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 KOTSUMONتعزٌز كفاءة تحلٌل العملٌات من خالل استخدام نظام 
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KOTSUMONنظام 
  Mitsubishi Electricمن  ®

 ٌستخدم تقنٌة فٌدٌو قائمة على الذكاء االصطناعً لتحلٌل حركات عمال خط اإلنتاج

 

( الٌوم أن نظامها ۳۰٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ۳۱۳۹أكتوبر  ۹طوكٌو، 
®

KOTSUMON 

ر حدًٌثا ٌستخدم تقنٌات  Maisartالمطوَّ
نواع ( الخاصة بالشركة الستخالص بٌانات مقاطع الفٌدٌو للتعرف على أAIللذكاء االصطناعً ) ＊®

ا، مثل حركات العمال على مستوى خطوط اإلنتاج. وال ٌتطلب النظام سوى مقطع فٌدٌو عادي  ًٌ محددة من الحركات البشرٌة وتحلٌلها تلقائ

ا والكشف عن الحركات الُمهَملة أو الخاطئة، ومن المتوقع أن تستخدم الشركات المصنعة هذا النظام لتطوٌر عم ًٌ  لٌاتلقٌاس كفاءة العمل تلقائ

 خطوط اإلنتاج لدٌها من أجل تحسٌن اإلنتاجٌة.

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

 ٌبتكر التطور فً مجال التكنولوجٌا(      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MITSUBISHI ELECTRICشركة 

 قسم العالقات العامة
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 

 

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

 التفاصٌل و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً.
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 المٌزات الرئٌسٌة

 ٌقٌس وقت العمل وٌكتشف الحركات الخاطئة لتقلٌل وقت التحلٌل إلى ُعشر الوقت العادي (1

ا بدقة  Mitsubishi Electricٌحدد النظام الجدٌد من شركة  ًٌ ( لتعلم AIباستخدام الذكاء االصطناعً ) **بالمئة ۰۳الحركات تلقائ

وضعٌات العامل وحركاته. ونظًرا إلمكانٌة إجراء التحلٌل باستخدام مقاطع الفٌدٌو العادٌة، فلٌست هناك حاجة لتوصٌل أجهزة استشعار 

تغرق فً المالحظة البصرٌة الوقت المس **بالعامل، وما إلى ذلك. وعالوة على ذلك، فإن عبء العمل التحلٌلً ووقته ال ٌتجاوزان ُعشر

ا. وتم تطوٌر هذه التقنٌة بالتعاون مع البروفٌسور أوكً ٌوسً ًٌ  Aoki Media Sensingمٌتسو ومختبر-التً ٌجرٌها المشرفون ٌدو

Laboratory .بقسم الهندسة الكهربائٌة، بكلٌة العلوم والتكنولوجٌا ، جامعة كٌئو 

 **
 بناًء على التحلٌل الداخلً

ًٌا للمشرفٌن إجراء تحلٌل موحد المعاٌٌرٌتٌح است (2  خالص الحركة وتمثٌل البٌانات مرئ

عادًة ما ٌتم تصحٌح حركات عامل خط اإلنتاج من خالل عملٌة من ثالث خطوات: أوالً، اكتشاف الحركات غٌر المناسبة أو عدٌمة 

ًٌا، تحدٌد التصحٌحات الالزمة فً العملٌات الفعلٌة و/أو بٌئة  العمل؛ وثالًثا، تعلٌم العامل حركات أكثر كفاءة. ولكن غالًبا ما الجدوى؛ وثان

ا، وٌمكن أن تختلف النتائج التحلٌلٌة من مشرف إلى آخر، مما  ًٌ ٌتحرك العمال بسرعة كبٌرة للغاٌة ٌتعذر معها اكتشاف المشكالت بصر

 ٌجعل من الصعب الحصول على نتائج مفٌدة باستمرار من خالل التحلٌل الٌدوي.

