دﻧﯿﺎی دورﺑﯿﻦ

ﻧﺠﺎت ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻬﻨﮓ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻧﻬﻨﮓﻫﺎی اﻃﻠﺲ ﺷﻤﺎﻟﯽ« ) (North Atlantic Right whalesدر اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎی ﮐﻞ دﻧﯿﺎ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن ،اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
دارد .روش ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ،ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻮاﯾﯽ از آنﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮏﺗﮏ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن زﺑﺪه ﻗﺎدرﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران را از روی ﻇﺎﻫﺮﺷﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ و آنﻫﺎ را
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن در
ﮐﺎر دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ از ﻧﺮماﻓﺰاری وﯾﮋه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ از روی
ﻋﮑﺲ ،ﺑﺴﯿﺎر وﻗﺖﮔﯿﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد آﻣﻮزشدﯾﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮای زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن درﯾﺎ )Marine
 (Biologistsﮐﻪ زﻣﺎن و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺤﺪودی در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ و ﺟﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺑﺨﺶ  (NOAA Fisheriesﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺳﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺣﻮزه ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ راﻫﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده از ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ و وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف
ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯽ درﻧﮓ ) (Real Timeاﯾﻦ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در
ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدن ﯾﮏ ﻧﻬﻨﮓ در ﺗﻮر ﺻﯿﺎدی ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و آنرا ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ  447ﻧﻬﻨﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺮای ﯾﮏﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮری ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﮑﺲﻫﺎ و ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن اﯾﻦ  447ﻧﻬﻨﮓ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ،ﮐﺎری
دﺷﻮار و وﻗﺖﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ
ﻣﺮگوزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻋﮑﺲﻫﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
روز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد؛ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻬﻨﮓ در وﺳﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ و
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪای دور ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻋﺼﺒﯽ  CNNﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر را ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ از روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻮاﯾﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺮای
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﻫﮑﺎر ﺧﻮد از  Python، NumPyو  Theanoﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺪلﻫﺎ ﻫﻢ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Tesla K80و  GRID K520ﺷﺮﮐﺖ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
ﺷﺮح ﻋﮑﺲ :ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ،راهﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ

ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺖ.
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