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 اندیش هوشمند ی مختصر شرکت دانش بنیان عامرمعرف  :بخش اول
 

آغاز نمود و در طی سالیان اخیر با    ۱۳۹۶فعالیت خود را از سال    دانش بنیان عامر اندیش هوشمندشرکت  
های نرم افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی،  در عرصه طراحی سامانه های متخصص و با تجربه  بکارگیری تیم 

بات  های پردازش و تبدیل گفتار به متن، چت اقدام به توسعه و ارائه محصوالت هوشمند متنوع در زمینه 
 هوشمند و اپراتور هوشمند مرکز تماس نموده است. 

سال   در  دریافت    1397عامراندیش  به  دانش موفق  ریاست    بنیانگواهینامه  فناوری  و  علمی  معاونت  از 
های برتر تکنولوژیکی ایرانی در زمینه هوش مصنوعی تبدیل  جمهوری گردید و هم اکنون به یکی از شرکت 

های حساس و بزرگ تراز ملی، ت در حال حاضر افتخار دارد با سازمان شده است. شایان ذکر است این شرک 
مانند نهاد ریاست جمهوری، صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران، شرکت ارتباطات سیار، شرکت ایرانسل و... 

های کلیدی در حوزه محصوالت و راهکارهای جامع سازمانی مبتنی  ، طرف قرارداد بوده و مشغول به همکاری 
 ش مصنوعی است. بر هو 

 های تایید صالحیت اجرایی و فنی گواهینامه

 شناسه ملی و کد اقتصادی رسمی  -1
 افزارهای پایه، سیستم و ابزار بندی شورای عالی انفورماتیک در زمینه ارائه و پشتیبانی نرم گواهینامه رتبه  -2
 ای ینامه عضویت در نظام صنفی رایانه گواه -3
 تولیدی نوع یک گواهینامه دانش بنیان با رتبه  -4
 گواهینامه سمتا  -5
 پروانه بهره برداری تولید نرم افزار از وزارت صمت  -6
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 معرفی سامانه نرم افزاری چت بات هوشمند سازمانی  :دومبخش 

 Conversationalای )بات هوشمند باتاوا، دستیاری مجازی است که به کمک هوش مصنوعی محاوره چت
AI سازمان به  می(  کمک  متنی  ها  ارتباط  برای  تا  به   ۲۴کند  کمتری  نیاز  مربوطه،  مخاطبین  با  ساعته 

مهم پاسخگویی  وظایف  و  کارها  انجام  در  انسانی  نیروی  از  تا   ، باشند  داشته  انسانی  مستقیم  و  های  تر 
مخاطبیپیچیده  متنی  سواالت  دریافت  توانایی  هوشمند  افزار  نرم  این  ببرند.  بهره  مقصود تر  درک  ن، 

باشد. شایان ذکر است که  ( و ارائه پاسخ به آنها بر مبنای درک مفهوم انجام شده دارا می NLUپرسشگر)
های شخصی سازی شده متنوع شامل متنی، تصویری، ویدئویی و غیره طبق نظر کارفرما،   پاسخ ها در فرمت 

 قابل ارائه است. 
های کاربران به شکل متنی را داشته، می تواند فارغ  توانایی دریافت سوالبه طور خالصه این مدل هوشمند،  

از نوع بیان درخواست )نگارش رسمی و یا محاوره ای سوال( و فارغ از اتکا به کلمات، مفهوم پیام کاربر را  
 ترین پاسخ را به شکل شخصی سازی شده به کاربر ارجاع نماید.درک کرده و مناسب 

   

مصنوعی، توسط  نرم افزار با استفاده از هوش   آموزشنرم افزاری و    توسعهیندهای مرتبط با  آ کلیه فر   توضیح:
و   Source Codeشرکت ایرانی و دانش بنیان عامراندیش هوشمند انجام شده و این شرکت مالکیت کلیه  

 .باشدنرم افزاری مرتبط را دارا می  غیر های نرم افزاری وو روال ها مدل 
 

 باتاوانرم افزار عمومی های ویژگی
 

ماشین در توسعه و آموزش  عمیق و یادگیری مصنوعی یادگیری های هوش آخرین تکنولوژیمندی از  بهره  .1
 افزار نرم 