استخالص بٌانات حركة العامل من مقطع فٌدٌو الكتشاف الحركات غٌر  Mitsubishi Electricن للنظام الجدٌد من شركة ٌمك

ا، وٌعتمد النظام على مبادئ اقتصاد الحركة  ًٌ ا ***الصحٌحة تلقائ ًٌ ا ٌمكن تحدٌدها تلقائ ًٌ . وحتى المشكالت التً ال ٌمكن اكتشافها ٌدو

 ة بغض النظر عن المشرف المسؤول.لضمان نتائج متناسقة وموحد
 ***

 عنصًرا تقرًٌبا اقترحها رائد البحث فً مجال الحركة فرانك جٌلبرٌث، بهدف تقلٌل إجهاد العنصر البشري، وزٌادة فعالٌة  ۰۳قاعدة تجرٌبٌة تضم 
 العمل واستخدام الطاقة البشرٌة بكفاءة. 

 

 التطورات المستقبلٌة

اختبارات تحقق على مستوى خطوط إنتاج الشركة لتطوٌر النظام لالستخدام العملً، وذلك بهدف  Mitsubishi Electricسُتجري شركة 

 أو بعد ذلك. ۰۳۰۲إطالق إصدارات تجارٌة فً أنظمة مراقبة المصانع وبرامج تحلٌل الحركة فً السنة المالٌة المنتهٌة فً مارس 

 

 معلومات عامة

ما  ۰۳۲٧الروبوت الٌابانٌة"، بلغ عدد الروبوتات الصناعٌة التً دخلت فً قطاع التصنٌع الٌابانً فً عام وفًقا لتقرٌر صادر عن "جمعٌة 

عامل. وال تزال اإلجراءات الٌدوٌة تشكل عملٌات أساسٌة فً العدٌد من خطوط اإلنتاج، لذلك  ۲۳۳۳۳وحدة لكل  ۰۳۳ٌصل مجموعه إلى 

ا لتعزٌز  ًٌ ا العاملٌن فً خط اإلنتاج لدٌهم من خالل المالحظة ٌظل تحسٌن اإلجراءات أمًرا أساس ًٌ إنتاجٌة التصنٌع. وٌراقب المشرفون حال

ا، وهو ما ٌشكل عبًئا هائالً أثناء العمل وٌجعل من المستحٌل تقرًٌبا إجراء المال ًٌ حظات البصرٌة وقٌاس وقت العمل واألخطاء التشغٌلٌة ٌدو

 البصرٌة بشكل منتظم.

 

 Maisartمعلومات عن 

، وتتضمن تقنٌة الذكاء Mitsubishi Electric( المسجلة ملكٌتها لشركة AI" تقنٌة الذكاء االصطناعً )Maisartتشمل العالمة التجارٌة "

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

" )الذكاء االصطناعً فً in technology ART-the-of-tateScreates the  AIitsubishi Electric's Mاًرا للعبارة "اختص

Mitsubishi Electric  ًٌبتكر التطور فً مجال التكنولوجٌا(. وتحت الشعار الرئٌسً للشركة "تقنٌة الذكاء االصطناعً المبتكرة تضف

شركة تقنٌة الذكاء االصطناعً المبتكرة وحوسبة الحافة لجعل األجهزة أكثر ذكاًء والحٌاة أكثر أماًنا وسهولة الذكاء على كل األشٌاء"، تستغل ال

 وراحة.
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 .Mitsubishi Electric Corporationعالمتٌن تجارٌتٌن مسجلتٌن لشركة  KOTSUMONو Maisartتعد 

 

### 

 

 

 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ۲۳۳مع ما ٌقرب من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات ٥٦۳۰ ًٌ ( شركة رائدة عالم

الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعدات واالتصاالت وتنمٌة 
 Mitsubishi Electricالبناء. ومن خالل تبنً روح عبارة الشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 

ملٌار دوالر أمرٌكً*(  ٩۳٥٧ملٌار ٌن ) ٩٦۲۰٥۰ٌئة إلثراء المجتمع بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة إٌرادات بمقدار لتكون شركة صدٌقة للب
 . للمزٌد من المعلومات، تفضل بزٌارة:۰۳۲۰مارس  ۰۲فً السنة المالٌة المنتهٌة فً 

www.MitsubishiElectric.com 
 ۰۳۲۰مارس  ۰۲الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً ًٌنا للدوالر األمرٌكً، وهو سعر  ۲۲۲*بسعر صرف 

 


