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از  جمعی  نوشت:  ایرنا 
صنعتی  دانشگاه  پژوهشگران 
و  طراحی  به  موفق  شریف 
پدفیلتر تصفیه هوا شدند  ساخت 
تصفیه  دستگاه  به  نیاز  بدون  که 

مانند  داخلی  محیط های  در  هوا 
ادارات و منازل نیز قابل استفاده 
به  درصد   ۹۰ از  بیش  و  است 
هوا  تصفیه  و  آالینده ها  حذف 

می کند. کمک 
اتـم  شـرکت  پژوهشـگران 
پـارک  عضـو  شـریف  کهکشـان 
علـم و فنـاوری دانشـگاه موفـق 
پدفیلتـر  سـاخت  و  طراحـی  بـه 
ایـن  شـدند.  هـوا  تصفیـه 
نـام  بـا  بنیـان  دانـش  محصـول 
تجـاری کـوال کاربرد گسـتره ای 
و  شـهری  مناطـق  صنایـع،  در 

حتـی محیط هـای داخلـی ماننـد 
منـازل جهـت حـذف  ادارات و 
ترکیبـات  گازی،  آالینـده  انـواع 
نامطبـوع،  بوهـای  فـرار،  آلـی 
میکروارگانیسـم ها  و  ویروس هـا 

دارد. ایـن فیلتـر قابلیـت جـذب 
تجزیـه  و  مختلـف  آالینده هـای 
تولیـد  از طریـق  آنهـا  و حـذف 
هیدروکسـیل  آزاد  رادیکال هـای 
و سوپراکسـید را دارد. همچنیـن 
ذاتـی  صـورت  بـه  مـواد  ایـن 
ویروسـی،  ضـد  خاصیـت 
و  کپـک  قـارچ،  باکتـری، 

دارنـد. مخمرهـا 
مدیرعامـل  آمارلویـی  سـعید 
خصـوص  در  شـرکت  ایـن 
تصفیـه  پدفیلتـر  کاربردهـای 
محیط هـای  در  کـوال  هـوای 

محصـول  ایـن  گفـت:  داخلـی 
و  اداری  محیط هـای  در 
حالـت:  سـه  بـه  خانگـی 
تصفیـه  دسـتگاه های  فیلترهـای 
تصفیـه  پدفیلترهـای  هـوا، 
نیـاز  بـدون   passive( هـوا 
و  هـوا(  تصفیـه  دسـتگاه  بـه 
تصفیـه  گرانـول  پدفیلترهـای 
هـوا قابـل اسـتفاده اسـت. ایـن 
فیلترهـا قابلیـت تصفیـه کنندگـی 
هـوا، حـذف آالینده هـای گازی، 
تجزیـه  و  فـرار  آلـی  ترکیبـات 
آزاد  رادیکال هـای  توسـط 
سوپراکسـید  و  هیدروکسـید 
دلیـل  بـه  همچنیـن  دارنـد.  را 
قدرتمنـد  قابلیـت  داشـتن 
قابلیـت  میکروبیـال  آنتـی 
و  ویروس هـا  حـذف 
ماننـد  میکروارگانیسـم هایی 
کپک هـا  قارچ هـا،  و  باکتری هـا 

دارد. را  مخمرهـا  و 
دانشـگاه  دانش آموختـه  ایـن 
کار  ابتـدای  در  افـزود:  شـریف 
موجـود  تحریم هـای  دلیـل  بـه 
در کشـور، شـرکت مـا قـادر بـه 
محصـول  اولیـه  مـواد  واردات 
 D&R تیـم  رو  ایـن  از  نبـود. 
شـریف  کهکشـان  اتـم  شـرکت 
پـس از صـرف ماه هـا تحقیـق با 
اسـتفاده از مـواد اولیـه تولیـدی 
اسـتفاده  و  کشـور  داخـل  در 
بـرای  روش  چنـد  از  همزمـان 
توانسـت  خـواص،  افزایـش 
بسـیار  راندمـان  بـا  محصولـی 
تصفیه کنندگـی  نظـر  از  بـاال 
گازهـای  بـه  نسـبت  هـوا 
مونوکسـیدکربن،  ماننـد  آالینـده 
اکسـیدهای گوگـرد، اکسـیدهای 

