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 های مداربستههای دوربینبررسی تکنولوژی
در این فصل، تکنولوژی های متفاوت دوربین های مداربسته مورد بررسی قرار گرفته، مزیت ها و معایب هریک مورد 

 بررسی قرار می گیرند.

 

 دوربین های آنالوگ: .1

ای ، دارای اجزهایندورب روند. اینتصویری به شمار میهای نظارتهای سامانههای آنالوگ، اولین نسل دوربیندوربین
ها، نای از جمله لنز، سنسور تصویر، تقویت کننده سیگنال تصویر و منبع تغذیه هستند. تصویر در این دوربیساده

به خارج  BNCویت کننده سپرده شده و مستقیماً از طریق رابط پس از دریافت از طریق سنسور تصویر، به مدار تق

  شود.به بیان دیگر، تصویر ماهیت آنالوگ داشته و دیجیتایز نمی شود.ارسال می
ی ، از روش دیگر)از آنجا که ماهیت دیجیتال ندارد( های آنالوگ، به جای تعداد پیکسلرزولوشن در تصاویر دوربین

ت تصویر یفی، کلیل پدیده شکست تصویر در تکنولوژی آنالوگاست، محاسبه می شود. به د 1که تعداد خطوط تصویر

یری در حوزه نظارت تصومحدود است. این تکنولوژی، مشکالت متعددی به میزان بسیار پایینی های آنالوگ دوربین
ند که در ادامه این متن ایجاد نمود، فلذا متخصصین به دنبال حل این مشکالت، راهکارهای جدیدتری را خلق کرد

 ساختار عمومی دوربین های آنالوگ به شرح زیر است: پردازیم.به آنها می
 

 
الوگ هایدوربین ساختار داخلی شماتیک .1 شکل  آن
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 (AHD, CVI,ATI,SDI) 2ی آنالوگتکنولوژی ارتقا یافته .2

 (آنالوگ HDارتقا یافته آنالوگ )معروف به  فناوریمعرفی 
های رای سیستمبمیالدی به عنوان جایگزینی  2010ال بار در سهای آنالوگ برای اولینسیستمدر  HD فناوری

 به صنعت نظارت تصویری معرفی گردید.  IPهای نظارت تصویری مبتنی بر مآنالوگ سنتی و سیست

های کواکسیال بلابر روی ک تری نسبت به تکنولوژی آنالوگ،قادر بود که تصاویر ویدئویی با کیفیت باال فناوریاین 

 فناوریبت به فناوری نستا حد زیادی پیچیدگی نصب و راه اندازی این  .بهم تابیده ارائه دهد)هم محور( و زوج 

 تر بود .های تحت شبکه پایینسیستم

ان کارشناس ،هنوز اثبات شده نبود و نسبتا هم گران قیمت بود فناوریکه این با این حال در آن زمان بعلت این

 آنالوگ از خود بروز ندادند. HDهای امنیتی رویکرد مناسبی در جهت استفاده از فناوری سیستم

زایش افدر چند سال اخیر به شدت های نظارت تصویری کیفیت سیستمافزایش از آنجا که تقاضا و انتظار برای 

دن ش صرفههرچه کارآمدتر و مرقون به های خود سرعت بخشیده و در جهتبه فعالیت فناوریصاحبان این  ،یافت

گیری پیدا کرد و آنالوگ سرعت روبه رشد چشم HD فناوریکه تا این آنالوگ به سرعت گام برداشتند، HD فناوری

بخش قابل نزدیک جایگزین  و در آینده باشددر صنعت نظارت تصویری می های مطرحفناوریهم اکنون جزء 

 خواهد شد.های آنالوگ سنتی سامانهتوجهی 

 

  ی آنالوگارتقا یافته فناوری ها درفرصت
 HD فناوری، کنیمآنالوگ را با هم مقایسه می HD فناوری، تحت شبکه و های آنالوگ سنتیفناوریهنگامی که 

 عبارتند از : مهم ترین آنها هایی در پروژه نظارت تصویری ایجاد می نماید کهفرصتآنالوگ 

های آنالوگ سنتی آنالوگ نسبت به قیمت و بازدهی سامانه HDقیمت تمام شده فناوری قیمت مناسب:  .1

 تحت شبکه است. تر از فناوریآنالوگ تاحدودی ارزان HDباشد و همچنین هزینه فناوری قابل رقابت می

برای انتقال تصویر، صدا و داده های  ، هااین نوع دوربین :امکان استفاده از بستر قبلی در پروژه .2

استفاده کنند. به بیان دیگر، اگر قباًل  4و یا زوج به هم تابیده 3می توانند از کابل های هم محور کنترلی

)در صورت سالم بودن و نویز پایین(،  داشته اید 6سامانه نظارت تصویری آنالوگ و کابل تصویر آنالوگ

 ز این تکنولوژی بهره برداری کنید. توانید بدون تغییر در بستر امی

در برخی از تکنولوژی  :امکان ارسال همزمان تصویر، صدا و داده های کنترلی بر روی یک کابل .3

، می توانید تمامی انواع داده ازجمله تصویر، صدا و داده های HDOCهای زیرمجموعه دوربین های 

ای هدرصورت استفاده از این تکنولوژی کنترلی را بر روی یک سیم منتقل نمایید، به همین دلیل،

 زیرمجموعه، نسبت به آنالوگ، سیم کشی کمتری خواهیم داشت.