 قابلیت دریافت سوال به صورت متنی از کاربران و مخاطبین  .2
 توانایی ارائه پاسخ مناسب شخصی سازی شده به کاربر در قالب متن، لینک، تصویر و ویدئو  .3
 ای صورت رسمی و محاوره  قابلیت درک متن و سوال کاربر به هر دو .4
 سازی سرویس تحت وب سایت و اپلیکیشن موبایل سازمانی قابلیت پیاده  .5
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 کاربرد چت بات هوشمند سازمانی 
 

 ساعته در بستر و موبایل   24کانال دیجیتال ارتباطی متنی  .1
 پاسخگویی بالدرنگ به سواالت و درخواستهای مخاطبین .2
 پاسخگویی ها و راهنمایی کاربران ایجاد سهولت و سرعت در   .3
 های سازمان در مدیریت ارتباطات مشتریان افزایش رضایت ذینفعان و کاهش هزینه  .4

 

 

قابلیت  :سومبخش   و  مفاهیم  نرم تشریح  فنی  باتاواهای  سازمانی( )چت   افزار  هوشمند   بات 
 

 (NLU) سیستم پردازش متن و فهم کالم طبیعی .1
کند تا به قصد اصلی مورد نظر  گیرد، آن را پردازش می کاربر را می   درخواست متنیسوال یا  این سیستم  

( و فهم مقصود کلیدی از پیام کاربر است. نکته  NLUکاربر برسد. مهمترین ویژگی واحد درک زبان طبیعی ) 
مهم این بخش این است که عملکرد مدل هوش مصنوعی بکارگیری شده ، صرفا براساس جستجوی کلمات  

براساس جدیدترین مدل  با قاعده نیست و مدل مذکور  از عبارات  یا استفاده  زبانی  در فرهنگ لغت  های 
کند. در نتیجه از پیام کاربر، معنا و مقصود کلیدی آن درک  ساخته شده با الگوریتم ترانسفورمر عمل می 

 شود.می
 
 

 ( Dialogue Managerواحد مدیریت گفتگو ) .2
ده واحد  هگیری برای انجام عمل بعدی سیستم بر ع ، تصمیم NLUپس درک درخواست کاربر توسط واحد  

ترین حالت  شود تا درخواست کاربر در سریع می  مدیریت گفتگو است. در این بخش روند گفتگو کنترل 
دامنه، پرسیدن  ممکن انجام شود. برای مثال انجام سالم و احوال پرسی با کاربر، تشخیص سواالت خارج از 

بهتر درخواست کاربر و همچنین یافتن مناسب  برای درک  بر عهده سواالت بیشتر  این  ترین پاسخ نیز  ی 
را برای    تواند این بخش باشد، می   1نوبتی یا چند نوبتی بخش قرار دارد. چنانچه نیاز به روند گفتگوی تک 

 سازی کرد. های مختلف شخصی نیاز 

 
 
 
 

 
1

turn-Multi  
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 (  Conversational AI) ایمحاوره هوش مصنوعی  .3
ای باشند باید با کاربرانشان تعامل داشته باشند،  ها برای اینکه معرف یک هوش مصنوعی محاوره چت بات 

وگو محور کار کنند، باید بتوانند در طول گفتگویشان با کاربر دانشی را  باید بتوانند در یک سیستم گفت 
ها استفاده کنند. اگر برای تولید پاسخ به دانش و اطالعاتی نیاز دارند  پاسخ کسب کنند و از آن برای تولید 

ها باید بتوانند متوجه شوند که کاربر موضوع بحث را عوض  تر از همه این باید بتوانند سوال بپرسند و مهم 
 کرده است. 

توانیم بگوییم  که میآوری کنند آن موقع است  ها را کنار هم جمع ها تمام این توانایی بات زمانی که چت
آن می که یک هوش مصنوعی محاوره  نتیجه  در  و  داریم  کاربری محاوره ای  برای  توانیم یک تجربه  را  ای 

 کاربرانمان ایجاد کنیم. 
 

