ﮐﻼندادهﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺷﻤﺎرش ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺧﻮدرانﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آﺑﺮن )،(Auburn
ﻫﺎروارد ،آﮐﺴﻔﻮرد ،ﻣﯿﻨﻪﺳﻮﺗﺎ و واﯾﻮﻣﯿﻨﮓ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ و
ﺷﻤﺎرش ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎ دﻗﺖ  ۹۶.۶درﺻﺪ اﺳﺖ.
 Jeﬀ Cluneداﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه واﯾﻮﻣﯿﻨﮓ و ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ) (senior research managerآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  Uberدر اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ دادهﻫﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ،ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ
ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻮران و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﮐﻼنداده ) (big dataدر ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ،زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎﻧﻮری ،ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ و زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ) (conservation biologyو
ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ «.ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎتوﺣﺶ روﻧﺪ
ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ۳.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﮑﺲ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه از ﭘﺮوژهای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ Snapshot
 Serengetiاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را آﻣﻮزش دادهاﻧﺪ.

نمونهای از عکسی که یک
دوربین تلهای گرفته است.
الگوریتم به درستی
تعداد هشت ایمپالا را
شناسایی کرده که
ایستادهاند و در حال
خوردن هستند .نمودارهای
پایین عکس ،پیشبینیهایی
هستند که شبکه عصبی بر
اساس این عکس ارائه کرده
است.

 Snapshot Serengetiﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داوﻃﻠﺒﺎن ،ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﻞﻫﺎ،
زراﻓﻪﻫﺎ ،ﺷﯿﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آنﻫﺎ را در زﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از
۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ  ۲۲۵دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻪای در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻤﮑﺎری دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺧﻮراﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺷﺒﮑﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺘﻦ و ﺷﻤﺎره ،ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری )ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﻮﯾﺴﯽ( ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاردی
ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮری ،ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮔﺮوﻫﯽ از
ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺎزه ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻃﯽ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺰﻧﺪ؛ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان از داوﻃﻠﺒﺎن در ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ آنﻫﺎ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف
ﺑﺮﭼﺴﺐزﻧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
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