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با اپلیکیشن دیپ نوستالژی

میثم لطفی
خبرنگار

حتمــاً بــرای شــما هــم پیــش آمــده اســت که
بــا ورق زدن آلبــوم عکسهــای قدیمــی بــرای
درگذشــتگانی کــه ســالهای دور از بیــن شــما
رفتهاند ابــراز دلتنگی کنید .زنده شــدن افراد از
داخــل عکسها کــه تاکنون فقــط در فیلمهای
تخیلــی اتفاق میافتاد هــم اکنون از طریق یک
اپلیکیشــن موبایلــی کــه بــه هــوش مصنوعــی
مجهز شــده اســت این امکان را فراهم میکند
تا تصاویر ویدیویی کامالً واقعی از درگذشــتگان
را مقابــل چشــمان خــود ببینیــد .یــک پلتفرم
شجرهنامه آنالین که سالهای طوالنی فناوری
هوش مصنوعــی و یادگیری ماشــینی را در این
زمینه توســعه داده است هم اکنون اپلیکیشنی
را بهصــورت رایگان در اختیار کاربران میگذارد
که به کمــک آن میتوانیــد عکسهای قدیمی
و خانوادگــی خود را متحرک کنید و به آنها روح
دوباره ببخشید.
پلتفــرم توســعه شــجره نامــه هوشــمند
«مایهریتیــج» برای نخســتین بار ایــن امکان
را فراهم کرده اســت تا از طریق این اپلیکیشــن
ســاده به متحرکســازی عکسهــای قدیمی و
بســتگان درگذشــته یا زنده خــود بپردازید .این
همــان اتفاقــی اســت کــه هــوش مصنوعــی را
بهصــورت کامالً عملــی وارد زندگــی میکند تا
غیرممکنها برای شما ممکن شود.
زنده شدن مردگان
ستِــک کانکــت  »2021بزرگتریــن
«روت 
کنفرانــس شــجره نامــه جهــان ایــن هفتــه در
حالــی برگــزار شــد کــه شــرکتهای بــزرگ
فنــاوری آخریــن دســتاوردهای خــود را در این
زمینــه بــه نمایــش گذاشــتند و آنچــه بیــش
از دیگــر فناوریهــا توجــه همــگان را بــه خــود
جلــب کرد اپلیکیشــن هوشــمندی موســوم به
«دیــپ نوســتالژی» بــود .این فنــاوری که پس
از بررســیهای فــراوان مجــوز عرضــه عمومی
برای همه کاربــران را دریافت کرد نوع ویژهای
از فناوری هوش مصنوعی موســوم به «اِیآی
فِیــس پلتفــرم» را در خــود جــا داده کــه در

استارتاپ دیآیدی توسعه یافته است.
فرایندی که مایهریتِیج برای این اپلیکیشن
در نظر گرفته به این صورت است که مجموعه
گســتردهای از حــرکات بــدن و حــاالت صــورت
را در پایــگاه داده ویــژهای در اختیــار دارد.
جمــعآوری ایــن تصاویر طی یــک فرایند کامالً
هوشــمند انجام شــده اســت تــا تمــام حرکات
احتمالــی اعضــای مختلــف بــدن انســان در
قالب اســایدهای مجــزا تعریف شــود و پایگاه
داده مربوطــه تمامــی ایــن اســایدها را بــهروز
میکنــد .زمانی که کاربر عکــس مورد نظر خود
را بارگــذاری میکنــد ،اپلیکیشــن بهصــورت
مستقیم به پایگاه داده متصل میشود و پس از
تحلیــل زوایای مختلف عکس از طریق فناوری
هــوش مصنوعــی ،آن را بــا فیلمهــای موجــود
تطبیق میدهــد تا در نهایــت عکسها بتوانند
بــه ویدیوهای متحرک تبدیل شــوند .تمام این
عملیات ظرف چندثانیه انجام میشود و کاربر
در نهایــت میتواند عکسهای ثابت و قدیمی
مربــوط به عزیزان خــود را به فیلمهایی تبدیل
کند که شــخصیتهای داخل آن زنده هستند و
حرکت میکنند.
«گیــاد جافِــت» مدیرعامــل و بنیانگــذار
شــرکت مایهریتِیج توضیح داد« :زنده شــدن
چهره اجداد ما از طریق بازســازی ویدیو ارتباط
بــا تاریــخ خانوادگــی هــر یــک از مــا را عمیقتر
میکنــد و البتــه در حالــی کــه این اتفاق بســیار
هیجــان انگیز اســت ،برای برخی کــه عزیزان از
دســت رفتــه را مقابل چشــمان خــود میبینند
میتواند غم انگیز باشد».
بســیاری از افــراد کــه بــا مــرگ عزیــزان
خــود کنــار آمدهاند یا ایــن اتفــاق را فراموش
کردهانــد ،بــا بازســازی تصاویر ویدیویــی آنها
ممکــن اســت اندوهگیــن شــوند و بههمیــن
خاطــر مدیرعامــل شــرکتی که این نــرم افزار
را توســعه داده اســت میگوید که اســتفاده از
«دیپ نوستالژی» شاید به همه توصیه نشود
ولــی بررســی عکسالعمــل کاربــران جهانی
روی ســایت شــرکت مذکــور نشــان میدهــد
که دسترســی عمومــی به چنین ابــزاری برای
مــردم باورنکردنــی اســت و بخــش اعظــم

