
 دوربین مداربسته دیجیتال یا آنالوگ؟

 

 

 

 نیدورب یتیامن یها ستمیامر در قلمرو س نیو ا و گسترشش می باشد شرفتیدر حال پ شهیهم یفناور

خود هستند.  یرو شیپ یها نهیگز یافتن، مشاغل در حال  در حال حاضر. صدق می کند زیمدار بسته ن

 دردهند؟ ارزششو داره؟ و اگر آنها تازه  یآنها را ارتقا م ایآ، بوده اندآنالوگ  ستمیس یاگر آنها قبالً دارا

را انتخاب  تالیجید ایمدار بسته آنالوگ  یتیامن یها نیدورب دیبا ایخود هستند ، آ یتیامن ستمیس جادیحال ا

 کنند؟

 تال؟یجیمدار بسته د نیدورب ایمدار بسته آنالوگ  نیدورب -مداربسته  نیدورب یاساس یراهنما

 کی تیریمد ای دیکه اگر در کار خر دیده میشود  یتیامن یها ستمیاز رمز و رازها در مورد س باالتعدای 

 .ندارد یا دهی، فا دیباش ستمیس

 کردن هر کدام از و آنالوگ و نحوه کار تالیجید ستمیس نیبما مردم درک تفاوت  بیشتر یبراآغاز نقطه 

 آنها است.

هم هستند که  اندازه ای مشابهحداقل به  ای کسانیضبط همه  یها و دستگاه ها نیذکر است که دورب انیشا

 ستمیس کیمردم  بیشتر،  توریمان کی زمان دیدن. در آن نیست ی، تفاوت است دهیآموزش ند ی کهبا چشم

 شود. یم یمیآنالوگ قد یها ستمیس به وسیله اکثر مردمکه  یزیدهند ، چ یماولویت قراررا  تالیجید

 



فلورسنت  ییکم نور و روشنا طیشرااز جمله  مشهود تیمز یکه آنالوگ دارا یکه مناطق ستین شکی

دوره  کیمورد توجه قرار گرفته است ، در اصل ما در  دیجد تالیجید یها نیدورب به وسیله است ،

ودرتولیدات خارج از محدوده شده است آنالوگ از  یها ستمیکه س یمعن نی، به ا میکن یم یزندگ تالیجید

  . بیشتر تولیدکنندگان استفاده نمی شود

 

 آنالوگاز نوع مداربسته  نیدورب یبررس

 

به وجود می آید و ساختار ، چگونه  دیهست تالیجید ستمیس کی یشد ، اگر شما در حال حاضر دارا گفته

 ؟آن چگونه است

 

شارژ است که  با دستگاه همراه(  CCD) مجهز به تراشه نیدورب کی دربردارندهآنالوگ  ستمیس کی

به  ریتصو نکهیا یکند. برا یم یتالیجید دریافت می کندپردازش  یگرفتن عکس برا یرا که برا ینور

مبدل  NTSC / PALآنالوگ سازگار با  گنالیبه س ری، تصو فرستاده می شود لمیضبط کننده ف ای توریمان

 می گردد.

 0.3معادل  NTSC / PAL، الزم به ذکر است که حداکثر رزولوشن مجاز توسط  سهیکمک به مقا یبرا

 است. کسلیمگاپ

پی در  رییبه تغ ازیکه ن دیداشته باش ییویدیو یاست ، ممکن است نوارها یمیقد ویژهشما به  ستمیس اگر

 ییدئویو ریتصاواست که (DVR) تالیجید لمیضبط کننده ف کی یشما دارا ستمیس باالدارند. به احتمال  پی

 کی یبر رو خاموش،  نخستین دفعه یبرا( FIFO)بصورت  ریشود. تصاو یم رهیدر آن ذخ یتالیجید

به شده  تعیین یرول را در تعداد روزها ییدئویو آرشیو کی شهیشوند تا هم یم رهیسخت ذخ وریدرا

 .دیکاربر داشته باش وسیله

 



 

 تالیجید ستمیس یبررس

 

است که  نترنتیکه مخفف پروتکل ا( IP)،  ( ذکر می گرددIP)غالباً به عنوان  تالیجید ستمیس کی از

