ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﻣﺼﺮی را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ
دﺳﺘﯿﺎر ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﺰارش داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﺼﺮی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Kngineرا ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ دارد از ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ دﺳﺘﯿﺎر
ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﺒﺎﻟﻎ رد و ﺑﺪل ﺷﺪه ﻃﯽ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ
ﻣﺼﺮی ﻣﻮﻇﻒ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺑﺰرگ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای ﺟﯿﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﭘﺮ از ﭘﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻌﺪی  Kngineﮐﻪ
ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﺶ »ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ« ]ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار[ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﺼﺮی در ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎر ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮدازد.
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺮای

ﺑﺪﺳﺖ آوردن راهﺣﻞ آﻣﻮزش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
ﺳﺮاﻏﺶ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﺼﺮی ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺎل  ۲۰۱۳اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه اﺳﺖ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﺶ را ﻃﻮری
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻃﻼﻋﺎت

را از ﺣﺎﻓﻈﻪاش ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪن اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ

ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﯿﺎر ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی  DJ Kohﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺴﺨﻪی دوﺑﺎره اﺻﻼح ﺷﺪهای از اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺑﻪ

ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  9ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد.

ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎپ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  Viv Labsرا در ذﻫﻦ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻏﻮل ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﺬﮐﻮر را ﮐﻪ در

ﺣﻮزهی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪی
ﻧﺴﺨﻪی اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی  ۲۰۱۸ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪی ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪش ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﯿﺎر ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و

ﺗﻼشﻫﺎی اﺧﯿﺮش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ﻗﺼﺪ دارد رﻗﯿﺒﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﮑﺴﺎ و
دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