نیتـروژن و ترکیبـات آلـی فـرار 
ترکیبـات  شـامل   ،VOCs(
و  آلیفاتیـک(  و  آروماتیـک 
همچنیـن بوهـای نامطبـوع مانند 
آمونیـاک  و  سـولفید  هیـدروژن 
بسـیار  کنندگـی  ضدعفونـی  و 
انـواع  بـه  نسـبت  قدرتمنـد 
میکروارگانیسـم ها  و  ویروس هـا 
قارچ هـا،  باکتری هـا،  ماننـد 

بسـازد. مخمرهـا  و  کپک هـا 
دانش  شرکت  این  مدیرعامل 
توجه  قابل  شد؛  یادآور  بنیان 
است که فقط دو محصول مشابه 
اروپایی  یک  محصول  آمریکایی، 
طور  به  آسیایی  یک  محصول  و 
تصفیه کنندگی  خواص  همزمان 
قدرتمند  ضدعفونی سازی  و 
و  می دهند  نشان  خود  از  را 
خواص  یا  معموالً  برندها  سایر 
به  خود  از  تصفیه کنندگی 
خواص  یا  و  می گذارند  نمایش 
مناسبی  کنندگی  ضدعفونی 

دارند.
وی افزود: گواهی دانش بنیانی 
از  نانومقیاس  گواهی  یک،  نوع 
نانو  فناوری  توسعه  ویژه  ستاد 
مبنی  تاییدیه  عدد   ۴۰ از  بیش  و 
تصفیه  پدفیلتر  برای  عملکرد  بر 

هوای کوال کسب شده است.
یـادآور  پژوهشـگر  ایـن 
شـد: هـم اکنـون در حـال طـی 
بـرای صـادرات  مراحـل  کـردن 
ایـران  از  خـارج  بـه  محصـول 
هسـتیم و بـه زودی وارد بـازار 
علـی  و  آمـازون  هـای  پلتفـرم 
بابـا می شـویم کـه ایـن موضـوع 
کشـور  بـرای  ارزآوری  سـبب 

شـود. مـی 

فناوری
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حسود هرگز نیاسود 
سعیده پیرایش 
روزی روزگاری در یک برکه پر از آب یک 
زیر  قورباغه  های  تخم  گذاشت.  تخم  قورباغه 
برگ ها و لجن ها قایم می شدند و از آنها غذا 
می خوردند و روز به روز بزرگتر می شدند. در 
برگ  یک  زیر  هم  سنجاقک  یک  زمان  همان 

نزدیک آب چند تخم گذاشته بود. 
بزرگتر  روز  به  روز  هم  سنجاقک  تخم های 
می شدند تا این که سنجاقک کوچولوها از تخم 
پرواز  توانستند  اول می  از همان  آنها  درآمدند. 

کنند. با این که خیلی کوچولو بودند. 
بچه قورباغه ها از توی آب به آن سنجاقک ها 
نگاه می کردند و می گفتند خوش به حالشان 
که می توانند پرواز کنند و هر جایی بروند. ما 

حتی دست و پا هم نداریم. 
این  وقتی  همیشه  قورباغه ها  بچه  از  یکی 
حرف ها را می شنید عصبانی می شد و می گفت: 

این اصال عادالنه نیست.
بزرگ  هم  ها  قورباغه  بچه  و  روزها گذشت 
پا  و  دست  آنها  آمدند.  بیرون  آب  از  و  شدند 
درآورده بودند و می توانستند به هر جایی بپرند 
و بروند. همه آنها یادشان رفته بود که حسرت 

