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 .نام دارد IPA ایهوشمند  ندیفرآ ونیاتوماس ون،یاتوماس یهاینوع از فناور نیدتر یجد
 یو هوش مصنوع کیشدن، ربات یتالیجیاز د یبیهوشمند که ترک ندیفرآ ونیاتوماس

که  ییهاشرکت .کندیم یسازمان را خودکارساز یهاتیاز فعال یمیاز ن شیاست، ب
 شیافزا یبرا ونینوع اتوماس نیاز ا توانندیم ند،خود عقب بمان یاز رقبا خواهندینم

نوع  نیا فیبا تعر  ییآشنا یبرا .در سازمان خود استفاده کنند ندهایفرآ یوربهره
 .دیآن، با وبالگ فراگستر همراه باش یو کاربردها ونیاتوماس

 یهاو نمونه ایمزا ،یهوشمند، هدف اصل ندیفرآ ونیاتوماس فیمقاله با تعر  نیدر ا
 .شد دیموفق آن آشنا خواه

 

 هوشمند ندیفرآ ونیاتوماس فیتعر  -1
 ییهایاز فناور یا، مجموعهIntelligent Process Automation ایهوشمند  ندیفرآ ونیاتوماس

 .شوندیاستفاده م یتالیجید یندهایو ادغام فرآ یخودکارساز ت،یر یمد یاست که برا
 .است ونیو اتوماس یکالن در فناور راتییتغ جیاز نتا یکیهوشمند،  ندیفرآ ونیاتوماس

به  ،یهوش مصنوع دیبا استفاده از اشکال جد ونیامروزه اتوماس دیدانیکه م همانطور
بدون راننده و  یهالیمانند اتومب یلیتخ یهالمیمشابه ف ییهایفناور جادیا

به اشکال  ونیاتوماس زیها ندر سازمان .کندیکمک م ن،یبدون سرنش یماهایهواپ
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 یسازونیاتوماس ای یارتباط با مشتر تجه یوتریکامپ یهااز جمله ربات یمختلف
 ندیفرآ ونیآنچه اتوماس .کندیکار ما را دگرگون م وهیدر کسب و کارها، ش ندهایفرآ

 ریآن نسبت به سا شتریگستره ب کند،یم زیمتما ونیانواع اتوماس ریهوشمند را از سا
 .است یسازمان ونیانواع اتوماس

به “ ونیاتوماس یکه به زود کندیم ینیب شیفارستر پ یاو مشاوره یقاتیتحق شرکت
گرفته تا  هارساختیرا از ز  زیخواهد شد و همه چ لیتبد تالیجیتحول د زهینوک ن
خدمات بر ارائه  یبرا ”.قرار خواهد داد ریکسب و کار تحت تأث یهاو مدل انیمشتر 

خود را از  دهیچیپ اتیعمل دیها باسازمان شرفته،یپ یهاونیگونه اتوماس نیاساس ا
 .کنند تیر یخودکار مد یندهایفرآ قیطر 

 هوشمند ندیفرآ ونیاتوماس یهدف اصل -2
است  ییهایاز فناور یاهوشمند، مجموعه ندیفرآ ونیهمانطور که گفته شد، اتوماس

 .شوندیاستفاده م یتالیجید یندهایو ادغام فرآ یخودکارساز ت،یر یمد یکه برا
 کیربات ونی(، اتوماسDPA) تالیجید ندیفرآ ونیشامل اتوماس IPA یهایفناور نیتر یاصل
 .ست( اAI) ی( و هوش مصنوعRPA) ندیفرآ
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 ونیهوشمند اتوماس یهایچابک از فناور یامجموعه DPA ای تالیجید ندیفرآ ونیاتوماس
 ونیاتوماس .کسب و کار دارند یندهایفرآ تیر یمد یهایدر فناور شهیاست که ر  ندیفرآ
 یجامع را برا کردیرو کی ق،یعم نشیو فراهم کردن ب یبا داشتن چابک تالیجید ندیفرآ

تا  دهدیبه شما امکان م نیهمچن .کنندیممکن م یرتجا یندهایفرآ یخودکارساز
را که  ییهاقسمت ییو شناسا دیکن تیر یها را در سرتاسر سازمان خود مدداده انیجر 

