ال ﺟﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪی
در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﮐﺮه ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ال ﺟﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری
ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ

ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در AI
در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ال ﺟﯽ ﺑﺨﺶ
ً
ﮔﻤﺎرده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در آﯾﻨﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت آﯾﻨﺪه ال ﺟﯽ در درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ال ﺟﯽ ﺑﺮای ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮد  AIدر ﻟﻮازم
ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻼش ال ﺟﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﻮزه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ آزﻣﻮد.
ﺑﺨﺶ  AIال ﺟﯽ ﺑﻪ دو ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و دﯾﮕﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.

اﮔﺮﭼﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ژرف )ﻋﻤﯿﻖ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ
ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ،اﻣﺎ ال ﺟﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ دو ﻣﻮرد را در ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ دارد .رﺑﺎت
ﻫﺎی ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﺖ در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﺟﺎی دارﻧﺪ ،از ﻫﺮ دو ﻓﻨﺎوری
ﻓﻮق ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ال ﺟﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮﻃﻨﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ و
ﻓﻌﻼ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ )اﺳﯿﺴﺘﻨﺖ( در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ اﮐﺘﻔﺎ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و
ً
ﮐﺮده .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ،در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ال
ﺟﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