. به کار می رودها  انهیرا نیبفی ما داده ها  دادن انتقال یاست که برا ینییسطح پا یسیزبان برنامه نو

 قراراز شبکه  یدر هر مکان قادر استکه می باشد کوچک  وتریکامپ کیمانند  IP نیدورب کی قتیدر حق

 کند. دایپ یو از هر زمان از راه دور به آن دسترس ردیگ

 

 به کار می برندشبکه  یویدیضبط کننده و( NVR)ندارند و در عوض از  یازین DVRبه  IP یها ستمیس

 یی گردد.واحد مستقل اجرا کی ای/ سرور  انهیرا یباشد که رو( VMS) یتواند نرم افزار یکه م

 

زائد  هیآرا) RAIDشبکه  یوهایشده در درا رهیذخ ریبا تصاو تالیجیآنالوگ به د یگنالهایس لیبه تبد یازین

 .ستین NVRنرم افزار  یموجود بر اساس راهنما ای دیمستقل( جد یسکهاید

 



 کسلیبا وضوح باال ، مگاپ ریدر گرفتن تصاو IP یها نیدورب ییتوانا ستمیدو س نیا نیب یدیکل تفاوت

عملکرد  یتعداد قادر استکوچک خود ،  وتریکامپ موثر و مفید طور  به نیاست. با داشتن هر دورب

 ضبط را انجام دهد. کیحرکت تا تحر بررسیاز  شرفتهیپ

، در  فرستاده شود لیمیا قیاز طر قادر هستند  ریآن ، تصاو یراه اندازشیوه و  ستمیس نوع به بسته

 انتقال می یابند. یخارج یساز رهیبه دستگاه ذخ ایشوند  رهیذخ یکارت حافظه داخل

 

 

  

 ؟می باشدبهتر  یتیامن دوربین های دیجیتال و یا آنالوگ از لحاظاز  کیکدام 

 نیدورب ستمیهر دو س یبرا یبیو معا ایمزا رای، ز ستیپاسخ دادن ن یبرا و واضح سوال ساده کی نیا

  موجود است و بررسی شده است. تالیجیآنالوگ و د یتیامن



 

 

 آنالوگ از گونه یتیامن یها نیدورب

 

 دوربین های آنالوگ: یایمزا

 بعضی یدارند ، حت یکمتر نهیخود هز تالیجید نیآنالوگ نسبت به دورب یها نی: دوربنهیهز 

 کمتر. اریاوقات بس

 و درک  می: تنظیسادگDVR نهیهز کیواحد با  کی نیآسان تر است. ا بیشتر اشخاص یبرا 

 ساده تر است. یاست و نصب آن کم

 می باشند یاندازه کمتر یضبط شده آنالوگ دارا ییدئویو ی: پرونده ها نییباند پا یپهنا الزامات 

باند  یانتقال آنها به اندازه پهنا پسشوند ،  یمنتقل م DVRبه  کنواختی قیاز طر LAN یو به جا

فقط اطالعات را منتقل  اغلبها  DVR، عالوه بر آنندارد.  یچندان اتیو از شبکه شما مال ستین

 کنند ، نه به صورت ثابت تر. یاستفاده م لمیف یباند در هنگام مشاهده شخص یکنند و از پهنا یم

 با  شایدآنالوگ ،  نیدورب یاز طرح ها وسیع تری فی: با داشتن طشتریب یطراح کارکترهای

 .دیخود راحت تر باش ازیمورد ن خصوصیاتبا تمام  نیمدل دورب کی افتنیدر  یکمتر نهیهز

 



 های آنالوگ دوربین بیمعا

 

 و  هیکابل به منبع تغذ شیوهاز  ستییها با نیکه دورب یی: از آنجایکش کابلDVR وصل گردند  ،

کابل  اگر ی، حت دیداشته باشدر دست اداره کردن  یبرا یادیز یکش میکه س دیدار لیشما تما

کواکس  ی، کابل ها به عالوهشوند.  یو برق بسته م ویدیکه به صورت و را به کار ببرید ییها

به کار  تالیجید یها ستمیس یکه برا می باشند 6 ای Cat 5 یگرانتر از نمونه ها ییتنهامعموالً به 

 گرفته میشوند.

