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 اهمیت نورپردازی یکنواخت و متعادل

که منبع نوری های نظارت تصویری صحبت کردیم و بررسی کردیم که درصورتیما در مورد مؤثر بودن نور برای سیستم
 شوند.ها روی مانیتور بهتر دیده میدوربینتری داشته باشیم، تصاویر مناسب و قوی

ز ای اهای اتومبیل ما زاویهکنید که در جاده در شب در حال رانندگی هستیم و نور چراغ فرض حال به تصویر زیر نگاه کنید،
چشم ما  ایفاصلهیک در های روشن در الین روبرو به ما نزدیک شود،سطح جاده را روشن کرده است. اگر اتومبیلی با چراغ

 شود.عنوان راننده اذیت میبه
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 چه اتفاقی افتاد؟
با  صورت یکنواخت در سطح جاده پخش نشده است چشم مانور محیط در یک حدفاصل افزایش یافت ولی چون این نور به

. این دقیقاً مانند عملکرد یک دوربین به داخل چشم جلوگیری کند ازحدبیشاز ورود نور  کندمیبستن عنبیه تالش 
ویر تص درنهایت، نور به مقادیر دیجیتالی تبدیل و شودمینوری از طریق لنز به سنسور دوربین وارد مداربسته هست که 

نسور وارد س ازحدبیشنور  کهدرصورتیکیفیت تصویر است.  کنندٔهیینتع رسدمی. مقدار نوری که به سنسور شودمیایجاد 
 .ایجاد کند تواندنمیسنسور نیز تصویر مطلوبی را  شود،

 
 

برای سیستم نظارت تصویری، فراهم کردن نوری یکنواخت و متعادل  نورپردازیاصل هنگام طراحی  ترینمهمنکته اخالقی: 
رفته در و اجسام قرارگ شوندنورهای شدید دچار مشکل می است در غیر این صورت، چشم انسان و یا دوربین در مقابله با

 شوند.تر دیده مییکتار های تاریک،محل

 لنز دوربین مداربسته 

یکی کنیم.افزاری در یک دوربین مداربسته است که راه ورود نور به داخل هست. باهم آن را بررسی میلنز اولین جز سخت
 از پارامترهای مهم در لنز سرعت شاتر است . 

 (shutter speedشاتر )سرعت 
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های تهران شده دریکی از خیابانبرند داهوآ نصب مداربستٔهبه دو تصویر زیر نگاه کنید. هر دو تصویر از یک دوربین 
 شده است.زمانی کمی از یک دوربین گرفتهین دو تصویر در یک روز و با اختالفا شده است.گرفته

 

 نظارت هایسیستم نصابان و کارشناسان هرچند کهسرعت شاتر است.  یکی از عوامل کلیدی در تولید تصویر مناسب
ر به نظاما  داشته باشندزیادی در این مورد اطالعات  دهند،ی انجام میعکاسکسانی که کار تصویری نیاز ندارند که مانند 

 من دانستن یک دید کلی در مورد این پارامتر در هنگام نصب دوربین و نمایش آن به کارفرما نقش بسزایی دارد.

 رعت شاتر چیست؟س

 ICRزمانی است که نور منبع نوری در محیط از لنز و ین سرعت مدتا .شودمیگیری سرعت شاتر بر مبنای ثانیه اندازه
 کند تا بتواند به سیگنال الکتریکی تبدیل شود.کند و به سنسور تصویر برخورد میدوربین عبور می

دیافراگم )چه  یچٔهدرنیز میزان باز بودن  ( وزمانیمدتچه ر )شاتشامل سرعت  Exposureهمان  درواقع سرعت شاتر،
 .رسدبه سنسور تصویر می که ( استنوری مقدار

 سرعت شاتر در دیتا شیت دوربین نگاه کنیم:به

 

از طرفی این . استثانیه(  ۱/۳ثانیه( تا سرعت بسیار آهسته ) ۱/۱۱۱۱۱سرعت شاتر از سرعت بسیار سریع ) بازٔه محدودٔه 
 صورت اتوماتیک را نیز دارد.دوربین قابلیت کنترل شاتر به

نظر شما کدام تصویر با سرعت شاتر سریع و کدام با سرعت  به حال مجدداً به تصویر مقایسه دو دوربین باال برگردیم.
 شده است؟شاتر کند گرفته