 ای وسلیه هوش مصنوعی محاوره هپرسشگر ب (Intent)مقصود تشخیص  .4
شود و با او گفتگو  کاربرش را متوجه میهای  کند؟ چطور صحبت ای چطور کار می هوش مصنوعی محاوره 

جمله می فهمیدن  قدم  اولین  چه  کند؟  و  بوده  چه  او  مقصود  که  این  است.  پرسیده  کاربر  که  است  ای 
ای آموزش دهیم  ای داشته است؟ پس اولین چیزی که نیاز است تا به هوش مصنوعی محاوره خواسته 

است. وارد آن شده   مقصودها  که  کنید  را فرض  رفته یک هتل  پذیرش  به قسمت  و  چه  اید  معموال  اید؛ 
هایی مثل اینکه آیا اتاق دو تخته خالی دارید؟ آیا  شود؟ صحبتهایی با مسئول پذیرش رد و بدل می سوال

شود اتاقی را که برای دوشنبه هفته بعد می آیا  یک سوئیت رو به دریا برای دوشنبه هفته آینده دارید؟  
هایی است که  هایی از صحبت ها نمونه آیا هتل شما استخر هم دارد؟ این کنسل کنید؟  ،  رزرو کرده بودم

ها را در سه دسته تقسیم  توانیم این مثال ما می   ممکن است بین یک فرد و مسئول پذیرش رد و بدل شود.
ها  بندی کنیم: اطالعات هتل، رزرو اتاق و کنسل کردن اتاق. همان طور که یک مسئول پذیرش این دسته 

دهد،  ها ربط می های او را به یکی از این دسته کند، صحبت اند و زمانی که فردی با او صحبت می درا می 
  به   و  کندمی  درک  راشنود  کند. یعنی صحبتی که می ای هم دقیقا همین کار را می هوش مصنوعی محاوره 

. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد ما نیاز داریم تا برای هر مقصود  دهدمی   نسبت  مقصود  دسته   مرتبطترین
بتواند از طریق آموزش   مقصود  تشخیص  هوشمند ماژولآماده کنیم تا سوال ده، بیست و یا بیشتر نمونه 

 ها را یاد بگیرد. ، آن مدل زبانی پایه فارسی 
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 باکس باتاواچت .5
سایت را دارد و کامال با سرویس  قابلیت اضافه شدن به وبباکس باتاوا، یک دکمه تحت وب است که  چت

 خدمات وب سرویس باتاوا را ارائه دهد. ، تواند در بستر وبپارچه است و می باتاوا یک 
سایت، به صورت یک دکمه فرض در قسمت پایین سمت راست صفحه وب باکس باتاوا به صورت پیش چت

 .گرددارائه می ، نمایش داده شده در تصویر زیر

دهد و کاربر با انتخاب هر یک  را نمایش می   لیست دستیارهاباکس باز شده و  پس از کلیک بر روی آن چت
 تواند با آن وارد گفتگو شود.  از دستیارها می 

 

 
 

 توانند دارای نام و لوگوی خاص خود باشند. هر یک از دستیارها می 
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 باکسهای چتویجت .6
ها را  باکس آن گرداند و چت می های مختلف و متنوعی بر قالب ویجت ی خود را در ها پاسخ ، گو دستیار پاسخ 

 گردد.ها ارائه و تشریح می ترین و کاربردی ترین ویجت برخی از رایج دهد. در ادامه نمایش می 
 ویجت متن ساده الف( 

برای    است.پذیری  سبک  قابلیت   با  ساده   متن  یک   حاوی  ویجت   این 
 مثال استفاده از عبارت: 

 “ .آمدید  خوش هوشمند  اندیش عامر شرکت باتچت  به  سالم”
 

 
 
 

 لینک ویجت ب( 
 گردد. وسیله لینک به پرسشگر ارائه می هب  گردد که پاسخزمانی استفاده میاز این ویجت، 

 
 

 پیشنهاد حالت ج( 
تواند مستقیم متن  این ویجت از تعدادی ویجت دکمه تشکیل شده است که کاربر با کلیک روی آن می 

فرض و یا  سوال قرار دهد. این بخش میتواند در قالب پیشنهادات پیش نوشته شده روی دکمه را مورد  
پیشنهاد هوشمند ارائه گردد. پیشنهاد هوشمند از ماژول هوشمند درک متن استفاده میکند و بنا بر آخرین  

 دهد. ترین پرسش نزدیک به آن را ارائه میپرسش کاربر محتمل 
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      ویجت تصویرد( 

در جاهایی که .  شودنمایش تصویر استفاده می این ویجت برای  
اطالعات  می بهتر  بیان  برای  سوالتوان  به  تصویر  ،  مرتبط  از 

 . استفاده کرد
 :کاربرد داردهای ذیل با ویژگی این ویجت 

 
فرم  • تمامی  از  مرورگر تپشتیبانی  در  که  تصویری    ها های 

 شود.می  پشتیبانی
 تمام صفحه امکان نمایش تصویر به صورت باز شده و  •

 
 

 ویجت صوت ه( 
فایل  تمامی  پخش  امکان  ویجت  توسط  این  که  صوتی  های 

 wavو  mp3 :شود را دارد. مانندمرورگرها پشتیبانی می 

 
 

 ویجت ویدیوو( 
کامل زمان  پاسخ  حاوی  که  ویدئوهایی  یا  آموزشی  ویدئوهای  کاربر  به  پاسخ  در  است  نیاز  که  تری  هایی 

 کنیم. هستند را نشان دهیم از این ویجت استفاده می 
 

 این ویجت امکانات زیر را دارد. 
 