 در است.  نییپا اریآنالوگ بس از گونه یها نیدر دورب ریتصو و وضوح تیفی: کریتصو تیفیک

، ممکن  جهیهستند. در نت بهره مند یهوشمند از وضوح باالتر یتلفن ها بیشتر عصر امروز

با اعتماد به نفس  یمشکوک بالقوه در حادثه ا ییباشد ، شناسا زیاز راه دور دانه ر اتیاست جزئ

 یرو دیکن یوجود ندارد. اگر سع یتالیجید ییبزرگنما چیه ، نیباال دشوار است. عالوه بر ا

 دیتار و دانه دار خواه یحت یریتصو ادی، به احتمال ز دیکن ییرا بزرگنما یزیآنالوگ چ یویدیو

 داشت.

 یتر کیبار اریبس دید یآنالوگ دارا از نوع مدار بسته یها نی، دورب اغلبتحت پوشش:  منطقه 

پوشش منطقه مورد  یاز آنها برا یشتریبه تعداد ب پس شاید،  می باشند تالیجید نینسبت به دورب

 .دیداشته باش نیازخود  ازین

 به  دیآنالوگ با یها نی: از آنجا که دوربیابی تیموقع یها تیمحدودDVR ستیی، با وصل گردند 

از  نانیخطر اطم نصورتیا ری، در غ دیها را در محدوده معقول دستگاه نگه دار نیدورب نیا

می خود  یها نیدورب یریدر محل قرارگ یشتریب تی، محدود جهی. در نتکم میکنیداتصال را 

 یابید.

 پورت:  مرتبط با یها تیمحدودDVR قادر فقط پس خود دارند ،  یپورت رو یادیها فقط تعداد ز

تعداد  نیاز ا خواستار آن هستید که. اگر وص نماییدرا به آنها  نیدورب یتعداد محدودهستی 

 .دیکن افتیدوم را در DVR دی، احتماالً با دیشو شتریب

 مقررات دولت  جهتآنالوگ به  از نوع میس یب یها ستمیاست که س نیا تیواقع : میس یب تیقابل

 ری، سا جهیکنند. در نت یخوب کار نم یلی، خ گنالیآنالوگ و قدرت س یدر مورد فرکانس ها

 نمایند. فیرا مختل و تحر ییدئویو گنالیس قادر هستندنور فلورسنت  یو حت میس یب یدستگاه ها

 شود ،  یکرد ، به طور معمول صحبت م یتوان رمزگذار یآنالوگ را نم یگنالهای: سیرمزگذار

 آسان تر است. گنالیناخواسته مشاهده س یچشمها یکه برا یمعن نیبه ا



 

 

 تالیجیداز گونه   یتیامن نیدورب یها ستمیس

 

 تالیجیداز گونه   یتیامن نیدوربی ایمزا
 

 باالتر از  یبه طور قابل توجه تالیجید یتیامن یها نیاز دورب ریتصو تیفی: کریتصو تیفیک

باال هستند. به عالوه ،  تیفیبا ک لمیها قادر به ضبط و انتقال ف نیاز دورب یاریآنالوگ است و بس

 یمبرخوردار هستند که  تالیجید ییبزرگنما یها یژگیاز و ادیبه احتمال ز تالیجید یها نیدورب

 فوت داشته باشد. 100از  شیرا ب ییتواند مسافت بزرگنما

  :ایرا پوشش دهد که به سه  یمنطقه ا قادر استمنفرد  تالیجید نیدورب کیمحفظه پوشش دهنده 

داشته  ازین یکمتر نیبه دوربشاید ، شما  جهی. در نتنیازمند استچهار مورد مشابه آنالوگ  یحت

 نگهداری نمایید. گسترده تریرا در مناطق  یتینظارت امن قادر باشید و  دیباش

  و سپس  متصل نماییدرا به صورت جداگانه با برق  نیهر دورب نکهیا ی: به جاکمتر کابلنیاز به

متصل به  نیدورب نیچند قادر هستند تالیجید یها ستمی، س دیوصل کن DVRرا به  نیهر دورب

اتصال  کیتوان با  یرا م چیموجود در سوئ یها نیداشته باشند ، و سپس تمام دورب چیسوئ کی

