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ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه آﻣﺎزون ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺠﺎل زﯾﺎدی را در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد از اﯾﻦ
ﭘﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮس را ﻫﻢ در ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،ﺧﺸﻢ ،ﺷﮕﻔﺘﯽ ،ﺗﻨﻔﺮ ،آراﻣﺶ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺣﺎﻻ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ۸ﺣﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
آﻣﺎزون ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﺗﺎزه ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ دﻗﺖ  Rekognitionرا در ﺑﺮآورد ﺳﻦ اﻓﺮاد

ﺑﻬﺒﻮد داده اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻦ اﻓﺮاد در ﺑﺎزه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺎ
اﺧﺘﻼف ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻢ واﻗﻌﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.

ﻣﺎ دﻗﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺣﺴﺎﺳﺎت )ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۷ﺣﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،ﺧﺸﻢ ،ﺷﮕﻔﺘﯽ،
ﺗﻨﻔﺮ ،آراﻣﺶ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ( را ﺑﻬﺒﻮد داده اﯾﻢ و ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده
اﯾﻢ :ﺗﺮس .در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺎ دﻗﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻦ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﻬﺒﻮد دادﯾﻢ.

آﻣﺎزون ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار  Rekognitionﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ده ﻫﺎ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭼﻬﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ را در ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺮه آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه آﻣﺎزون ﮔﺮﭼﻪ رﻧﮓ و ﺑﻮی داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻧﺮﺳﯿﺪه و در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﻧﺎن و اﻓﺮاد رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮوﺳﺖ .در
ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی اﻧﺠﻤﻦ آزادی ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺰارﺷﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری  ۲۸ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮوش  Rekognitionﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ
ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎور دارد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺗﺎزه ای را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران آﻣﺎزون
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺪودﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را رد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ آﻣﺎزون اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  Rekognitionرا ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﮔﻤﺮک آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در زﻣﺮه ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.
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