 ارائه به قادر آنالوگ HD فناوری بر مبتنی تصویری نظارت هایسامانهوضوح تصویر بیشتر از آنالوگ:  .4

 FULLان، یعنی عرف بازار ایر تحت شبکه رزولوشن دوربین های)نزدیک  خوبتصاویری با وضوح تصویر 

HDاین . باشند( و در عین حال سادگی و هزینه پایین راه اندازی )مانند فناوری آنالوگ سنتی( می

                                                 
آنالوگ شناخته می شود، لکن از آنجا که این  HDو یا  HDOC (HD Over Coaxail). این فناوری در صنف نظارت تصویری بیشتر با نام 2 

 ایم.ارتقا یافته آنالوگ نامیدهفناوری در اصل برپایه مبدلی، داده را بر روی بستر کواکسیال )آنالوگ( جابجا می کند، ما آن را تکنولوژی 
3. Coaxial Cable 
4. Twisted pair 
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( برابر کیفیت تصاویر آنالوگ سنتی )چهار 1080pها در حال حاضر تصاویری حداکثر تا کیفیت سامانه

 .5ارایه می نمایند
آنالوگ، همانند تکنولوژی  HDهای مبتنی بر فناوری اندازی سامانهراه سهولت نصب و راه اندازی: .5

آنالوگ بدون نیاز به بستر شبکه و یا صدور مجوزهای موجود در  HDهای آنالوگ، ساده است. )سامانه

 شوند.(بستر تحت شبکه، راه اندازی می
های کمتر نسبت به سامانه آنالوگ تصاویر ویدئویی را با تاخیر HDفناوری  تاخیر کمتر در تصاویر: .6

های البته تاخیر دوربین های ارتقا یافته آنالوگ از دوربین دهد.مبتنی بر فناوری تحت شبکه نمایش می

 آنالوگ، کمتر است.

آنالوگ تصاویر ویدئویی را تا  HDهای مبتنی بر فناوری در سامانه انتقال تصویر در فواصل طوالنی تر: .7

 توان انتقال داد .ندارد در آنالوگ سنتی میحدود دو برابر فاصله استا

 

  ی آنالوگارتقا یافته فناوری ها درتهدید
ی هر فناوری مشکالت و تهدیدهایی دارد. برخی از مشکالت و تهدیدهای اصلی فناوری دوربین های ارتقا یافته

کنولوژی نیز مربوط به ماهیت این تآنالوگ مربوطه به استفاده از بستر کواکسیال و یا فقط یک زوج سیم است. برخی 

 باشند:است که برخی از این تهدیدها به شرح زیر می

باتوجه به محدودیت پهنای باند کابل کواکس و یا زوج سیم، حداکثر کیفیت : محدودیت کیفیت تصویر .1

این  مگاپیکسل محدود بوده است. 2.4ها توانسته اند ارائه کنند، به تصویری که تاکنون این تکنولوژی

 هایی با بیش از ده برابر رزولوشن هستیم.درحالی است که در تکنولوژی تحت شبکه، شاهد دوربین

با پیشرفت هایی که کرده، در  Ethernetساختار  بدون شک: از مزایای سوییچ و شبکه محرومیت .2

ارتقا  فواصل باال، حجم زیاد و پروژه های بزرگ، موجب کاهش هزینه بستر خواهد شد. لکن تجهیزات

 نیست. Ethernetی آنالوگ، از این مزایا محروم هستند، زیرا تکنولوژی انتقال داده آنها یافته

ل کاب از آنجا که این تکنولوژی از حداکثر پهنای باند: های چند تکهعدم امکان استفاده از کابل .3

صل شده و بعد به هم مت ها تکه شده باشندکند، در صورتیکه این کابلکواکسیال یا زوج سیم استفاده می

توان از آنها استفاده کرد. لذا در پروژه هایی که از بستر باشند، به دلیل کاهش پهنای باند در اتصالت، نمی

شده ها تکه نشود، باید توجه داشت که کابلکواکس برای این نوع سامانه نظارت تصویری استفاده می

 باشند.

قابل توجهی  6کنون، سازندگان، آنالیزهای روی دوربینتا: عدم وجود آنالیزهای هوشمند تصویری .4

 اند.ها ارائه نکردهبرای این تکنولوژی

امکان شکست کابل کواکسیال در زوایای بسته زیاد است و  ریسک باالی شکست کابل کواکسیال: .5

همچنین به دلیل بروز نویز در خم شدن کابل کواکس، این  در صورت شکست، قابل استفاده نیست.

 شوند.ولوژی ها با توجه به استفاده از حداکثر پهنای باند کواکس، دچار مشکل میتکن

های بهینه سازی تصویر ارائه شده قابلیت :WDRکیفیت پایین بهبود دهنده های تصویر از جمله  .6

تاکنون از کیفیت پایینتری نسبت به دوربین های  WDR ،AGC ،AWBها ازجمله بر روی این تکنولوژی

 تحت شبکه برخوردار بوده است. 

                                                 
5. http://www.hdanalog.com 
6. On edge analytics  
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از اسرار حل نشده از  یکی نیا:7صورت متناوببه  از بین رفتن بی دلیل سیگنال ویدیویی .7

 نیبدور انیدر م یاست اتفاق نادر دئویکه از دست دادن و یاست. در حال ی آنالوگهای ارتقا یافتهدوربین

و یافتن دلیل آن موضوع  نیا یابیقادر به رد شما معمواًلها، در این مدل دوربین ست،ین یتیامن یها

به  مربوطو  اتفاق افتادهخود  یبه خود صورتکه ازبین رفتن تصویر بهاست  نی. مشکل انخواهید شد

 نیکامل در ب دئویو از دست دادن و کاهش کیفیت تصویر. تواند نباشدنیز می ینصب و راه انداز یخطا

ست. ا جیراآنالوگ ارتقا یافته، خصوصاً وقتی بیش از یک سال از نصب آنها بگذرد، رویدادی  یهانیدورب

نیز تصویر ثابت خواهد ماند و تنها راه حل شما، خاموش و روشن کردن یا ریست کردن  از موارد یدر برخ

شود. ممکن وی سامانه گزارش نیز نمیکامل سامانه است. متاسفانه در برخی موارد، این مشکالت از س

 است با این مشکل چندین بار در یک روز مواجه شوید.

