
فناوری تشخیص چهره چیست و چه 
 کاربردی دارد؟
سال   در  چهره  خودکار  تشخیص  چارلز   ۱۹۶۰سیستم  ولف،  چان  هالن  بلدسو،  وودی  شد.  پدیدار 

بیسون از اولین افرادی هستند که بر روی یک رایانه کار کردند تا بتواند چهره انسان را تشخیص 
دهد و این آغاز استفاده از دوربین مدار بسته برای تشخیص چهره بود تا اولین سوال در این حوزه 

این   ” صورت بگیرد که به  تا  مقاله آموزشی سعی میکنیم  این  فناوری تشخیص چهره چیست؟” در 
بدهیم پاسخ  بسته  مدار  دوربین  های  سیستم  حوزه  در   .سوال 
این تکنولوژی در آن زمان امری نشدنی و شگفت به حساب می آمد. اولین پروژه تشخیص چهره آن 

ماشی )انسان_  نام  با  کامپیوتر  روی  بر  گرفتها  عنوان   .ن( 
به مرور زمان با استفاده روز افزون و زیاد مردم از دوربین های مدار بسته و سیستم های امنیتی  
گرفت قرار  نیز  بسته  مدار  های  دوربین  اغلب  در  کاربردی  بسیار  قابلیت   .این 

 .در ادامه با ما همراه باشید فناوری تشخیص چهره چیست  برای پاسخ به سوال اینکه

چه   با  مطلب  این  در 
مواردی آشنا می شویم  

  ؟

 برد دوربین مدار بسته •
دوربین   • برد  درباره  هرآنچه 

 مدار بسته باید بدانیم 

 
 دوربین مداربسته 

تشخیص چهره  
دوربین   در 

 مدار بسته
سوال به  پاسخ  فناوری   برای 
چیست چهره  بگوییم   تشخیص  باید 

همان یا  و  چهره  تشخیص   که 
Face Detection بسته مدار  فناوری جدید در دوربین های  از   IP یک  یکی  آید،  به شمار می 

چهره  تشخیص  قابلیت  کاربردی  فناوری  از  که  است  این  آنالوگ  بسته  مدار  های  دوربین  معایب 

https://infinity-cctv.ir/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://infinity-cctv.ir/?p=32505&preview_id=32505&preview_nonce=46599cc09c&preview=true#part1
https://infinity-cctv.ir/?p=32505&preview_id=32505&preview_nonce=46599cc09c&preview=true#part2
https://infinity-cctv.ir/?p=32505&preview_id=32505&preview_nonce=46599cc09c&preview=true#part2


باشند نمی   .برخوردار 
تش فناوری  که  ای  بسته  مدار  های  دوربین  بسته  در  مدار  دوربین  دارد،  آنها وجود  در  خیص چهره 

مشخصات ظاهری فرد را مانند چشم، ابرو، چانه، لب و دیگر مشخصات صورت را در سیستم خود  
ثبت می کند و در صورت نیاز به پیگیری های تردد کاربر مدنظر دوربین مدار بسته مشخصات فرد  

تا تطابق می دهد. همچنین با استفاده از فناوری   را با اطالعاتی که در سیستم خود ذخیره کرده است
 .تشخیص چهره از روی فیلم ذخیره شده نیز می توان چهره فرد مورد نظر را تشخیص داد

 
 طرز عملکرد قابلیت تشخیص چهره •
 کاربرد فناوری تشخیص چهره چیست •
 فناوری تشخیص چهره مناسب چه اماکنی است؟ •
 تکنولوژی تشخیص چهره •
فناور • چهره مزایای  تشخیص  ی 

 چیست 
چهره  • تشخیص  فناوری  معایب 

 چیست 
اپلیکیشن های قابلیت تشخیص چهره  •

 در موبایل
کالم آخر راجع به فناوری تشخیص  •

 چهره چیست 

نکاااات مهااار دربااااره 
فنااااااوری تشاااااخیص 

 چهره

لیت تشخیص  طرز عملکرد قاب
 چهره

سوال پاسخ  و  معرفی  از  فناوری  بعد 
چیست چهره  به   تشخیص  باید 

 .چگونگی عملکرد این قابلیت بپردازیم
کردیم  اشاره  تر  قبل  در  که  همانطور 
قابلیت تشخیص چهره در دوربین های  
و   دارد  کاربرد  شبکه  تحت  بسته  مدار 
طرز عملکرد آن به این صورت است 

از   تصاویر  ابتدا  در   طریق روشکه 
VCA   تصویر و  شوند  می  آنالیز 

خصوصیات   به  توجه  با  اشخاص 
ظاهری چهره افراد در سیستم مرکزی  
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و یا دیگر دستگاه های ضبط دوربین مدار بسته ثبت  NVR دستگاه دوربین مدار بسته یعنی همان
رد نظر  میشود و در صورت نیاز و یا تردد یک فرد میتوان با جزئیات دقیق ساعت و تاریخ فرد مو

