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علم شگفتيها
در سال های اخیر، اخبار، تصاویر، ویدئو و فایل های صوتی جعلی دردسرهای زیادی را برای 
عموم جامعه ایجاد کرده اند. آیا در سال پیش رو می توان این مشکل را حل کرد؟

غربال اخبار جعلی
عرفان كسرايي| يکی از دغدغه های »هری 

فرانکفورت«  )Harry Frankfurt(، فيلسوف 
مشهور آمريکايی، در كتاب مشهورش يعنی 

»در باب حرف مفت« همين شايعات بی اساس و 
اصطالحا اخبار جعلی )Fake News( است. او در 

كتاب خود، حرف مفت را از حرف راست و حرف 
دروغ تفکيک می كند و توضيح می دهد كه چطور 
رسانه ها با بمباران تبليغاتی، ايده های بی اساس و 

اخبار جعلی را به مخاطبان خود عرضه می كنند.



بارها و بارها دیده شده 
که تصاویر حادثه ای 
که سال ها پیش و 
در آن سوی جهان 

اتفاق افتاده؛ به عنوان 
تصاویر حادثه ای تازه 
در جای دیگری از دنیا 
منتشر می شود. این 
اتفاق ابدا نادر نیست 
و مسئله ای است که 

هرروزه به دفعات بسیار 
در شبکه های اجتماعی 

رخ می دهد
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علم و دانش 

اخبار جعلی و شیوع بیماری های واگیردار
گاهی ای��ن اخبار جعلی در حوزه هایی وارد می ش��وند 
که می تواند س��امت عمومی را هم به خطر بیندازند. 
س��ال ها پیش در ۱۹۹۸ )۱۳۷۷(، »ان��درو ویکفیلد« 
مقاله ای را در نشریه ی »النست« منتشر کرد که اثرات 
سوء آن با گذشت سال ها همچنان قربانی می گیرد. او 
در مقاله ی خود ادعا کرده بود که واکس��ن  سه گانه ی 
سرخک و سرخجه و اوریون، به بروز اوتیسم می انجامد. 
ادعای اش��تباه او اگرچه بعدها رد شد، اما در سال های 
پس از انتش��ار مقاله باعث ش��د بس��یاری از والدین از 
واکسیناس��یون کودکان خود امتناع کنند؛ مسئله ای 
که بر اس��اس آمارهای منتشرشده به ش��یوع معنادار 
بیماری سرخک در جهان انجامیده است. تنها در سال 
۲۰۱۷ )۱۳۹۶(، پنجاه وهش��ت مورد ابتا به سرخک 
در ایالت مینه س��وتا در آمریکا ثبت ش��ده است و این 
یعنی بزرگ ترین موج ش��یوع این بیماری در تمام ۳۰ 

سال گذشته. 
این که چرا عده ای از واکسیناسیون خودداری می کنند، 
غیر از دالیل مذهبی یا فرقه ای )مانند آمیش ها در آمریکا(، 
زیر سر اخبار جعلی و بخش هایی از جامعه است که 
با علم و روش علمی آشنایی ندارند و به شدت تحت 
تأثیر اخبار جعلی ق��رار می گیرند. اخبار جعلی و 
تئوری های توطئه برای بس��یاری جذاب است. فرد 
تصور می کند به اسرار جهان دس��ت یافته و از اخباری 
مطلع است که در دس��ترس همگان نیست. گروه های 
بزرگی از جامعه هر خبری را بدون بررس��ی منبع آن به 
اشتراک می گذارند و به نشر س��ریع اخبار جعلی یاری 
می رس��انند. مطالعه ای درباره ی ماهیت انتش��ار اخبار 
جعلی نشان می دهد که هیچ اشتراکی بین کسانی که 
اخبار دروغ و جعلی منتشر می کنند و کسانی که خبرهای 
علمی با منبع مشخص را به اشتراک می گذارند، وجود 
ندارد؛ به گفته ی »دیوید گریمز« فیزیکدان از »دانشگاه 
کویین« در بلفاس��ت، گویا این دو گروه اجتماعی در دو 

دنیای جداگانه زندگی می کنند. 