سنجاقک ها را می خوردند به جز یکی. 
به  که  حسادتی  خاطر  به  قورباغه  آن 
فقط  می کرد  سعی  همیشه  داشت  سنجاقک ها 
بقیه  و  بخورد  و  کند  شکار  را  سنجاقک ها 
حشرات را نمی خورد. ولی گرفتن سنجاقک ها 
هم کار ساده ای نبود. آنها در پرواز بهتر از دیگر 
حشرات بودند و بیشتر مواقع فرار می کردند. به 
همین دلیل قورباغه خیلی الغر و ضعیف شده 
بود. تا جایی که مریض شد و از گرسنگی مرد.

ایرنا نوشت: یک ستاره  دنباله دار سبزرنگ نادر در حال عبور از کنار زمین است و این ممکن است 
آخرین فرصت بشر برای تماشای آن باشد. تصاویر اعجاب انگیزی که منتشر شده شمه ای  از آنچه را 
که خواهد دید به شما نشان می دهد. اگر به آسمان پیش از سپیده دم نگاه کنید، این گوی مملو از گاز 

و غبار یخ زده را در حین عبور مشاهده می کنید.
 )ZTF( E۳ ۲۰۲۲/C این دنباله دار بطور رسمی
فضایی  تاسیسات  از  را  نامش  که  می شود  نامیده 
که  می گیرد   Zwicky Transient Facility
اولین بار در ماه مارس این دنباله دار را کشف کرد. 
با این حال عالقمندان به فضا و ستاره شناسی بطور 
خالصه این دنباله دار را Comet ZTF می نامند.

این رهگذر یخی کیهانی تا روزهای نخستین ماه 
آسمان  در  سبزرنگ  سیر  یا خط  رگه  یک  فوریه 
نقاشی می کند. شما برای دیدن آن احتماال به یک 
دوربین دوچشمی )binoculars ( یا حتی یک 
مهمان  این  دیدن  برای  و  دارید  نیاز  تلسکوپ 
در  شهر  روشنایی  از  دور  جایی  در  باید  آسمانی 
گویند  می  کارشناسان  باشید.  تاریک  آسمان  زیر 

روزهای اول و دوم فوریه )۱۲ و ۱۳ بهمن ماه( که ستاره دنباله دار سبز در آسمان شبانگاهی در 
درخشانترین وضعیت خود قرار دارد، فرصت تماشای آن بدون تجهیزات فراهم می شود.

این تجلی  آزمایشگاهی  تحقیقات  دارند.  این  مانند  دنباله دارها درخشندگی سبزرنگی  از  بسیاری 
نورانی را به یک مولکول واکنشی با نام »دی کربن«  مرتبط می داند. این مولکول بر اثر برخورد نور 
از گاهی  دنباله دارهای سبز رنگ هر  خورشید متالشی می شود و نور سبز ساطع می کند. هر چند 
از کنار زمین عبور می کنند، اما این یکی تا حدود ۵۰ هزار سال دیگر باز نخواهد گشت و ممکن 
است هرگز هم برنگردد. علت این مساله مدار بسیار طوالنی چرخش این دنباله دار به دور خورشید 
است. در واقع دفعه قبلی که این دنباله دار از کنار زمین عبور کرد، آخرین دوره عصر یخبندان بود 
و انسان های نئاندرتال هنوز روی زمین ساکن بودند. برای دیدن این دنباله دار باید به مکانی تاریک 
کنید.  نگاه  به سمت ستاره قطبی )پوالریس(  از سپیده دم  بروید و پیش  از روشنایی شهر  به دور 
اگر در مکانی بسیار تاریک نباشید احتماال با چشم غیرمسلح دیده نخواهد شد و نیازمند دوربین یا 

تلسکوپ خواهید بود.