 .کندیتر مدارند، آسان عیسر  راتییبه تغ ازین

 .کندیرا ممکن م یسرعت و کارآمد RPA ای ندیفرآ کیربات ونیاتوماس گر،ید یسو از
و دشوار،  یدی یبه کاهش کارها کنند،یم دیانسان را تقل یکه کارها ییهااستقرار ربات

 زین یهوش مصنوع .کندیکمک م گرید ستمیبه س ستمیس کیها از مانند انتقال داده
 تواندیم یهوش مصنوع .کندیاضافه م بیترک نیا بهرا  یعال ماتیو تصم هالیتحل
 قیطر  نیکند و از ا لیو تحل هیتجز  ستیانسان مقدور ن یکه برا یها را به روشداده

با  تواندیم یهوش مصنوع .اضافه کند ونیرا به اتوماس یاز هوشمند یگریسطح د
هوشمندانه  ییهاگذشته، انتخاب ماتیاز تصم یریادگیها و الگوها در داده صیتشخ

 .انجام دهد

خواند،  دیخواه یو هوش مصنوع ندیفرآ کیربات ونیکه در ادامه درباره اتوماس همانطور
قدرتمند هستند، اما استفاده از آنها به صورت  ییبه تنها هایفناور نیهر کدام از ا
کار مانند  یرویدر ن ییجوصرفه یهاکارکردن راه بیبا ترک .ستین یجداگانه کاف

 دیتوانیم تال،یجید ندیفرآ ونیبا اتوماس یوعمصن هوشو  ندیفرآ کیربات ونیاتوماس
بلکه  ف،یو نه تنها وظا دیاگرفته شیدر پ کیاستراتژ  یکردیکه رو دیحاصل کن نانیاطم

 .دیکنیم یرا در سطح سازمان خودکارساز ندهایکل فرآ

 ندیفرآ کیربات ونیاتوماس -3
به  تواندیم یاست که هر کس یافزارنرم یفناور کی (RPA) کیربات ندیفرآ ونیاتوماس

، RPA با استفاده از .استفاده کند تالیجید یندهایفرآ یخودکارساز یاز آن برا یراحت
آنها،  یبرا نیقوان یسر کی فیبسازند که با تعر  یافزارنرم ییهاربات توانندیکاربران م

 .کرده و سپس اجرا کنند دیگرفته، تقل ادیرا  رکسب و کا یندهایفرآ

انسان، ربات  تالیجیاقدامات د فیتا با تعر  سازدیکاربران را قادر م RPA ونیاتوماس
ها کارها را ربات نیسپس ا .انجام شود دیبا یبسازند و به آنها نشان دهند که چه کار

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

www.Faragostar.net 4 

 ونیمورد استفاده در اتوماس یافزارنرم یهاربات .دهندیبه صورت خودکار انجام م
 نیکار کنند، با ا یستمیس ایبا هر برنامه  توانندیم اهنسانهمانند ا ک،یربات ندیفرآ

 اریروز، بدون توقف، بسدر تمام ساعات شبانه توانندیم RPA یهاتفاوت که ربات
 .کار کنند %1۰۰و دقت  نانیاطم تیها و با قابلاز انسان ترعیسر 

از  شتریب یمشابه و حت یتالیجید یهامهارت ک،یربات ندیفرآ ونیاتوماس یهاربات
که  دیر یدر نظر بگ یتالیجیکار د یروین کیرا به عنوان  RPA یهاربات .ها دارندانسان

ها قادر به عنوان مثال، ربات .تعامل داشته باشد یابرنامه ای ستمیبا هر س توانندیم
وب، انجام محاسبات، باز کردن و  یهاداده افتنی کردن،یکپ دمانن ییبه انجام کارها

ها APIها، اتصال به استفاده از برنامه ها،لیمیا یبندو طبقه یجداساز ها،لیانتقال فا
 .بدون ساختار هستند یهاو استخراج داده

 یهوش مصنوع -4
 یوتریکامپ یهاستمیکه چگونه س کندیموضوع اشاره م نیبه ا یهوش مصنوع

از هوش و استدالل انسان استفاده  دیتقل یها برااز داده یمیاز حجم عظ توانندیم
 دیرا که با یکنند و اقدامات ینیبشیپ رند،یبگ ادی دهدیبه آنها اجازه م تیقابل نیا .کنند

