ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ در دﻧﯿﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ

ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ

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 .اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ،ﺑﺎ آﻣﻮزش دادن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ ﻋﮑﺲﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آنﻫﺎ دارد.
ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ،امآیﺗﯽ و داﻧﺸﮕﺎه  Aaltoﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﺮ روی ﭘﺮوژهای ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ در ﻋﮑﺲﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از  ۵۰ﻫﺰار ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Noise2Noiseﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ را ﭘﺎکﺳﺎزی ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺰ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﻤﺎلﺷﺪه؛از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﺳﮑﻦﻫﺎی  MRIﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻣﻮزش اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ.
نتیجه استفاده از روش انویدیا
در کاهش نویز.

اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ زﯾﺎدی دارد اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ

ﻧﻮﯾﺰ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﻋﮑﺲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻮﯾﺰ
در ﺗﺼﻮﯾﺮ را در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﻧﻮر ﮐﻢ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽ زوم دﯾﺠﯿﺘﺎل دورﺑﯿﻦ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  MRIاﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از  5ﻫﺰار ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖJacob .
 ،Munkbergﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه از ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻋﻤﻮﻣﯽ  MRIﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺣﺴﺎب ﮐﺮد«.
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