دانشمندان یک گام به تولید اندام های 
مصنوعی نزدیکتر شدند

یک ماهی قدیمی موسوم به »فسیل زنده« به دانشمندان کمک کرده است به شناخت عمیق تری 
از سلول های بنیادی برسند که می تواند به پیشرفت هایی در تحقیقات مربوط به سلول های بنیادی 
تپنده، عضوی  قلب  دیلی«،  »سای تک  از  ایرنا  گزارش  به  بینجامد.  مصنوعی  های  اندام  ساخت  و 
پیچیده است که مسئول تلمبه کردن خون در سراسر بدن است و معموال چیزی نیست که با محیط 
آزمایشگاهی و چیزهایی مانند ظرف کشت میکروب یا ظرف پتری )Petri dish( مرتبط دانسته 
شود. با این حال و با وجود پیشرفت  تحقیقات در زمینه ساخت اندام های مصنوعی که بطور بالقوه 
آزمایشگاه(  در  ها  اندام  تصویر  )درباره  برداشت  این  منجر شود،  انسان ها  نجات جان  به  می تواند 
ممکن است در آینده تغییر کند. برای طراحی اندام های مصنوعی در ابتدا باید سلول های بنیادی و 
دستورالعمل های ژنتیکی اداره کننده خصوصیات خارق العاده آنها را درک کنیم. پروفسور »جاشوا 
مارک بریکمان« در مرکز پزشکی سلول بنیادی بنیاد نوو نوردیسک )reNEW( در دانشگاه کپنهاگ 
از ژن های  دانمارک، موفق به کشف منشاء تکاملی یک ژن فرمانروا شده است که روی شبکه ای 

دستور دهنده به سلول های بنیادی عمل می کند.
گام اول در تحقیقات سلول های بنیادی شناخت 
سلول های  از  که  است  ژنی  کننده  تنظیم  شبکه 
حمایت  پرتوان  سلول های  به  موسوم  بنیادی 
به  می توانند  که  هستند  هایی  سلول  اینها  می کند. 
قلبی  مثل سلول های  دیگر  های  انواع سلول  همه 
تبدیل شوند. اگر دانشمندان دریابند این سلول های 
این  در  می شوند،  تبدیل  قلب  به  چگونه  پرتوان 
صورت یک گام به تکرار یا تکثیر این فرایند در 

آزمایشگاه نزدیک تر خواهند شد.
کرده اند  کشف  همکارانش  و  »بریکمان«  اکنون 
و  بنیادی  سلول های  کننده  کنترل  فرمانروا  ژن  که 
بر  عالوه  می کند؛  حمایت  پرتوان  های  سلول  از 

پستانداران در یک ماهی موسوم به تهی خار یا »سلکانت« )coelacanth( هم وجود دارد. در 
نامیده می شود و این محققان دریافتند نوع این ژن در ماهی   OCT۴ انسان ها و موش ها این ژن

سلکانت می تواند در سلول های بنیادی موش جایگزین نوع مخصوص پستانداران این ژن شود.
ماهی سلکانت دسته متفاوتی از پستانداران است و یک »فسیل زنده« نامیده می شود؛ چرا که حدود 
۴۰۰ میلیون سال پیش به شکل کنونی خود رسیده است. به گفته پروفسور »مولی الندس«، با مطالعه 
سلول های این ماهی به نوعی می توانیم در مسیر تکامل به عقب برویم. عامل مرکزی کنترل کننده 
شبکه ژنی در سلول های بنیادی در ماهی سلکانت یافت شده است و این نشان می دهد شبکه در 
مراحل اولیه تکاملی و بطور بالقوه حدود ۴۰۰ میلیون سال پیش هم وجود داشته است. در ادامه این 
 OCT۴ تحقیقات، محققان از هوش مصنوعی برای ساخت مدل های سه بُعدی پروتئین های مختلف
استفاده و مشخص کردند که ساختار کلی این پروتئین در طول تکامل حفظ شده است. به گفته 

محققان، این یافته بسیار جالب درباره تکامل است که پیش از آغاز فناوری های جدید ممکن نبود.

