اﭘﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در آﯾﻔﻮن
 ۸را ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
»ﻣﯿﻨﮓ ﭼﯽ ﮐﻮ« ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ  KGI Securitiesﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻧﺘﻈﺎراﺗﺶ از
آﯾﻔﻮن  2017را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﭘﻞ ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻓﻨﺎوری
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
»ﮐﻮ« ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﺮات ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﭘﻞ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ آﯾﻔﻮن در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ از ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮی ﺑﺮای  3D Touchﺑﻬﺮه ﻣﯽ

ﮔﯿﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی  FPCBاز ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻏﺸﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ »ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ« را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ  KGIاﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﻗﺮار دادن ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ زﯾﺮ ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز اﭘﻞ
را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﭘﻨﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
از ﻓﻨﺎوری اﭘﺘﯿﮑﺎل ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﯾﻔﻮن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﭘﻨﻞ  OLEDاﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم آن ،اﭘﻞ از ﻓﺮﯾﻢ ﻓﻠﺰی در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از ﺗﻐﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﻨﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﮐﻮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎچ آﯾﺪی ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ »اﮔﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ آن ﻓﺎﺋﻖ آﯾﻨﺪ« ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ارﺷﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ  KGIاﻓﺰود:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻨﺎوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه روی آورده آﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ،اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه
داده ﺑﺮای ﺗﺄﺪ و اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﻏﯿﺮه ،ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽ ﻧﻘﺺ آن ﺑﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﭘﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻨﺪ،
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ در
ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺬف دﮐﻤﻪ ﻫﻮم در آﯾﻔﻮن  8ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪه،
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ در اﻃﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان اﻇﻬﺎرات ﮐﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺘﺤﻮل ﮔﺮدد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