 متصل کرد.  NVRبه 

 اتصال به  یپورت: از آنجا که برا یها تیمحدود ای یابی تیموقعNVR به  دیها با نیفقط دورب

محدود  لمیها و ضبط کننده ف نیدورب نیبا فاصله ب گریشما متصل شوند ، شما د LANشبکه 

 دیتوان یم نیبر نرم افزار است و پورت ندارد ، شما همچن یمبتن NVRشد. از آنجا که  دینخواه

 .دیرا برطرف کن تیدودمح نیا



 Power over Ethernet (PoE)  :یها چیسوئ Power over Ethernet گنالیس یکابل ها 

را  یاضاف یبه آن کابل ها ازیکنند و ن نیتأم زیها را ن نیسازد تا برق دورب یشما را قادر م

 دهد. یکاهش م

 خوب  اریبس میس یشبکه ب کیدر کار در  تالیجید یتیامن نیدورب یها ستمی: سمیس یب تیقابل

 ستندین اثر می گذاردآنالوگ آنها  انیکنند. آنها در معرض انواع مشابه تداخل که بر همتا یعمل م

دورتر  یخوراک زنده را از مکانها کی یبه راحت قادر هستید لیدر صورت تما نی، بنابرا

 .دیکن دهمشاه

 داده  نیشده است ، بنابرا هیتعب یرمزگذار تالیجید یتیامن یها نیاز دورب یاری: در بسیرمزگذار

 امن تر هستند. انیسفر تا پا یشما از ابتدا یها

 

 تالیجیداز گونه   یتیامن نیدورب بیمعا

 

 آن نصب  یها رو چیو سوئ دینکن ی: اگر شبکه را از قبل راه اندازدوربین یراه انداز عوارض

و  نهیتواند هز ی، م دیدار اجیاحت یکمتر یدر کل به کابل ها نکهیشده باشد ، بدون توجه به ا

 دهد. شیکند ، افزا یم جادیمدار بسته شما ا نیرا که در نصب دورب یا نهیهز

 با  سهی)جدا از کابل( به صورت جداگانه در مقا زاتیو تجه نیدورب نهی: هزبیشترب هیاول نهیهز

،  دیداشته باش ازیاز آنها ن یاست )اگرچه ممکن است به تعداد کمتر شتریآنالوگ آنها ب ینمونه ها

 ها متعادل شود(. نهیممکن است هز نیبنابرا

 یتیامن نیدورب یها ستمیباند باال: س یپهنا الزامات IP نسبت  یشتریب اریباند بس یمعموالً به پهنا

، شما در  یبا فشرده ساز یباالتر ، حت میوضوح باالتر و نرخ فر نیدارند. ب ازیبه آنالوگ ن

 کسلیبا وضوح مگاپ دتریجد یها نیدورب یقبل از بررس نیو ا دیکن ینگاه م 720Kbpsحدود 

 دهد. شیشما را افزا یها نهیتواند هز یم نی، ا جهیاست. در نت

 بزرگتر است ،  یپرونده ها یباالتر به معنا می: وضوح باالتر و نرخ فریساز رهیذخ طیشرا

 دیخواه ازیخود ن سکیدر هارد د یشتریب یساز رهیذخ یقرار دادن آنها به فضا یبرا نیبنابرا

 داشت.

 تال؟یجیدسیستم  ایآنالوگ  سیستم ؟استفاده کنید دیمداربسته با ستمیکدام س از

شرکت  این مورد در نظر می گیرد که به بهرا تجارت شما  یبرا نهیگز نیبهترشرکت البرز صنعت مبنا 

 قیاز طر یراه حل منحصر به فرد و سفارش کیاست که  نیخواهد داشت. خبر خوب ا یشما بستگ

 مدار بسته ، در دسترس است.  نیکسب و کار و دورب یتیامن یها ستمیمتخصصان آگاه در س

 

 و شبکه ونیاتوماس و سیستم های در خدمات شرویشرکت البرز صنعت پ

 . دیکارشناسان ما استفاده کن گانی، از مشاوره را دوربین و به کارگیری آن دیاز خر قبل

 021-44053033تماس : شماره