ورودی فرصت کافی برای برخورد به  روشنی میزند دارای سرعت شاتر آهسته است زیرا میزان نورپاسخ: تصویری که به
 شده است.سنسور را داشته و برای همین تصویر به سفیدی میزند و اصوالً میگویند تصویر اشباع

قدر سریع است که فرصت رسیدن نور زیاد به آن العملعکس چون تر دارای سرعت شاتر تندتری هست.اما تصویر تیره
 دهد.ینمسنسور را 

 .شاتر کمتر باشد امکان تار شدن اجسام متحرک در تصویر کمتر است پس هرچه زماننکته: 
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چرا درک این بحث شاتر سخت است؟ چرا کمتر ما با این موضوع سروکار آیا دوربین مداربسته هم شاتر دارد؟ سؤال: 
 داریم؟

 

های چون برعکس دوربین
توانیم برداری، ما با چشم نمیعکس

را ببینیم.  عملکرد سرعت شاتر
 CCTV مداربستٔههای ربیندو

صورت فیزیکی ندارند اما شاتر به
 سرعت شاتر دارند.

 

 

 
 

 کاربرد سرعت شاتر
سرعت شاتر کم استفاده کنیم تا نور زمان بیشتری فرصت داشته باشد تا  باید دوربینی با، نورکمتاریک و  هایمحیطدر  

 های دوربین مداربسته در مورد مکانیزمیستمسکتاب قبلی  در ها در نور کم بهتر دیده شوند.و سوژه به سنسور برسد
Sense UP بحث این قسمت هم دقیقاً تعریف این واژه است.. صحبت کردیم 

 های خود از کدام سرعت شاتر بهتر است استفاده کنیم؟اما برای پروژه
وآمد زیاد افراد و نیاز به حجم رفتشود. با توجه به های متروی تهران دوربین نصب میفرض کنید برای یکی از ایستگاه

 ۱/۱۱۱تر مانند بیشتر از سرعت شاتر پایین ۱/۱۱۱۱۱سرعت شاتر باال مانند نیاز به مسلماً تشخیص درست در این مکان،
 صورت تار دیده خواهند شد.است. چون در غیر این صورت تصاویر به

 سرعت شاتر خیلی باال نیست.اما در نصب دوربین برای دفتر کار معمولی نیازی به 
 

 چیست؟ Electronic Shutterمکانیزم 

 .شودمیمداربسته از شاتر الکترونیکی استفاده  هایدوربین در دیتا شیت یک دوربین را نگاه کنیم.

 

 مل دو نوع شاتر الکترونیکی است:که شا هستعملکرد شاتر الکترونیکی وابسته به سنسور تصویر 

 Rolling Shutter.الف

 شوند.صورت فیلد به فیلد اسکن میهای سنسور بهدر این نوع از شاترهای الکترونیکی، پیکسل 
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 Total Shutter .ب

 وند.شمیزمان اسکن صورت یکجا و همها بهدر این نوع شاترهای الکترونیکی، مانند تصویر سمت راست زیر تمام پیکسل

 

 

 

 ICR یکیمکان کنندٔهفیلتر قطع 

 دارد. در ابتدا کمی در مورد عملکرد آن صحبت کنیم: بر عهدهنقش مهمی در رنگ تصویر  ICR(IR cut filter)این فیلتر 

 

ابی به عینک آفت فیلتر قطع کننده مکانیکی عملکردی مشابه
که آفتاب وجود دارد از ورود  عینک در طول روز ینا دارد.
 .کندمیخورشید به چشم ما محافظت  مضر اشعٔه

 

 

که با موتور یا مگنت الکترونیکی  هست ICR مشابه به عملکرد یک فیلتر قطع کننده مکانیکی یا کامالًاین عملکرد 
به جداسازی طیف نوری فرابنفش و فروسرخ از نور در طول روز  این فیلترعقب حرکت کند. و به سمت جلو  تواندمی

و از تار  شودمی فعال قرمز به سنسور تصویر دوربین ممانعت کند،مادون اشعٔهاز ورود برای اینکه  وپردازد خورشید می
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ر تا نو شودمیو غیرفعال  رفتهتر است کنار که در طول شب که نور کم. درحالیکندمیشدن و ماتی تصویر جلوگیری 
 بیشتری به سنسور تصویر برسد.