اخبار جعلی در کشاکش تاریخ
انتشار اخبار جعلی سابقه و تاریخچه ای طوالنی دارد؛ اما 
در هیچ دوره ی تاریخی ای مانند امروز باورپذیر و گسترده 
نبوده است. امروزه با ظهور شبکه های اجتماعی، انتشار 
اخبار جعلی و نرخ پخش خبر، در مقایسه با گذشته شتاب 
بیشتری گرفته است. سال ها پیش از اختراع اینترنت و 

دوربین های دیجیتالی، دس��ت کاری عکس با اهداف و 
اغراض سیاسی پدیده ی رایجی بوده است. سال ۱۹۲۰ 
)۱۲۹۹( در تصویر منتشرشده از »والدیمیر لنین«، رهبر 
انقاب روسیه، جای دو نفر خالی است: »لئو تروتسکی« و 
»لئو کامنوف«، انقابیونی که بعدها مورد غضب استالین 
قرار گرفتند و ب��ه همین جهت از تصوی��ر اصلی حذف 
شدند. امروزه و با گسترش ش��بکه ی جهانی اینترنت، 
کاربران اینترنتی تنها یک کلیک تا دامن زدن به تصاویر 

دست کاری شده و اخبار جعلی فاصله دارند. 
بدترین بخش ماجرا آن جاس��ت که کاربران معمولی و 
ناآشنا با تفکر نقادانه، هم به انتشار تصاویر جعلی شتاب 
می بخشند و هم به اخبار س��اختگی. برای مثال بارها و 
بارها دیده شده که تصاویر حادثه ای که سال ها پیش و 
در آن سوی جهان اتفاق افتاده؛ به عنوان تصاویر حادثه ای 
تازه در جای دیگری از دنیا منتشر می شود. این اتفاق ابدا 
نادر نیست و مسئله ای است که هرروزه به دفعات بسیار 
در شبکه های اجتماعی رخ می دهد. براي مثال، ۳۰ آذر 
۱۳۹۰، وب سایت npr.org مقاله ای درباره ی تحوالتی 
که به »بهار عربی« مشهور شده بودند، نوشت؛ به عبارت 
دقیق تر آنچه با نام »بهار عربی در مصر« شناخته می شود. 
عکسی در این مقاله منتشر شده بود که در آن، زنی مصری 
را نشان می داد که زیر پای یک سرباز مصری لگد می شد. 
دقیقا همین عکس حدود یک سال بعد در توییتر ظاهر 
شد؛ اما خبر دوم هیچ سنخیتی با خبر اول نداشت و این 
بار، عکس به حمله ی گارد ملی ونزوئا به تظاهرکنندگان 

نسبت داده شده بود.

کابوس بزرگ، نرم افزار شبیه سازی صدا
نرم افزارها و اپلیکیشن ها به بخش جدایی ناپذیر زندگی 
ما تبدیل شده اند؛ اما نرم افزارهای ویرایش متن و عکس 
و فیلم و صدا به قدری پیش��رفت کرده ان��د که نگرانی 
امنیتی بزرگی را پدی��د آورده اند؛ منظورمان فیلم ها یا 
عکس ها یا صداهایی جعلی است که تشخیص جعلی 
ب��ودن آن ها به س��ادگی ممکن نیس��ت. کمپانی های 
بزرگی مانند »گوگل«، »فیسبوک«، »اپل« و »آمازون« 
به صورت ج��دی روی پروژه های تش��خیص صدا کار 
می کنند و هدف از آن هم به صورت عمده، ساده سازی 
رابطه ی کاربر با دس��تگاه است. حال تجربه ای را تصور 
کنید که در آن، نه تنها صدای سیاستمداران بلکه صدای 
تک تک ما با نرم افزارهای دست کاری صوتی جعل شود. 
نرم افزارهایی مثل »Adobe Voco« که به بحث ها و 

مناقشات بسیاری دامن زده است؛ می تواند به گفته ی 
بس��یاری از صاحب نظران، ارتباطات اجتماعی و حتی 
امنیت اقتصادی افراد را هم به خطر بیندازد. رمز عبور 
صوتی که در بانک ها و مؤسسات مالی و بیمه و برای در 
امان ماندن از دست س��ارقان اینترنتی به کار می رود، 
کارکرد خود را از دس��ت خواهد داد و به چالشی بزرگ 

تبدیل خواهد شد. 
نرم افزار VoCo که قادر به ایج��اد تغییر در پیام های 
صوتی است، از سوی عده ای »فوتوشاپ صوتی« لقب 
گرفته اس��ت. اگر راهکاری برای تش��خیص فایل های 
صوتی و تصویری ساختگی از اصل وجود نداشته باشد، 
نه تنها در حوزه ی فردی و اجتماعی که حتی در مقیاس 
کان سیاسی بین کشورها بحران هایی به وجود خواهد 
آمد که عواقب وحشتناکی برای بشریت به دنبال خواهد 
داشت. نقل یک س��خن جعلی از ترامپ یا پوتین، اگر 
راهی برای تش��خیص واقعی بودن صدا و تصویر وجود 

نداشته باشد می تواند جهان را به آشوب بکشد.

