ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
اﻓﺮاد روی ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ آب دﻫﺎن ﺑﺮﯾﺰد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ آب دﻫﺎﻧﺶ را روی ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﯾﺰد ،ﻫﻢ ﮐﺎری ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺸﻤﺌﺰ
ﮐﻨﻨﺪه .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎزه را روی ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ

دادﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.

ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻤﺎﻧﮕﯿﺮ را ﻃﻮری آﻣﻮزش داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آب دﻫﺎﻧﺶ را روی
ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﺮﯾﺰد؛ در واﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﮐﺎری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻋﺠﯿﺐ و ﭘﯿﭽﯿﺪه را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ :ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن.

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﻧﺸﺮﯾﻊ ﺳﺎﯾﻨﺘﯿﻔﯿﮏ رﯾﭙﻮرﺗﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی

آﮐﺴﻔﻮرد و ﮐﻮﺋﯿﻨﺰﻟﻨﺪ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺮه اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻤﺎﻧﮕﯿﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ )ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﻮد( .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت درﺳﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ داد و ﺟﺎﯾﺰه
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺤﺾ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع آﺑﺰی ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﻦ آوردن ﺣﺸﺮات از روی ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ،
ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ ﻫﺎی آﺑﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺎن ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺪام ﺻﻮرت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺑﺪا ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﺒﻮد .ﺗﻤﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ

دادﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ را آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ ﺗﺎ آب دﻫﺎﻧﺶ را روی ﻋﮑﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ.

در اداﻣﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﮕﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺎﻫﯽ در  81درﺻﺪ ﻣﻮارد ،ﭼﻬﺮه را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ و ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در  86درﺻﺪ از ﻣﻮارد ﺗﺸﺨﯿﺺ
درﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭼﻬﺮه ﺷﺎن ،ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.
در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﯿﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد دوﺷﯿﺰه ﻣﺎﻫﯽ آﻣﺒﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی

ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻬﺮه دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ اش ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ را
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ،دوﺷﯿﺰه ﻣﺎﻫﯽ ﻟﯿﻤﻮﯾﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ دارد .اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آﮐﺴﻔﻮرد و ﮐﻮﺋﯿﻨﺰﻟﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره را ﯾﮏ ﮔﺎم دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻤﺎﻧﮕﯿﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﻐﺰ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺎده ای ﮐﻪ دارد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮاری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

