روﻧﻤﺎﯾﯽ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ۹۹
دﻻری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻏﯿﺮه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ در
دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﺣﺎﻻ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﮐﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم »
ﺟﺘﺴﻮن ﻧﺎﻧﻮ « را ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﺘﺴﻮن ﻧﺎﻧﻮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻐﺰ رﺑﺎت ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داﻧﺴﺖ .ﮐﺎﻓﯽ

اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮد ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﯽ و ﻧﺎوﺑﺮی ﺧﻮدﮐﺎر
ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺪا
اﺑﺮی
ﭘﺮدازش
از
ﻣﺴﺘﻘﻞ

اﯾﻦ ﮐﯿﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای  ،ARM A57ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﮑﺴﻮل ﺑﺎ  ۱۲۸ﻫﺴﺘﻪ
ﮐﻮدا و  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم  LPDDRﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ  ۴۷۲ﮔﯿﮕﺎﻓﻼﭘﯽ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ
آورد.
ﺟﺘﺴﻮن ﻧﺎﻧﻮ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮرک ﻣﺤﺒﻮب ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻨﺴﻮرﻓﻠﻮPyTorch, Caffe, Keras ،
و  MXNetﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻏﻠﺐ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﻮرت

ﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ  USB-Aو  ،Bاﺗﺮﻧﺖ و ﮐﺎرت ﻣﯿﮑﺮو SDاﺳﺖ.
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۹۹دﻻری را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺟﺘﺴﻮن ﻧﺎﻧﻮ ﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﺖ رﻗﺒﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد؛
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻨﺘﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺘﯿﮏ را ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۷۹دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮه و ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ از دو
ﮐﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه  USBرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی  ۱۵۰و  ۷۵دﻻر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﯿﺖ رﺑﺎﺗﯿﮏ  ۲۵۰دﻻری ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺖ ﺑﺎت را ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺘﺴﻮن
ﻧﺎﻧﻮ ،ﺷﺎﺳﯽ رﺑﺎﺗﯿﮏ ،ﭘﮏ ﺑﺎﺗﺮی و ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ رﺑﺎت ﺧﻮدﮐﺎر را ﻣﯽ
دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

