اسدد تتقیقات انجام ش ه رش  هوه مصنوعی در مارکد ،هانی طی ده سال گذشحه نایار چشم

هر سازمان  صورتهای مالی   ا میحوان   ؟شرکد ها را انجام ده  حاان اری نهای تمام ش هدر آ ن ه هوه مصنوعی میحوان  آ ا 

 را تهیه   تنظیم نما  ؟
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صتتورت میگیرد در حالیکه ممکن استتد آن نان مورد تو،ه ما  اقع  هوه مصتتنوعیامر زه ناتتیاری از امور مالی نا استتحهاده از 

 پیشرفد لیرغم  ،ود سخد اف ارها   نرم اف ارها ی که نرای نهبود امور مالی ارائه میشون ن هوه مصنوعی هم نان نهنشودد ع

صنعد مالی   هم چنین ارائه ی راه حا های نو ن در موا،ه نا چالش های  اک   کارتکنولوژی های مو،ود در  کمک کرده  ک

 ه مصنوعی در نهینه سازی ارائه ی خ مات مالی اشاره خواه  ش :اسدد در ادامه نه نرخی از م ا ای اسحهاده از هو

 بهتر به مشتریان: خدمات ارایه ی  -2-1

امر زه طر قه ی ارتباط مشحر ان نا سازمان ها نیشحر از طر ق تلهن  ا چد آنال ن میباش    اپراتورها ی که پاسخگوی سواالت 

شحباه ارا ه دهن  سد راهکار ا احن  ممکن ا شحر ان ه شون ن هم نین اپراتورها ممکن  م شکا  سخگو ی دچار م    ا ححی در پا

اد که  شن د ا ن در حالی سر  ی چن ان کارآم  نبا احگی   ناراححی کنن    در ارا ه  ااس خ سد در زمان ها ی از ر ز اح ا

 را نایار نهبود نخش د گ  نه اسحهاده از هوه مصنوعی در نرم اف ارهای مالی می توان  نتوه ی ارا ه ی خ مات نه مشحر ان 

 

Chatbot   Robo-Advisor د  تکنولوژی نر پا ه هوه مصنوعی می ناشن  که در ،هد تغییر ا ن موقعید ارائه ش ه ان د 

 نرقرار کنن د که  کارنران میحوانن  از طر ق محن  ا سیاحم شنی اری نا آن ارتباط

 م ا ا ی که ا ن نرنامه نرای کارنران فراهم می آ رد:

 قانلید مطلع کردن کارنران از همه ی تغییراتد 

 م  ر د حااب کارنران ننا نر در خواسد آنهاد 

 رسی گی نه شکا ات کارنراند 

 فراهم آ ردن اطالعات مهی  نرای کارنراند 

 ارائه ی راه حاد 

Chatbot  :ا چد نات مبحنی نر ا ن ن ان معنی ستتد که اگر شتتما  ک نرم اف ار مالی دار  ن نهحر استتد در مورد تلهیق آن ن

شحر ان قرار  صوالت در اخحیار م شحری را در مورد مت سر  ی اطالعات نی صنوعی فکر کنی د از آنجا یکه ارا ه ی ا ن  هوه م

ن میاتتازدن در نحیجه میحوان گهد که های ارائه شتت ه مطمئ می ه    آن ها را در مورد درصتت  قانا اطمینان نودن ستتر  ی

 نرم اف ارهای مالی ناعث اف ا ش سود   رقاند در نازار میشودداسحهاده از هوه مصنوعی در 

Robo-advisor   ک نوع از چد نات ها هاحن   لی نه طور اخحصاصی نرای فیل های مالی خلق ش ه ان  نرخالف چد نات  :

 ها که میحوانن  در فعالید های د گر نی  اسحهاده شون د 

Robo-advisor  نرم اف اری ستتتد که ،ا گ  ن م  ر د کارها می شتتتود   تما الت ستتترما ه گذاران نه ر اتتتکن انحخاب

 اسحراتژین سرما ه گذاری   ححی خر     فر ه مطانق نا نرخ انحخانی را ارز انی میکن د 

Robo-advisor شا ران ها شن  مجازی مالی م سبی کمک میحوانن  که میبا ای ه نی نی ححی  ا   مالی های نی نی نه منا