تشخیص تصاویر فوتوشاپ شده
این مش��کل بزرگ بر سر تفکیک و تش��خیص تصاویر 
فوتوش��اپی از اصل تا حد زیادی رفع ش��ده اس��ت. در 
سال های اخیر، نرم افزارهای پیشرفته ای معرفی شده اند 
که می توانند تصاویر و حتی اخبار جعلی را شناسایی کند. 
این نرم افزارها با کمک هوش مصنوعی، قبل از هر چیز 
تصاویر و عکس های مشابه عکس موجود را در شبکه های 
مختلف جست وجو می کنند، همه جای فضای اینترنت را 
زیر و رو می کنند تا ببیند آیا این عکس یا مشابه آن جایی 

دیگر در اینترنت وجود دارد یا نه. 
نرم افزار تشخیص اخبار جعلی، در ادامه یک گام دیگر 
هم برمی دارد و جس��ت وجو می کند تا ببین��د که آیا 
متن با عکس همخوانی دارد یا این که پس از انتش��ار، 
دست کاری شده و جعلی است. برخی از این نرم افزارها 
در قالب مرورگر وب عمل می کنند و به کاربر هش��دار 
می دهند ک��ه تصویر انتش��اریافته در ی��ک صفحه ی 
اینترنتی اصل اس��ت یا دس��ت کاری ش��ده و جعلی. 
افزونه ی NewsVerifier یکی از نرم افزارهایی است 
که می تواند به ما بگوید کدام خب��ر و تصویر، احتماال 
س��اختگی اس��ت. این افزونه با جس��ت وجوی سوابق 
عکس منتشرش��ده و همچنین با در نظر گرفتن زمان 
انتشارهای قبلی آن می تواند اطاعات بسیاری از جعلی 

یا اصل بودن هر عکس به دست آورد.

انسان در بند اعداد

جنبش خودسنجی 
 )The quantified-self movement( جنب�ِش خودس�نجی
يک روش فکری است که براساس آن افراد با بهره گيری از فناوری 
به جمع آوری اطالعات پيرامون متغيرهای مختلف زندگی روزمره 
می پردازند و تالش می کنند کيفيت زندگی خود را از طريق ارزيابی 
 Dan( »اطالعات جمع آوری ش�ده بهبود ببخش�ند. »دن اريلی
Ariely( استاد روان شناسی و اقتصاد رفتاری در »دانشگاه دوک 
کارولينای شمالی« معتقد است که اين روش خودسنجی که اين 
روزها همه گير شده، به تصميم گيری های اشتباهی در زندگی انسان 
خواهد انجاميد. به باور او بايد ميان دريافت اطالعات از يک سو و فهم 

و درک و پردازش آن اطالعات از سوی ديگر تفاوت قائل شد. 

برای مثال نمودارهای مربوط به اطالع�ات کالری موجود در 
غذاها، هشدار درباره ی خطرات ارسال پيامک حين رانندگی 
يا پيامدهای استعمال دخانيات، صرف نظر از اين که اطالعات 
زيادی در اختيار افراد جامعه می گذارد، در عمل تأثير اندکی 
در تغيير رفتار جمعی دارد. يکی از پيامدهای کسب اطالعات 
فراوان ،در محاسبه ی ميزان کالری دريافتی روزانه است که در 
سال های اخير به شکل فزاينده ای گسترش پيدا کرده است. 
فرد به ص�ورت روزانه با حجم عظيم�ی از نمودارها درباره ی 
ميزان کالری غذاها بمباران می ش�ود و گاهی به قدری گيج 
می شود که حتی ممکن است از ادامه ی برنامه ی رژيم غذايی 
دست بکش�د؛ درس�ت مثل روزهايی که فرد با اس�تفاده از 
داده های اپليکيش�ن يقين پيدا کرده است که کالری بسيار 
کمی دريافت کرده، اما نتيجه روی ترازو هيچ تغيير مشهود يا 
قابل توجهی را نشان نمی دهد. اين موضوع می تواند اثر روانی 

منفی داشته باشد و به ايجاد نااميدی در فرد بينجامد.
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