 .را در فیلم سیستم شناسایی کرد

 کاربرد فناوری تشخیص چهره چیست

و تجهیزات سیستم های امنیتی و نظارتی، دوربین مدار بسته ای  فروشگاه دوربین مدار بسته در اکثر
آید،  شمار  به  شده  شناخته  و  معتبر  های  برند  جزء  و  باشد  دارا  را  چهره  تشخیص  تکنولوژی  که 
میباشد ویژن  هایک  برند  از  بسته  مدار  های   .دوربین 

چشما بسته  مدار  دوربین  فروشگاه  حالت  هر  در  با  اما  هایی  دوربین  که  است  مفتخر  آریا  بیدار  ن 
و  کند  شما  تقدیم  شده  تضمین  گارانتی  و  و ضمانت  مناسب  قیمتی  با  را  چهره  تشخیص  تکنولوژی 

مجرب و حرفه ای  نصاب دوربین مدار بسته با معرفی یک نصب دوربین مدار بسته همچنین برای
کند برآورده  بسته  مدار  دوربین  نصب  از  را  شما  نیاز   .تمام 

ها برند  از  چهره  تشخیص  قابلیت  با  بسته  مدار  دوربین  مدلبهترین  دوربین  ویژن،  -DS یک 
2CD8A46G0-IZHS  قابلیت که  است  بسته  مدار  های  دوربین  بهترین  از  یکی  که  میباشد 
 .تشخیص چهره را دارد

 

 بهترین دوربین مدار بسته دارای تکنولوژی تشخیص چهره کدار است؟ 

با استفاده از فناوری تشخیص چهره میتوان از نظر امنیتی حفاظتی قدم مهمی را در برخی از مواقعع 
 .برداشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت

 : فنعععععاوری تشعععععخیص چهعععععره معععععی پعععععردازیم در ایعععععن قسعععععمت بعععععه توضعععععی  کعععععاربرد
 ایجععععععععاد امنیععععععععت در برابععععععععر مشععععععععاغل پععععععععر خطععععععععر در برابععععععععر سععععععععرقت •

به عنوان مثال یکی از کاربردهای فناوری تشخیص چهره چیست، این است کعه در برابعر برخعی از 
مشاغل پرخطر که امکان سرقت و دزدی در آنها زیاد میباشد و امکان ایجاد امنیت بعه تنهعایی کعاری 
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ار است میتوان از دوربین های مدار بسته ای که این قابلیعت را داشعته باشعند اسعتفاده کعرد تعا در دشو
 .صععععععععععععورت بععععععععععععروز حادثععععععععععععه بتععععععععععععوان سععععععععععععارقین را پیععععععععععععدا کععععععععععععرد

 کعععععععععععععععععععععاهش تمعععععععععععععععععععععا  فیزیکعععععععععععععععععععععی انسعععععععععععععععععععععان •
در برخععی از از امععاکن بععرای ورود و خععرون کععاربران و یععا کارمنععدان از روش هععایی همچععون اثععر 

د، با استفاده از قابلیت تشخیص چهره که یک هوش مصنوعی به شمار می آید انگشت استفاده می کنن
 .میتعععوان ورود و خعععرون افعععراد را بعععه صعععورت خودکعععار و توسعععط تشعععخیص چهعععره انجعععام داد

 بیشعععععععععععععععععتر شعععععععععععععععععدن راهکعععععععععععععععععار هعععععععععععععععععای امنیتعععععععععععععععععی  •
 در مشاغلی همچون بانک ها، صرافی ها و از این قبیل از شغل ها به دلیل وجود امانت مردم و وجه
رایج در آن مکان، استفاده کردن از راهکارهایی که باعث ایجاد امنیت بیشتر شعود جعزء روش هعای 
موثر و قابل قبول می باشد، پ  از استفاده از فناوری تشخیص چهره در اینجور از اماکن به عنعوان 
 .یععععععععععععععک امععععععععععععععری ضععععععععععععععروری بععععععععععععععه شععععععععععععععمار مععععععععععععععی آیععععععععععععععد
 تفعععععععععععععععععععاوت تشعععععععععععععععععععخیص چهعععععععععععععععععععره و شناسعععععععععععععععععععایی چهعععععععععععععععععععره

 FACE و فناوری شناسایی چهره و یا همان  Face Detectionو یا همانفناوری تشخیص چهره  
 Recognition با هم متفاوت است. همانطور کعه در قبعل تعر بعه توضعی  فنعاوری تشعخیص چهعره

ه این فناوری قادر نمی باشد تعا تفعاوت بعین چهعره هعای افعراد را چیست پرداختیم باید مجدد بگوییم ک
شناسایی کند اما در فناوری شناسایی چهره این قابلیت را دارد چهره های افراد مختلف را از یکدیگر 

