
 

 

Blockchain در نظارت تصویری : مزایا و چالش ها 

 در نظارت تصویری استفاده کرد؟ Blockchainچگونه می توان از 

 مورد زیر استفاده کرد: 2از این تکنولوژی می توان در  Potheirطبق گفته 

 کند یچهره را برآورده م صیتشخ فیو وظا ازهایمتمرکز که ن ریغ رساختیز کی جادیا -1

هوشمند و انتقال پرداخت به داده  یسفارش ها در قراردادها تیتثب انیپرداخت از مشتر افتیدر -2

 .کندیهوشمند را امضا م یکه قراردادها ییکاو شرکت و آنها

کننده ارائه آن را به مصرف یهاحلنسخه از راه کیکند  یکمک م رمتمرکزیغ رساختیز کیبه  ازیما ن

 میکوچک در سراسر جهان ارزان تر کن یخانه ها و کسب و کارها صاحب یو محصول خود را برا میده

دارد ما  یادیبه منابع فشرده ز ازیاست و ن نهیپرهز یوتریکامپ یینایب یچهره و فناور صیامروز تشخ.

 یبرا بایز یحال معمار نیبه ا یو به کاربران بالقوه کسب و کار عالقه مند میدار یحل کار راه کی

 اریکه بس لیدل نی. به ارندیتوانند مورد استفاده قرار گ ینم یبازار عموم یراه حلها ارائه یبرا کیکالس

داده  انیتوسعه راه حل خود تا بتواند کار پردازش در م یقصد دارد برا Faceter.بنابراین بر است  نهیهز

 .حل را کاهش دهدراه نیا متیبه شدت ق تواندیم ییتمرکززدا نیانجام دهد ا Blockchainصنعت  یها

 



Potheir  گفت:حتی اگر ما داده هایEtherrum  ت پریاز آنچه که در حال حاضر در ک شتریبار ب ۵را

در حال  pos نکهیقابل قبول است با توجه به ا یما از نظر مال یهنوز هم برا میارائه ده میریگیداده م یها

سخت  یهستند و آنها دارا شیدر حال افزا زین نیاز عالقمندان به دو کاب تیمحبوب شیحاضر در حال افزا

 .تقاضا است شیداده در حال بزرگ شدن و افزا یکمتر از استخرها یوافزار هستند اما داده کا

 

 یها گاهیشبکه باشند که با پا تیاز ساختار امن یتوانند بخش یم انیهوشمندانه با مشتر یقراردادها ندهیدر آ

 نیماش،گمشده  یبچه ها ،از مجرمان متعهد یریقادر خواهد بود تصاو سیپل نیاند بنابراادغام شده سیپل

 .کند عیرا در شبکه توز رهیربوده شده و غ یها

 در نظارت تصویری Blockchainمزایاس استفاده از 

در سراسر جهان  انیمشتر یاصل یاست که دو نگران یورو عوامل بهره متیدر ق Blockchainبرتری 

به دنبال راه  یشتریب انیدر حال حاضر مشتر رایباشد ز تیمز کیتواند  یم نینصب ا دگاهیاست و از د

 .هستند متیارزان ق یحل ها

Potheir  :همانطور که در باال ذکرشده است استفاده از فناوری گفتBlockchain تواند به طور قابل  یم

باشد من فکر  دئویو انیپردازش جر ییچهره و بهبود کارا صیتشخ یها ستمیس نهیباعث کاهش هز یتوجه

ما بهره مند شوند هم کاربران  یاز تکنولوژ یریکنندگان در بازار نظارت تصوهمه شرکت کنمیم

کاربران این  رهیها و غ دهسازندگان سخت افزار نصب کنن نیبزرگ و همچن یهاو هم شرکت یخصوص

 یستمهایکسب و کارها با رواج س کهیتر و راحت تر کنند در حال منیارا فرصت را دارند تا طندگی خود 

با استفاده از  تواندیم یفروشخرده صاحبکه هر .وی افزود کار خواهند کرد  شتریب یرینظارت تصو

داده ها و به اشتراک  گاهیتبادل داده ها و حفظ پا Blockchainالبته در  دیکسب نما Faceterی تکنولوژ

 .آسان است اریآنها بس یگذار



 

