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تصاویر پربازدید فضای مجازی

امواتدربورسوآقایجنتلمندردانشگاه!


کم شدن حجم
پنیرهای داخل
بسته



یهچیزیداریمبه
اسمتورممخفی،
اینپنیرقیمتش۵۰
درصدباالرفتهولی
حجمشنصفشده
یعنی 100درصد
گرونشده

2.2 M views

3.7 M views

تعطیلی فامیل ساالری

اموات در بورس!
گزارشی درباره سوء استفاده از کد ملی اموات در فضای
مجازی بازتاب گسترده ای داشت .ماجرا از این قرار است،
عده ای که قصد دارند در بورس سرمایه گذاری کنند
برای خرید و فروش سهام در بورس بهصورت آنالین یا
روشهای دیگر ،نیاز به کد بورسی یا کد سهامداری دارند
که بر اساس کد ملی به افــراد داده می شود .به دلیل
محدودیت هر کد در خرید و فروش سهام ،عده ای برای
سوء استفاده از کد ملی اموات استفاده می کردند .این
اتفاق در سهام عرضه اولی بیشتر نمایان بود که به نظر می
رسد با توجه به سامانه جدیدی به نام سجام که راه اندازی
شده به زودی جلوی سوء استفاده از کد بورسی دیگران
گرفته می شود.



تصویری از دستور «سعید محمد» فرمانده قرارگاه خاتم
االنبیاء(ص) به مسئوالن و فرماندهان این قرارگاه مبنی
بر این که هیچ مسئول و فرد ذی نفوذی حق استخدام
یا به کارگیری اقوام درجه  ۱و  ۲در رده خدمتی خود را
ندارد خیلی زود در فضای مجازی بازنشر شد .بسیاری
از کاربران خواستار همگانی شدن این اتفاق در همه
ادارات و سازمان ها شدند تا شاهد فامیل ساالری در
جامعه نباشیم .کاربری نوشت« :فامیلساالری و عدم
شایسته ساالری در دستگاههای دولتی ظلم به کشور،
نظام و مردمه و همه مسئوالن باید جلوشو بگیرن ».کاربر
دیگری نوشت« :امیدوارم که بقیه دستگاه ها هم مثل
قرارگاه خاتم این کار رو دنبال کنن تا شایسته ساالری
روبیشترببینیم».

نمایشگاه ساالنه
احشام در «ولز»
بریتانیا
خارجیها
نمایشگاه
گوسفنداشونم
باکالسه



وضعیت
ساکنان
بروکلین و
نیویورک بعد
از قطعی برق
4.6 M views

بمب های داخل خودرو
تصاویری از منفجر شدن اسپری در داخل داشبورد
ماشین به علت گرما در فضای مجازی منتشر شد .در این
تصاویر اسپری دیده می شود که شیشه جلوی ماشین را
سوراخ کرده است .دلیل این اتفاق هم این است که بدنه
اسپریها معموال ً آن قدر محکم است که میتواند فشار
ماده درونی را که در اثر گرم شدن زیاد منبسط میشود
تحمل کند اما درِ اسپری آسیبپذیر است و ممکن است
نتواند در مقابل فشار مقاومت و محتویات قوطی را با فشار
خارج کند.بسیاری از کاربران توصیه کرده بودند که در
این هوای گرم از گذاشتن هر نوع اسپری داخل داشبورد
و صندوق عقب ماشین خودداری کنید چون به علت باال
بودن دما ممکن است منفجر شود .کاربری نوشت« :غیر
از اسپری از گذاشتن فندک های گازی هم خودداری کنید
چون اونا از اسپری هم خطرناک ترن».

یهبر
ش ققطع
ده
راهان صفیخ
دا
خ
تن.
بی
ط جنبهها
اق
ت
ندا گرما
رن

2.7 M views

«عصر جدید» ایرانی و غربی
ویدئویی از اجرای دلهره آور در مسابقات استعدادیابی
آمریکا در فضای مجازی منتشر شد که در آن فردی که
دست و پاهایش بسته بود روی استخری پر از تمساح
آویزان بود و طناب هایی که او را نگه داشته بودند هم در
حال سوختن که با یک اشتباه خوراک تمساح ها می شد.
کاربران به این ویدئو واکنش های زیادی داشتند برخی
معتقد بودند این برنامه استعداد یابی نیست و فقط یک
برنامه دلهره آور و ترسناکه که قطعا دیدنش برای خانواده
ها نه تنها مفید نیست که مضر هم خواهد بود .کاربری
نوشت« :شاید بعضیا عصر جدید رو یک کپی از همین
برنامه بدونن ولی این برنامه رسما تشویق به خشونته».
کاربر دیگری نوشت« :بابا عصر جدید هم که کارهای
خشونتآمیزپخشمیکنهفقطدوزشپایینتره».کاربری
هم نوشت « :درسته عصر جدید این هیجان رو نداره ولی
ما در آغاز راه هستیم».



