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Mitsubishi Electric utvecklar kompakt AI-lösning för
kunskapsrepresentation och härledning för människa-maskin-gränssnitt
Tokyo, 28 januari 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att företaget
har utvecklat en kompakt lösning för kunskapsrepresentation och härledning som har utformats för
användning i inbyggda människa-maskin-gränssnitt. Den nya utvecklingen bygger på företagets AI-teknik
Maisart®* och gör det möjligt för edge-enheter att tolka vaga användarkommandon genom extrapolering av
information som saknas. Detta uppnås med hjälp av ett ”kunskapsdiagram” som integrerar
användarinformation, enhetsspecifikationer och -funktioner samt extern information, och gör det möjligt att
integrera responsiva och lättanvända människa-maskin-gränssnitt i konsumentprodukter som tv-apparater
och bilnavigeringssystem.
* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in technology
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Bild 1: Exempel på program som används i en TV

Viktiga egenskaper
1)

Tolkar vaga kommandon genom att härleda information som saknas med hjälp av ett
kunskapsdiagram

Den här nya tekniken gör det möjligt att härleda information som saknas i röstkommandon med hjälp av ett
kunskapsdiagram. Det här är en databas som uttrycker relevansen av information med hjälp av tre
komponenter – subjekt, predikat och objekt – där användarinformation, enhetsspecifikationer och
-funktioner samt extern information är integrerade.
Till exempel som i fig. 1, när en användare bara utfärdar instruktionen ”Skådespelare A” till sin TV innan
han/hon går ut på morgonen, kommer den nyutvecklade lösningen i enheten att svara ”Jag kommer att spela
in programmet X där skådespelare A medverkar”. I det här exemplet härleder den artificiella intelligens som
finns inbäddad i lösningen informationen som saknas enligt följande. För det första identifierar den
användaren som ”mamma” med hjälp av sina

kameror. Därefter hämtas information från

kunskapsdiagrammet att mammans favoritprogram är X, skådespelare A medverkar i programmet X,
programmet börjar kl. 10:00, mamma kommer inte att kunna titta på programmet på grund av sitt dagliga
schema, och programmet är för närvarande inte registrerat för inspelning. Slutligen, genom att använda
denna information, härleder systemet att mamma vill spela in program X och vidtar lämpliga åtgärder.
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2)

Kompakt härledningsteknik möjliggör snabb HMI-respons (Human-Machine Interface) i
edge-enheter

Som en del av denna nya lösning har Mitsubishi Electric utvecklat en härledningsmetod som minskar
mängden beräkningar och minnesanvändning som krävs för att tolka vaga kommandon. Detta uppnås genom
en minskning av storleken på det kunskapsdiagram som krävs genom att justera dess relevans med
hänvisning till användarkommandon och avkänningsinformation. Det ger ett snabbt och responsivt
människa-maskin-gränssnitt på edge-enheter.

Fig. 2: Översikt över reducerat kunskapsdiagram

Framtida utveckling
Mitsubishi Electric har för avsikt att initialt använda denna nya teknik i hemelektronik och
bilnavigeringssystem, med målet att kommersialisera tekniken från 2022 och framåt. I framtiden kommer
företaget att överväga att tillämpa tekniken på förfrågningar och kvalitetskontrollprocesser inom Mitsubishi
Electrics egna interna verksamhet.

Bakgrund
Komplex utrustning har traditionellt krävt att människor ska förstå och anpassa sig till utrustningens egna
driftsprocesser. På senare år har AI-program som stöder enhetsdrift med molnbaserade big data blivit allt
vanligare. Men eftersom verb eller objekt ofta utelämnas i användarnas röstkommandon, har tidigare
AI-lösningar ofta inte tolkat dem korrekt. Dessutom ökar efterfrågan på snabbare respons från edge-enheter,
och användarnas ovilja att överföra sina personliga data till molnet ökar.
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Mitsubishi Electrics ”Maisart” AI-teknik kompletterar automatiskt information som saknas för att enheterna
ska kunna tolka tvetydiga kommandon genom att använda ett kunskapsdiagram som integrerar
användarkommandon och personlig information, samt känna av resultat och enhetsspecifikationer och
-funktioner. Dessutom innehåller tekniken en kompakt härledningsmetod som med hjälp av ett
kunskapsdiagram möjliggör snabb respons från edge-enheter som hemelektronik och bilnavigeringssystem.

Om Maisart
Maisart omfattar Mitsubishi Electrics egenutvecklade artificiella intelligens-teknik (AI), inklusive dess
kompakta AI, en automatiserat designad djupinlärningsalgoritm och extra effektiv smartinlärnings-AI.
Maisart är en förkortning av ” Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology”. Under
företagets axiom ”Ursprunglig AI-teknik gör allt smart” utnyttjar företaget den ursprungliga AI-tekniken och
nydanande datoranvändning för att göra produkter smartare och livet säkrare, intuitivare och mer praktiskt.
Maisart är ett registrerat varumärke som tillhör Mitsubishi Electric Corporation.

###
Om Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har nästan 100 års erfarenhet av att tillhandahålla
tillförlitliga och högkvalitativa produkter och är en erkänd global ledare inom tillverkning, marknadsföring
och försäljning av elektrisk och elektronisk utrustning som används i behandling av information och
kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-,
transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric strävar efter att vara ett globalt och ledande grönt företag
som berikar samhället med teknik genom att anamma andemeningen i företagets motto, Changes for the
Better, och dess miljöredovisning, Eco Changes. Företaget noterade en försäljning på 4 519,9 miljarder yen
(40,7 miljarder dollar*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2019. Här hittar du mer information:
www.MitsubishiElectric.com
*Med en växelkurs på 111 yen mot den amerikanska dollarn, vilket var kursen på Tokyobörsen den
31 mars 2019

4/4