 آیا دراین میان چالش هایی وجود دارد؟

 :عبارتند از یچالش ها نیمهم تر زیبدون چالش ن یفناور چیه  Potheirبه گفته  

  دئویدر پردازش و ریحداقل تاخ  -1
و همسان  صیتشخ تا ها میبه فر میاز تقس دهدیمراحل را نشان م نیچند یا دئویهر دوره پردازش و

 چهره یساز

Potheir :شوند  یم یط وتریکامپ کی قیمراحل فقط از طر نیمحصوالت ما تمام ا یدر نسخه فعل گفت

 چکسیکه ه یبه طور میینما یم یمختلف را جدا ساز یهاگروه نیب فیشده ما تمام وظا عیاما در نسخه توز

دنبال  هکند البته در حال حاضر ب یم ادیسربار ها را ز ییجدا نیاز ا یهیبد .داردن بع رااز من ریتصو کی

 میکاهش آن هست یبرا ییراه ها

 تحمل شکست   -2
 نترنتیبه ا یباشد ممکن است دسترس داریناپا تواندیم وتریاز محاسبات هر کامپ یاریساخت بس یبرا

که  میکن میتنظ یخود را به گونه ا ستمیادامه داد ما  س یخاموش شود و یحت ایرا از دست دهد 

کند  تیهدا گرید یاهرا به گروه فیکند و وظا ییها را شناساشکست نیبتواند به طور خودکار ا

تا خودمان  میمجبور هست میمشابه ندار یهاستمیاستفاده در س یراه حل آماده برا چیاز آنجا که ما ه

 .میرا ده یستمیس نیچن

 



Potheir  گفت: اگر زمان راه اندازی پروژهFaceter در محافظت از  یمهم اریبس راتییتغ

 اریبس یاست که خواستار تقاضا GDPRاطالعات کاربران انجام شده است که شامل مقررات مانند 

 کی نیکرد بنابرا میخواه تیقانون خارج از قلمرو را کامل رعا نیموضوع گفت ا نیا یبرا یجد

 .ما است میت یبرا یگریچالش مهم د

 
 

 افزوده در امنیت فیزیکیمزیت استفاده از واقعیت  6

 
 نیاز ا زین تیمحبوب کرده است و امن ندهیمختلف به طور فزا یها نهیدر زم ARواقعیت افزوده 

تواند  یم اریدر اخت یتحوالت جار SI انتگرال یها ستمیس یبه طور خاص برا ستیقاعده مستثنا ن

 افزارو گوگل با سخت کروسافتیبزرگ مانند ما یهاباشد و استفاده از آن در شرکت دیمف اریبس

AR است دهیاز آن گرد زیزات نیآسان به تجه یدسترس. 

 

 :  ARمزایای استفاده از 

 زمان پاسخگویی حادثه -1



AR قاعده مستثنا  نیاز ا زین تیمحبوب کرده است و امن ندهیمختلف به طور فزا یها نهیدر زم

 دیمف اریتواند بس یم اریدر اخت یانتگرال تحوالت جار یها ستمیس یبه طور خاص برا ستین

 یافزار دسترسو گوگل با سخت کروسافتیبزرگ مانند ما یهاباشد و استفاده از آن در شرکت

 .است دهیاز آن گرد زیزات نیآسان به تجه

 

 :ایمنی کارکنان -2
شود و  یمکان در زمان واقع یابیرد قیتواند از طر یم یتیدهندگان و پرسنل امنپاسخ یمنیا

به موقع و  زین یمنیتماشا کنند ا دهدیدهد تا محل کار پرسنل را نشان م یبه کاربران اجازه م

محدوده  یبارها و مشاهده محدوده ها یزیاز چه چ دنید ییتوانا ابدییم شیکاهش خطر افزا

 .شودیفراهم م قیهستند از طر یرینظارت تصو زاتیتجه ملکه شا

 زاتیتجه یخراب -3
و استفاده از  ستمیدر نقشه س وبیمع زاتیتجه شیتوانند با استفاده از نما یم یتیمحققان امن 

را انجام دهند تا  یتیاقدامات امن یتیامن زاتیتجه یبه حداقل رساندن خراب اریع یفناور

 یبخشمتصل را به عنوان  یدستگاه ها ریکارشناسان موضوع بتوانند اتصاالت کانال ها و سا

تواند پرسنل حوزه را در  یکنند سپس کارشناسان موضوع م ییشناسا یابی بیعاز روند 

 یتا برا ندیدر مورد مشکالت بالقوه مستقر نما شتریجهت اخذ اطالعات ب راتیتعم یهاپروتکل