در بسیاری موارد، حتی دوربین هایی از یک برند و یک مدل در تکنولوژی  :8مشکالت در منابع تغذیه .8

ما ش ی آنالوگ، مصرف جریان و حتی ولتاژ متفاوتی دارند. این موضوع سبب می شود وقتیارتقا یافته

آمپر بکشید و حتی دوربین دیگری نیز همین مقدار جریان می  0.5ولتی،  12انتظار دارید دوربین 

  آمپر جریان می کشد. 2کشد،دوربین جدیدی که در همان پروژه نصب می کنید، 

در این دوربین ها، مشکالت گشیدگی تصاویر، سایه  :9سایه در تصاویر، کشیدگی تصاویر در حرکت .9

 ماندن رد جابجایی در تصویر و مواردی از این دست، زیاد گزارش شده است. در تصاویر،

گزارش شده که در برخی مواقع، مادون قرمز در این تکنولوژی ها بدرستی  :10مشکالت در مادون قرمز .10

 کند.کار نمی
 

 های ارتقا یافته آنالوگبستر مورد نیاز تکنولوژی
می توانند  TVIو  CVIمتفاوت است.  HDOC، در تکنولوژی های متفاوت بستر مورد نیاز انتقال تصویر، صوت و داده

همچون تکنولوژی آنالوگ،  AHDو  SDIتمامی داده ها را منتقل نمایند، لکن  ،( بر روی یک کابل )یا زوج سیم

 ها هستند.نیازمند بسترهای متفاوت برای انتقال هرکدام از این نوع داده

نام 

 تکنولوژی

 (Twisted pair)کابل شبکه   (Coaxial)کابل هم محور  

پخش  تصویر

 صدا

ضبط 

 صدا

پخش  تصویر کنترل

 صدا

ضبط 

 صدا

 پشتیبانی کنترل

از 
Ethernet 

SDI  * -  *  *  * -  *  * - 

CVI  -    -   - 

TVI  -    -   - 

AHD  * -  *  *  * -  *  * - 
 ی نظارت تصویری در انتقال تصویر، صوت و دادهیافته های ارتقابررسی تکنولوژی .1جدول 

در این تکنولوژی، هر کابل فقط یک نوع سیگنال را می تواند منتقل کند. مثالً اگر تصویر، صدا و کنترل را بخواهید منتقل کنید، نیاز *

 و یا سه زوج سیم دارید. Coaxialبه سه کابل 

                                                 
7. http://www.cctvcameraworld.com/hd-sdi-cameras-why-not-to-buy/ 
8. http://www.cctvcameraworld.com/hd-sdi-cameras-why-not-to-buy/ 
9. http://www.cctvcameraworld.com/hd-sdi-cameras-why-not-to-buy/ 
10. http://www.cctvcameraworld.com/hd-sdi-cameras-why-not-to-buy/ 
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 ی آنالوگیافتهارتقا در فناوری  انواع تکنولوژیمعرفی 

 AHD(Analog High Definition) فناوری 

، انتقال و پخش تصاویر ویدئویی با وضوح تصویر با کیفیت سازیذخیره جایگزین جهت تکنولوژییک  AHDفناوری 

HD باشد که توسط تولیدکنندگان تراشه میNextChip وEyenix   11رضه شده استبه بازار نظارت تصویری ع. 

 500تا فریم در ثانیه  25در   1080pو فریم در ثانیه  30در  720pقادر به انتقال تصاویر با کیفیت  AHDفناوری 

 اسکن یک از استفاده با فناوری این .12شود های از دست رفته انجام میکه این عمل با حداقل فرمباشد متر می

 . کندیم ایجاد جزییات بیشتر با تصویری ،تصاویر پرش و تاری بردن ازبین و هارنگ بازتولید جهت پیشرفته

سازگار  13های ترکیبیو در برخی دستگاه AHD، های آنالوگزگار با تمامی دوربینسا AHDدستگاه ضبط تصاویر 

های دوربین  عمومی سازگار با CMSافزار ی یک نرمدارامعموالً  هاDVRباشند ، این های تحت شبکه میبا دوربین

 هستند. AHD، آنالوگ و تحت شبکه

تقال نالبته قابلیت ا .است TVIو  SDIهای فناوریتر از نسبتا پایین AHD فناوریدر حال حاضر وضوح تصاویر 

و  تمام شده خرید تجهیزات یهای آنالوگ سنتی و همچنین هزینهسیستم با بیشتر و انطباقتصاویر در فواصل 

بیشتری  فروشآنالوگ  HDهای فناورینسبت به دیگر  AHD فناوریاندازی سیستم باعث گردیده که در کشور ما راه

 .داشته باشد

 
 AHD فناوریهای قابلیت

  1080p @ 25 fps (AHD 2.0) حداکثر رزولوشن

720p @ 30 fps (AHD 1.0) 