 .کنند هیانجام شود توص

 یعیاند شامل پردازش زبان طبممکن شده یکه توسط هوش مصنوع ییهاتیقابل
(NLP)از  تواندیم یهوش مصنوع .چهره است صیو تشخ یوتریکامپ یینای، ب
که  ییهاحلراه افتنی یاستفاده کند که به طور هماهنگ برا یمختلف یهاتمیالگور 

 .استفاده کند ست،یآنها نارائه قادر به  یانسان چیه

از  یااست که مجموعه یابزار ونیاتوماس .است ونیمتفاوت از اتوماس یمصنوع هوش
اگر  .کندیشده است، اجرا م فیها تعر نسانرا که منحصرا توسط ا ییهادستورالعمل

 ونیداده نشده باشد، اتوماس حیها توضبه صراحت در دستورالعمل ینحوه انجام عمل
 تواندیم ونیاتوماس ،یبا هوش مصنوع بیترک صورتاما در  .آن را انجام دهد تواندینم

 یبرا یدیجد یهاشده است، درک کرده و راه فیها تعر را که توسط انسان یکل نیقوان
 .کند دایخود پ یانجام کارها
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 هوشمند ندیفرآ ونیاتوماس یایمزا -5
ها در صنایع مختلف، اتوماسیون فرآیند بسیاری از شرکت“کینزی طبق گزارش مک

آنها موفق به  .انداند و به نتایج چشمگیری دست یافتهرا آزمایش کرده IPA هوشمند یا
درصدی  35تا  2۰اند که به کاهش درصد از وظایف شده ۷۰تا  5۰سازی اتوماسیون

 .شودهای زیر محقق میاین امر به روش ”.های ساالنه منجر شده استهزینه

هاها و انسانربات انیم یسازهماهنگ -5-1  

 یصرفا به صورت انفراد ندیفرآ کیربات ونیمانند اتوماس ییهایاز فناور نکهیا یبه جا
 ندیفرآ ونیفرد، اتوماسمنحصربه فیوظا لیتکم یاستفاده شود و رها کردن آنها برا

ها ربات .کمک کند هاستمیها، افراد و سربات نیکار ب یبه هماهنگ تواندیهوشمند م
 ندیفرآ ونیفرم اتوماسپلت کیاما اگر آنها را با  تند،هس یمناسب اریبس یابزارها

 ،یسازمان یهاکارراه یبه جا د،یادغام نکن (Intelligent Process Automation) هوشمند
 .داشت دیخواه ییجز  یهاکارراه

روزمره فیوظا یخودکارساز -5-2  

 ازینیب یو دست نیسنگ فیکارکنان را از انجام وظا تواندیم ندیفرآ کیربات ونیاتوماس
 .مشغول به کار شوند که در آن کارآمدتر هستند ییهاکند و اجازه دهد که آنها در بخش

مطمئن  دیتوانی، م(AI) یو هوش مصنوع (DPA) تالیجید ندیفرآ ونیاتوماس بیبا ترک
اند شده یزیر کار برنامهگردش یبر مبنا رایز  شوندیگرفته م ماتیتصم نیکه بهتر  دیباش

 .کندیکمک م ریمس نیآگاهانه در طول ا یریگمیبه تصم زین یو هوش مصنوع

سکیمناسب و کاهش ر  تیر یاز مد نانیاطم -5-3  

مانند ورود نادرست  ییخطاها سکیر  دیتوانیم ،یسرتاسر یندهایفرآ یبا خودکارساز
را انجام  فیوظا نیا یخودکارساز ند،یفرآ کیربات ونیاتوماس .دیها را کاهش دهداده

 ونیاتوماس ،یسازمان یانحراف آن از استانداردها ایاما در صورت اختالل در آن  .دهدیم
شما همواره به  یندهایکه فرآ دهدیخاطر را م نانیاطم نیهوشمند به شما ا ندیفرآ

