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 چیست؟مفهوم
است  یا  و تجهیزات ضبط کننده ماننددوربینهای مداربسته یکی از مشخصه اطالعاتی درواژه

یکی از مشخصه های انتقال و د دارای مشخصه های دیجیتال نیز میشوندتصاویر وقتی به صورت دیجیتال در می آین

 ذخیره بیتِ تعداد معنی  است، بهشدهکه خالصهیاریت-بیتآنالیز اطالعات دیجیتال است

است فیلم از ثانیه هر ازای به شده

یک تصویر میزان حجم اطالعات آن را مشخص می کند و معموال رابطه مستقیمی با کیفیت آن دارد. البته در میزان

تصاویر را کاهش ش کیفیت اندازه و در نتیجهسعی میشود بدون کاهروش های فشرده سازی پیشرفته مانند

باالتری دارد به احتمال زیاد کیفیت باالتری نیز داردداد. اما در دو تصویر با فشرده سازی یکسان تصویری که

 

 

 مهم است؟تجهیزات مداربسته  چرا
معموال در سیستم های مداربسته قسمتی که بیشتر مورد توجه قرار می گیرد رزولوشن یا کیفیت نوری تصاویر است. این 

تولید شده در دوربین را مشخص میکنند. تصویری که با کیفیت باال تولید میشود باید توسط مشخصه ها میزان کیفیت تصویر 

آنالیز، فشرده سازی و ضبط یا پخش شودیایک پردازشگر قوی در دوربین شبکه با دستگاه ضبط کننده

مشخص کننده قدر آنالیز تصاویر یاتجهیزات مداربسته دیجیتال مانند دوربین تحت شبکه، دستگاهمیزان

آنهاست. در صورتی که شما تصاویر را با باالترین کیفیت نیز در دوربین ایجاد کنید تنها در صورتی میتوانید از این تصاویر به 

 خوبی استفاده کنید که از تجهیزات مداربسته شما قدرت آنالیز مطابق با آن تصویر داشته باشند

 

 

خواهد داشت؟سیستم مداربسته تاثیری درچه   میزان
بود کم بودن بیت ریت را با یکی از روشهای زیر جبران کنند پایین معموال مجبور خواهندتجهیزات مداربسته با

 

  کاهش رزولوشن تصویر: یکی از روشهای بسیار رایج جبران سازی است. در این روش تصاویر با روزولوشنی کمتر

 واقعی آنالیز و ضبط می شوندروزولشن از

 استکاهش فریم تصویر: کاهش تعداد فریم های تصویر نیز یکی دیگر از روش های کاهش 

  فشرده سازی بیش از حد: از این روش به دلیل کاهش جدی کیفیت تصویر و تاثیر کم آن بر ظرفیت کمتر استفاده

پایین را با رزولوشن باالتر عرضه کاربرد این روش زمانی است که تولید کننده تالش کند تجهیزات بامی شود. 

کند

 ۲۵مگا پیکسل تصاویر را با تعداد فریمی کمتر از  ۳بسیاری از دوربین های تحت شبکه با روزولشن تصویر باالتر از 

ن تصویر مانند یک ترازو است. در میزان بیت ریت ثابت هرچه فریم در خروجی دارند. رابطه تعداد فریم و رزولوش

 .روزولشن بیشتر باشد باید تعداد فریم کمتر باشد و بالعکس
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 نمیکنند؟  باالتری تولید  چرا تجهیزات را با
نای افزایش شدید به معنای افزایش میزان توانایی دستگاه در آنالیز تصاویر است و این موضوع به معافزایش میزان

تاثیر بسیار زیادی بر روی هزینه تجهیزات مداربسته خواهد قدرت سخت افزاری دستگاه خواهد بود. از این رو افزایش

برابری بر روی قیمت تجهیزات داشته باشد ۴میتواند تاثیری تا  برابر ۲داشت. به صورت تجربی افزایش 

و قدرت آنالیز دستگاه آشنایی ندارند، معموال نمیتوانند دلیل تفاوت بسیار مشتریان با مفهوماز آنجایی که بسیاری از 

زیاد بین قیمت تجهیزات را تشخیص دهند. در بسیاری موارد وارد کنندگان ایرانی به علت عدم آگاهی تنها اقدام به وارد 

کردن تجهیزات با قیمت کمتر می کنند

 : مداربسته  بر روی تجهیزات  یرمثالهایی از تاث
قدرت آن دستگاه به این صورت مطرح شده استکانال در قسمتدر کاتالوگ یک دستگاه

۲۴۰

را دارد و در ( ۱۰۸۰گاپیکسل )م ۲فریم در ثانیه با کیفیت  ۲۴۰این بدین معناست که دستگاه اشاره شده امکان ضبط نهایتا 

فریم در ثانیه  ۷کانال دستگاه را با این کیفیت ضبط کنید تعداد فریم ضبط برای هر دوربین  ۳۲صورتیکه بخواهید تمام 

خواهد بود که به هیچ عنوان مناسب نیست. در نتیجه باید دوربین ها را کیفیت پایین تری ضبط کرد
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