 
 

 Image Sensor تصویرسنسور 
 اند از:عبارتاجزای اصلی یک سنسور تصویر 

  
 :سنسور تصویر یا رزولوشن effective pixels مؤثر هایپیکسل-الف

یا  pixel sizeشده است. هر پیکسل از تعدادی به شکل زیر نگاه کنید، شکل سمت چپ از تعدادی پیکسل تشکیل
های مؤثر عمودی رزولوشن سنسور به دست های مؤثر افقی در پیکسلضرب پیکسلشده است که از حاصلسلول ساخته

آید. واحد رزولوشن مگا پیکسل است که به معنای تعداد میلیون پیکسلی است که در کنار هم قرار دارند و تصویری را می
 سازند.می

اجزای 

سنسور 
تصویر

تراکم پیکسلی

تعداد پیکسل

رزولوشن سنسور

ابعاد پیکسل
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 کلمٔهکه از  Pix ،است شدهساختهاز دو مخفف معنای عنصر تصویر هست که به  Pixelخوب است بدانیم که پیکسل 
picture و  است به معنای تصویر شدهگرفتهel  که ازElement است و به معنای عنصر است. مگا پیکسل  شدهگرفته
 برای به دست آوردن رزولوشن سنسور .کنندتعداد میلیون عنصر تصویری هستند که یک تصویر را تولید میدرواقع 

 کافی است طول و عرض را در هم ضرب کنیم تا مگا پیکسل آن به دست آید.

 DSPواحد پردازشگر 

 سازی سیگنال تولیدی حاصل از پردازشگر سیگنال دیجیتالیفشرده

 

 کاهشنظارت تصویری به معنای  هایسیستمدر سازی سیگنال تولیدی حاصل از پردازشگر سیگنال دیجیتالی فشرده
های متفاوتی در برندهای مختلف مانند سازی که باناماندازه تصویر نیست. فقط در این ساختارهای فشرده

MJPEG/MPEG/H. MPEG/MJPEG/H.264/H.265/ ZIP STREAM/ و... ۲اسمارت استریم  /اسمارت کدینگ 

 شوند.می حذف اند،یتاهای اضافی که تکرار شدهد شود،میستفاده ا

 شود:تصویر بعد از تولید تصویر به دو شکل انجام می Compressionسازی یا فشرده

صورت مجزا انکد یا رمزگذاری شده و یا درون فریمی: در این روش هر فریم به INTRA FRAMEسازی فشرده –الف 
 شود.سپس ارسال می
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شوند تا عناصر مشترک حذف شوند متوالی باهم مقایسه میهای : در این روش فریمINTER FRAMEسازی فشرده-ب
 ها ارسال شود.و فقط تفاوت بین آن

 

های شود و فریمطور کامل انکد میشود. این فریم بهشناخته می I-frameعنوان فریم اصلی یا در اصطالح فریم اول به
شوند و تغییرات به سمت دستگاه مقایسه می ها با فریم اصلینام دارند که تغییرات آن P-frameبعدی در اصطالح 

 شوند.منتقل می DVRیا  NVRساز ذخیره

 CPUشود چراکه ساز و کاهش پهنای باند مصرفی میکاهش حجم هارد ذخیره سبب همین کاهش دیتای ارسالی، 
 شود.شدت درگیر میبه دستگاه هر بار که قرار است فایلی را دکد کند،

بینی نام دارد و تابع دو فریم قبل و بعد خود است که همین ویژگی سبب یا فریم پیش B-frames یک نوع دیگر فریم
 شود.)لتنسی( در تصاویر می Latencyداشتن 

 طور خالصه:پس به

 

 

 

 

 

 توضیح نوع فریم 
۱ I-frame  هستاولین فریم و فریم اصلی 
۲ P-frame  این فریم وابسته بهI-fraem  یاP-frame .های قبلی خود است 
۳ B-frame .این فریم وابسته به دو فریم قبل و بعد خود است 
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فرآیندی که در بین دوربین هست.  ()کدک Codecاما اصطالحی غریبه در بین اهالی صنف ما که بسیار مهم هست،
 .افتداتفاق می NVR یا DVR کنندٔهمداربسته و دستگاه ضبط 

  

