سال گذشــته یک شــرکت آمریکایی ،دهها تن از کارکنان
خود را بــه میکروچیپها مجهز کرد .در یــک چیپ پارتی
( )chip partyکه در سراسر جهان به تیتر اول رسانهها تبدیل
شد ،وسیلهای به اندازه یک دانه برنج زیر پوست بین انگشت
شست و سبابه کارکنان کاشته شد« .تد وستبی» ،مدیرعامل
شــرکت (  )Three Square Marketدر ابتدا تنها تصمیم
داشت این کار را برای  5تا  6نفر انجام دهد که خود برای این
کار داوطلب بودند (خود او و چند تــن از مدیران و تعدادی
از کارکنانی که در بخش فنــاوری اطالعات کار میکردند)
اما در حال حاضر از  90نفری که در دفتر مرکزی شــرکت
کار میکنند حدود  72نفر مجهز به میکروچیپ هســتند.
وســتبی در هر دســت خود یک چیپ دارد .آنها میتوانند
از این میکروچیپها برای باز کــردن درهای امنیتی ،ورود
به کامپیوترها و پرداخت هزینهها در دســتگاههای فروش
شرکت ،استفاده کنند.
ایــن میکروچیپهــا اســتفادههای دیگــری نیــز دارند .دو
ماه قبل شــرکتی که تجارت اصلــی آن فروش دســتگاهها و
کیوسکهای فروش اســت ،شــروع به تجهیز افراد مجنون به

میکروچیپها در شــهر پورتوریکو کرد .اگر یکــی از این افراد
گم شود ،پلیس میتواند این چیپ را اسکن کند و به اطالعات
پزشــکی فرد ،اینکه از چــه داروهایی میتواند و یــا نمیتواند
استفاده کند و نیز هویت او دسترسی پیدا کنند .تاکنون شرکت
( ،)Three Square Marketصد نفــر را به میکروچیپ مجهز
کرده و قصد دارد این کار را برای  10هزار نفر دیگر نیز انجام دهد.
این شــرکت یک اپلیکیشــن تلفن همراه راهاندازی کرده
که چیپ را بــه ( )GPSتلفن همراه متصل میکند و ســبب
میشود که بتوان موقعیت مکانی شخص را ردیابی کرد .هفته
گذشته این شرکت شروع به اســتفاده از این میکروچیپها
برای افرادی کرد که با عفو مشروط از زندان آزاد شده بودند.
این میکروچیپها جایگزین پابندهایی شد که پیش از این
به مچ زندانیانی با عفو مشروط میبســتند که وستبی آنها
را مرعوبکننده و تحقیرآمیز میدانســت .هنگامی که از او
پرسیده شــد آیا امکان دارد که شرکت از این میکروچیپها
برای ردیابی کارکنانش اســتفاده کند ،او گفت« :خیر ،هیچ
دلیلی برای چنین کاری وجود ندارد!» اما همه شرکتها با
نظر وستبی موافق نیستند.
شرکتهای فناوری روزبهروز با شیوههای عجیب و غریبی
به نظارت و مراقبــت از نیروی کار میپردازنــد .به گزارش
تایمز برخی از شــرکتهای چینی از حســگرهایی در کاله
کارگران خود استفاده میکنند که امواج مغزی آنها را اسکن
و خستگی ،استرس و احساسات دیگر آنها همچون خشم را
شناســایی میکند .این گزارش همچنین افزود یک شرکت
الکترونیکی از اســکنهای مغزی استفاده میکند تا تحلیل
کند که کارگران چقدر وقت اســتراحت دارند و مدت زمان
آن چقدر اســت .این تکنولوژی برای راننــدگان قطارهای
سریعالسیر مورد اســتفاده قرار گرفته تا میزان خستگی و
از دست دادن توجه آنها را شناســایی کند ،در حالی که این
نوع تکنولوژی میتواند استفادههای درست و قانونی داشته
باشد اما یک پروژه مشابه ممکن است از این دستبندها برای
تشخیص خســتگی کارگران ریلهای متقاطع نیز استفاده
کند و تصور این مساله چندان دشوار نیست که چگونه چنین
تکنولوژیهایی به بخشهای دیگر گسترش مییابند.
در ماه فوریه این خبر اعالم شد که شرکت آمازون اختراعاتی
را تحت حمایت مالی قرار داده دســتبندهایی را ارائه کنند
که نهتنهــا موقعیت مکانی افراد در انبارهای شــرکت برای
فرســتادن کاالها را ردیابی میکند بلکــه میتواند حرکات
دســت آنها را بخواند و هنگامی که یک عمل اشــتباه انجام
میدهند به آنها هشدار دهد .آمازون این دستگاه مورد نیاز
را اینگونه توصیف میکند :دســتگاهی که قادر به نظارت بر
عملکرد صورت کاالهای وارد شده به انبارها توسط کارگران
است .شرکتهای تکنولوژیکیای وجود دارد که محصوالتی
را میفروشــند که میتواند تصاویر منظمــی از کارگران در
حال کار تهیه ،بر کلیکها و استفاده کارکنان از وب سایتها
نظارت کند و حتی با استفاده از وبکمهای کامپیوترهایشان
از آنها پشت میز کارشان عکس بگیرد .کار کردن در منزل هم
چندان مصونیتی به همراه ندارد؛ چراکه تمامی این کارها از
راه دور نیز میتواند انجام بگیرد .نرمافزارهایی وجود دارد که
میتواند بر استفاده کارگران از شبکههای اجتماعی نظارت
و زبان کارکنان را تحلیل کند .همچنین هنگامی که بر روی
تلفن همراه کارکنان نصب میشــود این امــکان را فراهم
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