ﺳﻮﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﻟﯿﺰری را ﺑﻪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی  ۲۰۱۹ﻣﯽ آورد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،دی ۱۳۹۷
ﺳﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﺑﺪون آﯾﻨﻪ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺴﮕﺮ  3ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﭘﺮدازش ﺑﺼﺮی وارد ﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ راﻫﮑﺎری
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در آﯾﻔﻮن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در
ﺳﺎل  2019را دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد اﻣﺎ

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر دﻗﯿﻖ ﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ
ً
اﭘﻞ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
 Face IDﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﮐﺎرﺑﺮ در آﯾﻔﻮن ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮاوی و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی
ﻧﻮری ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﺷﮑﻞ ﭼﻬﺮه او را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ راﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آن را
دارد ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ از  Face IDآﯾﻔﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻟﯿﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﭼﻬﺮه ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .روﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮋواک ﯾﺎﺑﯽ ﺧﻔﺎش ﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺴﺎم اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺳﻮﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت دﻗﯿﻖ ﺗﺮی از ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﮐﺮد از ﻓﺎﺻﻠﻪ  5ﻣﺘﺮی را دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺪی اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ وﺑﺴﯿﺎت وﯾﮋه ای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻖ را راه
اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ وﺑﺴﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری و ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آن در
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮدران ،ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ،رﺑﺎت ﻫﺎ و … ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺳﻨﺴﻮر  3ﺑﻌﺪی ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  2019ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

