اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه در ﻋﯿﻨﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻓﯿﺴﺒﻮک» ،اﻧﺪرو ﺑﺎزورت« )،(Andrew Bosworth
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ در ﺟﻠﺴﻪای درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﻼ ﻣﺸﻐﻮل

ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه درون دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان از ﻣﺪﯾﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

آﯾﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺮهﺷﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ
او ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص درﺑﺎره ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در دﻧﯿﺎی

واﻗﻌﯽ و ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎزورت در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه…ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ
واﺿﺤﯽ دارد ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ«.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﻪ ،ﺑﺎزورت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اراﺋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺮه آنﻫﺎ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .او
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ رﻓﺖ و در ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ اﯾﺪهﻫﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺧﻮد ﺑﻮده و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻨﻮز در
ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎزورت در ﺗﻮﺋﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﻮﺷﺖ» :ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ و ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎره ﻣﺰاﯾﺎ و
ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻦ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوزﻣﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺪون اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﺮای آن ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ«.
ﻓﯿﺴﺒﻮک اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﭘﺮوژه ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﻣﺪﻋﯽ
ﺷﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ Ray-Ban
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﻨﭗﭼﺖ و آﻣﺎزون
ﻣﯽروﻧﺪ.

ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻗﺒﻼ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد از ﻓﻨﺎوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد درون
ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺗﮓﮔﺬاری روی آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﯽدردﺳﺮ ﻧﺒﻮد و
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز در ﺧﺒﺮ دﯾﮕﺮی اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه در
اﯾﺎﻟﺖ اﯾﻠﯿﻨﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ  ۶۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻏﺮاﻣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه در ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﯿﻨﮏ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻫﻤﯿﺖ دوﭼﻨﺪاﻧﯽ ﭘﯿﺪا و ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﻣﺠﺎب ﮐﺮده ﺗﺎ اول ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