 فاصله انتقال تصویر
 متر500 (RG59) کواکسیال کابل

 متر150 (CAT5) تابیده زوج به هم

از  DVRپشتیبانی 
 هایفناوری

 تمامی برندها با تعداد کانال محدود آنالوگ سنتی

HD هاهای هم برند در تمامی کانالسازگاری با دوربین آنالوگ 

 برخی در ONVIF تحت هایدوربین از پشتیبانی تحت شبکه

DVRها 

 AHD 1.0 (TX and RX) استاندارد پروتکل

 AHDهای فناوری ویژگی .2جدول 

 
 AHDفناوری ی هابرخی از قابلیت

 960های با کیفیت پشتیبانی از دوربینH  ،720p ، 1080p 

                                                 
11. http://www.hdanalog.com /options/ahd.html 
12 . http://www.proto-x.net/en/tech/element/ahd-technology-720p-1080p-quality-via-a-coax-at-the-

distance-of-500-m-without-any-latency-and-losses 
13. Hybrid 
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  طوالنی فواصل صفر بر روی کابل کواکسیال در به نزدیکانتقال تصویر با تاخیر زمانی 

 به یازن عدم و قدیمی آنالوگ هایسامانه کشیکابل با سازگار و آنالوگ هایدوربین تمامی از پشتیبانی 

 AHD بر مبتنی هایسامانه با قدیمی آنالوگ هایسامانه بروزرسانی زمان در ساخت زیر تغییر

 ها با استانداردهای ضبط ترکیبی تصاویر دوربین(CIF/960H/720/1080p) 

 

 آنالوگ HD های با دیگر فناوری AHDمقایسه فناوری 
 تر نسبت به فناوری انتقال تصویر طوالنیSDI های زوج به هم تابیده کوتاهتر از فناوری و در کابلTVI 

 CVIو 

 های تر از فناورینکیفیت تصویری نسبتا پایی SDI  وTVI 

  انعطاف پذیری نسبتا محدود در تنظیماتDVR شبیه به فناوری ( هایSDI  وCVI  انعطاف پذیری . )

 TVIکمتر نسبت به فناوری 
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 CVI (High-Definition Composite Video Interface) فناوری

فوق  فناوریباشد. وی بستر آنالوگ را دارا میبر ر HD رزولوشنبا  قابلیت انتقال، ضبط و پخش تصاویر CVI فناوری

های یستمس یعنی شرکت داهوا توسعه یافته و به بازار ،از کشور چین توسط تولید کننده معروف محصوالت امنیتی

 720pمتر و 400تا فاصله  1080pقادر به انتقال تصاویر ویدئویی با کیفیت  CVI فناوری. امنیتی معرفی شده است

 .14باشدمتر می 500تا فاصله 

طور همزمان و بر روی یک کابل ، انتقال صدا و دیتا را نیز به است که همزمان با انتقال تصاویر قادر CVI  فناوری 

ل تصویر فقط انتقا که آنالوگ سنتی بر روی کابل کواکسیال فناوریهای مبتنی بر در سامانه .15کواکسیال انجام دهد

اعث باال که ب دو کابل مجزا باشدشد که برای انتقال صدا و تصویر نیز به این امر باعث میگرفت، و یا صدا انجام می

 .گردیدتر شدن پروسه نصب میوالنیرفتن هزینه زیرساخت و ط

باشد یک قابلیت بسیار کاربردی می ،، صدا و دیتا به صورت یکجا و همزمانی انتقال تصویراین قابلیت ضروری یعن

کشی و های کابلهباعث کاهش هزین را بسیار راحت کرده، CVI فناوریهای مبتنی بر اندازی سامانهکه نصب و راه

 .ه استنظارت تصویری شد اندازی سامانهتر شدن زمان راهزیرساخت و همچنین کوتاه

 یرنده )دوربین( و دستگاهانال ارتباطی دوطرفه بین دستگاه گیک ک ،بر روی کابل کواکسیال  CVI فناوریدر 

آالرم و ... در یک زمان ایجاد  ،  PTZ  ،OSDبه جهت ارسال دستورات کنترلی مانند کنترل  (DVR)فرستنده 

 شود.می

باشد که این ، صدا و دیتا به طور همزمان و بر روی یک کابل، یک قابلیت با ارزش میHDانتقال تصویر با کیفیت 

 وجود دارد. CVI فناوریهای نظارت تصویری مبتنی بر قابلیت در سامانه

های های انتقال تصویر در سامانهقابل مقایسه و رقابت با دیگر فناوری CVIکیفیت تصاویر ویدئویی در فناوری 

 TVIو  SDIهای تر از کیفیت تصاویر در فناوریباشد .کیفیت تصاویر در فناوری فوق کمی پاییننظارت تصویری می

 ین تفاوت کیفیت بسیار ناچیز است.که البته اباشد می

 
 CVIهای فناوری قابلیت

 1080p @ 25fps حداکثر رزولوشن

720p @ 30fps 

 متر 400تا  1080pمتر ،  500تا  720p (RG59) کواکسیال کابل فاصله انتقال تصویر

 متر200 (CAT5)زوج به هم تابیده 

از  DVRپشتیبانی 
 هایفناوری

 تمامی برندها با تعداد کانال محدود آنالوگ سنتی

HD های هم برند در تمامی سازگاری با دوربین آنالوگ

 ها کانال

 در ONVIF تحت هایدوربین از پشتیبانی تحت شبکه

 هاDVR برخی

 CVI 2.0 استاندارد پروتکل

 CVIهای فناوری ویژگی .3جدول 

 
 

