
 
 

    

  

 ؟ستیچ ونیاتوماس پریها
 یهمراه با هوش مصنوع ونیاتوماس ندهیآ
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 هدقیق ۷زمان تقریبی مطالعه: 

( Hyper Automation) ونیاتوماس پریبه نام ها دینسبتا جد یمقاله در مورد مفهوم نیدر ا
آن،  یدیکل یها و اجزاچالش ا،یمزا ون،یاتوماس پریبا ها ییآشنا ی. برامیکنیصحبت م

 .دیمقاله و وبالگ فراگستر همراه باش نیبا ا

ها با اتوماسیون و فواید آن آشنا هستند. اما تعداد کمی از آنها درباره بسیاری از سازمان
اند. این اصطالح ممکن است کمی شبیه هایپر اتوماسیون یا ابر اتوماسیون شنیده

های علمی تخیلی به نظر برسد، اما کاربردهای واقعی دارد و استفاده از آن در داستان
ها رو به گسترش است. هایپراتوماسیون در واقع عبارت است از استفاده میان سازمان

همزمان از چندین فناوری اتوماسیون برای خودکارسازی فرآیندها. شرکت گارتنر تخمین 
میلیارد دالر خواهد  ۵۹۶به بیش از  ۲۰۲۲ری در سال زده است که بازار جهانی این فناو

اند، تر را داشتههای اتوماسیون سادههایی که تجربه استفاده از سیستمرسید. سازمان
تر با استفاده از هایپر معموالً گرایش بیشتری برای خودکارسازی فرآیندهای پیچیده

تر های پیشرفتهمند فناوریاتوماسیون دارند. موفقیت در چنین امری نیز، اغلب نیاز 
 )ML( و یادگیری ماشینی )AI (هوش مصنوعی ،)RPA( مانند اتوماسیون فرآیند رباتیک

 های آن با وبالگ فراگستر همراهشاست. برای آشنایی با هایپر اتوماسیون و مزایا و چال
 .باشید

 ؟ستیچ ونیاتوماس پریها -1
مفهوم هایپر اتوماسیون یا ابراتوماسیون در سازمان به معنی خودکارسازی همه 
چیزهایی است که امکان خودکار شدن دارند. ابراتوماسیون با استفاده از هوش 

ها و ها، عملیاتو سایر فناوری )RPA (، اتوماسیون فرآیند رباتیک)AI( مصنوعی
 .دکنکار میفرآیندهای سازمانی را بدون دخالت انسان، خود

گارتنر  یهایاست، اما نظرسنج ونینوظهور در اتوماس یکردیرو ونیپراتوماسیهرچند ها
حوزه  نیخود در ا یگذارهیسرما شیبه دنبال افزا یادیز  یهاکه شرکت دهدینشان م

 یاز ملزومات بقا یکیبدانند به چشم  نهیگز  کیآن را تنها  نکهیا یهستند و به جا
 کند،یم جادیسازمان ا کی یبرا ونیکه ابر اتوماس یول. تحکنندین نگاه مسازمان به آ

را کاهش دهد و  هانهیتر کند، هز خود را ساده یهاتیتا فعال سازدیآن را قادر م
 .شودیم شتریخود را ب یرقابت یهاتیمز 
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 ییسازمان را کاهش داده و بر توانا کیسرعت  توانندیم یو سنت یمیقد یندهایفرآ
و  یتکرار یندهایرا که فرآ یبار ونیبگذارند. ابر اتوماس ریرقابت تأث یها براآن

و با  دهدیکاهش م کند،یم لیبر سازمان و منابع آن تحم یمیقد یهارساختیز 
 .کندیرا ممکن م یسازمان لتحو ها،تیفعال شتریهرچه ب یخودکارساز

 ؟کدام است ونیاتوماس پریها یدیکل یاجزا -۲
 که عبارتند از: کندیاستفاده م ونیاتوماس یفناور نیاز چند ونیابراتوماس

 کیربات ندیفرآ ونیاتوماس (RPA) 

 یمصنوع هوش (AI )ینیماش یریادگی ای (ML) 

 ندیفرآ تیر یمد ( کسب و کارBPM) 

