
 

 

 

 

Semcon  نعزز القدرة التنافسية لعمالئنا من خالل البدء دائًما من المستخِدم النهائي، ألن الشخص الذي يعرف أكثر عن احتياجات المستخِدم يخلقهي شركة تقنية دولية تقوم بتطوير منتجات تعتمد على االحتياجات والسلوكيات البشرية. نحن 

بالقدرة على رعاية دورة تطوير المنتَج  Semconموظف متخصص، تتمتع  2200من  بشكل رئيسي مع الشركات في قّطاعات السيارات والصناعة والطاقة وعلوم الحياة. ومع أكثر Semconأفضل المنتجات وأفضل المنافع للبشر. تتعاون 

 1.9، سجلت المجموعة مبيعات سنوية تبلغ 2019موقعًا في ثمانية بلدان مختلفة. في عام  30ولديها مكاتب في أكثر من  1980في السويد في عام  Semconبأكملها، من تطوير التقنية واالستراتيجية إلى التصميم ومعلومات المنتَج. تأسست 

 semcon.comمليار كرون سويدي. اقرأ المزيد على 

 

 2020 مارس/آذار 31 صحفي، بيان

 بالذكاء يعمل جديد افتراضي مساعد

  المهني لالستخدام االصطناعي
 من للعديد بالنسبة ولكن. وسياراتنا منازلنا في المثال، سبيل على ،Alexa و Siri إلى نتحدث فنحن. الكمبيوتر أجهزة مع الدردشة على األيام هذه في اعتدنا

 االصطناعي الذكاء حقل في التطورات أحدث Semcon شركة استخدمت. المصنَّفة السرية البيانات بسبب خياًرا ليست النوع هذا من خدمات فإن الشركات،

 (.Semcon من الذكي المساعد) SIA: المهني لالستخدام ثوري افتراضي مساعد لتطوير

رتها تكبر بشكل متزايد. كلما زاد تطور التكنولوجيا من حولنا، زاد تعقيد مهمة الصيانة. باإلضافة إلى ذلك، أصبحت أحجام البيانات التي يتعين على الشركات إدا

كون مقفلة أو مفتوحة. وبالنسبة لفني الخدمة الذي والتحدي اآلخر هو أنه يمكن تخزين البيانات في السحابة أو محليًا، ويمكن حفظها بتنسيقات وأنظمة مختلفة قد ت

 يحتاج إلى إجابات على سؤال معين، يمكن أن يكون ذلك مثل البحث عن إبرة في كومة قش.

هذا يجعل من الممكن االستمرار "يتيح لنا حلنا الفريد من نوعه إلدارة البيانات وْضَع بنية لبيانات الشركة والعثور على روابط ال يتمكن العقل البشري من إدراكها. و

، Pär Ylanderويزيد من وقت التشغيل،" يقول في الوصول إلى المعلومات الصحيحة في جميع األوقات، مما يجعل التطوير والخدمات أكثر كفاءة، ويقلل التكاليف 

 .Semconمدير تطوير األعمال في 

قادر على التفكير وإجراء مناقشة مع الشخص الذي يتحدث معه للتأكد من صحة االستجابة. تم تطوير هذا الحل كجزء من مشروع لعميل، وقد  SIAإن المساعد 

مهارات المتطورة في حقل معلومات المنتَج وحقل الذكاء االصطناعي. يبحث ما يُسمى "جامع البيانات" لمختلف ال Semconأصبح هذا الحل ممكنًا بفضل مْزج 

بالعثور على اإلجابات الصحيحة. يعتمد الحل على النظام األساسي  SIAباستمرار عن أحدث المعلومات ويبني طبقة داللية من األنطولوجيات، مما يسمح للمساعد 
4S  منSemcon ر  داخليًا والفريد من نوعه إلدارة البيانات، مما يعني أنه يمكن ربط جميع البيانات في جميع األنظمة المختلفة. المطوَّ

، يمكننا حل التحديات األساسية لعمالئنا من خالل تسهيل الوصول إلى البيانات غير المفروزة وفهمها من قِبَل جميع المستخدمين 4S"باستخدام النظام األساسي 

مبادرات ين. نتأكد من حصول كل شركة على حل مخصَّص يعتمد على احتياجاتها الخاصة، في مجاالت مثل الخدمة، أو ذكاء األعمال، أو تمهيد الطريق لالنهائي

 .Semcon، مدير تطوير األعمال لحلول الذكاء االصطناعي في Carl-Johan Aldénالذكاء االصطناعي المستقبلية،" يقول 

 حقائق

 هي عملية اكتشاف األنماط في مجموعات ضخمة من البيانات، وهي تَستخِدم طرائق مشتركة ما بين حقول التعلُّم اآللي، واإلحصاء،  ناتالبيا تجميع

 وأنظمة قواعد البيانات.

  يل المثال بمساعدة األنطولوجيات. لتعيين البيانات المعقدة وتصنيفها إلى بيانات يمكن لآللة أو اإلنسان فهمها وقراءتها، على سب الداللية الطبقةتُستخدم 

 هي طريقة إلظهار الخصائص في موضوع معين وكيفية ارتباط تلك الخصائص، وذلك من خالل تعريف مجموعة من المفاهيم والفئات  األنطولوجيا

 التي تمثل ذلك الموضوع.

 عد الذي يعمل بالذكاء االصطناعي.شف المزيد وشاهد مقطع فيديو يوضح كيفية عمل المسااكت

 . تنزيل الفيديو والصور

 : بـ االتصال يرجى المعلومات، من لمزيد

Per Nilsson،  مدير االتصاالت والتسويق في شركةSemcon 
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