مشا ره های حرفه ای سرما ه گذاری ارائه دهن  که در  مشاغا صاحبان مرتبط نا سهام ارائه ده د نه عال ه آن ها می توانن  نه
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مقا اتته نا مشتتا ران حقیقی از قیمد پا ین تری نرخوردار استتدد  از ا ن ر  هوه مصتتنوعی می توان  در ستتر  ی های مالی 

  ددگرگونی ز ادی ا جاد کن

 

 افزایش قابلیت پیش بینی کاله برداری های مالی:  -2-2

شخیص تقلک در  صنوعی  ،هد ت سحهاده از هوه م شکا تقلک های مالی را حا کن ؟ چرا ا صنوعی می توان  م چگونه هوه م

 سیاحم های مالی سودمن  اسد؟ 

  توان  ر ه های پنهان تقلک  خود ،ای می ده  که ححی میمورد تقلک اححمالی را در حافظه ا ن ستتیاتتحم ه اران

 هم تشخیص ده د

  شخیص تقلک مبحنی نر احم های ت صنوعیسی صورت اتوماتیک  هوه م شن    نه  ساعحه فعال می نا اد   چهار  نی

 تقلک ها را تشخیص می ده د

  ا ن ستتیاتتحم ها رفحارهای کارنران را تتلیا کرده   زمانیکه عملی از ستتوی کارنران نا رفحار همیشتتگی آن ها تطانق

 ن اشحه ناش  میحوان  اححمال  قوع تقلک را پیش نینی کن د
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اف ارهای مالی ،هد اف ا ش امنید مشحر ان خود از هوه مصنوعی نهره نبرن د  قحی مشحر ان هنگام  در نحیجه نهحر اسد نرم

 اسحهاده از نرم اف ار احااس امنید کنن ن اعحماد نیشحری نه متصول پی ا کرده   ا ن نه معنای موفقید  ک نی نی اسدد

 قابلیت ارزیابی ریسک در موارد مربوط به اعطای وام به مشتریان:  -2-3

صنوعی در نرم اف ارهای  سحهاده از هوه م سحهاده میکن د نا ا شانه نا پیش نینی تقلک ا اک از الگور حمی م قانلید ارز انی ر 

امعی را،ع نه مشحر ان نه دسد مالین شرکد هان نانک ها   سازمان ها ی که در اعطای  ام فعال هاحن  می توانن  اطالعات ،

 آ رن    از ا ن اطالعات در ،هد ارز انی ر اک اححمالی در اعطای  ام نه آن ها اسحهاده کنن د

سحهاده مالی صنعد در  ام اعطای های مح  تر ن تازه از  کی to-p(peer2p-نه  معر ف دهی  ام آنال ن های سر  ی از ا

peer)  می ناش  که افراد را قادر می سازد ن  ن طی کردن ر ن  های اداری در موساات نه صن  ق های اعطای  ام   سرما ه

 گذاران   نی نی های فعال در ا ن زمینه مرتبط شون د
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 (visual identification and verificationبصری ) هویت تایید و تشخیص قابلیت -2-4

صاحبان نی نی های اعطای  ام     شود که نه  صبی انجام می  شبکه های ع سحهاده از  صری نا ا شخیص هو د ن  در p2p ت

تشخیص دهن    م ارک آن نانک ها کمک می کن  ،هد اعطای  ام نه اشخاص درخواسد کنن هن هو د مشحر ان را  سیاحم

 ترن سر عحر   مطمعننه سر  ی های مالی را قانا دسحرس ها را تائی  کنن د در  اقع اسحهاده از هوه مصنوعی ارائه ی ا ن گو

 تر خواه  کردد

 

 

 

 (Insurance recommendationارائه ی پیشنهادات بیمه ای ) -2-5

مصنوعی در پر سه های خود کرده ان د هوه مصنوعی میحوان  در فیل های امر زه کمنانی های نیمه شر ع نه اسحهاده از هوه 

نقا که نا حجم ز ادی از داده ستتر  کار دارن  ن ارز انی خاتتارت نع  از  مخحلهی از نیمه ی مشتتاغا مهم ون امالک   حما  