  شرفتهیپ لیو تحل هیتجز 

 کیربات ندیفرآ ونیاتوماس -1-۲

 یبرا یافزارنرم یهامانند ربات کیربات یهای( از فناورRPA) کیربات ندیفرآ ونیاتوماس
ً برا RPA. کندیاستفاده م یتکرار یکارها یخودکارساز استفاده  ییانجام کارها یمعموال

دارند  یمشخص یهایو خروج هایبوده، ورود یبر قاعده و نظم خاص یکه مبتن شودیم
 یهابه داده فیانجام وظا یاست که برا نیا RPA تیو قابل تکرار هستند. محدود

منابع داده  تواندیرا ندارد و نم یریادگیدرک متن و  ییاست، توانا یساختارمند متک
 کند. ریا را تفسکرده و آنه ییرا شناسا ریبدون ساختار مانند تصاو

 ینیماش یریادگی ایو  یهوش مصنوع -۲-۲

کار  یهوش انسان یساز هیدارد که بر اساس شب ییهاانهیاشاره به را یهوش مصنوع
 یقیدق یزیکه برنامه ر  یخاص فیانجام وظا یبرا یها از هوش مصنوع. سازمانکنندیم

 یمجاز یصوت یارهایدست یهوش مصنوع جیرا یها. نمونهکنندیندارند، استفاده م
هستند که بر اساس رفتار گذشته کاربران  یابیار باز  یهایو الکسا و فناور Siriمانند 

 .کنندیم شنهادیرا به آنها پ یمحصوالت

که اغلب به صورت مترادف با هوش مصنوعی  achine LearningM یا دگیری ماشینییا
های کامپیوتری ای از هوش مصنوعی است که از الگوریتمشود، شاخهاستفاده می
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ها اجازه دهد به طور خودکار در طول زمان بهبود یابند. کند تا به سیستماستفاده می
 .ها استفاده کنندها برای شناسایی الگوها در دادهمتوانند از این الگوریتها میسازمان

ابزارهای قدرتمندی برای هایپراتوماسیون هستند. با این حال،  ML هوش مصنوعی و
گذاری زیاد و ها و فرآیندهای سازمان ممکن است به سرمایهادغام آنها با سایر فناوری

 .دریزی دقیقی نیاز داشته باشبرنامه

 شرفتهیپ لیو تحل هیتجز  -3-۲

و  دهدیها مبه سازمان یقدرتمند یلیتحل یهاتیابزارها و قابل ونیپراتوماسیها
ها ندارند. به داده لیتحل یرا برا RPAمانند  ونیاتوماس یابزارها ریسا یهاتیمحدود

اما  شود،یمحدود م افتهیساخت  یهاتنها به داده RPA یهالیعنوان مثال، تحل
و هم بدون ساختار  افتهیساختار  یهاهم داده توانندیم ونیاتوماس پریها یهایفناور

 هیرا تجز  ییهاتا داده دهدیها اجازه مبه سازمان تیقابل نیکنند. ا لیو تحل هیرا تجز 
مربوط به آنها ممکن نبود.  یهانشیبه ب یابیدست ،یمیقد یکنند که با ابزارها لیو تحل

 افتهیساخت یهارا به داده ختاربدون سا یهاداده تواندیم نیهمچن ونیپراتوماسیها
 .کند لیتبد RPA یهایاستفاده با فناور یبرا

 کسب و کار ندیفرآ تیر یمد -2-4

است.  ونیاتوماس پریها یاجزا نیاز مهمتر  یکی( BPM ایکسب و کار ) ندیفرآ تیر یمد
بر اساس  یموفق ونیاتوماس یاست که هر استراتژ یاهیجهات پا یاریاز بس یفناور نیا

 یندهایفرآ یخودکارساز یبرا BPM. البته استفاده از شودیم یسازنهیو به فیآن تعر 
چالش  یاند، کمرفته ونیسراغ اتوماس یکه به تازگ ییهاسازمان یبرا ژهیبه و ،یتجار
 خواهد بود. زیبرانگ

آنها  شیکرده و با آزما یسازخود را مدل یکار یهاگردش دیها باسازمان نکار،یا یبرا
 تیر یافزار مدو خسارات ناخواسته اجتناب کنند. نرم راداتیاز ا ،یسازادهیقبل از پ

