ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ در دﻧﯿﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ

ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و دﻧﯿﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد را درک ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روزﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺣﻮزه ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪاﮐﺮده و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪﻃﻮرﺟﺪی روی اﺳﺘﻔﺎده از
روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﺣﻮزه ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺒﻮه
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ.
در اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻘﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻮد
از ﻋﮑﺲﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ دوﺑﻌﺪی ،ﻣﺪل ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻣﺘﺤﺮک اﻓﺮاد را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻓﯿﺲﺑﻮک ،ﮐﺪ اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  DensePoseرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان و ﺑﺎزیﺳﺎزان
ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ از اﻣﮑﺎن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮحﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 10ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﻢ

اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﻤﯿﻦ زدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﻢﺗﻨﻪ و اﻧﺪامﻫﺎ و
ﺣﺮﮐﺎت آنﻫﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی از اﻓﺮاد ﺑﺴﺎزد و ﺣﺮﮐﺎت آنﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر زﻧﺪه و ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﺎوردی در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﯾﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ـ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﯾﮏ ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه درک ﺳﻪﺑﻌﺪی اﺷﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺟﮏ ﮐﻼرک ) ،(Jack Clarkﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ  OpenAIﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﭘﺎﯾﺶ )ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ( ﺑﻼدرﻧﮓ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ﮐﻼرک ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از اﻓﺮاد را ﺑﺎ اﻫﺪاﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺸﻒ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﺎدی و ﻣﺸﮑﻮک
ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ«.
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ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،از ﺗﻌﺪادی داوﻃﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در  ۵۰ﻫﺰار ﻋﮑﺲ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن،
ﻧﻘﺎط ﺧﺎﺻﯽ را )ﺣﺪود  100ﺗﺎ  ۱۵۰ﻧﻘﻄﻪ در ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ( ﺑﻪﻃﻮر دﺳﺘﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪن
ﮐﺎر ﺑﺮای داوﻃﻠﺐﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ،آنﻫﺎ روی ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮ ،دﺳﺖ ،ﭘﺎ و ﻧﯿﻢﺗﻨﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و
آنﻫﺎ را ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﯿﺲﺑﻮک از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﻘﺎﻃﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻧﯿﺰ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﯽزد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ادﻋﺎی ﻓﯿﺲﺑﻮک،
 DensePoseﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ دوﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺳﻪﺑﻌﺪی را ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۲۰ﺗﺎ  ۲۶ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻋﮑﺲ  ۲۴۰در  ۳۲۰ﯾﺎ ۴
ﺗﺎ  ۵ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻋﮑﺲ  ۸۰۰در  ۱۱۰۰اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ ،اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ دوﺑﻌﺪی ،ﺑﯽدرﻧﮓ ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی از اﻓﺮاد ﺑﺴﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﮐﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از  DensePoseﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .ﮐﻼرک اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮوه ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﯿﺲﺑﻮک ،از ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
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