عبور ستاره دنباله دار نادر از کنار زمین

گجت نیوز نوشت: خبرها حاکی 
قصد  خودرو  ایران  است  آن  از 
دارد دانگ فنگ یی ژوان مکس را 
به بازار ایران عرضه کند. در ادامه 
چینی  سدان  این  مشخصات  با 

آشنا خواهیم شد.

صنعتی  گروه  شنیده ها،  طبق 
تکمیل  راستای  در  خودرو  ایران 
دارد  قصد  خود  محصوالت  سبد 
سدان سایز D دانگ فنگ یی ژوان 

مکس را به بازار ایران عرضه کند. 
بازارها  برخی  در  که  خودرو  این 
با نام یی شوئن مکس نیز شناخته 
می شود به شکل مونتاژی و در دو 
نیمه  در  هیبریدی  و  بنزینی  تیپ 
ایران  بازار  به  نخست سال ۱۴۰۲ 

راه پیدا خواهد کرد.
 ۴۷۹۷ دارای  مکس  ژوان  یی 
میلی متر   ۱۸۷۰ طول،  میلی متر 
و  ارتفاع  میلی متر   ۱۴۷۵ عرض، 

محوری  فاصله  میلی متر   ۲۷۷۰
نشان  ارقامی  چنین  که  بوده 
می دهد سدان جدید ایران خودرو 
جایگاه  در  ابعادی  لحاظ  از 
باالتری نسبت به چری آیریزو ۸ 

مدیران خودرو قرار دارد.
در  مکس  ژوان  یی  فنگ  دانگ 
 ۱.۵ موتور  یک  از  بنزینی  مدل 
بهره   GDI توربوشارژ  لیتری 
می برد که می تواند قدرتی برابر با 
 ۳۰۰ گشتاور  و  بخار  اسب   ۱۹۷
برساند.  تولید  به  را  نویتن متر 
پیشرانه  این  از  شده  تولید  قدرت 
سرعته   ۷ گیربکس  توسط  نیز 
منتقل  چرخ ها  به  تر   DCT

می شود.
مدل  در  چینی  سدان  این 
 ۱.۵ موتور  یک  از  نیز  هیبریدی 
یک  همراه  به  توربوشارژ  لیتری 
در  که  می برد  بهره  برقی  پیشرانه 
برابر  قدرتی  توانند  می  مجموع 
تولید  به  را  بخار  اسب   ۳۴۰ با 
نیز   CVT گیربکس  یک  برساند. 
وظیفه انتقال قدرت از پیشرانه به 

چرخ ها را برعهده دارد.
از  سدان  این  فول  نسخه 
چرمی  تریم  به  چون  امکاناتی 
استارت/استاپ،  سامانه  کابین، 
ورود  سامانه  پانورامیک،  سقف 

به  استارت دکمه ای  کلید و  بدون 
همراه ترمز پارک برقی و اتوهولد، 
جک برقی صندوق عقب، سیستم 
باز  تایرها،  باد  فشار  نمایش 
ها  آینه  تنظیم  و  کردن  بسته  و 
متصل  و  برقی  صورت  به  جانبی 
مجزا  تهویه  سیستم  گرمکن،  به 
صندلی  دوم،  و  اول  ردیف  بین 
و  حالته  سه  حافظه  دارای  راننده 
برقی  تنظیم  کمر،  گودی  تنظیم 
با  همراه  اول  ردیف  صندلی های 
بهره  سردکن و گرمکن صندلی ها 

می برد.
این  ایمنی  امکانات  سایر  از 
 ۳6۰ دوربین  می توان  خودرو 
 ،۳D نمایش  حالت  با  درجه 
سامانه  به  ایمنی  ایربگ  شش 
کشش،  کنترل  و  پایداری  کنترل 
رادار  خودکار،  اضطراری  ترمز 
نورباال  سیستم  جلو،  از  تصادف 
کروز  کمکی  سیستم  خودکار، 
هوشمند  کنترل  کروز  هوشمند، 
تطبیقی، سیستم کمکی حرکت در 
در  ماندن  کمکی  سیستم  ترافیک، 
بین خطوط، رادار نقطه کور، رادار 
هشدار  سیستم  عقب،  از  تصادف 
و  هشدار  سیستم  خط،  از  خروج 
تغییر  اثر  در  برخورد  بینی  پیش 

الین اشاره کرد.