کاربــران هیجــان زیادی بــرای اســتفاده از آن
دارند.
شــرکت توســعه دهنده «دیپ نوســتالژی»
توضیــح داد کــه هیچ فنــاوری صوتــی را در این
پلتفرم به کار نبرده اســت تا از تصاویر بازسازی
شــده سوءاســتفاده نشــود و آنها را جای تصاویر
واقعی منسوب به افراد بهکار نبرند.
شــرکت مایهریتِیــج بــرای تبلیــغ
اپلیکیشــن خــود از عکــس «آبراهــام لینکلن»
رئیسجمهوری سالیان دور امریکا استفاده کرد
و سپس روی میز کار او یک دستگاه رایانه همراه
قرار داد .ویدیوی ساخته شده با عکس لینکلن
تنها تصویر منتشر شده با این اپلیکیشن بود که
صــدای او نیز بازســازی شــد و رئیسجمهوری
اســبق امریکا در یک فیلم کوتاه نحوه اســتفاده
از ایــن اپلیکیشــن بــرای تبدیــل عکسهــا بــه
ویدیوهای متحرک را توضیح داد.
بــا ایــن توضیحات طــی یک هفته گذشــته
پویشــی در شــبکههای اجتماعــی بــه راه
افتاده اســت کــه کاربران جهانی با اســتفاده از
هشــتگهای #MyHeritage#، RootsTech
و  #DeepNostalgiaویدیوهــای جالبــی کــه
تهیــه کردنــد را به نمایــش میگذارند و در آن
تصاویــر ویدیویــی بســیاری از مشــاهیر جهان
کــه قرنهــا قبل از دنیــا رفتهاند هم به چشــم
میخورد.

گفتوگو با درگذشتگان
مایکروســافت چنــدی پیــش اختراعــی بــا
عنوان «ســاخت روبات گفتوگو با یک شخص
خــاص» را بــه ثبــت رســاند کــه در نخســتین
روزهای ســال  2021میالدی از سوی «اداره ثبت
اختراعات و عالئم تجــاری امریکا» ()USPTO
تأیید شد.
در گــزارش  21صفحــهای مربــوط بــه ایــن
اختــراع گفته شــده اســت کــه این فنــاوری یک
سیســتم نــرم افــزاری ،ســخت افــزار و ســایر
جزئیاتی را شــامل میشود که در نهایت امکان
گفتوگــو بــا افــرادی کــه ســالها پیــش از دنیا
رفتهانــد را فراهــم میکند .پیــش فرض اصلی
در مورد فناوری هوشمندی که هم اکنون نسخه
نهایی آن کامل شده این است که مایکروسافت
در مــورد شــما ،درگذشــتگان یــا فردی کــه به او
عالقهمنــد بودید و دیگر با او در ارتباط نیســتید
تمام «دادههای اجتماعی» را از طریق اینترنت
جمــعآوری میکنــد و آنها را مــورد تحلیل قرار
میدهــد .فنــاوری مذکور ســپس از ایــن دادهها
یــک روبات هوشــمند مجــازی یا «چــت بات»
میسازد که میتواند با استفاده از فناوری هوش
مصنوعی و یادگیری ماشینی شخصیت واقعی
فرد مورد نظر را تکرار کند.
ایــن روبات مجازی با یــک مدل دوُبعدی یا
ســهبعدی از شــخص و تلفیــق گفتــار مرتبط با