خدمات را گسترش  یآنها قراردادها تیامن ریکه مد ییبه شرکتها یو نگهدار ریتعم یها تیفعال

 .ارائه دهند تداده اس

 یمشتر تیرضا -4
را بهبود بخشد  یتیامن اتیاز عمل یکل تیرا به حداقل برساند و رضا یتواند درک مشترک یم 

 یدگیچیبه سرعت با پ یرونیو ب شودیشناخته م یضرور اریاغلب به عنوان بخش بس تیو امن

 یتواند به طور قابل توجه یرود و م یم نیها از ب یاند ها و خروج یبرا یتیامن زاتیتجه

آسان باشد اگر  انیمشتر رندگانیگمیتصم یدهد که درک آن برا شینما یرا به گونه ا طالعاتا

 یراه تواندیم AR یداده ها شیهزار کلمه ارزشمند باشد نما کی ایگو یواقع ریتصو کی

 رندگانیگمیو تصم انیپزشکان و مشتر نیب یدر کنار هم قرار گرفتن شکاف آگاه یمناسب برا

انتظارات  یکند تا به درست یکمک م یتیامن نیبه مسئول نیباشد همچن رگبز یشرکت ها یاصل

 .کنند میها تنظرا در شرکت یتیدر مورد مسائل امن داریگفتگو معن لیآموزش پرسنل و تسه

 سفر  نهیهز -5

مورد  ابانیسفر را کاهش دهد شرکت ارز یها نهیتواند هز یم یتیامن یبا روش ها ARادغام 

موضوع خاص  کیمتخصص در  کیبه  ازین ای تیسا کیاز  یتیامن یزیانجام مم یبرا ازین

 یتیامن یروش ها ARادغام تواند با  یم زاتیبه تجه ازیمحل دور در هر زمان و ن کیدر 

 لیاتومب یاقامت یهتل ها ییهوا یها طیبل دیدر خر یبه کاهش قابل توجه رو منج ابدیکاهش 

 .مربوط به سفر گردد یهانهیهز ریها و سا

 

 کمک به متخصصین از راه دور -6

مورد  یمهارت ها شیافزا قیاز طر توانندیم شودیدر آنها ادغام م ARکه  یتیامن یبرنامه ها

مثبت را به دست آورند متخصصان در هر  ازاتیخاص و از راه دور امت یدر مکان ها ازین



 کیبا استفاده از  یاز هر مکان یبه طور فور یانهیبه کارکنان در هر زم تواندیموضوع م

 نیرا به صورت زنده ارائه دهند. به هم ییها ییهمراه متصل شوند و راهنما فندستگاه تل

و راه حل ها در  هاهیتوص یتیامن یها ییتوانند راهنما یمستقر م یکارشناسان موضوع بیترت

را  یکامل و موثرتر یارائه دهند که امکان همکار یدیکل رندگانیگمیرا به تصم یزمان واقع

خود را  یهاشوند و به سرعت مهارت تیهدا هاوهیدر انجام بهتر ش نندتوا یم یدهد کسان یم

 .در خانه آماده کرد یررسمیغ یهاآنها را با آموزش توانیم بیترت نیبهبود بخشند به ا

 ؟الزم است یزیچه چ دیشد یدر مقابل گرما یپ یآ یها نیمحافظت از دورب یبرا

 یهاو در زمان کندیم فایرا ا یکاربر یدر نظارت و حفاظت از نهادها یدینقش کل IP یها نیامروز دورب 

وجود دارد مورد استفاده قرار گرفته  دیشد یکه گرما یا ژهیو یها طیدر مح IP یها نیمختلف دورب

 .است ازیمورد ن ژهیو یها محافظت ها نیدورب نیحفاظت از ا یمکان ها برا نیو در ا شوندیم

 یبرا یپ یآ نیدورب یبه عنوان چگونه جعبه ها یفناور ادداشتی کیدر  Kintronicsاین نکته توسط

که  ستیبه گفتن ن یازیشده از مطرح شده است ن یدر درجه حرارت باال طراح یکاربرد یبرنامه ها

وجود دارد  زین یشود اما موارد یاستفاده م ییبا کاربر نها ینظارت بر نهادها یبرا یپ یآ یها نیدورب

در  هانیمحافظت از دورب یبرا طیشرا نیهستند در ا ازیدهد مورد ن یرخ م دیشد یگرماکه در  در آن 

