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Mitsubishi Electric AI Teknolojisini “Maisart” Markası Altında 
Konsolide Edecek 

Cihazlar daha akıllı ve yaşam daha güvenli, sezgisel ve elverişli olacak  
  

TOKYO, 24 Mayıs 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün şirketin kompakt yapay 

zeka (AI), otomatik tasarım derinlemesine öğrenme algoritması ve ekstra verimli akıllı öğrenme AI 

uygulamalarını içeren özel AI teknolojisini tek bir çatı altında toplayacak olan yeni “Maisart” markası ile 

faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. Maisart, “Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in 

technology” (Mitsubishi Electric’in AI’sı ile En Yeni teknoloji) ifadesinin kısaltmasıdır. “Orijinal AI 

teknolojisiyle artık her şey akıllı” şeklindeki kurumsal önermesi kapsamında, Mitsubishi Electric ürünleri 

daha akıllı ve hayatı daha güvenli, sezgisel ve uygun hale getirmek için orijinal AI teknolojisinden ve 

modern hesaplama sistemlerinden faydalanmaktadır.  

  

  Mitsubishi Electric’s new AI technology mark  

  

Mitsubishi Electric’in yeni markasının şirketin AI faaliyetlerine ilişkin farkındalığı arttırması, AI tabanlı 

ekipman sektörüne ivme kazandırması ve üst düzey bilgi işleme dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde AI’nın 

AI’nın uygulama alanının genişlemesine yardımcı olması bekleniyor. Ernst & Young Institute Co., Ltd.’nin 

açıkladığı verilere göre, Küresel AI pazarının 3,6 trilyon yen (yaklaşık 35 milyar USD) olduğu tahmin 

edilirken, yıllık büyümenin yüzde 30 civarında olması bekleniyor. Mitsubishi Electric’in orijinal AI 

teknolojisi pekiştirme amaçlı öğrenmenin ve zaman serilerine dayalı büyük veri analizinin daha verimli 

kılınması için kompakt derinlemesine öğrenme algoritmalarını ve araçsal bilgi yaklaşımını kullanıyor.   
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Orijinal yapay zeka teknolojisi uygulaması için kavramsal şema  

  

Ticari Marka  
Maisart markası için onay alınması beklenmektedir.  

  
###  

  
Mitsubishi Electric Corporation Hakkında  
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 yılı aşkın 
tecrübeye sahiptir ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici 
elektronik cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve 
elektronik donanımlar üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul 
edilmektedir. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” ve çevre ilkesi “Eco Changes” 
doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmak ve toplumu teknolojileriyle 
zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Şirket 31 Mart 2017’de sona eren mali yılda 4,238.6 milyar yen (37.8 
milyar US$*) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için bkz.:  
www.MitsubishiElectric.com  
* Tokyo Döviz Borsasının 31 Mart 2017’de ilan ettiği 1 USD = 112 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.  
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