خبر

هوش مصنوعی به تصاویر قدیمی جان می دهد

با مصوبه مجلس؛ اینترنت گران شد

او تحلیــلهای خود را انجام میدهد و همچنین
فرایندتلفیقگفتاررابهصورتدائمدنبالمیکند
تا روبات بتواند تمامی عکــس العملهای خود
را بهصــورت کامــاً واقعــی خلق کنــد .در مورد
شــخصی که دیگر در میان ما نیست این اتفاق
بــه قدری واقعی صورت میگیــرد که اطرافیان
تصور میکنند او دوباره زنده شــده اســت.البته
بایــد توجــه داشــت که ایــن ایده منحصــراً یک
فرایند مبتنی بر نرم افزار نیست.
مایکروســافت بــرای ایــن فناوری یــک ابزار
ســخت افــزاری شــبیه بــه رایانههــای لوحــی را
هــم در اختیار گرفته اســت تا روبــات مجازی و
سیســتم مدلسازی هوشــمند بتوانند بهخوبی
عملیــات خــود را پیــش ببرنــد .در صورتــی که
نســخه عمومی این فناوری برای کاربران آماده
شــود مایکروســافت قصــد دارد امــکان اجرای
آن روی گوشــیهای هوشــمند را فراهم کند که
البته زمان دریافــت مجوز برای این اتفاق هنوز
مشخص نیست.
صــرف نظــر از ایــن اتفــاق ،جمــعآوری
اطالعــات در مــورد افرادی کــه از دنیــا رفتهاند
ممکــن اســت بــرای بازمانــدگان آنهــا اتفــاق
خوشــایندی نباشــد و از طرف دیگر این جریان
میتوانــد ورود غیرقانونــی بــه حریم شــخصی
فــرد محســوب شــود و به همین خاطر شــرکت
مایکروسافت هنوز نتوانسته است مجوز عرضه
عمومــی ایــن روبــات مجــازی را دریافــت کند.
بهنظر میرســد مایکروســافت روند بازآفرینی
شخصیتها بهصورت دیجیتالی اعم از مرده یا
زنده بودن آنها را به گونهای پیش ببرد که افراد
از این طریق بتوانند غم از دســت دادن عزیزان
خود را آسانتر بپذیرند.
شــاید اگر ایــن پروژه یــا فناوریهای مشــابه
به نتیجه برســند اســتفاده از آنها برای بسیاری
از مــردم وحشــتناک باشــد و بازســازی تصویــر
ویدیویی ،صدا یا امکان گفتوگو با درگذشتگان
باعــث وحشــت یــا رنجــش افراد شــود .بــا این
وجــود ،فنــاوری بــه گونــهای پیــش مــیرود که
حتی مــرگ هم نمیتواند برای آن محدودیت
ایجاد کند و دسترســی به هرغیرممکنی را برای
کاربران ممکن میکند.

نماینــدگان مجلــس در مصوبهای مقرر کردنــد  ١٠درصد افزایش حــق االمتیاز و
حقالســهم دولــت از کارور (اپراتور)هــای ارائه دهنده خدمــات مخابراتی صرف
حمایــت از تولیــد محتــوا در فضای مجــازی و ســازمان تنظیم مقــررات صوت و
تصویر فراگیر (ســاترا) شــود.به گزارش ایسنا ،نمایندگان مجلس در جلسه علنی
روز گذشته مجلس و در جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه در بخش هزینهای،
بند ی در تبصره  ۶الیحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن:
 -۱کارور (اپراتور)هــای ارائهدهنــده خدمــات مخابراتــی ،عــاوه بــر قیمت هر
پیامــک مبلــغ  ۱۰ریــال از اســتفادهکنندگان خدمات مزبــور دریافت و به حســاب
درآمد عمومی ردیف  ۱۶۰۱۵۴نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند .درآمد حاصله
متناسب با وصول تا سقف هزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد ( )۵و ( )۸قانون
حمایــت از حقــوق معلــوالن مصــوب  ۱۳۹۶/۱۲/۲۰و ســاماندهی کــودکان کار و
خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف  ۱۳۱۵۰۰قرار میگیرد.
 -۲حقاالمتیاز و حقالســهم دولت از کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات
مخابراتــی به میــزان  10درصد افزایش یافته و به حســاب درآمــد عمومی ردیف
 ۱۳۰۴۰۴نزد خزانهداری کل واریز میشود و کارورهای ارائه دهنده خدمات اجازه
افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال  ۱۴۰۰ندارند .منابع حاصل مازاد بر 69
هزار و  800میلیارد ریال در ردیف  ۱۳۰۴۰۴صرف موارد زیر میشود:
 -۲-۱توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران
که امکان ارائه ســرویسهای
صوت و تصویری پیشرفته را
داشــته باشــد .اینترنت ثابت
پرســرعت باید امکان رقابت
و مقابله با تهدیدات اینترنت
ماهوارهای توســط کشورهای
خارجی دیگر در حریم کشور
را داشته باشد.
 -۲-۲حمایــت از تولیــد
محتوا در فضای مجازی.
 – ۲ – ۳پروژههــا و
طرحهــای مرتبط بــا فضای
مجــازی تحــت نظــارت و
راهبرد مرکز ملی و در راســتای مصوبات شــورای عالی فضای مجازی بخصوص
«طــرح کالن و معماری شــبکه ملی اطالعات» مصوب شــهریور  ۱۳۹۹با اولویت
بومیســازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالمســازی ،ذخیرهســازی و پردازش
کالن داد هها.
 – ۲ – ۴وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است در چارچوب الزامات
شورای عالی فضای مجازی تا پایان سال  ۱۴۰۰شبکه ملی اطالعات را اجرا کند.
 - ۲ – ۵مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت
بــر آن ،منحصراً برعهده ســازمان تنظیم مقــررات صوت و تصویر فراگیر (ســاترا)
سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت،
سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی خود در این بستر است.
 – ۲ – ۶وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات مکلــف اســت بــه نحــوی
سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطالعات دارای
مزیتهای مالی و اقتصادی قابل توجه نســبت به توســعه آن در خارج از شــبکه
ملی اطالعات باشد.

