ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن از آﻧﻬﺎ
اﺳﮑﻦ ﭼﻬﺮه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک دﯾﻠﯽ ﻧﯿﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن روی آورده اﺳﺖ و در ازای اﺳﮑﻦ ﭼﻬﺮه اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﺎرت ﻫﺪﯾﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۵دﻻر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﻗﻔﻞ ﮔﺸﺎﯾﯽ از

ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻬﺮه ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ در واﻗﻊ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری
دﯾﺘﺎ از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﻮﻧﺎژ
ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ آژاﻧﺲ ﺳﺘﺎدی  Randstadوارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﮑﻦ ﻫﺎﯾﯽ را از ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آﺗﻼﻧﺘﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ
ﺧﻮاﺑﮕﺎه را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ اﺳﮑﻦ ﭼﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

از اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮژه ﻫﺎ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﻋﻮض آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻬﺮه ﺷﺎن را

اﺳﮑﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪه و ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺑﯽ ﺻﺪاﻗﺘﯽ و ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
او در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ:

ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
آوری ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﮑﻦ ﭼﻬﺮه ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ دو ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﯾﻢ:
ﻧﺨﺴﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻗﻔﻞ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۴از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﮑﻦ ﭼﻬﺮه .و دوم اﻣﻨﯿﺖ .ﻗﻔﻞ
ﮔﺸﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻬﺮه ﯾﮏ روش اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﺖ ﺗﻌﺪاد از ﻣﺮدم را زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﺠﺎل ﺧﺒﺮی در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۴آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻏﻮل ﻫﺎی ﻋﺮﺻﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ازای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻮل
ﻣﯽ دﻫﺪ .اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﮔﻮﮔﻞ و ﻫﻢ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮔﯿﻔﺖ ﮐﺎرت ﻫﺎﯾﯽ را در ازای ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻣﺎزون ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ  ۲۵دﻻر ﺑﻪ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ از ﺑﺪن آﻧﻬﺎ اﺳﮑﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد.
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