ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه  FaceIDدر
 - iPhone Xدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺷﺎﯾﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
دﮐﻤﻪ ﻫﻮم ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد را از آﯾﻔﻮن ﻣﺪل ) Xﮐﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۰ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد( ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ اﭘﻞ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۳در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد )از ﺟﻤﻠﻪ در
آﯾﻔﻮن  ۸و  ۸ﭘﻼس(  TouchIDﻧﺎم دارد ،اﻣﺎ در ﻧﺴﺨﻪ  Xﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻃﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ

ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﮐﻤﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ  FaceIDﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺳﻮاﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ ،روﺷﯽ
ﮐﻪ ﻓﯿﻞ ﺷﯿﻠﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ آن را ﺳﺎده و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای اﭘﻞ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﯾﻔﻮن  10ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ آن را  TrueDepthﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺣﺴﮕﺮ ﻋﻤﻖ و ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﻧﻘﻄﻪ
ای )ﮐﻪ  ۳۰ﻫﺰار ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻏﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﻤﮑﻦ را از ﭼﻬﺮه ﮐﺎرﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ،از ﺟﺎ زدن ﻋﮑﺲ ﺻﻮرت
ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯽ و ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯽ آن را ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد A11 .ﮐﻪ ﻗﻮی
ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻮان ﭘﺮدازش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ زﻧﺪه و ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎی اﭘﻞ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺗﺎچ آﯾﺪی اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ در  ۵۰ﻫﺰار ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﺲ آﯾﺪی اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل  ۱در ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

