
PlantSnap מביאה את זיהוי הצמחים ל- Snapchat 

 -- /PRNewswire/ 2020ביוני  16קולורדו, (, TELLURIDEטלורייד )

האפליקציה המתקדמת בתבל מבחינה טכנולוגית, המקיפה והמדויקת ביותר , ntSnapPla היום התפרסמה הודעה שלפיה
שמספקת חוויות , Snapchat's Scan לזיהוי צמחים, שהיא גם רשת חברתית, היא שותפתה החדשה של פלטפורמת

 00600,0-לזהות למעלה מ Snapchat כעת, יכולים משתמשי. Snapchat מועילות, מהנות ורלוונטיות באמצעות מצלמת
 .Snapchat צמחים ישירות באמצעות מצלמת

ינתח את הצמח המצולם, יזהה אותו ויציג מיד את שם הצמח על  PlantSnap לאחר הצילום, אלגוריתם למידת המכונה של
 המסך. שיתוף הפעולה הזה יוצא לדרך החל מהיום.

 ן:כדי לחוות את ההודעה האינטראקטיבית לעיתונות בערוצים מרובים, היכנסו לכא
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חשוב לנו להבין שאנו חלק מן הטבע, לא נפרדים ממנו, וכי זו אחריותנו להגן על עולמנו למען הדורות הבאים. לכן יצרנו " 
(, Eric Rallsכלי שיעודד אנשים לעצור ולחקור את היופי והקסם של העולם שהם חיים בו," מסר אריק רולס )

מסייעת גם לצעירים  PlantSnap באמצעות השבת אנשים לטבע דרך השימוש בטכנולוגיה,. " PlantSnap מייסד/מנכ"ל
וגם למבוגרים להרגיש שהם חלק אינטגרלי מהפלנטה המדהימה הזו. ביחד, נוכל לסייע לעולם להבין שאנו האפוטרופוסים 

 של כדור הארץ, לא הבעלים שלו".

PlantSnap ,אלא גם יוצרת מסד נתונים של צמחים שמספק מידע שימושי  לא רק מחברת אנשים מחדש אל הטבע
מדינות.  200-שפות ונמצאת כיום בשימוש יומיומי ביותר מ 37-מתורגמת ל PlantSnap לחובבים ולמקצוענים כאחד.

מיליון התקנות של האפליקציה, כך  35-צמחים, ועד כה בוצעו למעלה מ 620,000-במסד הנתונים שלנו יש כיום למעלה מ
הפכה לאפליקציה המשמשת כמקור המידע המהימן בה"א הידיעה לגננים, מטיילים, אדריכלי נוף, מורים,  PlantSnap-ש

 ולכל מי שנהנה מהטבע. –תלמידים, מלקטים 

מציתים מחדש את ההתעניינות ביופי ובקסם של הטבע ובחיים המדהימים של הצמחים המקיפים , PlantSnap-אנחנו, ב" 
, תוך העצמת המדענים וחובבי הטבע באמצעות הטכנולוגיה המאפשרת להם לקטלג את תגליותיהם ולשתף אותנו מידי יום

הוא שהשילוב הזה נותן לנו  Snapchat ובין PlantSnap בהן", מסר רולס. "הדבר המפתה ביותר בשילוב הזה שבין
בתקווה , Z-שרבים מהם שייכים לדור ה, Snapchat מיליוני המשתמשים היומיומיים של 229הזדמנות לערב ולעניין את 

 שאצל רבים מהם יתעורר עניין בצמחים, וינחיל בליבם אהבה נצחית וכבוד לטבע ולסביבה".

לצד לינק שיפנה ל"מידע נוסף" , Snapchat-תמונת הצמח הסרוקה ותוצאות השיום יוצגו בתוך ממשק המשתמש ב
 "(Learn More )"על אודות הצמח באמצעות אפליקציית PlantSnap. 

  

 PlantSnap אודות

היא אפליקציה מהפכנית  PlantSnap זהו מיד צמחים מכל הסוגים: פרחים, עצים, סוקולנטים, פטריות, קקטוסים ועוד!
ועדה לסייע לכם לזהות צמחים כהרף עין. היא מספקת למשתתפים פלטפורמה שנ, Earth.com לזיהוי צמחים מבית

 200-צילומים שמצולמים מידי יום ביותר מ 500,000-ייחודית לחקור את עולם הטבע בחיי היומיום. עם למעלה מ
מצעות היא דרך פשוטה לתושבי העולם כולו למלא תפקיד בהגנה על הסביבה ובהצלתה, פשוט בא PlantSnap מדינות,

 צילום צמחים בכל מקום אליו אתם הולכים.
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