ChatGPT استیو جابز و
هوش  بر  مبتنی  چت بات  نوشت:  دیجیاتو 

مصنوعی ChatGPT که این روزها حسابی 
سروصدا بپا کرده، حاال برای ساخت ویدیویی 
از زبان مدیرعامل فقید اپل، »استیو جابز« مورد 
ردیت  در  ویدیویی  است.  گرفته  قرار  استفاده 
جابز  نظر  آن  در  که  شده  وایرال  یوتوب  و 
درباره  خودش  شبیه سازی شده  صدای  با  را 
ویدیو  این  متن  البته  می شنویم؛   ChatGPT

را خود ChatGPT نوشته است.
 »Synthetic Voices« سازنده ویدیو با نام
عنوان  با  را  ویدیو  این  خود  یوتوب  کانال  در 
 Steve Jobs on ChatGPT: The«
 »Future of AI Communication
صدای  ویدئو،  این  در  است.  کرده  منتشر 
استیو  صدای  با  زیادی  شباهت  پخش شده 
خود  توسط  هم  ویدیو  این  متن  دارد.  جابز 
ChatGPT نوشته شده است. درواقع سازنده 
اگر  که  می پرسد   ChatGPT از  ویدیو  این 
آن  درباره  نظری  چه  بود،  زنده  جابز  استیو 
توسط  چت بات،  این  جواب  ادامه  در  داشت؟ 
ماشینی  یادگیری  بر  مبتنی  مصنوعی  هوش 
فناوری  می شود.  خوانده   elevenlabs.io
پیشرفته مورد استفاده در این ویدیو، با استفاده 
الگوریتم های یادگیری ماشینی و شبیه سازی  از 
صدا، توانسته است صدایی بسیار شبیه به استیو 
جابز ایجاد کند و با استفاده از همین صدا، متن 
نوشته شده توسط ChatGPT را بخواند. اگر 
فکر می کنید صدای شبیه سازی شده استیو جابز 
ترسناک است، باید بگوییم که هوش مصنوعی 
با  تنها  می تواند  مایکروسافت   VALL-E
نمونه های ۳ ثانیه ای، هر صدایی را تقلید کند. با 
توجه به پیشرفت های چشمگیر هوش مصنوعی 
قابل توجه  به ویژه عملکرد  و  اخیر  در سال های 
منتظر دوره  باید  به نظر می رسد   ،ChatGPT
که  دوره ای  باشیم؛  فناوری  دنیای  در  جدیدی 

می تواند هم جذاب و هم ترسناک باشد.

ویژگی جدید واتساپ 
همانی که دنبالش بودیم!

واتس اپ  پیام رسان  نوشت:  همشهری آنالین 
ارسال تصاویر با کیفیت اصلی را در نسخه های 
اساس  بر  کرد.  خواهد  امکان پذیر  خود  آینده 
تصاویر منتشر شده از نسخه بتای اندروید این 
پیام رسان، زمانی که کاربر عکسی را  اپلیکیشن 
چرخ دنده  آیکون  یک  با  می گذارد،  اشتراک  به 
لمس  با  شد.  خواهد  مواجه  صفحه  باالی  در 
این آیکون امکان تغییر کیفیت تصویر به حالت 
کاربران  از  بسیاری  شد.  خواهد  مهیا  اصلی 
ارسال  برای  توانایی  عدم  از  دنیا  در  واتس اپ 
به  که  می کردند  گالیه  اصلی  کیفیت  با  عکس 
نظر می رسد، واتس اپ به زودی این معضل را 

حل خواهد کرد.

