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Mitsubishi Electric  تطور تقنية الذكاء االصطناعي المدمج لألجهزة 

 ذات النطاق الصغير FPGAلتطبيقها على مصفوفات 

الوقت الفعلً وتكالٌف مخّفضة ستساعد على توسٌع فرص نشر تقنٌة الذكاء االصطناعً فً األجهزة المنزلٌة معالجة محّسنة فً 

 والمصاعد والخرائط عالٌة الدقة والمزٌد

 

( الٌوم أنها قامت بتطوٌر تقنٌة الذكاء ٣٠٥٦كٌو: )طو Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٨١٧٢فبراير  ٪٧طوكيو، 

( ذات النطاق الصغٌر التً تتٌح FPGA( المدمج لألجهزة التً ٌمكن تطبٌقها على مصفوفات البوابات المنطقٌة القابلة للبرمجة )AIاالصطناعً )

من تقنٌة الذكاء االصطناعً  Mitsubishi Electricللمستخدمٌن والمصممٌن إمكانٌة تهٌئتها من أجل تطوٌر االستخدامات المخصصة. وتستفٌد 

Maisartالخاصة بها، ذات العالمة التجارٌة 
*

، للوصول إلى حل ٌمكنه استخدام ترتٌب حسابً عالً الفعالٌة وبنٌة دائرة محّسنة، وذلك من أجل 

على توسٌع نطاق انتشار تقنٌة الذكاء  -متوقع  كما هو -الحصول على معالجة محّسنة فً الوقت الفعلً وتكالٌف مخّفضة، األمر الذي سٌعمل 

 االصطناعً فً األجهزة المنزلٌة والمصاعد والخرائط عالٌة الدقة والمزٌد.

in technology* ART-the-of-tateScreates the  AIitsubishi Electric's M  ًالذكاء االصطناعً ف(Mitsubishi Electric  ًٌبتكر التطور ف

 مجال التكنولوجٌا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mitsubishi Electricالخاصة بشركة  Maisartاالستخدامات المتصورة لحل "الذكاء االصطناعً المدمج" للعالمة التجارٌة 

ول على اإلنجلٌزي الرسمً لهذا اإلصدار الجدٌد، وقد تم تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى النص اإلنجلٌزي األصلً للحصإن هذا النص ترجمة للنص 

 التفاصٌل و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً.
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 قسم العالقات العامة
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 الميزات الرئيسية

 FPGAالذكاء االصطناعي المدمج يتيح المعالجة السريعة في الوقت الفعلي داخل مصفوفات  (1

 .FPGAكفاءة محسنة فً الترتٌب الحسابً وبنٌة دائرة محسنة للتطبٌق على مصفوفات  -

خفض الحوسبة االستداللٌة إلى عشر -
**
 الوقت الخاص بالذكاء االصطناعً التقلٌدي، باإلضافة إلى معالجة محسنة فً الوقت الفعلً. 

 FPGAٌق التعلم المتعمق على مصفوفات التً تقوم بتطب Mitsubishi Electric** مقارنة بالتقنٌة الحالٌة فً 

 FPGAبنية دائرة مدمجة صغيرة النطاق، ستعمل على توسيع استخدام الذكاء االصطناعي في مصفوفات  (2

 CPU، باإلضافة إلى وحدات FPGAبنٌة دائرة مصغرة تستوعب الذكاء االصطناعً المدمج لتطبٌقه فً نطاق صغٌر على مصفوفات  -

 هالك الطاقة.مضمنة لخفض التكلفة واست

بنطاق صغٌر إلى توسٌع تطبٌق الذكاء االصطناعً فً األجهزة المنزلٌة والمصاعد والخرائط  FPGAسٌؤدي التطبٌق على مصفوفات  -

 عالٌة الدقة والمنتجات/المجاالت األخرى والتً ٌكون استخدام الذكاء االصطناعً محدوًدا فٌها بسبب التكلفة العالٌة.

 

 التفاصيل

 FPGAالذكاء الصناعي المدمج تم تطبيقه في مصفوفات 

د ذاكرة ٌمكن للتعلم المتعمق أن ٌؤدي إلى مستوى عاٍل من االستدالل، لكن احتٌاجات العملٌات الحسابٌة قد تكون مكلفة، باإلضافة إلى ضرورة وجو

بتطوٌر تقنٌة الذكاء االصطناعً المدمج، إحدى منتجات  Mitsubishi Electricكبٌرة نظًرا لبنٌة الشبكة متعددة الطبقات. فً السابق، قامت 

دون  FPGA، والتً تتمٌز ببنٌة شبكٌة وخوارزمٌات حسابٌة ذات فعالٌة إضافٌة، لكن لكً ٌتم تطبٌقها كحل فً مصفوفة Maisartالعالمة التجارٌة 

بعمل تحسٌنات إضافٌة لفعالٌة هذه  Mitsubishi Electric التضحٌة بهذه المٌزات، ٌلزم وجود ترتٌب حسابً أكثر فعالٌة. ونتٌجة لذلك، قامت

. وسٌتمٌز الحل الناتج بإمكانٌة تقلٌص الوقت الخاص بالحوسبة االستداللٌة إلى FPGAالتقنٌة وتحسٌن بنٌة الدائرة من أجل تطبٌقها فً مصفوفات 

 عشر الوقت الخاص بالذكاء االصطناعً التقلٌدي.