شاره کرد که  شودد میحوان نه ا ن نکحه ا سحهاده  شرا ط امالک ا صادفات    ا مانیحور کردن  صنوعی در محتول کردن ت هوه م

ایا ناال ی دارد ز را ،ا گ  ن  سه هاصنعد نیمه پحان اان نا تکنولوژی پر  ار ع می کن د هوکردن ان اهیا   ت ه ی نیمه را ت

مصتتنوعی نه مشتتحر ان شتترکد های نیمه ا ن امکان را می ه  که نیمه را از  ک ستتر  ی پیشتتگیرانه نه  ک ستتر  ی ،بران 

 هم نین ناعث پیشرفد شرکد های نیمه در ارائه ی خ مات   سر  ی ها نه مشحر ان میشوددخاارت تب  ا کنن    
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  (Analysis of investment)قابلیت آنالیز پیشرفته ی سرمایه گذاری : -2-6

امر زه سرما ه گذاران عالقه ی ز ادی نه اسحهاده از سیاحم های مبحنی نر هوه مصنوعی دارن  ز را ا ن سیاحم ها می توانن  

اطالعات مهی    گاتتحرده ای نه آن ها ارائه دهن د ا ن اطالعات نقش مرثری در آنالی  ستترما ه گذاری داردد هوه مصتتنوعی   

سرما ه گذاری نا سیون پر سه ی  سحهاده از الگور حم های مشخص مارکد را نررسی کرده    اتوما اان   نا ا حذف م اخله ی ان

سحارت آپ  سرما ه گذاران ارائه می ده د در ادامه نه نرخی ا سرما ه گذاری نه  آنالی  ،امعی در مورد قیمد ها   موقعید ها ی 

 های مبحنی نر هوه مصنوعی اشاره خواه  ش : 

 Kabbage  

در آمر کا که در حوزه ی اعطای  ام فعال اسدن ارائه ش ه اسدد  فین تکا ن اسحارت آپ توسط  کی از ن رگحر ن کمنانی های 

شحر ان   نی نی  صورت آنال ن نرای م سر  ی نه  سه های مرنوط نه آن خیلی ا ن  های کوچک  ام تهیه می کن    تمام پر 

 سر ع   از طر ق  ک  ب سا د انجام می شودد

 Kasisto  

ا ن کمنانی از هوه مصنوعی در نرم اف ارهای نانکی اسحهاده کرده اسد    ک چد نات ارائه داده اسد که نه سواالت مشحر ان 

 پاسخ می ه د فا ا صوتیدر فرمد 
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 فاده از نوآوری های جدید مالی است  -3

شی  سدد اکثر ا ن تغییرات نا سال های آ ن ه در راه ا مطانق نا پیش نینی هان موج ،   ی از تغییرات تکنولوژی های مالی در 

 سدد در  اقع ا ن تغییرات از موارد ز ر نشأت گرفحه:ااز تغییرات قانا تو،ه در نتوه ی اسحهاده مردم از سر  ی های مالی 

 دناا آ ن ه ی مشحر ان نا انحظارات محها ت از سر  ی دهن گان 

  سر  ی سحهاده از  شهری که قادر نه ا سنحی نه تع اد قانا تو،هی از مردم در مناطق غیر  سی نانک اری  سحر ع م د

 های مالی نیاحن 

 ظهور تلهن های هوشمن    تبلد ها 

ش ه اسد که در ادامه نه چن  نمونه از آنها اشاره خواه   مالی سیاحم هایتغییرات ذکر ش ه در ناال منجر نه نوآ ری ها ی در 

 ش د

 مانند بیت کوین شده است. Crypto currencyاستفاده از   مالی های یک نمونه از این نوآوری ها در تکنولوژی -

 مورد در ز ادی انهامات   ستتراالت crypto currency  چگونگی عملکرد  آنها  ،ود داردد  کی از مهمحر ن شتتاخصتته های 

ش د    crypto currencyماهید  شحرک تکنولوژی  نر آن نودن مبحنی ها Block chainمیبا ش  که داده های م ای می نا

 ،مع الکحر نیکی ی نرای امنید ناالی  ناخه Block chainورت  ک در شبکه ی ،هانی را م  ر د کرده   معامالت را نه ص