 است. ازیمورد ن ژهیو یهابرابر گرما محفظه

 شیمانند آزما دیرارت شدبا ح یها طیمح گرید ایانفجار و  یبه مشاهده درون کوره ها ازیاگر شما ن 

شده که در برابر  یدارد که به صورت طراح ژهیو یها نیبه استفاده از دورب ازیشما ن دیموتور موشک دار

 ای تیدو درجه فارنها واز هفتصد و پنجاه  شیتواند ب یها م طیمح نیمحافظت گردد. ا نیحرارت از دورب

 .باشد گرادیدرجه سانت ۴۰۰

 طیمح دیبا درجه حرارت باال است با یهاطیدر مح یسد دفاع نیاول نینکته محفظه دورب نیبا توجه به ا

کار مناسب  نیا یبرا یومینیو آلوم یکیپالست یمحافظت و محوطه ها نیخشن را از زنده نگه دارد و همچن

ساخته شده از فوالد  محفظهتواند درد را حفظ کند و انتخاب درست  یماده نم نیا رایز ستیو استاندارد ن

 طیاتاق دوگانه است تا بتوان از انتقال حرارت از مح یمحصوالت دارا نیضد زنگ جال داده شده است ا

 .کرد یریجلوگ نیبه دورب

شوند و گرد و خاک را به  فیشود ممکن کث ینصب م نیکه دورب ییها طیبا توجه به مح نیعالوه بر ا

با درجه  طیکار را در مح نیاز ا یخاص زمیره محفظه مکانمحفوظ کردن پنج یجمع کنند برا یراحت

هستند  ییهوا نعبهتر محفظه ها شامل موا طیتوان انجام داد در شرا یشستشو با آب نم لهیحرارت باال به وس

 یو برا یو نگهدار ریبه تعم ازیاز کمپرسور هوا و به جهت کاهش ن ستمیس .کندیجلو را پاک م شهیکه ش

 .شودیاستفاده م بر روی شیشهرسوبات گرد و غبار  لیاز تشک یریجلوگ

 پنجره محفظه

از مواد ویژه ای ساخته شده است که نه تنها برای حفاظت در دمای باال ،بلکه در مکان هایی که نیاز به 

مقاومت در برابر حرارت باال و شوک حرارتی دارد نیز مورد استفاده است.نمونه هایی از اسن شیشه ها 



Pyrex شه کوارتز و شیشه های خمیری که البته نوع شیشه هم بستگی به دمای محل و همچنین نوع ، شی

 دوربین دارد.

استفاده کرد اگر  دهیحرارت د شهیتوان از ش ینباشد م گرادیدرجه سانت 2۰۰از  شیاگر درجه حرارت ب

 یهاوهیبه ش یحرارت یها نیاست دورب ازیکوارتز مورد ن شهیباشد ش گرادیدرجه سانت ۴۰۰درجه حرارت 

کنند  یکار م ینور یهانیمختلف در دورب یدارند که در طول موجها ییسنسورها رایدارند ز ازین یمختلف

 گرادیدرجه سانت 2۰۰ یدر دما تواندیکه م کنندیاستفاده م ومیسلن - یرو شهیبه عنوان مثال آنها از ش

 ۴۰۰ یبه کار در دما ازیکه شما ن یکند هنگام یم را فراهم 14- 7.5انتقال طول موج  نیاستفاده شود، ا

تا  7۵ یهاطول موج تواندیواضح که م اریبس شودیاستفاده م Sapphire شهیاز ش دیرس گرادیدرجه سانت

 .را تحمل کند متریلیم 12۵

 خنک کننده

در  اتیعمل دهدینمود خنک کننده هوا اجازه م یخنک ساز زیآب ن ایهوا  قیاز طر توانیحال م نیبا ا

و خنک و  کندیسرعت عمل م نیانجام شود خنک کننده آب با باالتر گرادیدرجه سانت ۸۰تا  طیمح یدما

 نییرا تع اتیعمل یاحداکثر دم انیجر زانیباشد به عالوه م گرادیدرجه سانت 2۰گرمتر از  دینبا یآبرو

و  میعمل کن گرادیدرجه سانت 2۰۰تا  میتوان یباشد ما م2l/min انیبه عنوان مثال اگر سرعت جر کندیم

 .شود ینگهدار گرادیدرجه سانت 2 یدر داخل محفظه در دما

 

 

  

 

 


