ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﺮ ﭼﻬﺮه
اﻓﺮاد در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﺮات ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد را ﻃﯽ ﺳﺎل
ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از زﻣﺎن ﮔﻢ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻋﮑﺴﯽ از ﭼﻬﺮه او ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اش
ﮐﻤﮑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﻓﺮد در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ

ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺧﻮد ﭼﻬﺮه ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه ﻓﺮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺣﺪس ﮔﻤﺎن
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﺣﺎل ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮدﻓﻮرد در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ و
ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﯾﻦ روال را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ .روش آﻣﻮزش ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪس اﺳﺖ .ﻫﺰاران ﻋﮑﺲ از اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت در اﺧﺘﯿﺎر راﯾﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ
از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ روال ﺗﻐﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻌﻦ ﺷﻮد.
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺮور اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را از
راﺑﻄﻪ ﺗﻐﺮ اﺟﺰای ﺻﻮرت اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﺳﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺴﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﭼﻬﺮه ﮐﻮدﮐﯽ  ۲۱ﻣﺎﻫﻪ را ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ دادﻧﺪ .او ﺳﺎل  ۱۹۹۱در ﮐﺸﻮر
ﯾﻮﻧﺎن ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه و ﺗﺎ اﻣﺮوز اﺛﺮی از او ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻬﺮه اﯾﻦ ﮐﻮدک را در
ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻬﺮه ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدک در ﺳﻦ  ۲۲ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻔﺎوت
ﻓﺎﺣﺸﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه از ﭼﻬﺮه او ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ دارد.

ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻮدک ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﻤﮑﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻧﯿﺰ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