 .شوندیانجام م یدرست

یو سفر مشتر ندهایفرآ ینظارت بر اجرا -5-4  
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مشاهده  شوند،یبه کار گرفته م یبه صورت انفراد ونیاتوماس یهایکه فناور یهنگام
 هوشمند ندیفرآ ونیبا استفاده از اتوماس .آنها در سرتاسر سازمان دشوار است جینتا

(IPA)دهدیامکان را م نیو به شما ا دیمشاهده کن یرا در سطح سازمان ندیفرآ دیتوانی، م 
 .دیکن ییرا هموارتر کند، شناسا یسفر مشتر تواندیکه م را ینقاط ایتا تنگناها 

ندیفرآ رییو سرعت تغ یچابک -5-5  

را  یتا نه تنها پردازش سرتاسر سازدیشما را قادر م (IPA) هوشمند ندیفرآ ونیاتوماس
که از آنها  ییهایو فناور ندهایدر فرآ یچابک راتییتغ دیبلکه بتوان د،یکن عیتسر 
 یندهایتا فرآ کندیها کمک مبه سازمان هاتیقابل نیا .دیکن جادیا کنند،یم یبانیپشت
 .خود را به طور مداوم بهبود ببخشند یتجار

 هوشمند ندیفرآ ونیاتوماس یهانمونه -6
ها است که سازمان یتیهوشمند، وضع ندیفرآ ونیدر استفاده از اتوماس جیمورد را کی
ها مربوط به داده نیکه ا یمنتقل کنند، اما زمان انیها را به مشتر داده یسر کی دیبا

باشد، انجام آنها  یمشتر یهادرخواست یخودکارساز ای یامهیب یهاپردازش خسارت
 .بر خواهد بودزمان اریبس یبه صورت دست

، Bancolombia  به نام نیالت یکایدر آمر  یبانک یهاگروه نیاز بزرگتر  یکیعنوان نمونه،  به
ارائه  یهوشمند خود برا ندیفرآ ونیبه عنوان بستر اتوماس Bizagi ونیفرم اتوماساز پلت

ها، استفاده و هم در درون شعبه یتالیجیهم به صورت د ان،یخدمات بهتر به مشتر 
سطح  .ها را مقدور کرده استها و انسانربات انیم ثرمو یو همکار کندیم

جهان  یهااز بانک یاریفراتر از بس ونیاتوماس نهیدر زم یگروه بانک نیا یدستاوردها
 .است

هوشمند،  ندیفرآ ونیدر استفاده از اتوماس یگروه بانک نیا ینمونه از دستاوردها کی
فرم چت خودکار( با پلت یها)مانند ربات یوتریکامپ ونیاتوماس یهاربات بیترک

را  انیمشتر  حیاطالعات صح ق،یطر  نیاست که از ا Bizagiهوشمند  ندیفرآ ونیاتوماس
 یو هوش مصنوع دهدیخود قرار م یهاشعبه انکارکن اریدر اخت یابه صورت لحظه

 5۹ شیامر باعث افزا نیا .کند هیتوص انیاز مشتر  کیهر  یخدمات را برا نیبهتر 
هزار ساعت در سال  515از  شیب یزمان خدمات شده و باعث آزادساز یبازده یدرصد

 .شودیآن م یهااز شعبه کیدر هر 
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 ایو دن رانیهوشمند در ا ندیفرآ ونیاتوماس ندهیآ -۷
 یهایادغام فناور یبرا یامکان رایز  شوندیم تالیجیمانع تحول د یمیقد یهاستمیس

است  ازیمورد ن یدارند، بستر ازیها به آن نکه سازمان یتحوالت جادیا یبرا .ندارند دیجد
 یهاستمیانتقال دهنده هوشمند اطالعات عمل کند و هماهنگ با س کیکه به عنوان 

 .مجدد باشد میقابل تنظ یراحتشما عمل کرده و به  یمیقد

هوشمند،  ندیفرآ ونیاتوماس کیبه عنوان  Bizagi فرمپلت ،یعنوان مثال در سح جهان به
 یو هوش مصنوع (RPA) ندیفرآ کیربات ونیاتوماس(، DPA) تالیجید ندیفرآ ونیاتوماس