 پریمربوط به ها یهایو نوآور هایاستراتژ تیر یمد یبرا تواندیکسب و کار م ندیفرآ
 .استفاده شود انسازم کیدر  ونیاتوماس
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 ؟ستیچ ونیاتوماس پریها یایمزا -3
 یو خودکارساز یتکرار یحذف کارها ،یتجار یندهایفرآ یسازبا ساده ونیابر اتوماس

 دهدیها اجازه مبه سازمان یفناور نی. اکندیوکارها را متحول مکسب ،یدست یکارها
را کاهش  هانهیانجام دهند که به نوبه خود هز  یشتریرا با دقت و سرعت ب فیتا وظا

 .بخشدیم ودرا بهب یو تجربه مشتر دهدیم

 عبارتند از: ونیاتوماس پریها یاصل یایمزا ریاز سا یبرخ

 های پذیری: از آنجایی که هایپراتوماسیون بر بسیاری از فناوریانعطاف
کند تا ضمن گسترش کسب و ها کمک میاتوماسیون متکی است، به سازمان

 .شان را حفظ کنندپذیریکار خود، انعطاف

 توانند کارهای سازی وظایف تکراری، کارکنان میوری کارکنان: با خودکار بهبود بهره
ها ایفا ارزشمندتری را در سازمان بیشتری را با منابع کمتر انجام دهند و نقش

 .کنند

 های توانند فناوریها میسازی: با استفاده از ابر اتوماسیون، سازمانیکپارچه
 .نندهای سازمان یکپارچه کدیجیتال را در سراسر فرآیندها و عملیات

 گذاریبازده سرمایه بهبود نرخ )ROI(:  هایپر اتوماسیون باعث افزایش درآمد و
های تحلیلی قدرتمندی که دارد، شود و با ابزارها و قابلیتها میکاهش هزینه

 .کند تا نرخ بازگشت سرمایه خود را بهبود ببخشندها را قادر میسازمان

 ؟کدام است ونیاتوماس پریها یهاچالش -4
هایی نیز به همراه خواهد هر رویکرد جدید به فرآیندهای کسب و کار، ناگزیر چالش
. به عنوان مثال، بسیاری از داشت و هایپر اتوماسیون نیز از این قاعده مستثنی نیست

کیفیت و کمبود نیروی انسانی متخصص برای های بیها به علت استفاده از دادهشرکت
سازی و موفقیت در اتوماسیون را ندارند. هر چند ابزارها رفع این کمبود، آمادگی پیاده

تا  ها قرار دارد که به آنها کمک کندهای آموزشی متعددی در دسترس سازمانو دوره
 .داین نیازها را برطرف کنن

افزار مناسب از میان بازار رو به های دیگر هایپراتوماسیون، انتخاب یک نرماز چالش
تواند افزار مناسب برای اتوماسیون میرشد محصوالت این حوزه است. انتخاب یک نرم
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انگیز باشد. بررسی دقیق محصوالت عرضه شده و میزان رضایت بسیار اضطراب
دهد، انتخاب مؤثرتری داشته باشند. در حال ها اجازه میمشتریان از آنها، به سازمان

تری نیز رو به رو است و آن عدم حاضر این مساله در کشور ما ایران، با مشکل مهم
های ایرانی است که انتخاب بسیاری از این های خارجی به شرکتارائه خدمات شرکت

 .دکنواجه میافزارها را با مشکل جدی منرم

 آخر کالم -۵
حال، حرکت به  نینکرده است. با ا دایپ یادیرواج ز  رانیهنوز در ا ونیاتوماس پریها
شروع  ندهایفرآ تیر یمد ونیمانند اتوماس ون،یتر اتوماسساده یهااز قدم دیآن با یسو

کسب و کار آشنا  ونیاتوماس ادیز  یایکه سازمان شما و کارکنان آن با مزا یشود. زمان
 ونیمانند ابر اتوماس ایروز دن یهایتکنولوژ یحرکت به سو یمناسب برا یشدند، بستر

کسب  ونیاتوماس ران،یدر ا یادار ونیاتوماس ینمونه ها نیاز بهتر  یکی. شودیفراهم م
 تیافزار، عالوه بر مشاهده وبسانرم نیبا ا شتریب ییآشنا یو کار فراگستر است. برا

.دیاستفاده کن زیکارشناسان ما ن گانیاز مشاوره را دیتوانیفراگستر، م
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