 

 بزرگ کردن ویدیو  ●
 دن ویدیو جلو و عقب بر  ●
 صدا کردن امکان بی ●
 بازپخش  ●
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   چت بات هوشمند سازمانینرم افزار های فنی ها و قابلیت ویژگیتشریح  :سومبخش 

  Singleنوبتی ) و برای دو منظور خاص است. نوع اول که حالت تک   ( Typeباتاوا قابل پیاده سازی در دو نوع )
turnدهی خودکار و هوشمند  دهد. این نوع برای پاسخ( است در یک نوبت پرسش کاربر را درک و پاسخ می

 های نسبتا ساده و پرتکرار سازمانی کارآمد است. به پرسش 
( است و نیاز به تعامل رفت و برگشتی با کاربر را دارد تا برای رسیدن  Multi-turnنوع بعدی حالت چند نوبته )
این نوع چت بات    )مقصودهای کلیدی( و اطالعات مورد نیاز را بدست آورد.  2ها به درک پیام، برخی از شکاف

فر  سناریوهای  سازمان آبرای  پرتکرار  محور  می ها شخصی یند  اجرای  سازی  کردن  خودکار  آن  هدف  و  شود 
شود که کارکرد  های هوشمند درک مقصود استفاده می باشد. در هر دو نوع از ماژول یندهای پرتکرار می آفر 

 آن در هر نوع متفاوت است. 
های کارفرما شخصی  ی چت بات به شرح ذیل است که براساس پرتکل در حالت اول و به طور کلی گفتگو 

 گردد:سازی می 
 (: Opening & Greeting) ورودشروع /   (1

 شود.خیر یا ... این مرحله شناسایی میکند. معموال با سالم، روز بین مرحله کاربر گفتگو را شروع می در ا 
 سوال: (2

 شود. لی کاربر در این مرحله پرسیده می سوال اص
 پاسخ: (3

 دهد.  در این مرحله چت بات با توجه به سوال، جواب مناسب را یافته و به کاربر پاسخ می
: در صورت یافت نشدن پاسخ، امکان ارسال سابقه چت به پشتیبانی یا ارائه پیشنهادات  نکته مهم

شود و در صورت  سنجی میها طبق نظر و نیاز مشتری امکان محتمل به کاربر وجود دارد. این پروسه 
 مقدور بودن پیاده سازی می گردد.

 (:Closing) خروج (4
 شود. خدانگهدار و ... شناسایی می   کند. یا کلماتی از قبیل خداحافظ،کاربر از چت بات خداحافظی می

 فیدبک: (5
در صورتی که کاربر بخواهد از سیستم خارج شود و گفتگوی خود را پایان دهد به این بخش هدایت  

 شود. شود که از کاربر نظرسنجی شده و فیدبک کاربر در خصوص سرویس ارائه شده ، پرسیده می می

 
2

Slots  



 

 16از   10صفحه  

شود اجرا می ای بین چت بات و کاربر  کامل تک مرحله ، یک دیالوگ  صفحه بعدبه عنوان مثال در فلوچارت  
  درنهایت شود و ز بخش ورود شروع می شخصی سازی شده است. این دیالوگ ا   Workflowکه براساس یک  

 رسد.ن فیدبک یا بخش خروج به پایان می با بخش گرفت
 

 های زیر است: این فلو به یکی از شکل 
 

 خروج پاسخ  سوال   ورود  •

 خروج  فیدبک   پاسخ    سوال   ورود  •

 خروج فیدبک    پاسخ   سوال  پاسخ   سوال  پاسخ    سوال   ورود  •

• .... 
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 گفتگوهای  درختنحوه تعیین 
های پرتکرار استاتیک و یا سناریوهای پرتکرار داینامیک مورد نظر کارفرما  پس از دریافت پرسش و پاسخ -1

