ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ

راهﺣﻞ داﻧﺸﺠﻮی  ۱۹ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ وب  +ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه زﯾﺎد
اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ) (2016در ﻓﻀﺎی وب ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺟﻮابﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ در اﺻﻞ اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن
ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن آنﻫﺎ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ از ﺳﺎزوﮐﺎر
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮد ﺗﺎ اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و
ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی راهﺣﻞﻫﺎی اﺑﺪاﻋﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺒﺎری
ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﮐﺎرن ﺳﯿﻨﮕﺎل راهﺣﻞ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

داﻧﺸﺠﻮی  19ﺳﺎﻟﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ آﺷﮑﺎرﺳﺎز اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ
از اﺧﺒﺎر واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .راهﺣﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﯿﻨﮕﺎل  Fake News Detector AIﻧﺎم دارد .ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﮏ
اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ راهﺣﻞ ﺳﯿﻨﮕﺎل از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﯾﮏ ﻣﻐﺰ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻌﺪادی از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼدرﻧﮓ ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و درﺳﺘﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﺳﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اراﺋﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ.

ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد
در ﺳﺎزوﮐﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در اداﻣﻪ
دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ را ﻣﺮﺗﺐ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺟﻮاب "ﺳﺎﯾﺖ اﺧﺒﺎر درﺳﺖ را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ"" ،واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر درﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ" ﯾﺎ "ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ را ﻧﺸﺮ ﻣﯽدﻫﺪ" را اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  Fake News Detector AIﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .در اداﻣﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺘﻨﯽ ﺧﻮد را روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺶ روی ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﯿﻨﮕﺎل در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  IBTimesﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻦ از ﻻﯾﻪﺑﻨﺪی ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ،ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرش ،ﻧﻮع ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ
ﮐﻪ در اﺧﺒﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد)ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ ﯾﺎ ﻟﯿﺒﺮال( و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ و اﺧﺒﺎر درﺳﺖ را ﻧﺸﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی  B.S. Detectorﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﺮدم ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  99.7درﺻﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ درﺳﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  B.S Detectorرا داﻧﯿﻞ ﺳﯿﺮادﺳﮑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ «.ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﺳﯿﻨﮕﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ آنﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ او
اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺟﻌﻠﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
دارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮدن آنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

اﻣﺮوزه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﺧﺒﺎر ﻣﺤﺒﻮب را ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در
ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ از ﺳﺮدﺑﯿﺮان ﻣﺠﺮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻫﻤﻮاره اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﺴﻪ Pew
 Research Centerاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺳﺎل  2016ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  62درﺻﺪ ﻣﺮدم اﺧﺒﺎر ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ .ﺧﻄﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺮدم را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره روی
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﻌﻠﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﺴﻪ Iposos Public
 Aﬀairsﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  75درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ اﺧﺒﺎر ﮐﺎﻣﻼ
درﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺳﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﯿﻨﮕﺎل از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ دور اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﻨﮕﺎل در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺪون ﺷﮏ ﻋﺎﻣﻞ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺟﻌﻠﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﮐﺎر
وﻗﺖﮔﯿﺮ و ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد«.
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ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻨﺪﯾﺎﻧﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ او ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﻮد ﺑﻪ او اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻘﻠﺒﯽ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎری از اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر رخ دﻫﺪ ﭘﯿﺎم وﯾﮋهای را ﺑﺮای ﺧﺎﻟﻖ
ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﯿﻨﮕﺎل در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ راهﺣﻞ روﺷﻦ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﻢ «.اﻟﺒﺘﻪ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﯿﻨﮕﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣﺎ
او اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖﺗﺮی اﯾﻨﮑﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
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ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺧﺒﺎر دروﻏﯿﻦ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ را ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎز اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﯿﻨﮕﺎل ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی را در ﻧﻮار ﺟﺴﺘﺠﻮ وارد ﮐﺮده و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن آنرا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﻧﯿﺎز ﺑﺮای داﻧﻠﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ را ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ دﮐﻤﻪای در
ﻧﻮار ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺟﻌﻠﯽ ﯾﺎ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  Fake News Detectorدر اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎﯾﺖ اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﺮوم
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد.
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