                                                 
14 . http://elinetechnology.com/technology/hdcvi-the-hd-over-coax-solution 
15 . http://www.hdanalog.com /options/hd-cvi.html 
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 CVIفناوری  یهابرخی از قابلیت

 960های با کیفیت پشتیبانی از دوربینH  ،720p ، 1080p 

  در فواصل طوالنی تاخیر زمانی نزدیک به صفر بر روی کابل کواکسیالانتقال تصویر با 

 از های آنالوگ قدیمی و عدم نیهای  سامانهکشیهای آنالوگ و سازگار با کابلپشتیبانی از تمامی دوربین

 CVIهای مبتنی بر های آنالوگ قدیمی با سامانهسامانه روزرسانیبهبه تغییر زیر ساخت در زمان 

 بازپخش و زنده حالت دو هر در دیجیتال ومز قابلیت 

 ها با استانداردهای ضبط ترکیبی تصاویر دوربین(CIF/960H/720/1080p) 

  انتقال تصویر ، صدا و دیتا بر روی کابل کواکسیال 

 آنالوگ HD  هایفناوری دیگر با CVI فناوری مقایسه

 فناوری به نسبت ترطوالنی تصویر انتقال SDI و AHD  

  انعطاف پذیری نسبتا محدود در تنظیماتDVR (های شبیه به فناوریSDI  وCVI) انعطاف پذیری .

 TVIکمتر نسبت به فناوری 

 مانند فناوری  کواکسیال کابل روی بر دیتا و صدا ، تصویر انتقالTVI 
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 SDI (High-definition Serial Digital Interface)فناوری 

انجمن مهندسان » توسط 1989 سال در که است بر روی بستر آنالوگ  HDهای فناوری از یکی SDIفناوری 

 .شد ابداع SMPTEیا همان  «16تصاویر متحرک و تلویزیونی

معرفی گردید  1998این فناوری در سال  بوجود آمده است. SMPTE 292M استاندارد براساس HD-SDIفناوری 

و  ثانیه بر گیگابیت 1.485 حجم تا( کیفیت رفتن دست از و سازی فشرده بدون) خام HD تصاویر آن اساس بر که

 . 17شوندکواکسیال انتقال داده می کابل توسط 1080pو    720pبا وضوح تصویر با کیفیت 

 از اوریفن این بیافتد، جریان به تک کابل یک روی بر غیرفشرده دیجیتال ویدیوی تا دهدمی اجازه SDI18  فناوری

 واکسیالک کابل طریق از فرستادن سرهمپشت برای غیرفشرده دیجیتالی ویدیوئی هایسیگنال بیتی10 کلمات

 .کندمی استفاده

تصاویر بسیار با کیفیت در تمام طول شبانه روز و شرایط مختلف روشنایی بر بستر که قادر به انتقال   SDIفناوری

ن این انتقال ولیک باشد،نالوگ میآ یارتقا یافتههای دارای باالترین کیفیت وضوح تصویر در فناوری ،باشدآنالوگ می

از نظر کیفیت  SDI. به عبارتی فناوری باشدمتر می 150ین فاصله حداکثر ه اک شودتصویر در فواصل کوتاه انجام می

ال تصویر ، با این تفاوت که بستر انتقباشدیک میه فناوری تحت شبکه نزدتصاویر و فاصله انتقال تصویر تا حدی ب

و همچنین در  تر از فناوری تحت شبکه استزینهآنالوگ بوده و نصب و راه اندازی آن  ساده و کم ه SDIفناوری 

ا های آنالوگ سنتی در فواصل تاستاندارد سامانهکشی ها و کابلبه دلیل قابلیت سازگاری با زیرساخت SDIفناوری

 احتیاجی به تعویض بستر SDIبر فناوری  های مبتنیهای آنالوگ سنتی با سامانهجهت تعویض سامانه ،متر 150

 باشد.نمی انتقال تصویر

 

 
 SDIهای فناوری قابلیت

 1080p @ 30fps حداکثر رزولوشن

 فاصله انتقال تصویر
 متر 150تا  1080p (RG59) کواکسیال کابل

 متر 105 (CAT5) زوج به هم تابیده

از  DVRپشتیبانی 
 هایفناوری

 برندها با تعداد کانال محدود برخی از آنالوگ سنتی

HD آنالوگ 
های هم برند در سازگاری با دوربین

 هاتمامی کانال

 تحت شبکه
 ONVIF تحت هایدوربین از پشتیبانی

 هاDVR برخی در

 SMPTE 292M استاندارد پروتکل

 SDIهای فناوری ویژگی .4جدول 
  

                                                 
16 . Society of Motion Picture and Television Engineers  
17 . https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_digital_interface 
18 . Serial Digital Interface 
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 SDIها و مزایای فناوری برخی از قابلیت

 960های با کیفیت پشتیبانی از دوربینH  ،720p ، 1080p 

 در فواصل طوالنی انتقال تصویر با تاخیر زمانی نزدیک به صفر بر روی کابل کواکسیال 

 به  نیازهای آنالوگ قدیمی و عدم های  سامانهکشیهای آنالوگ و سازگار با کابلپشتیبانی از دوربین

های های آنالوگ قدیمی با سامانهسامانه روزرسانیبهدر زمان  متر( 150در فواصل تا ) تغییر زیر ساخت

 SDIمبتنی بر 

 بازپخش و زنده حالت دو هر در دیجیتال زوم قابلیت 

 ها با استانداردهای ضبط ترکیبی تصاویر دوربین(CIF/960H/720/1080p) 

 