( و درجه پیچیدگی آن توسط  Workflowو بررسی دقیق نیازهای ارائه شده، تعیین نوع درخت گفتگو )
 گردد.محترم اعالم می تیم فنی عامراندیش انجام شده و به کارفرمای 

هایی انتخاب خواهند شد که از نوع تک نوبتی و استاتیک  ترجیحا در فاز اول پروژه، پرسش و پاسخ  -2
 باشند. می

ای است که کاربر با یک جمله کامل، سوال، درخواست و یا نیاز خود را به چت منظور از بند دوم شیوه  -3
وار به مقصود  ن نیاز به پرسیدن چند سوال سلسله کند، به نحوی که چت بات بدو بات هوشمند بیان می 

 ببرد و بتواند پاسخ مناسب را ارائه دهد. پرسشگر پی 
گردد و پس از بررسی تیم فنی عامراندیش،  ها به کاربر توسط کارفرما ارائه مینوع و فرمت خروجی پاسخ  -4

 شود.سازی آن به کارفرمای محترم اعالم می قابلیت پیاده 
ها، بر عهده  : تهیه و تولید محتوای متنی، لینک و هرگونه مولتی مدیای پاسخ4وص بند  توضیح مهم در خص

 .کارفرمای محترم است

نیز وجود دارد که دارای حاالت  نوبتی ی چند  ها پاسخسازی پرسش و امکان پیاده تر  در فازهای پیشرفته  -5
 : ذیل است

 .باشد  APIسازی چت بات با یک بانک اطالعاتی برپایه حالتی که نیازمند یکپارچه( 5-1 
چت بات برای رسیدن به فهم مقصود و سپس ارائه پاسخ  توسط   نوبتیحالتی که نیازمند پرسش چند ( 5-2

 . مناسب باشد
یندی پس از مستندسازی و ارائه توسط کارفرما، توسط  آسناریوهای فر   :5توضیح مهم در خصوص بند  

 سنجی و نتیجه قابلیت پیاده سازی به وی اطالع رسانی خواهد شد. عامراندیش امکان تیم فنی 
 

 نحوه آموزش مدل هوش مصنوعی چت بات سازمانی
گردد، سپس ( و سناریوها، ابتدا توسط کارفرما ارائه میFAQsهای پرتکرار) ها، پرسش و پاسخ دامنه  -1

 شود. می با راهنمایی تیم هوش مصنوعی شرکت نهایی 
( برخودار باشد.  Agentتواند از یک دستیار هوشمند پاسخگو )(، می Domainهر دسته موضوعی ) -2

و یا سناریوی مربوطه( را پردازش و براساس    FAQsتواند تعدادی پرسش )براساس  هر دستیار نیز می 
 (، پاسخگویی کند. Intentمقصود )

سش، توسط کارفرما و با راهنمایی تیم  ( مربوط به هر پر Expandedسواالت گسترش داده شده ) -3
 گردد.فنی عامراندیش تهیه و تدوین می 
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به پرسش -4 پاسخگویی  )ویجت فرمت  بات  در چت  کارفرما درخواست میها  ابتدا توسط  گردد، ها( 
سنجی و در دستور کار پیاده سازی تیم فنی شرکت  سپس توسط تیم هوش مصنوعی شرکت امکان 

 گیرد. قرار می 
( توسط  Domains, Intents, Expanded questionsهای  فوق )نوعی براساس داده مدل هوش مص -5

می  داده  آموزش  هوشمند،  دستیار  مدل  به  شرکت  مصنوعی  و  تیم هوش  دقیق  تنظیم  و  شود 
( به منظور  Fine tuning and optimization and hyperparameter tuningسازی پارامترها ) بهینه 

 گردد.ام می هوشمندی هرچه بیشتر ، انج
6- ( دستیار  یک  جامع،  بات  چت  از  دامنه  هر  ازای  بفرد  agentبه  منحصر  مصنوعی  مدل هوش  و   )

(Unique توسعه داده شده و مدل آن به طور مجزا به منظور پاسخگویی با دقت باال، با تکنیک )  های
 شود.( آموزش داده می Deep learningیادگیری عمیق )

ها و سناریوها، مراحل یک تا شش مجدد  ویرایش پرسش و پاسخ  در صورت درخواست کارفرما برای -7
یا   دوباره  آموزش  مستلزم  اصطالحا  و  از  مدل   Re-trainingتکرار  هرکدام  مصنوعی  هوش  های 