مر
سید!

نوستالژی
عکس یادگاری
با حرم
امام رضا (ع)
3.1 M views

آقای جنتلمن به دانشگاه رسید!
جشن دانش آموختگی یکی از رشتههای دانشگاه رازی
کرمانشاه با حاشیه هایی همراه بود که مورد توجه کاربران
فضای مجازی هم قرار گرفت .در این جشن عدهای از
دانشجویان به جای پوشیدن لباس دانش آموختگی و
برگزاری مراسمی در شأن یک مکان آکادمیک ،در حال
انجام حرکات موزون هستند و در پس زمینه نیز صدای
موسیقی خوانند های لس آنجلسی که پیش از این در
مدارس ابتدایی و مهدهای کودک شنیده شده بود در
حال پخش است .کاربری نوشت« :فقط نمی دونم فارغ
التحصیلی چه ربطی به جنتلمن بودن آقاشون داره؟»
کاربری هم نوشت« :فکر می کردم بچه ها چون معنی
شعر رو نمی دونن اونو می خونن حاال فهمیدم بعضی از
فارغالتحصیل های دانشگاه هامونم .بله!»

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

سگ آزاری در کیسه
ویدئویی از نجات یک سگ توسط راهــداران در فضای
مجازی دست به دست شد که در شرح آن آمده است:
«راهداران در حال گشتزنی در محور قیدار به همدان
(استان زنجان) بودند که این سگ زبان بسته را گوشه
جاده و داخل گونی پیدا می کنن که گلوش را بسته بودن تا
خفه بشه و نجاتش میدن ».کاربران به این خشونت علیه
حیوانات واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :هر روز یه
چیزایی از عده ای می بینیم که آدم برگاش می ریزه از این
که کنار همچین موجودات قصی القلبی تو یه جامعه زندگی
می کنه!» کاربر دیگری نوشت« :باید به حقوق حیوانات
احترام بذاریم و براشون به عنوان یک موجود زنده که
حق حیات دارن ارزش قائل بشیم».

کرکنمتو
ف
بومخونه
آل
هرایرانی
ازاین
کساپیدا
ع
میشه

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است،
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.
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فناوری تشخیص چهره در
چین بــه بخشی از زندگی
روزمرهتبدیلشدهاستوویدئویی
ازاینفناوریکهدرمدارساستفاده
می شود در فضای مجازی پربازدید شد .در شرح
اینویدئوآمده«:برایورودبهاینمدرسهازتشخیص
چهره استفاده و بعد از ورود پیغامی بــرای والدین فرستاده
میشود».بهواسطهاینسیستمکهازسهدوربینبهرهمیبرد،
احساساتآنیدانشآموزانموردتحلیلقرارمیگیرد.
تمامی این اطالعات به معلم تحویل داده خواهد شد و معلم با
شیوهبهتریقادربهآموزشبهدانشآموزشخواهدبود.دانش
آموزانهماعالمکردهاندکهدرگذشتهدچارتنبلییاخستگی
بیشتریمیشدندامااکنوناحساسمیکنندکهچشمهایی
مراقبرفتارآنهاستدرنتیجهسعیمیکنندتاهمیشهروی
درسمتمرکزباشند.
اما این همه داستان نیست به رغم این که این سیستم می تواند
مفید باشد ،ولی گمانه زنی هایی درباره نقض حریم خصوصی
و جاسوسی گسترده از شهروندان چینی توسط این سیستم
نیزمطرحاست.
وزارتامنیتعمومیچیناولینباردرسال 2015ازسیستم
تشخیص چهره رونمایی کرد .از آن زمان این سیستم در زمینه
های مختلفی به کار گرفته شده .تا کنون ،بیش از  ۴۰نیروی
پلیسمحلیدرشهر گوانگژوبهتجهیزاتتشخیصچهره مجهز
شدندوگزارشهایمنتشرشدهنشانمیدهدبیشازدوهزار
مظنون را شناسایی و
بیش از  ۸۰۰نفر
را دســتــگــیــر
کـــــردنـــــد.
در خــط
مقدم این
بــازاربــزرگ
نظارت پیشرفته
چین ،دو شرکت

