
 

  HDهایمداربستهباکیفیتدوربین

 

هایی است که در دنیای  یکی از بروزترین فناوری HD فناوری

تصویر وجود دارد و راهکار مناسبی جهت ضبط و پخش تصاویر با 

 .شود کیفیت بسیار باال و حداقل هزینه محسوب می

در جدیدترین دستاوردهای دنیای تصویر، این فناوری به 

 های مداربسته و امنیتی هم وارد شده است. دوربین

توانند برای نمایش دادن  ها می این دوربینبه این ترتیب 

جزئیاتی مانند صورت افراد، خواندن شماره پالک خودروها و 

ها، مراکز مالی و اعتباری جهت شناسایی  همچنین در بانک

اسناد و حتی تشخیص نوع، رنگ و اندازه اوراق در مقیاس 

 واقعی مورد استفاده قرار گیرند.

یری کابل کواکسیال )یکی از کارگ این فناوری درواقع با به

های انتقال در مخابرات کابل کواکسیال یا کابل  ترین محیط مهم

دهنده یک  دو سیم تشکیل ها، هم محور است. در این نوع کابل

زوج، از حالت متقارن خارج شده و یک سیم در مغز و یک الیه 

گردد.( امکان ارائه  مسی بافته شده در اطراف آن تشکیل می

 کند. ا کیفیت و وضوح بسیار باال را فراهم میتصاویر ب

در این روش تصاویر روی کابل کواکسیال بدون فشردگی و با 

شوند که این امر باعث می شود  سرعت بسیار باال منتقل می

گونه تاخیر و قطع و  تصاویر با کیفیت مگاپیکسلی، بدون هیچ

 وصلی توسط کاربر رویت شود.

های این فناوری در  ه ویژگیدر این میان آنچه که از جمل

شود،  ( و آنالوگ محسوب میIPهای تحت شبکه) مقایسه با دوربین

تواند از کابل کواکسیال استاندارد استفاده  این است که می

 نماید.

ها، یک  برای چنین امکانی تنها الزم است بعد از نصب دوربین

DVR بندی جدید نیز نصب شود و نیازی به آموزش اضافی و شبکه 

 جدید نیست.

با استفاده از این فناوری، نیازی نیست که بستر مربوط به 

های این فناوری  های آنالوگ تغییر کند و کلیه دوربین سیستم

 اندازی خواهد شد. روی همان بستر آنالوگ راه
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ها، جهت تغییر یک  این در حالی است که یکی از بیشترین هزینه

لی با وضوح باال، سیستم آنالوگ قدیمی، به سیستم دیجیتا

ها در زیرساخت و استفاده از تجهیزات خاص شبکه  تغییر کابل

 است.

از طرف دیگر تصاویر به صورت باکیفیت اسکن خواهد شد و 

برخالف دوربین های آنالوگ که عمدتا به صورت درهم ریخته و 

شوند، تصاویر بهتری از اجسام متحرک ایجاد  نامنظم اسکن می

 خواهند کرد.

های ضبط و پخش با این فناوری، امکان انتقال  ین دستگاههمچن

های کامپیوتری(  )شبکه WANو  LANهای  تصاویر را روی شبکه

 آورند. فراهم می

نکته جالب اینجاست که امنیت در این فناوری با کیفیت بسیار 

ها در صورت  باالیی رعایت شده است؛ چراکه این نوع سیستم

های تحت شبکه نیازی به  دوربینخرابی یا قطع تصویر مانند 

ریزی مجدد ندارد و از آنجا  ای جهت برنامه تیم مجرب و حرفه

که کابل ارتباطی بین دوربین و دستگاه حاوی اطالعات تصویری 

توان با قطع کابل ارتباطی و دوربین تصاویر  نیست، نمی

 مربوطه را به قسمت دیگری منتقل یا سرقت کرد.

های  رسد یکی از نقایص بزرگ سیستم یاز جنبه دیگر به نظر م

ها مرتفع شده است؛ چراکه گفته  تحت شبکه در این دوربین

مدت نیاز  برای استفاده طوالنی HD-SDI های دیجیتال شود سیستم می

به هیچ مجوز از شرکت تولیدکننده خود ندارد، در حالی که 

 NVR های تحت شبکه برای استفاده از یک نوع دوربین یا سیستم

خاص )سیستمی که قابلیت جمع کردن اطالعات از بستر شبکه و 

ذخیره آنها را دارد( برای مدت زمان معین نیاز به مجوز 

ها به دلیل  های بزرگ، قطع سیستم دارند و در بسیاری از پروژه

کننده موجب  عدم ارسال مجوز مورد نیاز توسط شرکت پشتیبانی

 .ناپذیری خواهد شد مشکالت کاربری جبران

ها منوط به فعالیت شرکت  این بدین معنی است که فعالیت سیستم

تولیدکننده در کشور مقصد است و در صورت عدم ارسال مجوز 

 .ها قطع خواهد شد مورد نظر تمام سیستم
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