 دستیارهای مجازی است. 
پاسخ  -8 فرمت  و  شیوه  تغییر  برای  کارفرما  درخواست  صورت  با  در  مرحله  این  سواالت،  به  گویی 

 گردد.، انجام می 6الی   1جایگزینی و بدون نیاز به مراحل 
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 سامانه گزارشات چت بات باتاوا  بخش چهارم:
 

 های قابل ارائه در داشبورد کمی لیست ویژگی 
 )line chart(های زمانی دلخواه  و پاسخ در بازه  3تنمودار خطی تعداد درخواس  ●
   (bar chart)  های زمانی دلخواهو پاسخ در بازه  ای میانگین تعداد درخواست نمودار میله  ●
 ( metric)  دهی باتنمایش مدت زمان پاسخ  ●
 ( metric) های زمانی مشخص ها در بازه درخواست نمایش میانگین تعداد  ●
 ، کاربرها و دستیارها امکان ارائه آمارهای زیر وجود دارد: 4برای جلسات  ●

 هامیانگین تعداد درخواست  ✔
 میانگین تعداد جلسات در روز  ✔
 دهی در جلسه میانگین زمان پاسخ  ✔
 های زمانی دلخواه نمودار خطی تعداد جلسات در بازه  ✔
 های زمانی مشخصای میانگین تعداد جلسات در بازه میله نمودار  ✔

 (pie chart) ها به تفکیک دستیار، امکان نمایش تعداد کاربرها، جلسات و درخواست  ●
 

 های قابل ارائه در داشبورد کیفی لیست ویژگی 
 نمودار میزان پاسخ گرفتن کاربر  ●
 نمودار میزان درخواست پشتیبانی کاربر  ●
 کاربران بر اساس شناسه کاربری  تحلیل مشارکت و عملکرد ●
 بات در بازه زمانی دلخواه میزان رضایتمندی از عملکرد چت ●
 نمایش ریزمکالمات در جلسات  ●
 ( pie chart) نمودار فراوانی مقصودهای پرسیده شده در بازه زمانی دلخواه  ●
 نمایش جدولی مقصودهای پرسیده شده   ●
 ( bar chart) ی زمانی مشخص ها نمودار فراوانی مقصودهای پرسیده شده در بازه  ●
 نمایش ابری سواالت و مقصودهای پرتکرار  ●
 نمایش ابری کلمات پرتکرار در مکالمات  ●
 ها به تفکیک دستیارها، نمایش جدولی متن پرسش و پاسخ   ●

 
3

Requests  
4

Sessions  
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 بات هوشمند فارسیهای چت ویژگیجامع لیست  :پنجمبخش 
 

 ساعته  ۲۴پاسخگویی  -1
 صف انتظار پاسخگویی در لحظه و بدون نیاز به  -2
 بات براساس دامنه و کاربرد کارفرما هسته چت  6مدل زبانی  5سازی شخصی  -3
 7توانایی درک مقصود کاربر از طریق مدل مبتنی بر هوش مصنوعی -4

های یادگیری عمیق در حیطه پردازش  این بخش هسته اصلی محصول است که از آخرین تکنولوژی 
نیست و    10ها کند. این درک هوشمندانه وابسته به کلیدواژه استفاده می   9یا پردازش زبان طبیعی   8متن 

 باشد. هایی که یک معنا و مفهوم دارند برای چت بات قابل درک می هرگونه بیان در مطرح کردن پرسش 
 ر بگیرید. را در نظ "ه میزان از حجم سرویس بنده باقی مانده است؟چ "  برای نمونه پرسشی مانند

 : های متفاوت مقصود که برای باتاوا قابل درک استهایی از بیان مثال 
 چقدر از حجم اینترنت من مانده است؟  ●
 چه مقدار از سرویس من هنوز استفاده نشده است؟  ●
 چه میزان دیگر حجم برای ما مانده است؟  ●

 …و 

 ها در حالت عامیانه . توانایی درک پرسش ۵
 های عامیانه مقصود که برای باتاوا قابل درک است : بیان هایی از مثال 

 چقدر از نت ما مونده؟  ●
 چقد دیگه میتونیم استفاده کنیم از این سرویسی که داریم؟ ●
 حجمم چقدش مونده؟  ●

