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ﯾﮏ ﻏﺬا را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮ آن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ
دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۳۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻟﺬﯾﺬ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﺮو ﺷﺪه اﻣﺎ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﺗﺮ از آن ﺑﻮده اﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر
ﭘﺨﺖ ﻏﺬا را از ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ،MIT
ً
اﺧﯿﺮا در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮدازش
ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن دارد .ﺗﯿﻢ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه

ﮐﺸﻮر ﻗﻄﺮ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Pic2Recipeﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﺧﻮراک را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آن ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺑﺰاری ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﻟﻐﺎت ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ
را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ای ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻃﻼﻋﺎت
درﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ،راﺑﻂ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺻﻮﺗﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﺗﺮ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن

ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺗﯿﻢ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  MITﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﺘﺎﺑﯿﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

و ﻧﯿﺰ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  Pic2Recipeﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﯾﺎﻓﺘﻦ

اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ آن ﻏﺬا را ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﺨﺖ ﻻزم ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﺪه ﮐﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی در اﺧﺘﯿﺎر  Pic2Recipeﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻟﯿﺴﺘﯽ
از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﭘﺨﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﭙﺮدازد .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺨﻪ ای آﻧﻼﯾﻦ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﯿﺰ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ آن
را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ Pic2Recipe ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﺳﺮﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﮐﯽ ﻫﺎ و ﻣﺎﻓﯿﻦ ﻫﺎ از
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮردﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮﺷﯽ،

اﺳﻤﻮﺗﯽ و ﮐﻮﮐﺘﻞ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن  MITﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺨﺖ ﻏﺬا اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ رﻧﺪه ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﺮد ﺷﺪه و
ﯾﺎ ﮐﺪام ﻧﻮع از ﻗﺎرچ در ﻏﺬا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻮادی در ﻏﺬاﯾﺸﺎن وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﭘﺨﺖ ﯾﮏ ﻏﺬا
را ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اﻣﺎ از ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻏﺬا ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را وارد
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﻮر ﭘﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و از اﻃﻼﻋﺎت آن ،ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﻣﺎده و ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﺮی آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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