
PlantSnap đem tới việc nhận dạng các loại thực vật cho Snapchat 

TTXVN (TELLURIDE, Colorado, ngày 11 tháng 6 năm 2020 / PRNewswire-AsiaNet / - 

PlantSnap (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2827019-
1&h=2335337421&u=https%3A%2F%2Fwww.plantsnap.com%2F&a=PlantSnap ), Ứng dụng truyền 
thông xã hội và nhận dạng thực vật toàn diện và chính xác, đã được công bố hôm nay với tư cách là đối 
tác mới cho nền tảng Quét của Snapchat, mang lại trải nghiệm hữu ích, thú vị và có liên quan thông qua 
máy ảnh của Snapchat. Giờ đây, người dùng Snapchat có thể xác định hơn 600.000 thực vật ngay từ 
Camera Snapchat. 

Thuật toán học máy của PlantSnap sau đó sẽ phân tích và nhận ra loại thực vật và hiển thị ngay tên của 
loại thực vật trên màn hình. Điều này sẽ bắt đầu tung ra ngày hôm nay. 

Trải nghiệm Bản tin đa phương tiện tại đây: 

"Điều quan trọng đối với chúng tôi là hiểu rằng chúng ta là một phần của tự nhiên, không thể đứng ngoài 
nó và đó là trách nhiệm của chúng tôi để bảo vệ thế giới của chúng ta cho các thế hệ tương lai. Vì vậy, 
chúng tôi đã tạo ra một công cụ khuyến khích mọi người dừng lại và khám phá vẻ đẹp và sự kỳ diệu của 
thế giới họ đang sống, "Eric Ralls, người sáng lập kiêm CEO của PlantSnap nói. "Bằng cách đưa mọi 
người trở về với thiên nhiên thông qua việc sử dụng công nghệ, PlantSnap giúp cả giới trẻ và người già 
cảm thấy như họ là một phần không thể thiếu của hành tinh tuyệt vời này. Cùng nhau, chúng ta có thể 
giúp thế giới hiểu rằng chúng ta là quản gia của Trái đất, không phải chủ sở hữu. " 

PlantSnap không chỉ kết nối mọi người với thiên nhiên mà còn tạo ra một cơ sở dữ liệu về các thực vật 
cung cấp thông tin hữu ích cho những người cùng sở thích và các chuyên gia. PlantSnap được dịch 
sang 37 ngôn ngữ và hiện đang được sử dụng tại hơn 200 quốc gia mỗi ngày. Với hơn 620.000 thực vật 
hiện có trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và hơn 35 triệu lượt cài đặt, PlantSnap đã trở thành ứng dụng 
dành cho người làm vườn, người đi bộ, nhà thiết kế cảnh quan, giáo viên, học sinh, thợ rèn và bất kỳ ai 
thích thiên nhiên. 

"Tại PlantSnap, chúng tôi đang quan tâm đến vẻ đẹp và sự kỳ diệu của thiên nhiên và đời sống thực vật 
tuyệt vời quanh chúng tôi mỗi ngày, đồng thời trao quyền cho các nhà khoa học và những người đam mê 
thiên nhiên với công nghệ để lập danh mục và chia sẻ những khám phá của họ", Ralls nói. "Điều hấp dẫn 
nhất về sự tích hợp PlantSnap này vào Snapchat là nó mang đến cho chúng tôi cơ hội tham gia với 229 
triệu người dùng hoạt động hàng ngày của Snapchat, nhiều người, với hy vọng chiếm được sự quan tâm 
của họ đối với các thực vật trong khi truyền cho họ một tình yêu và sự tôn trọng vĩnh cửu vì thiên nhiên 
và môi trường. " 

Kết quả tên và ảnh của thực vật được quét sẽ được hiển thị bên trong giao diện người dùng Snapchat, 
cùng với liên kết đến "Tìm hiểu thêm" về thực vật thông qua ứng dụng PlantSnap. 

Giới thiệu về PlantSnap 

Ngay lập tức xác định các loại thực vật: hoa, cây, mọng nước, nấm, xương rồng và nhiều hơn nữa! 
PlantSnap là ứng dụng nhận dạng thực vật mang tính cách mạng từ Earth.com 
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2827019-
1&h=554626201&u=http%3A%2F%2Fearth.com%2F&a=Earth.com) được tảoa để giúp bạn xác định 
ngay lập tức các loại thực vật trong tích tắc. Nó cung cấp cho người dùng một nền tảng độc đáo để khám 
phá thế giới tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Trung bình hơn 500.000 snaps được chụp tại hơn 200 
quốc gia mỗi ngày, PlantSnap là một cách đơn giản để mọi công dân Trái đất đóng vai trò bảo vệ và bảo 
vệ môi trường chỉ bằng cách chụp ảnh các loài thực vật ở mọi nơi bạn đến. 
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