 :هستکدک مجموع دو عمل 

 

 

 گیرد.فرآیند انکد یا رمزگذاری در داخل دوربین صورت می

سیگنال  ؛ که( نام داردDتو  A)بخوانید  A/Dین فرآیند ا
 شود.آنالوگ به دیجیتال تبدیل می

 

 کنندٔهفرآیند دکد یا رمزگشایی در داخل دستگاه ضبط 
DVR  یاNVR ین فرآیند ا گیرد.صورت میD/A  بخوانید(

D  بهA)  دارد که سیگنال دیجیتالی به آنالوگ تبدیل نام
 شود.می

 

 توضیحی بیشتر در مورد این واژگان پرکاربرد:

 Aشود. اطالعات از مغز شخص ( اطالعاتی ردوبدل میIPو دوربین  NVRفرض کنید مانند تصویر زیر بین دو نفر )دستگاه 
های ر انتقالی )در مورد این بستر مفصالً در کتاب سیستمین اطالعات از طریق بستا شود،( به زبان او جاری میIP)دوربین 

این اطالعات توسط گوش شخص گرفته  ابتدا شود.( منتقل میNVR)دستگاه  Bام( به شخص دوربین مداربسته حرف زده
 شود.شود. این فرآیند پردازشی به نام کدینگ تعریف میشود و توسط مغز او پردازش میمی
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 .کنندمیدینگ را به چه صورت تعریف دکت یک دستگاه بزنیم و ببینیم حال سری به دیتا شی

 .کنممیصحبت  AHD هایدوربیندر فصل  A/Dدر مورد انکدینگ و واحد  ضمناً

 
 .کنیم که این نوشته به چه معناستبررسی  باهم است، شدهنوشتهعبارت باال  NVRدر دیتا شیت یک دستگاه 

ه ذخیر آن راو  کندمیفایل را دریافت  دستگاه ارسال در دوربین مداربسته و انکودینگ آن، بعد از تولید فایل آماده برای
 اصلی است. کنندٔهمشخصگرفتن از یک دستگاه و انجام عملیات بازپخش این گزینه  playback. در هنگام کندمی

 بیایید و این را باهم تحلیل کنیم:

توانستیم های پشت دستگاه میکه ما به تعداد کانال AHD/HDCVI/HDTVI هایدستگاهبرخالف  NVRدر دستگاه  
و به تعداد  زمانهمصورت بازپخش را انجام دهیم، در اینجا نباید انتظار بازپخش تصاویر به (playback)عملیات  زمانهم
 وصل کرده 4Kرزولوشن  با IPکه ما به این دستگاه دوربین کانال را داشته باشیم. چراکه طبق این دیتا شیت درصورتی ۳۲
خواهم بازپخش مگا پیکسلی می ۴م، حاال اگر دوربین یرا داشته باش playbackکانال  ۴فقط باید انتظار  زمانهم م،یباش

 ما دوربین کهشده است درصورتیکه نوشته طورزمان را داشته باشم و همانهمکانال  ۸باید انتظار  زمانهم طوربه ببینم

1080P م.یرا باید داشته باش زمانهمکانال بازپخش  ۱۱تا  انتظار باشیم، داشته 

 

هر چه قدر  یعنی دستگاه دارد، CPUمستقیمی با  رابطٔهدستگاه  قدرت وابسته به قدرت دستگاه است، کامالًاین فرآیند 
CPU نکتٔهاست. از این  یشترب ،دزمان نشان دههمهایی که قرار است بازپخش را تر باشد تعداد کانالدستگاه قوی 

از دو برند متفاوت به جهت بررسی قدرت بیشتر  NVRکانالی  ۳۲در مقایسه دو دستگاه برفرض  توانمیالعاده مهم فوق
 کرد. استفاده ،دوآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته مهم:
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مشاهده  max decode abilityارور  playbackها در هنگام پرسند که روی مانیتور آنگاهی اوقات دوستانی از من می
 چیست؟ علت کنند.می

را ندارد  playbackدر هنگام  زمانهمطور معنای این است که این دستگاه توانایی پردازش این تعداد کانال به این خطابه
 .playbackدقت کنید فقط در هنگام را کمتر کنید.  زمانهمهای بازپخش و باید تعداد کانال

دارد و بهتر است با گارانتی آن دستگاه تماس  مشکل روی مانیتور هم این ارور را بدهد، liveدستگاهی که در تصویر 
 بگیرید.