 .شناسایی کند و در صورت ورود یک فرد غریبه در یک سیستم امنیتی هشدار دهد

 ت؟ فناوری تشخیص چهره مناسب چه اماکنی اس

برای پاسخ به این سوال بهتر است بگوییم که پیشنهاد می شود اگر محیط مد نظر شما از نظر امنیتی  
تشخیص  قابلیت  که  کنید  استفاده  بسته  مدار  از دوربین های  که  بهتر است  اهمیت است  بسیار حائز 

، بانک ها، چهره را داشته باشند، اما این فناوری در مکان های شلوغ و مهم مثل مکان های دولتی 
ترمینال ها، فرودگاه ها و … بسیار مهم و مناسب است. همچنین از این فناوری در اتاق مدیریت و 

 .اتاق کنترل نیز استفاده می کنند
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 مزایای فناوری تشخیص چهره چیست 

بعد از عنوان کردن توضی  کلی در خصوص سوال فناوری تشخیص چهره چیسعت بایعد بعه توضعی  
 : مزایعععععععععععععععععای ایعععععععععععععععععن فنعععععععععععععععععاوری نیعععععععععععععععععز بپعععععععععععععععععردازیم

اولین و مهمترین مزایای فناوری تشخیص چهره می توان بعه افعزایش امنیعت و ایجعاد آرامعش بیشعتر 
 .اشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاره کعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرد

زمان و پردازش سریع است، فنعاوری  یکی دیگر از مزایای فناوری تشخیص چهره صرفه جویی در
تشخیص چهره معموال در کمتر از یک ثانیه زمعان میبعرد بعه همعین دلیعل در سعازمانها و شعرکتهای 
 .مختلععععععععععععععععععععف و مهععععععععععععععععععععم بسععععععععععععععععععععیار کععععععععععععععععععععاربردی اسععععععععععععععععععععت

ادغام شود، پ  می توان  افزار های امنیتی نرم فناوری تشخیص چهره این قابلیت را دارد که با دیگر
به عنوان یکی دیگر از بهترین مزیت های این فناوری قابلیت ادغام با سایر نرم افزارهای امنیتعی را 

 .اشاره کرد

 معایب فناوری تشخیص چهره چیست 

 : فناوری تشخیص چهره وجود دارد اشاره میکنیمقسمتی از مقاله به معایب و محدودیت هایی که در  
از اولین محدودیت های فناوری تشخیص چهره می توان گفت که در محیط هایی که میزان نور و  
شود می  کمتری  دقت  دچار  نیست  چهره  اسکن  باشد  پایین   .رزولوشن 

فناوری تشخ  باعث می شود که  لبخند زدن ساده  مانند یک  تغییر حاالت چهره  یص چهره  برخی از 
از   را  چهره  تشخیص  قابلیت  با  بسته  مدار  دوربین  بهترین  که  در صورتی  البته  شود  چالش  دچار 
داشت نخواهید  مشکالنت  این  از  کنید  تهیه  معتبر  بسته  مدار  دوربین   .فروشگاه 
گردن،   شال  کاله،  عینک،  همچون  وسایلی  دارای  فرد  اگر  بیومتریک  چهره  تشخیص  فناوری  در 

زیاد و از این قبیل از تغییرات باشد فناوری تشخیص چهره برای شناسایی چهره  آرایش غلیظ، ریش  
 .دچار مشکل میشود

 چه اپلیکیشن هایی برای قابلیت تشخیص چهره در گوشی همراه هستن؟

ما در این مقاله سعی بر این داشتیم تا شما را با برد دوربین مداربسته آشنا کنیم اما همانطور که گفته  
فاکتور و اصل برای داشتن برد مناسب در دوربین مدار بسته نصب مناسب توسط افراد شد مهمترین  
با تولید و فروش انواع دوربین های مدار بسته و همچنین   شرکت چشمان بیدار آریا  .مجرب میباشد

 ست  نصب دوربین در هر مکانی بهترین گزینه برای انتخاب شما
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 کالر آخر در راستای فناوری تشخیص چهره چیست 

طور کلی کامپیوترها، گوشی های هوشمند، دوربین های مدار بسته دارای فناوری و قابلیت تشخیص  
ل شدن و ایمن تر شدن محیط اطراف کاربران است، امیدواریم با مطالعه این  چهره هستند برای تبدی

مقاله)یعنی فناوری تشخیص چهره چیست( این فناوری را به طور کامل به شما معرفی کرده باشیم و 
بسته   مدار  دوربین  فروشگاه  در  که  را  ویژن  هایک  برند  از  بسته  مدار  دوربین  مدل  یک  همچنین 

 .ریا نیز وجود داد معرفی شده استشرکت چشمان بیدار آ

 


