ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ

ﻓﺮﯾﺐ دادن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ

ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و درک ﺑﺼﺮی ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﻋﮑﺲ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ
آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد زﯾﺮا ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف
آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺎن ﺑﺼﺮی اﻃﺮاف ﺧﻮد را درک ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮرد.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه
آﺑُﺮن آﻻﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری  Adobe Systemsﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺷﯿﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮد .در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری ﺑﺎﻓﺖ اﺷﯿﺎ ﯾﺎ
ﻧﻮرﭘﺮدازی ،ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ را ﻓﺮﯾﺐ داد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری ﻧﺤﻮه
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯽء در ﻓﻀﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،درک ﺑﻬﺘﺮی از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
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ﮔﻮﮔﻞ را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ،در
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ۳۰ﻣﻮرد،
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺣﺪود ﺳﻪ درﺻﺪ
داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﯾﮏ ﺷﯽ )ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺧﻮدروی آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﯽ( در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺼﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ را ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش دادن آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﻧﻘﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای رﻓﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ،اﻓﺰودن ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ،
ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل اﺷﯿﺎ در ﯾﮏ ﻋﮑﺲ را ﺑﯿﺎﻣﻮزد .اﻣﺎ اﯾﻦ ،ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و ﭘﺮزﺣﻤﺖ اﺳﺖ.
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