آیا این سدان دانگ فنگ به بازار ایران می آید؟

ایستگاه کودک

طراحی  با  لباس هایی  ایتالیایی،  شرکت  یک 
هوش  می توانند  که  است  داده  ارائه  شلوغ 
بدون  افراد  چهره  تشخیص  در  را  مصنوعی 
ماسک فریب دهند. به گزارش ایسنا و به نقل 
 »Capable« ایتالیایی  شرکت  اطلس،  نیو  از 
که  است  داده  ارائه  را  پنبه ای  بافتنی   لباس های 
گرانقیمت  بسیار  و  گیج کننده  بصری  نظر  از 
هستند. این لباس ها به گونه ای طراحی شده اند 
که سیستم های تشخیص چهره هوش مصنوعی 
سیستم های  که  طوری  به  می دهند؛  فریب  را 
یادگیری ماشینی فکر می کنند کسی که لباس را 

پوشیده یک حیوان است، نه یک انسان.
دالیل زیادی برای این موضوع وجود دارد که 
چرا افراد مایل نیستند توسط فناوری تشخیص 
چهره گسترده ردیابی شوند. تصور بیشتر مردم 
در سراسر جهان  دولت ها  اکنون  که  است  این 
می توانند  که  دارند  دسترسی  سیستم هایی  به 
آنها را به سادگی با استفاده از فیلم  دوربین های 
را  آنها  مشخصات  و  کنند  شناسایی  نظارتی 
بدانند. حتی در کشورهایی که دولت ها سوگند 
چنین  برای  چهره  تشخیص  از  کرده اند  یاد 
فناوری  این  کرد،  نخواهند  استفاده  منظوری 
که  است  شرکت ها  دسترس  در  اندازه ای  به 

مردم  دادن  قرار  برای هدف  آن  از  و  می توانند 

بیشتر  می توانید  کنند. شما  استفاده  تبلیغات  در 
این ماشین ها را با پوشیدن ماسک فریب دهید 
اما خانه مد Capable، راه حل خالقانه ای را 

ارائه کرده است که سیستم های هوش مصنوعی 
با دیدن چهره ای که کامال در معرض  را حتی 

دید قرار دارد، فریب می دهد.
که   )Manifesto(»مانیفستو« مجموعه 
»راشل  دکتری  پروژه  از  بخشی  عنوان  به 
یکی   ،)Rachele Didero(»دیدرو
»دانشگاه  در  شرکت  این  بنیان گذاران  از 
طیف  است،  شده  طراحی   )UniMi(»میالن
که  می گیرد  کار  به  را  الگوها  از  گسترده ای 
به  برق  و  زرق  پر  و  عجیب  انسان ها  برای 
در  را  نشانه هایی  و  جزئیات  اما  می رسند  نظر 
را  مصنوعی  هوش  سیستم های  که  دارند  بر 
به  عنوان  را  شما  بدن  کل  تا  می کند  تحریک 
به   نه  بگیرند،  نظر  در  زرافه  یا  سگ  گورخر، 
عنوان یک انسان. این کار به سیستم های هوش 
تحلیل  و  تجزیه  با  تا  نمی دهد  اجازه  مصنوعی 
چهره، به دنبال یافتن یک همتا برای آن باشند.

دیدرو این طرح ها را با استفاده از یک سیستم 
تشخیص اشیا موسوم به »یولو«)YOLO( تهیه 
بر شبکه عصبی  مبتنی  این سیستم  کرده است. 
می تواند بالفاصله اشیا را طبقه بندی کند. دیدرو 
هنگام آموزش با استفاده از پایگاه داده عکس ها، 

تشخیص چهره  را آزمایش کرده است.

فریب هوش مصنوعی در تشخیص چهره با لباس های پر زرق و برق


