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Új fejlesztőközpontot hozott létre 
Budapesten az IBM 
 

 
 
Ennek feladata új technológiák kifejlesztése az 
IBM Cloud Video üzletág számára.  
 
A központ elsődleges célja, hogy más IBM egysé-
gekkel együttműködve olyan kognitív megoldáso-
kat hozzon létre az IBM Cloud Video részeként, 
melyek segítségével ügyfelei képesek lesznek 
még több adatot és információt kinyerni a 
videótartalmakból. Az IBM szerint a felhőalapú 
online videó szegmens 2019-re 105 milliárd dollá-
ros piacot jelent majd. 
 
Az IBM az elmúlt évben kapcsolta össze felhőala-
pú videó megoldásait Watsonnal és más kognitív 
technológiákkal, hogy olyan szolgáltatásokat hoz-
hasson létre, melyek automatikusan szegmentálják 
a videókat tartalmuk értelmezése alapján, és szin-
te azonnali visszajelzést adnak arról, hogy egy élő 
közvetítés milyen reakciókat vált ki a közösségi 
médiában. Az IBM már korábban is használta 
Watson képességeit videós megoldásokban, pél-

dául lehetővé tette a valós idejű feliratozást a tarta-
lom megértésének segítségével vagy éppen mozi-
előzeteseket készített. A US Open esetében Wat-
son megtanulta a tenisz terminológiáját, és élőben 
feliratozta az eseményt.  
 
„A videóalapú tartalom kezelése egy nagyon gyor-
san növekvő terület a felhőalapú szolgáltatások 
terén, egyre több iparágban használják a munka-
helyi, illetve a fogyasztói kommunikáció erősítésé-
re” – mondta Fehér Gyula, az IBM Budapest Lab 
vezetője. „Fejlesztőink szorosan együttműködnek 
más kutatókkal az IBM-en belül, hogy a Watson és 
más kognitív technológiák segítségével a videók-
ban rejlő információkat hatékonyan használhassuk 
fel, és hozzáadott értéket teremtsünk a tartalom-
szolgáltatóknak és a gyártóknak.” 
 
Az IBM Budapest Lab a Ustream R&D központjá-
nak eddigi tevékenységét bővíti ki Magyarorszá-
gon. A központ a Ustream korábbi csapatával, az 
általuk kialakított, jelenleg bővítés alatt álló And-
rássy úti irodában folytatja munkáját. A Ustream 
2016 januárjában csatlakozott az IBM-hez a Cloud 
Video üzletág meghatározó részeként. Az IBM 
Cloud Video partnerei többek között: NASA, Maz-
da, Roland, CreativeLive, A&E Networks, Scripps 
Networks and CBC. 
 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/124640/uj-
fejlesztokozpontot-hozott-letre-budapesten-az-ibm 
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