 

 ء االصطناعيتوسيع نطاق استخدامات الذكا

المضمنة. كما ٌساعد  CPUالمضمنة ذات النطاق الصغٌر، باإلضافة إلى وحدات  FPGAٌمكن إجراء االستدالل فً الوقت الفعلً فً مصفوفات 

على خفض تكلفة األجهزة عندما ٌكون الذكاء االصطناعً مطلوًبا للمعالجة فً الوقت الفعلً فً استخدامات مثل  FPGAالتطبٌق فً مصفوفات 

ولهذه األسباب، ٌتوقع  أًٌضا إلى خفض استهالك الطاقة بفضل الدوائر المصغرة. FPGAرسم الخرائط عالٌة الدقة. وقد ٌؤدي التطبٌق فً مصفوفات 

طناعً المدمج لألجهزة على توسٌع نطاق استخدام الذكاء االصطناعً فً األجهزة المنزلٌة والمصاعد والخرائط عالٌة أن تعمل تقنٌة الذكاء االص

 الدقة والمزٌد.

  

 ملخص عملية التطوير

 
 الذكاء االصطناعً 

 واألجهزة الداخلٌة

  FPGAمعالجة الوقت فً مصفوفة 

 بالنطاق ذاته

مطلوب  FPGAنطاق مصفوفة 

 تدالل بالمستوى ذاتهللحصول على اس

 النتائج المقترحة
 الذكاء االصطناعً المدمج 

 FPGAعلى مصفوفة 
 من الوقت التقلٌدي*( ١٥/ ١صغٌر ) من الوقت التقلٌدي*( ١٥/ ١قصٌر )

 النتائج التقلٌدٌة
 الذكاء االصطناعً التقلٌدي 

 FPGAعلى مصفوفة 
 كبٌر طوٌل

 

 Maisart عن معلومات

، وتتضمن تقنٌة الذكاء Mitsubishi Electric( المسجلة ملكٌتها لشركة AI" تقنٌة الذكاء االصطناعً )Maisartالتجارٌة " تشمل العالمة

اختصاًرا  Maisartاالصطناعً المدمج وخوارزمٌة التعلم المتعمق للتصمٌم المؤتمت والذكاء االصطناعً ذا التعلم الذكً والفاعلٌة الفائقة. تعد كلمة 

 Mitsubishi" )الذكاء االصطناعً لدىin technology. ART-the-of-tateScreates the  AIitsubishi Electric's Mلعبارة "

Electric  ٌقدم األحدث فً التقنٌات(. وتحت الشعار الرئٌسً للشركة "تقنٌة الذكاء االصطناعً المبتكرة تضفً الذكاء على كل األشٌاء"، تستغل

 طناعً المبتكرة والحوسبة الطرفٌة لجعل األجهزة أكثر ذكاًء والحٌاة أكثر أماًنا وسهولة وراحة.الشركة تقنٌة الذكاء االص
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 براءات االختراع

 براءات ٌبلغ عدد براءات االختراع قٌد االنتظار المتعلقة بالتكنولوجٌا المعلن عنها فً هذه النشرة اإلخبارٌة ثالث براءات فً الٌابان وثالث 

 خارج الٌابان.

 

 

 .Mitsubishi Electric Corporationعالمة تجارٌة لشركة  Maisartتعد 

 

 

### 

 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٠٥مع أكثر من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات واالتصاالت وت ًٌ نمٌة رائدة عالم

ات البناء. ومن خالل تبنً روح الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعد
لتكون شركة صدٌقة للبٌئة إلثراء  Mitsubishi Electricعبارة الشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 

ملٌار دوالر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة  ٦٫٢٣ملٌار ٌن ) ٦٫٦٣٢٣المجتمع بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة حجم مبٌعات إجمالٌة للمجموعة بمقدار 
 . للمزٌد من المعلومات، تفضل بزٌارة:٫٥١٫مارس  ٦١المنتهٌة فً 

www.MitsubishiElectric.com 
 ٫٥١٫مارس  ٦١ًٌنا للدوالر األمرٌكً، سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً  ١١٫*بسعر صرف 

 