چینیدیگربهنامهای SenseTimeو Megviiقراردارند.
ایندواستارتآپسیستمهایتشخیصچهرهمبتنیبرهوش
مصنوعی طراحی کردند که احتماال جزو قویترین نمونهها در
جهان هستند SenseTime.کارش را در سال  ۲۰۱۴با یک
پروژه تحقیقاتی در دانشگاه هنگکنگ چین آغاز کرد و اکنون
ارزشمندترین استارت آپ جهان در حوزه هوش مصنوعی با
ارزشی 4/5میلیارددالراست.
استارتآپ Megviiنیزباارزشیحدوددومیلیارددالر،سازنده
بزرگترینپلتفرممنبعبازتشخیصچهرهبهنام Face++است.
بیش از  ۳۰۰هزار توسعهدهنده روی این پلتفرم کار میکنند
ودرحالمهیاسازیآنبرایاستفادهدرکشورچینهستند.
پلیس چین می گوید با استفاده از این سیستم موفق شده یک
مجرم فراری را از بین  50هزار نفر تماشاگر کنسرت شناسایی
و دستگیر کند .بر اساس گــزارش بیزینس اینسایدر ،دولت
سنگاپورنیزقصدداردتاسال 2019تعداد 100هزارتیرچراغ
برق این کشور را به دوربین های با قابلیت تشخیص چهره برای
نظارتبرشهروندانمجهزکند.
ازسویدیگرمنتقدانفعالیتاینسیستم،اینفناوریراسبب
کنترل جزئیات خصوصی مردم و ردیابی مخالفان سیاسی یا
منتقدان حکومت چین دانستهاند و خواستار متوقف شدن آن
هستند.اگر یکی از شهروندان چینی هستید یا این که برای
گردش و سفر در این کشور چند روزی اقامت دارید؛ مطمئن
باشیددوربینهاهمیشهدرحالتماشایشماهستند.

داستانهاییازروشنکردنماشینلباسشوییتاصداهایغیرمنتظرهکهتامدتهاباعثخندهمیشدند

ش پا ه
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دولتمردانپکنباچهسیستمیهموارهدرحالرصدشهروندانخودهستند؟

بچههارااینجانبرید !

دستک



اسکن چیین!
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کفشارو
هشا این
خوا
د نکنین!
دیگه مُ

«برنامه زنده است و این اتفاقات طبیعیه!» این معموال اولین
جملهای است که برای جمع کردن فضای یک برنامه زنده پس
از سوتی ،به زبان مجری میآید .این سوتیها البته با حضور
بچههادربرنامهزندهغیرمنتظرهترهممیشودمثلحضوراخیر
دخترپوریافیاضیوالیبالیست،دربرنامهزنده«فرمولیک»که
بسیاردرفضایمجازیپربازدیدشد.اگردخالتهایعلیضیا
و کنترلهای پوریا فیاضی روی این دختر خوشزبان و برونگرا
نبودهیچمعلومنبوداالنچهحرفهاییرویآنتنزندهزدهشده
بود .در این برنامه دختر فیاضی قصد داشت نحوه آشنایی پدر و
مادرشراتعریفکندووقتیعلیضیاازاوخواستشعربخواند،
شروعبهاجرایآهنگغیرقابلپخشکردکهباخندههایضیاو
فیاضیختمبهخیرشد!درادامهسعیکردیمچندنمونهازسوتی
بچههارویآنتنزندهرابرایتانبنویسیمتاکمیخندهرویلب
هایتانبنشیند.
▪روشن کردن ماشین لباس شویی

شاید یکی از معروفترین سوتیهای تلویزیونی که تا مدتها
بر سر زبانها بود ،سوتی فرنود کوچولو باشد .در این برنامه
خانم مجری از بچهها میپرسید هر کــدام خودشان چه
کارهایشخصیرامستقلانجاممیدهند.نوبتکهبهفرنود
رسید او گفت دست شویی اش را خودش میشوید! مجری
چنان در لحظه این حرف را عوض کرد که هر بیننده حتی

اگر حرف فرنود را هم دقیق شنیده بود به شنیدهاش شک
میکرد .خانم مجری جمله را این طور عوض کرد« :ماشین
لباس شویی رو خودت روشن میکنی؟ نه نه بچهها غلطه!»
▪بازیهای غیرمجاز آقای فوتبالیست

حمیداستیلیهمراهدخترانشدرشبکهیکحاضرشدهبود.
در قسمتی از برنامه مجری از دختر استیلی پرسید« :تا حاال
شدهپدرببازدیاخیر؟»کهدختراستیلیدرمیانبهتمجری
واستیلیگفت«:چندوقتپیشچهاربرگبازیکردیم،پدرم
باخت و پولش را نداد!» در این لحظه مجری از دختر استیلی
خواست مسائل خانوادگی را روی آنتن زنده مطرح نکند.
▪پخش صداهای غیرمنتظره

در برنامه تحویل سال امسال که مجری آن علیخانی بود،
فرزند مهران غفوریان روی آنتن زنده شروع به کارخرابی
کرد و صدای آن شنیده میشد .اتفاقی که البته غفوریان
و علیخانی با آن حسابی شوخی کردند و خاطره برنامه ماه
عسل هم زنده شد .در ماه عسل نوزادی که در بغل پدرش
بود حین صحبت والدین ناگهان صدای غیرمنتظرهای از او
خارج و خیلی واضح شنیده شد .پس از این اتفاق علیخانی و
پدربچه شروع به خندیدن کردند و تا چند دقیق ه برنامه تحت
تاثیر این اتفاق بود.

