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ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،دی ۱۳۹۳
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﺎزل دارﻧﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Arcsoftﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم  Simplicamﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ روز ﺷﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮﺑﺎر ورود اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
ﯾﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ،ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 Archsoftاﻣﺮوز ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و اﻓﺮادی ﮐﻪ
 Simplicamرا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﭼﻬﺮه ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰ﻧﻔﺮ را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻪ
دورﺑﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺣﯿﻦ ورود
اﻓﺮاد ﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  Archsoftدر ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺘﺎ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد و ﺛﺒﺖ ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ،
ﭼﻨﺪﯾﺪ دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ رو ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮدارﻧﺪ ﺗﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻬﺮه
ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Simplicamﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ را از
دﺳﺘﻮرات ﺑﻌﺪی ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﭼﻬﺮه ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .از
ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ دﺳﺘﻮر را ﺑﻪ  Simplicamداد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﺎص ،ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری را
در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺮوع و ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج داد ﺗﺎ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﭼﻬﺮه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﺧﻄﺎر اﺷﺘﺒﺎه دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻋﻼن اﺧﻄﺎر را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل
و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را از دور ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن داﺋﻢ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در
ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺗﺮی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ زﯾﺎدش در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر آﻣﺎده ﻧﺸﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎروﻟﯿﻦ اﺳﭙﺎﻟﺪﯾﻨﮓ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Arcsoftاﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮان ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده از آن را
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﻮل ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ،ﯾﮏ آﭘﺪﯾﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻫﻢ ﺑﺮای
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دورﺑﯿﻦ را در داﺧﻞ ﻣﯿﺪان

دﯾﺪ آن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ  Dropcamﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص

زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺧﺎص ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در ﺣﺎل رخ
دادن اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
در ﻋﻮض ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺒﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﺮای آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

ﺧﻮد را از روی آن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و  Dropcamاﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻃﺮاف ﻣﺤﺪوده

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﮐﺎدر ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﯽ ای در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ  Arcosoftﺳﺎﺧﺘﺎری اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دارد
اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه آن وﻋﺪه داده ﮐﻪ دﻗﺖ دﺳﺘﮕﺎه در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و روزی ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را اﺗﻨﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

