آﯾﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ال ﺟﯽ G7 ThinQ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ال ﺟﯽ از ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  G7 ThinQروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در
زﻣﯿﻨﻪی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ال ﺟﯽ اﻃﻼﻋﺎت و دﯾﺘﺎی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را ﺑﺪون اﺟﺎزهی آﻧﻬﺎ
ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﮔﺎه ﺑﻮده و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای درﺑﺎرهی ﻧﺤﻮهی
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ال ﺟﯽ  G7 ThinQﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ال ﺟﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آوری
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﮐﻠﯿﻪ دﯾﺘﺎی ﻻزم ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪش را از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد و ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﺸﺎن را از

ﮔﺠﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ال ﺟﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ال
ﺟﯽ  G7 ThinQدر آن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی اﺑﺮی اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ال ﺟﯽ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،از اﺗﻬﺎﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
آﯾﻨﺪه ﻃﻔﺮه ﺑﺮود .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ادﻋﺎی ﺷﺮﮐﺖ ال ﺟﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﺘﺎی ﺟﻤﻊ آوری
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را روی ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﺶ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮگ
ﺑﺮﻧﺪهی ﭘﺮﭼﻤﺪارش ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎْ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ

ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزﻣﺮهی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ در ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻫﻨﻮز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻧﯿﺎز

دارﻧﺪ روزاﻧﻪ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ال ﺟﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ روﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽاش را اداﻣﻪ
داده و از دﯾﺘﺎی ﺻﺎﺣﺒﺎن  G7 ThinQاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ،ﻫﻤﻮاره اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی را ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ال ﺟﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ
ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ دﯾﺘﺎی ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ آورده و
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ را راﯾﮕﺎن ﻧﮕﻪ دارد.
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﻧﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ G7 ThinQ
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