 

 AHDتکنولوژی 

 گیرد.باهم بررسی کنیم که انتقال سیگنال بین دوربین مداربسته و دستگاه ضبط کننده به چه شکل صورت می

 دارد.دوربین حکم فرستنده سیگنال و دستگاه حکم گیرنده سیگنال را 

شده است که یکی سنسور دوربین هست و یکی واحد دوربین مداربسته از دو قسمت مهم تشکیل برد همانند شکل،
 کنندٔه سیگنال آنالوگ به سیگنال دیجیتالی هست.یلتبد
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که متر درصورتی ۰۱۱و تا متراژ حدود  شودمنتقل می AHDسیگنال از طریق کابل کواکسیال از دوربین به سمت دستگاه 
های دوربین مداربسته طور کامل در کتاب سیستمکابل کواکسیال مرغوب باشد )در مورد کابل مرغوب کواکسیال به

 شود.منتقل می (صحبت کردیم

 پارامترهای مهم در دوربین مداربسته 

 AHD هایدوربینتصویر در  سنسورهای -الف  

 :انداز چند کمپانی تولیدشده AHD یهاسنسور تصویر در دوربین

 SONYسنسورهای سونی -۱

 APTINAسنسورهای آپتینا -۲

 OMNIVISIONسنسورهای امنی ویژن -۳

 سنسورهای پیکسل پالس-4

 

 :A/Dواحد انکودینگ یا  -ب

شود.این واحد سیگنال آنالوگ به دیجیتالی تبدیل می در رویم.می A/Dبه سراغ  AHDهای بعد از سنسورها در دوربین
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   A/D کنند:را دو کمپانی بزرگ تولید می 

 

  nextchipکمپانی -۱

 

 

 

 

 

۲- fullhan  فول هان 

 

 

 

 

  IPتحت شبکه 

قرار داده شده است ،پارامتر مهمی برای یک   NVRدر حال حاضر  آنالیتیک هایی که روی دوربین ها و دستگاه های 
  به چند مورد از آنها اشاره می کنیم .مشتری می تواند باشد . 

 :(Tripwire ،line crossing detection)خط مجازی 

فرضی را به هم وصل نمایید. اگر کسی از این خط  دونقطٔهتوانید روی تصویر راحتی میبا فعال کردن این گزینه شما به
 .استفاده کرد توانمیز این تکنولوژی در حفاظت پیرامونی ی تولید شود. اآالرم عبور کرد،

 کنید.آالرم عبور از این خط را مشاهده می 2ایم و در تصویر شماره ما خط مجازی برای ورود تعریف کرده 1در تصویر شماره 
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 :( Intrusion،detection Intrusion،Restricted area) مجازی بستٔه محدودٔه

ز ء غیرمجاکه فرد یا شییدرصورت چند ضلعی است به این شرط که بسته باشد.ترسیم یک درواقعمحدوده مجازی بسته 
 ی تولید شود.آالرم وارد این محدوده شد،

 
 

 :( Missing Object،Detection Removal Object،Left objects) شده/حذف گم ءشی
 .شودمی تولید یآالرم شود، گم یا حذف ازآنجا دلیلی هر به و باشد درجایی ای ءشی کهدرصورتی گزینه این کردن فعال با

 کند.می دادن آالرم به شروع سیستم و است شدهبرداشته دارد، قرار 1 شماره تصویر در که جسمی 2 شماره تصویر در
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 :( Abandoned Object،detection baggage unattended) رهاشده ءشی
 تولید ءشی این بودن مشکوک بر مبنی یآالرم باشد، رهاشده تصویر در ای ءشی کهدرصورتی گزینه این کردن فعال با

 است. تولیدشده آالرمی 2 شماره تصویر در و است رهاشده چمدانی 1 شماره تصویر در شد. خواهد
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 : توضیحات

  . است شده نوشته رنگی تمام بصورت  صفحه 161 و فصل 7 در مداربسته دوربین های سیستم کتاب

  . نمایید اقدام توانید می BARGH.IR-WWW.AMOOZESH سایت آدرس طریق از کتاب این خرید جهت

 

http://www.amoozesh-bargh.ir/
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