 آنالوگ HD  هایفناوری دیگر با SDI فناوری مقایسه

 های آنالوگکیفیت تصویر باالتر از تمامی فناوری 

 های آنالوگ ترین فاصله انتقال تصویر در بین فناوریکوتاه 

  انعطاف پذیری نسبتا محدود در تنظیماتDVR شبیه به فناوری( هایSDI  وCVI انعطاف پذیری . )

 TVIکمتر نسبت به فناوری 
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 TVI (High-Definition Transport Video Interface)فناوری 

های نظارت تصویری است که قادر به انتقال تصویر با های پیشرو و نوین در عرصه سامانهاز فناوری TVIفناوری 

 2012ل سان تکنولوژی در . ایاستکابل کواکسیال ر بر روی یبدون تاخ ،، صدا و دیتاصویر باالکیفیت وضوح ت

 .19بداع شدها TechPoint توسط کمپانی آمریکایی

 به DVR و دوربین بین دوطرفه ارتباطی کانال یک کواکسیال کابل روی بر CVIهمانند فناوری   TVI فناوری در  

ین یکی از سازگارتر TVIفناوری  .شودمی ایجاد...  و آالرم ،PTZ ، OSD کنترل مانند کنترلی دستورات ارسال جهت

 720pباشد که توانایی انتقال تصاویر ویدئویی با کیفیت های نظارت تصویری میههای استفاده شده در سامانفناوری

 .20متر را دارد 500تا فاصله   1080pو

یک سامانه نظارت  های آنالوگ سنتی درهای تحت شبکه و دوربینقادر به یکپارچگی با دوربین TVIفناوری 

احتیاج به هیچگونه  TVIهای نظارت تصویری آنالوگ سنتی با فناوری ایگزینی سامانهجهت ج .باشدتصویری می

 جایگزین شوند . DVRها و باشد و فقط باید دوربینتغییر در بستر و کابل کشی سامانه قبلی نمی

 
 TVIهای فناوری قابلیت

 1080p @ 30fps حداکثر رزولوشن

 فاصله انتقال تصویر
 متر 500تا  1080p (RG59) کواکسیال کابل

 متر 215 (CAT5) زوج به هم تابیده

از  DVRپشتیبانی 
 هایفناوری

 تمامی برندها آنالوگ سنتی

HD آنالوگ 
 TVIهای دوربینتمامی سازگاری با 

 هادر تمامی کانال

 تحت شبکه
 تحت هایدوربین از پشتیبانی

ONVIF 

 TVI 2.0 استاندارد پروتکل

 TVIهای فناوری ویژگی .5جدول 
 

 
 TVIفناوری های برخی از قابلیت

 960های با کیفیت پشتیبانی از دوربینH  ،720p ، 1080p 

 در فواصل طوالنی انتقال تصویر با تاخیر زمانی نزدیک به صفر بر روی کابل کواکسیال 

 از آنالوگ قدیمی و عدم نیهای های  سامانهکشیهای آنالوگ و سازگار با کابلپشتیبانی از تمامی دوربین

های های آنالوگ قدیمی با سامانهسامانه روزرسانیبهدر زمان  متر ( 150) در فواصل تا  به تغییر زیر ساخت

 TVIمبتنی بر 

 بازپخش و زنده حالت دو هر در دیجیتال زوم قابلیت 

 ها با استانداردهای ضبط ترکیبی تصاویر دوربین(CIF/960H/720/1080p) 

                                                 
19 . http://www.unifore.net/company-highlights/techpoint-released-hd-tvi-2-0-technical-

specification.html 
20 . http://www.hdanalog.com/options/hd-tvi.html 
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  انتقال تصویر ، صدا و دیتا بر روی کابل کواکسیال 

 آنالوگ HD  هایفناوری دیگر با TVI فناوری مقایسه

  کیفیت وضوح تصویر بهتر نسبت بهCVI   وAHD  کمتر از  ، نسبتًاSDI 

 های کواکسیال و زوج های به هم تابیده در بین ترین فاصله انتقال تصاویر ویدئویی بر روی کابلطوالنی

 های آنالوگ و تحت شبکه تمامی فناوری

 انعطاف پذیری مناسب در تنظیمات DVR 

 های تحت شبکه و آنالوگ در یک سامانه نظارت تصویری سازگاری با دوربین 

 

 :آنالوگ  HDآینده فناوری 
ها های نظارت تصویری مبتنی بر این فناوریهای سامانهآنالوگ در جهت ارتقاء قابلیت HDتولید کنندگان فناوری 

 اند .بینی کردههای بسیاری را پیشها و توانمندیدستیابی به قابلیت

 ترین آنها عبارتند از :که مهم

  4تصاویر ویدئویی با وضوح تصویر باالیK  ،21UHD 

 فریم در ثانیه 30ثانیه باالتر از  نرخ فرم بر 

 22 (های کواکسیالتغذیه از طریق کابلPOC(  

  

                                                 
21 . Ultra-High-Definition 
22 . Power over coaxial cable 
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 :(IP)های تحت شبکه دوربین .3
، تجهیزات تحت شبکه توسعه روز افزونی یافتند و این نظریه (Ethernet)با توسعه فناوری اطالعات، خصوصاً شبکه 

ی که گرفت. این تئورتواند، برای کنترل، ارایه و دریافت داده، تحت شبکه مدیریت شود، قوت که هر دستگاهی می

تصویری، موجب طراحی و تولید دوربین های ظارتشود، در حوزه نمبنای هوشمندسازی جهان امروز قلمداد می

 شد. 23تحت شبکه

 
 شبکهتحت هایدوربین ساختار داخلی شماتیک .2 شکل

 

