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  )8( ها اينترنت آدم

  خواني افزار لب نرم
  فر نوشته عليرضا محمدي □

  
هاي  يكي از روش در نخستين بخش از اين سلسله از مقاالت

را كه در يك دور از چشم كاربران نامعمول گردآوري اطالعات به 
  تخيلي به نمايش در آمده است ذكر كرديم:-فيلم علمي

وقتي  1968محصول سال » ييفضا سهياود كي: 2001« در فيلم
  _ HALنام به _ يكي از فضانوردان به كامپيوتر سفينه فضايي خود 

شود، براي در ميان گذاشتن اين مسئله با همكارش  مشكوك مي
سوار  نهياز سف براي خروج خواهد كه به بهانه تعمير سفينه از او مي

يافت  ين ترتيب، اطمينان مييك كپسول ويژه تعميرات  شوند. به ا
به  خواني لببا  HALآنها را نخواهد شنيد. اما  يگفتگو HALكه 

 برد. امروزه نيز بسياري از گفتگوي اين دو فضانورد پي مي

هاي اينترنتي از انواعي از  و سرويس اطالعات ندگانگردآور
ها براي گردآوري اطالعات دور از چشم كاربران بهره  تكنيك

قدر متنوع و مبتكرانه  ممكن است آن ها كيتكناين گيرند.  مي
  1باشند كه حتي كاربران پيشرفته هم نتوانند آنها را شناسايي كنند.

كند؟  گفتارخوانييا  خواني لبتواند  آيا كامپيوتر واقعاً مي
يك تكنيك درك و فهم گفتار (صداي  گفتارخوانييا  خواني لب
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ره، سر،  پوست گردن، و زبان كردن به حركات لب، چه انسان)  با نگاه
  است. 

كنند. به عنوان  خواني كار مي هاست كه روي لب پژوهشگران سال
بازشناسي افزار منبع بازِ   يك نرم 2003مثال، شركت اينتل در سال 

هاي پرآوازه  منتشر كرد. شركت  AVSR3خواني را به نام  با لب 2گفتار
و  اند تحقيقاتي داشته ينخوا لبنيز در زمينه  IBMو  HPديگري مانند 

خواني با دقت باال راهي طوالني  . هرچند، هنوز تا لباختراعاتي دارند
  در پيش داريم.  

نظران در  اردن يكي از صاحب موتهاستاد دانشگاه  4احمد حسنات
 نيوساينتيستخواني است. او در گفتگو با نشريه  افزارهاي لب حوزه نرم

ها تقليد دقيق حركات لب ديگران را  هحتي بهترين هنرپيش«گويد كه  مي
خواني سيستمي  لبموفقيت  نرخشود كه  گفته مي» 5دانند. غيرممكن مي

  درصد است.  76ساخته است  حسناتكه 
براي حريم را  يمسائل فراوان تواند يم خواني با آن كه لب

هاي ارتباط  هايي نيز در حوزه خصوصي به وجود بياورد، اما فايده
هاي نظارتي و امنيت، و كمك به معلوالن  تر،  دوربينكامپيو-انسان
گيري  ا بهرههاي پرسروصدا ب در محيط بازشناسي گفتارهاي  سيستم دارد.

هر زباني مجموعه حركات  د. تر عمل كنن موفق توانند يمخواني  لب از 
تواند  تواند منحصر به فرد باشد و مي فرد همچون اثر انگشت مي

به شكل  يك  دتوان يمدر نتيجه  و ،كننده يك فرد باشد مشخص
  .گذرواژه عمل كند
هاي گفتارخوان مجهز شوند،  هاي نظارتي به سيستم چنانچه دوربين

توانند دردسرآفرين شوند. به عنوان مثال، در دنياي تجارت براي  مي
هاي آتي رقبا ممكن است از اين فناوري بهره گرفته  بردن به سياست پي

هنوز براي كامپيوتر آسان نيست. اما در  يخوان لبشود.  با اين همه، 
هاي قابل توجهي در اين حوزه حاصل شده  هاي اخير پيشرفت سال

    □است.
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توانيد  خواني مي هاي لب فناورينكته: براي اطالعات بيشتر درباره 
  به صفحه وب زير مراجعه كنيد:

http://www.technologyreview.com/view/530641/the-
challenges-and-threats-of-automated-lip-reading  

با وجود  ميگفتت از اين سلسله از مقاال اولهمچنان كه در مقاله 
 ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يدستاوردها

 ميدر محدودكردن حر هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص

در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ
گرفتن  كنارگذاشتن و ناديدهگفتيم كه  گر،يد ياز سو .نداربگذ

هاي اطالعات و ارتباطات براي انسان اين روزگار به دليل  فناوري
راه  كي تواند به عنوان و نمي شماري كه دارد  ناممكن است منافع بي

ها و  در اين مقاله به يكي ديگر از فناوري مطرح شود.حل  
را  انسان توانند حريم خصوصي كه مي  ايم افزارهايي پرداخته نرم

  محدودتر كنند. 