(AI)  دهدیو به شما امکان م دهدیدر کنار هم قرار م کپارچهیراهکار  کی جادیا یرا برا 
 تیو در نها دیرا سرعت ببخش تالیجیتحول د د،یکن تیر یمد دیههر بخش آن را که بخوا

 .دیر یبه کار بگ یهوشمند را در سطح سازمان ونیاتوماس

دهنده هوشمند اطالعات در حال ظهور را با انتقال یافزارنرم یهاکه ربات یهنگام
سازمان را  یندهایکه فرآ شودیم جادیخط مونتاژ خودکار ا کی د،یکنیم بیترک

 یو هم از هدف آگاه نهیشیرا )که هم از پ یحاال اگر هوش مصنوع .کندیم یتالیجید
 دیرا خواه دیجد یهایمجموعه فناور نیتر یقو د،یاضافه کن ندیفرآ نیداشته باشد( به ا

 .داشت
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 کیربات ونیهوشمند و اتوماس ندیفرآ ونیاز تقابل اتوماس یخبر گریمرحله، د نیا در
 ونیاز اتوماس یترعیبه شکل وس (IPA) هوشمند ندیفرآ ونیاتوماس رایز  ست،ین ندیفرآ
 یافزارنرم یهااز ربات کندیو به شما کمک م کندیاستفاده م (RPA) ندیفرآ کیربات

به صورت جداگانه،  هایاستفاده از فناور یاگر به جا ن،یابرابن .دیبهره را ببر  نیشتر یب
و ثبات مورد  یچابک د،یکن بیترک (IPA) هوشمند ندیفرآ ونیفرم اتوماسپلت کیآنها را با 

 .آورد دیبدست خواه ونیاتوماس یو بهتر از راهکارها شتریاستفاده هر چه ب یبرا ازین
در کجا  دیبا یافزارنرم یهاکه ربات دیکن نییتوانست تع دیشما خواه بیترت نیبه ا

خود به  یتجار یو شرکا انیو همگام با اتصال کارکنان، مشتر  رندیمورد استفاده قرار بگ
 .دیکن یخود را سازمانده یتالیجید یابزارها گر،یکدی

در حال پر  ونیاتوماس یندهایدر فرآ یبه استفاده از هوش مصنوع ازین ز،ین رانیا در
اسناد را به  لیامکان تبد نیماش یریادگی یهاتیبه عنوان مثال قابل .رنگ شدن است

اسناد  کیاتومات یبنددسته تیقابل جادیمساله خود باعث ا نیکه ا کندیبردار فراهم م
بلکه  برد،یم نیرا از ب هاینگاردر نامه رویبه عطف و پ ازین هانه تن تیقابل نیا .شودیم
 .کندیم لیاسناد را تسه نیکردن مجدد ا دایپ

که با  ون،یو اتوماس کیربات ،یهوش مصنوع نهیدر زم هاشرفتیپ: "Deloitte گزارش به
هوشمند  ونیاز اتوماس یدیهمراه هستند، شروع عصر جد یقابل توجه یگذارهیسرما

بهبود عملکرد  یبرا یبه محرک مهم ندهیآ یهاو احتماال در سال انددهیرا سرعت بخش
 ”.خواهند شد لیتبد یسازمان

خواهند داشت تا  ازین عیها در همه صناشرکت یتمام“که:  کندیگزارش اضافه م نیا
 سکیر  نیصورت، ا نیا ریدر غ .هوشمند را درک کرده و از آن استفاده کنند ونیاتوماس

 ”.خود عقب بمانند یوجود دارد که از رقبا

 آخر کالم -8
 نیدتر یخود است، به استفاده از جد یکه به دنبال حفظ توان رقابت یکسب و کار هر

آن،  یایهوشمند و مزا ندیفرآ ونیاتوماس .خواهد داشت ازین ونیاتوماس یهایفناور
 یایاز مزا شتریب یآگاه یبرا .کندیرا در سازمان شما فراهم م یوربهره شیفرصت افزا

سازمان شما و  یازهایمتناسب با ن یراهکارها هوشمند، ندیفرآ ونیاستفاده از اتوماس
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 گانیاز مشاوره را دیتوانیفراگستر، م یادار ونیاتوماس ستمیهوشمند س یهاتیقابل
.دیکارشناسان ما استفاده کن
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