یک دستگاه الکترونیکی است که برای دریافت تصاویر و تبدیل آنها به اطالعات دیجتال از  دوربین مداربسته شبکه

 Image Sensor های مداربسته شبکه به وسیله حسگر الکترونیکی دوربین یاشود. این کار در دوربینآن استفاده می

  .باشد CMOS یا CCD گیرد. این حسگر میتواند یکی از انواعصورت می

هر روزه  ،هاته دانست. استفاده از این دوربینهای مداربسدوربین ترینپیشرفتهتوان شبکه را میتحتهای دوربین

ای های بزرگ و حرفهخصوصًا در سازمان ،های نسل قبلی خود راجای دوربین ،در حال افزایش است و رفته رفته

 .گیرندمی

از  ها پسشوند. این دوربینتر کوچک نیز محسوب مینوعی کامپیودر واقع  ،شبکهتحت های مداربسته دوربین

تحویل ه به شبک های داده رااین بستهجیتال تبدیل کرده و آنها را به اطالعات دی ،دریافت اطالعات تصاویر از حسگر

وصاً خص ،نها شده استآهای پیچیدگی و هزینه ها باعث افزایشتبدیل کننده در این دوربین مدارات. وجود دهندمی

 هایپذیرد که محتاج تراشهیای نیز روی تصاویر صورت متر، آنالیزهای پیشرفتهقیمتهای گراندر دوربین

 قیمتی است.گران

ای تولید شده هتکلی مختص به خود را برای دوربینپرو ،شبکهتحت های مداربسته هر شرکت تولیدکننده سیستم  

در یک سیستم مداربسته شبکه نتوان از چند دوربین متفاوت برای یک شود کند. این کار موجب میاستفاده می

بهره  PSIAیا  ONVIFهمچون  استانداردهای مگر آنکه این تجهیزات از پروتکل ،نمودسیستم یکپارچه استفاده 

 .سازی سامانه استفاده شودبرای یکپارچهپایش افزارهای جامعی همچون امنببرند یا از نرم

ا کیفیت های بتصویر آنهاست. درحال حاضر دوربینکیفیت  نمحدود نبود ،شبکهتحت های دوربین بزرگترین مزیت

نیز  مگا پیکسل 5گیرند. کیفیت تصویر باالتر از مگا پیکسل به صورت گسترده مورد استفاده قرار می 5تا  1.3بین 

 ند.گیربرداری قرار میهای خاص مورد بهرهتولید شده اند، اما به دلیل قیمت نسبتًا باالی آنها، صرفًا در پروژه

                                                 
23 . IP Camera 
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 16از  14صفحه  شماره 

 

ا  CIFها از تفاوت رزولوشن .3 شکل  MegaPixel 16ت

 

 :توان از دو طریق تغذیه کردشبکه را میتحت های دوربین

 داپتورآتغذیه از طریق منبع تغذیه یا  .1

 (EoP 24به صورت)کابل شبکه  تغذیه از طریق .2

داپتور در کنار دوربین نخواهید داشت و تمامی هزینه و پیچیدگی آشما دیگر نیازی به نصب  PoE در صورت تغذیه

های مورد استفاده در زیر ساخت شود. البته باید توجه داشت که تمامی سوئیچکشی تغذیه حذف میهای کابل

 PoE. لکن استفاده از تغذیه کشی پرهزینه ترندبه مراتب از کابل که معمواًلاستفاده شوند  PoE شبکه باید از نوع

در حوزه نظارت تصویری  PoEمحاسنی متعددی دارد که در بخش بعد، فرصت ها و تهدیدهای بکارگیری دوربین 

 معرفی خواهد شد. 

 

  

                                                 
24 . Power on Ethernet 
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 16از  15صفحه  شماره 

 های نظارت تصویری در یک نگاههای متفاوت دوربینمقایسه تکنولوژی
اص، ای خحجم باالی اطالعات ارائه شده، شاید تصمیم گیری برای انتخاب بهترین گزینه برای پروژه باتوجه به

 ها به شرح زیر ارایه گردیده است:کاری سخت و پیچیده به نظر برسد. لذا در جدول زیر، مقایسه کلی تکنولوژی

 

