


 : (CICAP) درباره پلتفرم جامع تحلیل هوشمند محتوا

در عصر حاضر امکان پردازش هوشمند داده ها یکی از مهمترین نیازهای کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات در عصر حاضر امکان پردازش هوشمند داده ها یکی از مهمترین نیازهای کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات 

و ارتباطات است.پایگاه تحلیل هوشمند محتوا با ارائه خدمات زیرساختی در قالب سرویس های کاربردی مبتنی 

بر هوش مصنوعی، مسیر کسب و کارها را در تولید محصوالت و خدمات دیجیتالی تسهیل می کند. در نتیجه 

کسب و کارها با صرفه جویی قابل توجه در زمان و هزینه، می توانند از خدمات این پلتفرم برای تولید محصوالت 

یا خدمات شان استفاده کنند. از طرف دیگر، مشارکت اکوسیستم استارت آپی و دانشگاهی کشور، به توسعه این 

پلتفرم کمک می کند. 

در حـال حاضـر این پلتفـرم شامـل مجموعـه ای گستـرده از سـرویس های مختلـف تحلیل محتـوا بر پایـه 

هوش مصنوعی است و سایر توسعه دهندگان می توانند از طریق API از آنها استفاده کنند. به عالوه، برای تیم ها  از آنها استفاده کنند. به عالوه، برای تیم ها 

بتوانند  تا  می کنـد  فراهم  را  امکـان  این  هوشمند،  سـرویس  های  و  ماژول ها  توسعـه دهنده  شرکـت های  و 

محصوالت شان را به  راحتی در این پلتفرم ارائه کرده و در درآمد آن شریک باشند. 

درباره  شرکت هوشمند اول بهشتی (هاب): 

هاب با مشارکت استراتژیـک شـرکت همـراه اول و دانشگـاه شهید بهشتی، جامع ترین سکوی رشد ایده هـای 

نوآورانه دیجیتـالی در کشور را مهیا کـرده است. این مجموعـه با ارائه متنوع ترین خدمـات به استارت  آپ ها و 

سرمایه گذاران و در مراحل مختلف رشد، زمینه انتخاب و پرورش گزینه های برتر را برای سرمایه گذاران خطرپذیر، سرمایه گذاران و در مراحل مختلف رشد، زمینه انتخاب و پرورش گزینه های برتر را برای سرمایه گذاران خطرپذیر، 

فراهم می کند. 

سرویس های هوشمند ارائه شده: 

سرویس های تحلیل متن: 

١)    تشخیص کلیدواژه در متن 

تشخیص موجودیت های   (٢

     نامدار در متن  

خالصه سازی   (٣

شباهت یاب متون  شباهت یاب متون )   (٤

تشخیص موضوع در متن   (٥

تشخیص کشور در متن   (٦

تشخیص سالمت متن   (٧

تشخیص توهین در متن   (٨

تشخیص احساسات در متن   (٩

سرویس های تحلیل ویدیو: 

١)   ارزیابی سالمت ویدیو 

شناسایی چهره در ویدیو   (٢

تشخیص اشیاء در ویدیو  تشخیص اشیاء در ویدیو )   (٣

شناسایی فعالیت در ویدیو   (٤

سرویس های تحلیل تصویر: 

١)   ارزیابی سالمت تصویر 

 (OCR) تشخیص متن از تصویر  (٢

شناسایی چهره   (٣

قطعه بندی تصویر    (٤

 سرویس های تحلیل صوت: 

١)   جستجوی کلمات کلیدی در گفتار )   جستجوی کلمات کلیدی در گفتار 

بازشناسی گفتار   (٢

سرویس های تجاری ارائه شده: 

  ارائـه API سرویس های تحلیل هوشمند به شرکت ها 

  ارائـه خدمـات پلتفرم هـوش مصنـوعی به تیم هـای تحت پوشش 

    شتاب دهنده هاب به صورت رایگان یا با شرایط ویژه 

  سرمـایه گـذاری بر روی ایـده ها و استارت آپ های متصل به پلتفـرم 

     هوش مصنوعی 

  ارائه بستری برای سایـر کسب و کـارها، استارت آپ ها و فعالین در   ارائه بستری برای سایـر کسب و کـارها، استارت آپ ها و فعالین در 

    حوزه هوش مصنـوعی برای ارائه API سرویس هـای خود و کسب 

 (AI Market Place) درآمد از آنها    

  معرفی و تبلیغات کسب و کارهـای فعـال در حوزه هوش مصنوعی 

    اتصـال بـه پلتفـرم هـای کـالن داده و کمـک به افزایـش ظرفیـت 
    اطالعات پلتفرم هوش مصنوعی 

www.cicap.ir
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