دﻧﯿﺎی دورﺑﯿﻦ

از ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﮓ!

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه و اﺷﯿﺎء ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﻘﻂ در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻣﯽﺷﺪ در ﻣﻮردش ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮد ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺒﻬﮑﺎران در ﺗﺼﺎوﯾﺮ
دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از دوﭼﺮﺧﻪ و ﻋﺎﺑﺮﭘﯿﺎده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﯽﺳﮓ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد.
دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .از اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﻬﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﯾﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ و دﯾﮕﺮان را ﻓﺮﯾﺐ داد .ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان
آنﻫﺎ را ﻣﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﻀﺮ داﻧﺴﺖ؛ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد از ﭼﻪ دﯾﺪی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ از دادهﻫﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه و اﺷﯿﺎء را دارﻧﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﯿﻦ روش روی آوردهاﻧﺪ .ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ در
ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﺰاران ﻋﮑﺲ از اﻓﺮاد ﻣﻌﺮوف را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ را در آنﻫﺎ ﺑﯿﺎﺑﺪ
و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺴﺎزد .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ از اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی از اﺷﯿﺎء و ﺟﺎﻧﺪاران را ﺟﻌﻞ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦﮐﺎر ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای ﻣﺼﺎرﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ درون ﻫﺰاران ﻋﮑﺲ از ﯾﮏ ﺧﻮدرو،
اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻋﮑﺴﯽ از ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
اﮔﺮﭼﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻌﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎی دورﺑﯿﻦﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﺴﺖ،
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ را روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺟﺰﯾﯿﺎت آن ﺷﮕﻔﺖ زده
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺟﻌﻠﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  GANاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش از دو ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و دﯾﮕﺮی ،آنﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را داوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ دﯾﮕﺮ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ و ﺷﺒﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻌﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ﻧﺨﻮرد.
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ﺑﯿﻨﯽﻧﮕﺎری!
اﺳﺘﺎرتآپ ﭼﯿﻨﯽ  Megviiﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﻈﺮ دارد
داﯾﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺳﮓ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﮑﻦ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﯿﻮان
اراﺋﻪ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺮ ﺳﮓ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ اﻧﺴﺎن ،ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف اﮐﺜﺮ روشﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻨﯽ
ﺳﮓ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ارزانﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و آزار ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﯿﻮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺛﺒﺖ اﺛﺮ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﮓﻫﺎ ،روﺷﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ  Megviiاﯾﻦﮐﺎر را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﮓ از ﺑﯿﻨﯽ ﺳﮓ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﯿﻨﯽ ﺳﮓ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺛﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﮓ را ﺑﺎ دﻗﺖ  ۹۵درﺻﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﺎﯾﮕﺎه داده،
اﯾﻦ دﻗﺖ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﮓﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪﻧﺎم  Finding Roverاز ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﮓﻫﺎی ﮔﻤﺸﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ Megvii
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻨﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﮓﻫﺎی ﮔﻤﺸﺪه ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﺳﮓﻫﺎ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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