 کن   می نگه اری   آ ری

سدد ایاری از مارکد ها   نی نی ها را در نرگرفحه ا شهرت   مقبولید ،هانی پی ا کرده   ن سحهاده از نید کو ن  ید ن امر زه ا

کو ن سیاحمی سد که از طر ق آن افراد می توانن  پول نق  خود رانه ناخه ی الکحر نیکی تب  ا کنن د نید کو ن نه صورت 

رکوردهای الکحر نیکی نگه اری می شود   میحوان  از طر ق میلیون ها کامنیوتر منالک چین  توز ع شودد اسحهاده از نید کو ن 

 امنیدن کاهش فااد مالی  امکان انحقال سر ع پول را فراهم می ا رددم ا ای ز ادی از ،مله اف ا ش 
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 نمونه ای دیگر از نوآوری های مالی استفاده از رابط برنامه نویسی کاربردی میباشد.    

  (Application programming interface) API نرای سالهای محمادی نرنامه نو اان از  API  نرقراری ،هد

سحهاده می کردن  ارتباط شن ا اک   کاراما  در  ا، ای مخحلف نرنامه در  ک اپلیکی سحهاده از آن  ک کارنرد محها تی دارد   نا ا

اک   کارمیحوان  صورت ا، ای مخحلف در ا نحرند ارا ه دادک سحهاده نهحر درک ،هد خوب مثال  کد های مخحلف را نه    از ا

    ب سا د های د گر لینک می شودد گوگا مپ می ناش  که چگونه نه اپلیکیشن ها

 (Know Your Customer) سیستم  تشخیص هویت مبتنی بر شبکه های اجتماعی  -4

ی  نا ه ف تأ  ها کاک   کار از نایارید اسد ش ه مرسوم نایار افراد د جیحال هو د از اسحهاده ،    مالی های سیاحم در

اسحهاده میکنن د در  اقع هو د د جیحال افراد از طر ق نایاری از فعالید هو د کارنران هنگام فعالید در شبکه های ا،حماعی 

 سر  ی   Fidorآلمانی  کمنانی مثال عنوان ها ی آن ها در شبکه های ا،حماعی نظیر فیی نوک   لینک  ن شکا میگیرد نه

سک مالی های شحر ان ی سلیقه نا محنا سر  ی نه کارنران ا،ازه می ه  که فقط نا اکاند خود در فیی  د میا رد فراهم م ا ن 

ا ی سر  ی های نهحر مطانق نن سیاحمی ناعث تار ع پر سه   ارا ه ناز کنن د مالما نهره نردن از چنینوک حااب کارنری 

 کارنران میشودد سلیقهء 

 

 بندی: جمع -5

نه ر سد   تکنولوژی های ،    صنعد مالی را نه گونه ای غیرقانا  صنعد مالی   نانک اری در آ ن ه  نا تغییرات عم ه ای ر 

تصور محتول کرده اسدد از ا ن ر  آمادگی ،هد همگام ش ن نا ا ن تغییرات از اهمید ناال ی نرخوردار اسدد نایاری از فعاالن 

نرم اف ارها م ا ای ز ادی از ،مله صتتتنعد مالی نه استتتحهاده از نرم اف ارها   تکنولوژی های ،    ر ی آ رده ان  چرا که ا ن 

صتتترفه ی اقحصتتتادی نهحرن صتتترفه ،و ی در زمانن نیاز کمحر نه نیر ی کار   رقاند نیشتتتحر را فراهم می آ ردد در ا ن مقاله 

کارنردهای هوه مصنوعی در ارا ه سر  ی های نهحر نه مشحر انن رفحارشناسی کارنرانن ارز انی ر اک در صنعد   تشخیص 
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ها را مورد نررسی قرارداده  APIنتث قرار گرفحه اسد   اسحهاده از نوآ ری های ،    مالی در رش  نید کو ن    هو د مورد

 اسدد 

هوه مصنوعی نا ه ف اتوماسیون کردن فعالید های تجاری م  ران   صاحبان کاک   کارها فعالید خود در نخش صنعد را 

 اغاز کرده اسد   کاک کارهای سنحی را مجبور نه اسحهاده از نوآ ری های ،    مالی ،هد رقاند نا نازار ،هانی کرده اسدد 
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