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Thales tworzy ośrodek badań
nad sztuczną inteligencją.
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Thales ogłosił utworzenie Centrum Badań i Technologii Sztucznej Inteligencji.
Ośrodek będzie funkcjonował pod nazwą cortAIx.
To nowe centrum utworzy około 50 nowych miejsc pracy dla światowej klasy
badaczy i twórców AI. Ich misją będzie rozwój bezpiecznych i etycznych
zastosowań sztucznej inteligencji w szerokim portfolio produktów firmy
Thales. CortAIx będzie koncentrować się na tworzeniu rozwiązań dla linii
lotniczych, sił zbrojnych, operatorów satelitarnych, kontrolerów ruchu
lotniczego, operatorów linii kolejowych i kolei lekkiej.
Największym wyzwaniem, przed którym borykają się specjaliści AI, jest
zrozumienie mechanizmów rozwoju AI. Badacze analizują również zachowania
ludzi podczas pracy z systemami sztucznej inteligencji. Kluczową misją cortAIx
firmy Thales jest budowanie rozwiązań "AI inside" bezpiecznych i etycznych,
przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli człowieka.
Badania nad cortAIx, prowadzone

Kluczowe punkty
•

Utworzenie cortAIx - kolejny
element strategii cyfrowej
Thalesa, stanowiącej jedną
z kluczowych inicjatyw
na rzecz rozwoju firmy.

•

Inwestycja w 50 światowej klasy
ekspertów w dziedzinie AI, w
celu doskonalenia produktów
Thalesa.

•

Ze wsparciem partnerów
Thales powiększy swoją ofertę
o nowe mechanizmy
usprawniające proces
podejmowania strategicznych
decyzji.
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Badania nad cortAIx, prowadzone
są we współpracy z MILA (Artificial
Intelligence Institute of Quebec), IVADO (Institute of Data Valorization)
oraz Vector Institue w Toronto. Ośrodek zlokalizowany będzie w Montrealu.
Inwestycja ta wspiera globalną strategię rozwoju technologii firmy Thales.
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Thales jest światowym liderem technologii dla sektorów: lotnictwa,
transportu, obronności i bezpieczeństwa. Zatrudniając 64 000 pracowników
w 56 krajach, Thales osiągął sprzedaż w wysokości 14,9 mld EUR w 2016
roku. Zatrudniając ponad 25 000 inżynierów i badaczy, Thales ma unikalną
możliwość projektowania i wdrażania urządzeń, systemów i usług w celu
zaspokojenia najbardziej złożonych wymogów bezpieczeństwa. Jego
wyjątkowy międzynarodowy charakter pozwala współpracować ściśle z
klientami z całego świata.

Thales Kanada
Thales zatrudnia 1800 wysoko wykwalifikowanych pracowników
w Quebecu, Montrealu, Ottawie, Toronto i Vancouver pracujących
w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa, awiacji i transportu. Thales Kanada
ma roczny przychód w wysokości ponad 500 milionów dolarów,
współpracując z branżami komunikacji miejskiej, lotnictwa cywilnego,
obrony i bezpieczeństwa.
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