ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی را ﭘﯿﺶ از اﭘﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﭘﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » «FaceIDاز ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
آﯾﻔﻮن  10اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﯾﺎدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺎراﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ آن ﮐﺮده ،و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ

رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﭼﻤﺪار اﭘﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﺳﺎل  2015ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺳﻪ ﺑﻌﺪی را
در ﻗﺎﻟﺐ وﯾﮋﮔﯽ » «Windows Helloﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ،و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در

ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در وﯾﻨﺪوز  ،10ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه
و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ دﺳﺘﮕﺎه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
وﯾﻨﺪوز ِﻫﻠﻮ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﺮاه »ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو  «4ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﻧﻮر ﻓﺮوﺳﺮخ ﺑﻪ
ﭼﻬﺮه ﮐﺎرﺑﺮ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﺎص ،ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روش

ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮرده و ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد دوﻗﻠﻮﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎن را ﻧﯿﺰ از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ.
دورﺑﯿﻦ  Mouseﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از Windows Hello
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  Windows Helloﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر را در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﻟﭙﺘﺎپ ﻫﺎﯾﯽ )ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  (10ﮐﻪ از دورﺑﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯽ ﺑﻬﺮه اﻧﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﻨﺪوز ِﻫﻠﻮ از ﻃﺮﯾﻖ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ
ﻣﻌﻤﻮﻻ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻟﭙﺘﺎﭘﯽ ﮐﻪ
ً
در ﺟﺎی ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﮑﻨﺮ ﭼﻬﺮه
در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و راﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ.

از ﻧﻈﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده Windows Hello
روی دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ در واﻗﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﺘﺎ ،ﭼﻬﺮه ﮐﺎرﺑﺮ را
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم اﭘﻞ ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﺷﯿﻮه ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد اﭘﻞ ﺑﺎ اراﺋﻪ وﯾﮋﮔﯽ  ،FaceIDﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار آن ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن
 10و ﮐﻤﺒﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن در ﻣﺎه ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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