تحت  فناوری
 شبکه

 AHD HDCVI HDSDI HDTVI آنالوگ 

 960H نامحدود حداکثر وضوح تصویر
PAL:960 x 576 
NTSC:960 x 480 

1080p 
1920*1080 

1080p 
1920*1080 

1080p 
1920*1080 

1080p 
1920*1080 

 کیفیت تصویر خروجی
باالترین 

کیفیت 

 وضوح تصویر 

کیفیت وضوح 

تصویر تصویر 

 نسبتا خوب 

 وضوح کیفیت

 تصویر خوب

 کیفیت وضوح

 روز نور در تصویر

خوب و در  بسیار

کم نور شرایط 

 نسبتا خوب

 وضوح کیفیت

تصویر بسیار 

 خوب

 وضوح کیفیت

 وبخ بسیار تصویر

فاصله انتقال 
 تصویر

Coaxial 
احتیاج به 

 مبدل تصویر
 متر 500 متر 305

720p  متر  500تا

1080p  متر 400تا 
 متر 500 متر 150

Twisted 
Pair 

 متر 215 متر 105 متر 200 متر150 متر 100 متر 100

ورودی 
DVR/NVR 

آنالوگ 

 سنتی
N/A برندها تمامی 

تمامی برندها با 

تعداد کانال 

 محدود

تمامی برندها با 

تعداد کانال 

 محدود

برخی از برندها با 

تعداد کانال 

 محدود

  تمامی برندها

HD 
 N/A N/A آنالوگ

سازگاری با 

های هم دوربین

برند در تمامی 

 ها کانال

سازگاری با 

های هم دوربین

برند در تمامی 

 ها کانال

سازگاری با 

های هم دوربین

برند در تمامی 

 ها کانال

سازگاری با تمامی 

های دوربین

HDTVI  در

 ها تمامی کانال

تحت 
 شبکه

پشتیبانی از 

های دوربین

تحت شبکه 

در تمامی 

 هاکانال

N/A 

 از پشتیبانی

 هایدوربین

 ONVIF تحت

 برخی در

DVRها 

 از پشتیبانی

 تحت هایدوربین

ONVIF برخی در 

DVRها 

 از پشتیبانی

 تحت هایدوربین

ONVIF برخی در 

DVRها 

 از پشتیبانی

 تحت هایدوربین

ONVIF  

 متوسط رو به باال متوسط رو به باال متوسط روبه باال متوسط پایین باال هزینه راه اندازی

بهره مندی از قابلیت های 
 شبکه

 خیر خیر خیر خیر خیر بلی

جهت  Encoderنیاز به 
 مدیریت یکپارچه

 دارد دارد دارد دارد دارد ندارد

)از  امکان اتصال مستقیم
به دوربین جهت  راه دور(

 تنظیمات
 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد

 های نظارت تصویری بر اساس فناوریمقایسه دوربین .6جدول 
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 16از  16صفحه  شماره 

 هامتفاوت نظارت تصویری در پروژههای بررسی کاربرد تکنولوژی
های هرفناوری به شرح زیر دریک تهدیدها و های دوربین نظارت تصویری، فرصتدر گام نهایی بررسی فناوری

 :آمده استجدول 

 تهدید فرصت فناوری
تحت شبکه

 
 بیشترین وضوح تصویر .1

 ICTسایر تجهیزات تکنولوژی روز  .2

 بلوغ تکنولوژی .3

 سایر تجهیزات شبکهسازی با یکپارچهامکان  .4

سهولت مانیتورینگ سالمت سامانه از طریق ابزارهای  .5

 استاندارد و یا ابزارهای تخصصی نظارت تصویری

های کنترلی بر انتقال همزمان صوت، تصویر و داده .6

 روی یک سیم

 Etherenetهای مندی از قابلیتامکان بهره .7

، WDR ،BLCسازی تصویر )های بهینهبهترین قابلیت .8

AGC و )... 

امکان اعمال تنظیمات بصورت مستقیم بر روی  .9

 دوربین

برای یکپارچه سازی با سایر  Encoderعدم نیاز به  .10

برداری در نرم افزارهای پیشرفته ها و یا بهرهسامانه

 نظارت تصویری

 Edge)آنالیتیک های هوشمند بر روی دوربین  .11

Analytics) 

 هامکان انتقال برق به همراه کابل تصویر و داد .12

 امکان رمزنگاری تصاویر .13

 هزینه باال .1

 نیاز است نصب توسط متخصص انجام شود .2

 نیاز به آموزش .3

های بیشتر در وجود تاخیر در تصاویر )به خاطر پروسس .4

 تصویر(

 

 

گ
آنالو

 

 )کمترین میزان هزینه( هزینه پایین .1

 سهولت نصب .2

 سهولت کاربری .3

 بلوغ تکنولوژی .4

 فاقد تاخیر در ارسال تصاویر .5

 رزولوشن تصاویرکمترین  .1

 عدم امکان رمزنگاری تصاویر .2

 ریسک باالی نویز تصاویر  .3

 عدم دسترسی به تنظیمات دوربین بصورت مستقیم .4

های کنترلی توسط کابلی ارسال صدا و در اکثرموارد داده .5

 مجزا

 عدم یکپارچگی صدا و تصویر  .6

 عدم وجود قابلیت صدای دوطرفه .7

ه
ارتقا یافت

گ
ی آنالو

 

 هزینه متوسط .1

 سهولت نصب .2

 سهولت کاربری .3

 (FullHDوضوح بهتر از آنالوگ )تا رزولوشن  .4

تا  150مسافت باالی انتقال تصویر توسط دوربین ) .5

 متر بر روی کابل کواکسیال( 500

امکان نصب بر روی بسترهای کواکسیال سامانه آنالوگ  .6

 قبلی )درصورت سالمت بستر(

 تاخیر ناچیز در ارسال تصاویر .7

 تکنولوژی نابالغ .1

 (FullHDمحدودیت کیفیت تصویر )محدود به  .2

 (30)حداکثر به  fpsمحدودیت  .3

های چندتکه کواکسیال )در عدم امکان استفاده از کابل .4

 بسترهای قدیمی(

 عدم وجود آنالیزهای هوشمند تصویری بر روی دوربین .5

 WDRهای تصویر ازجمله کیفیت پایین بهبوددهنده .6

 رت متناوبازبین رفتن بی دلیل سیگنال بعضًا بصو .7

 کشیدگی تصاویر در حرکت .8

 مشکل کنترل مادون قرمز .9

 عدم امکان انتقال برق به همراه کابل تصویر و داده .10

 عدم امکان رمزنگاری تصاویر .11

نیاز به کابل کشی متفاوت برای صوت، تصویر و کنترل  .12

(AHD  وSDI) 

 عدم وجود قابلیت صدای دوطرفه .13

 های دوربین مداربستهفناوریها و تحدیدهای انواع بررسی فرصت .7جدول 


