اﻧﺘﺸﺎر رﻧﺪرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از آﯾﻔﻮن  ۸و ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ
در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی دﮐﻤﻪ - Touch ID
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 | Maryam Mousaviﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﺣﺘﻤﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ از آﯾﻔﻮن ﺑﻌﺪی را ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ
اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮا رﻧﺪرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ آﯾﻔﻮن  ،8آﯾﻔﻮن اﮐﺲ ﯾﺎ آﯾﻔﻮن ادﯾﺸﻦ ﻧﺎم

ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ آﯾﻔﻮن ﺑﻌﺪی اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ

آراﯾﺶ ﻋﻤﻮدی ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﮐﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺎچ آی دی ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ اﭘﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از آﯾﻔﻮن ﻃﺮح ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻋﮑﺲ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﺒﻮ
ﭼﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ آﯾﻔﻮن اﻋﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

اﻣﺎ ﻃﺮح ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﭘﺸﺖ آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺸﺨﺼﻪ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ آﯾﻔﻮن  8و ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8را در زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن ﮐﺎر ﺑﮕﺬارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل داد.
ﺣﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮا اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ روﺑﺮو ﺷﺪه و ﺗﻼش ﻫﺎی آن ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﺗﺎچ آی دی در زﯾﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﻔﻮن  8راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺗﻼش ﻫﺎی واﺣﺪ  Authen Tecدر اﭘﻞ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزی اﯾﻦ اﯾﺪه

ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﺳﻮﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺪارد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﭘﻞ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﻪ ﺳﺎل  2018ﻣﻮﮐﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺧﺒﺮ
ﺑﺪﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﺳﻨﺴﻮر  3Dﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ در دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ آﯾﻔﻮن  8ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺑﺮای آﻧﻼک ﮐﺮدن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ دﮐﻤﻪ ﻋﻘﺒﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه از  Touch IDرﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﻣﯿﺎن اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ؛ در ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8و اس 8
ﭘﻼس اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن
روی ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ از آﯾﻔﻮن  8اﭘﻞ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎد دﮐﻤﻪ ﺗﺎچ آی دی ر ادر ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺗﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎی دورﺑﯿﻦ
دوﮔﺎﻧﻪ آن دارﻧﺪ.
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