 …و 
 

 گر غلط امالیی جهت تشخیص اشتباهات تایپی و امالیی کاربران در ورودی . ماژول تصحیح ۶

 
5

Customization  
6

Language Model  
7

Artificial Intelligence  
8

Text Processing  
9

Natural Language Processing  
10

Keywords  
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شود نیز سیستمی مبتنی بر هوش  سازی می محتوای دامنه مشتری شخصی این ماژول که بر اساس  
ها توسط  باشد. بدین ترتیب اشتباهات تایپی و امالیی کاربران، مشکلی در فهم مقصود آن مصنوعی می 

 کند و دقت سیستم را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. بات ایجاد نمی چت
 ای باتاوا قابل درک است:هایی از اشتباهات امالیی در مقصود که بر مثال 

 شود به : "حجم اینترنتم چقدر مونده؟""هجم اینرنتک چغد مونده؟" اصالح می ●
شود به "رمزم رو اشتباهی وارد کردم حاال چکار  "رمرم رو استبباهی وارد کددم حاال جکار کتم؟" اصالح می ●

 کنم؟" 
  …و 

 

 . امکان ارسال پرسش به صورت متنی و همچنین صوتی۷
آوا فرستاده  محصول فارس   11ارسال صوتی پرسش، ابتدا صوت به ماژول تشخیص صوت به متن در صورت  

 شود. شود و خروجی متنی آن به هسته پردازش متن باتاوا ارسال می می
 باتهای چت . امکان ارائه هر نوع مولتی مدیا در پاسخ ۸

 دلخواه شما  متن، تصویر، ویدئو، لینک، صوت و یا ترکیبی از این موارد به  مانند:
 های مطرح شده قبلی توسط وی های مشابه و احتمالی آینده به مشتری، طبق پرسش . ارائه پیشنهاد پرسش ۹

 دهی چت بات. نظرسنجی پاسخ گرفتن مشتری و میزان رضایتمندی وی از پاسخ ۱۰

 طبق نیاز شما  …در صورت تعریف سناریوهایی مانند سناریو خرید و  12. امکان چت چند نوبتی ۱۱

 مختلف برای کاربردهای مختلف کسب و کار شما  13. امکان ارائه دستیارهای ۱۲

 سازی داشبوردهای کیفی و کمی برای آنالیز عملکرد چت بات . امکان ارائه و شخصی ۱۳

 جهت تحلیل رفتار و نیازهای مشتریان سازی داشبوردهای کیفی و کمی . امکان ارائه و شخصی 14

 API. امکان انتقال چت و پیشینه چت براساس ۱۵

 
 
 

 
11

Speech To Text  
12

turn-Multi  
13

Agent  
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 ی بات هوشمند سازمان افزاری و اطالعاتی برای پیاده سازی چتافزاری، نرم های سخت نیازمندی   :ششمبخش  
 

 کارفرما سنجی پیاده سازی چت بات سازمانی توسط های ویژه امکان تکمیل و ارائه پرسشنامه  -1
با زیرساخت فنی،   -2 از اطالعات مرتبط  ارائه اطالعات مرتبط به پروژه استقرار چت بات سازمانی، اعم 

( و  Domains)  های موضوعیها و اطالعات مرتبط با تعیین دسته بندی سایت سازمان و ...، و داده وب 
سط کارفرما طبق  ( پروژه تو FAQs & expanded questions)  ها و سناریوهای متناظرپرسش و پاسخ 

 درخواست تیم فنی شرکت. 
  dynamicها  های آن های مورد نیاز پروژه توسط کارفرما جهت پاسخگویی به سواالتی که پاسخ  APIارائه  -3

 باشد. می
( توسط پرسشگر، نیاز به احراز  Agentsکه دسترسی کاربران و یا ورود به برخی دستیارها )درصورتی  -4

 .گرددیند اجرایی مربوطه توسط کارفرما تهیه و پیاده سازی می آ و فر هویت داشته باشد، الزامات فنی 
پس از ارائه مشاوره تخصصی توسط تیم فنی شرکت،  سخت افزاری،  بدیهی است الزامات زیرساخت فنی  

 گردد.توسط کارفرمای محترم تهیه و راه اندازی می 
 

 هوشمند  های تماس با عامراندیشکانال  :هفتمخش ب
 14واحد   –طبقه پنجم  –  10پالک   –خیابان بوستان دوم   –خیابان پاسداران  –: تهران آدرس

https://amerandish.com/contact/ 

 021-22847693 :شماره تماس

 

https://amerandish.com/contact/
tel:+982122847693

