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DESLUŞIT, DUPĂ 500 DE ANI

19 Decembrie 2005

de Madalina Kadar

O ştire uluitoare a
făcut, joia trecută, 
înconjurul lumii: un
grup de oameni de 
ştiinţă a desluşit ce se
ascunde în spatele
enigmaticului zâmbet
al Mona Lisei.
Coordonatorul echipei
de cercetători este un
român!

Zâmbetul Giocondei
reprezintă un mister care
durează de 500 de ani.

Poeţi, muzicieni sau oameni simpli s-au întrebat ce se
ascunde în spatele chipului frumos al florentinei pictate de
Leonardo Da Vinci. Mulţi au avansat teorii şi ipoteze pe
marginea enigmaticului zâmbet, iar un român l-a
"descifrat". 
Ce ascunde, de fapt, Mona Lisa? E simplu: 83% fericire,
9% dispreţ, 6% frică şi 2% mânie. Cum s-a ajuns la
aceste procente? Să o luăm de la început...

Om-computer

Nicu Sebe este un român care a făcut Liceul de
informatică în Braşov, apoi şi-a continuat studiile la
Politehnica din Bucureşti. A devenit asistent universitar,
apoi a început să trimită CV-uri la diverse universităţi din
străinătate. A fost o provocare să încerce să vadă cum
este să trăieşti în altă parte. S-a nimerit să fie Olanda. 
La Universitatea din Amsterdam, Nicu le predă studenţilor,
dar, mai ales, face ceea ce a visat dintotdeauna:
cercetare. Domeniul: interacţiunea dintre om şi computer.
Mai exact, doreşte să facă din computer "un partener care
să poată să răspundă corespunzător la starea noastră".
Pentru început, a creat, în colaborare cu echipa de
cercetători de la universitate, un program de computer
care permite "detectarea" sentimentelor umane după
expresia feţei.
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CELEBRU DE LA UN ZÂMBET. La
doar 35 de ani, Nicu Sebe (foto) şi-a
câştigat faima nu datorită cercetării

pe care o face de câţiva ani, ci
datorită unui "joc"

 

expresia feţei.

"Citeşte" sentimente

Din acest program,
capabil să recunoască
sentimentele umane doar
"privind" fotografii sau 
înregistrări video, s-ar
putea dezvolta aplicaţii
mai complexe, care ar
putea permite
"ajustarea" computerelor 
în funcţie de starea de
spirit a utilizatorilor, dar 
şi programe avansate de
supraveghere.  
Dar cum funcţionează
programul de "citire" a
sentimentelor? Nicu a

realizat un algoritm, care ţine seama de principalele
trăsături ale chipului uman - de exemplu, felul în care
sunt arcuite buzele sau ridurile fine din jurul ochilor - şi le
analizează în relaţie cu 6 sentimente umane de bază:
fericire, surprindere, furie, dezgust, frică şi tristeţe.
Programul nu detectează, totuşi, sentimente mai subtile
care s-ar putea ascunde în spatele ochilor unei persoane:
flirtul, spre exemplu, pe care mulţi l-au "citit" în ochii
Giocondei.

Iniţial, un joc

Potrivit acestui algoritm, zâmbetul celebrei Gioconda
trădează 83% fericire, 9% dispreţ, 6% frică şi 2% mânie.
Zâmbetul Mona Lisei este mai puţin de un procent
"neutru" şi nu trădează nici o urmă de surprindere.
Deşi iniţial experimentul fusese conceput ca un joc, Nicu
a luat totul în serios şi a pus la punct o bază de date în
care a introdus o serie de chipuri de femei tinere, pentru
a realiza o expresie a feţei standard, neutră, pe care
programul să o poată utiliza la compararea cu chipul
pictat al Mona Lisei.  
De ce tocmai Mona Lisa? "În primul rând pentru că
fiecare ştie despre acest zâmbet", explică profesorul.
"Adevărul e că nu ne aşteptam să fie atâta vâlvă.
Bănuiesc că are de-a face cu faptul că Mona Lisa e atât de
celebră şi cu faptul că jurnaliştii ştiu să facă poveşti
frumoase".
O poveste care a căpătat un final, dacă nu fericit, măcar
neaşteptat. Sută la sută!

"Doamna veselă"

Capodopera lui Leonardo
Da Vinci care o 
înfăţişează pe Mona Lisa
este cunoscută şi sub
numele de "Gioconda",
deoarece "eroina" era
căsătorită cu Francesco
del Giocondo. Astfel,



del Giocondo. Astfel,
numele "La Gioconda"
ascunde de fapt un joc
de cuvinte, preluat după
numele soţului, iar în
italiană, cuvântul
desemnează o "doamnă

veselă". Faima tabloului a fost dată în special de zâmbetul
enigmatic surprins de pictor, sau "jumătate de zâmbet",
cum l-au numit unii, care a intrigat multă lume în ultimele
cinci secole (se crede că tabloul a fost pictat în perioada
1503-1505). Tabloul este considerat un prototip al
portretului de tip renascentist.

Acest articol a fost văzut de 319 ori.
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