اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ال ﺟﯽ ﺟﯽ ۶
ً
اﺳﮑﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﭼﻬﺮه ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺎﻟﺐ از ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ال ﺟﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺳﻪ ﺑﻌﺪی را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮﺳﻂ وﺑﺴﺎﯾﺖ  The Inverstorﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎز ﮐﺮه ای ﺑﺎ

ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺮه ای و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری را ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺎزه
اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه ﮐﻪ
ً

ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  LG Payروﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ال ﺟﯽ اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ از ﻓﻨﺎوری اﺳﮑﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﭼﻬﺮه در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ال ﺟﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Oezرا ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ) (OezFRﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺑﺎﻻرده ﻣﺎﻧﻨﺪ  G5و  V20ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎری دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  OezFRﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن
ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ آن را دور زد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ادﻋﺎی ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮی» ،ال ﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از OezFR
ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد و اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه روی ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد«.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واﮔﺬار ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﮑﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﭼﻬﺮه وﺟﻮد دارد.
اﺣﺘﻤﺎﻻ
در ﻫﺮ ﺻﻮرت دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو در آﯾﻨﺪه
ً
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

