
 

 چه باید کرد؟ IPهنگام خرید یک دوربین 

که دارای مزایای  IPنیازی به گفتن نیست ، دوربین های امنیتی با گذشت زمان بیشتر و بیشتر به سوی 

ظر بگیریم تا مختلفی است ،حرکت می کنند. قبل از خرید دوربین دیجیتال بایدچندین مورد را در ن

 استفاده بهتری از آن کنیم.

را  یلمبرداریف تالیجید دئویاست در ابتدا داشتن و یعاد یها نیچند برابر دورب IP نیدورب یایمزا

 دیتلفن همراه هست یها هشدار در دستگاه افتیو در لمیشما قادر به مشاهده ف نیهمچن . کندیتر مآسان

 نهیهز .ست ا یآنالوگ سنت یهانینسبت به دورب یباالتر یضبط در آنها با رزولوشن ها نیهمچن

دستگاه ارتباط برقرار  ریو سا یخانگ ونیاتوماس یهابا شبکه توانندیاست و م ترنییمعموالً پا ستمیس

 قید و برق را از طرتوانند داده را ارسال کنن یآنها م  POE چیبا استفاده از سوئ نیکنند. عالوه بر ا

 نیه نوع دوربمهم است ک دیخر ازنصب آنها ساده تر است قبل  بیترت نیکنند و به ا افتیدر میس کی

IP انواع موجود آن وجود دارد دیرا انتخاب کن. 

 Boxدوربین 

عاب ماند باعث ارخود ب یکه در شکل سنت یآنها ظاهراً آنها در صورت رایهستند ز دیها مف نیدورب نیا

کرد را نسبت به عمل نیها بهتر نیدورب نیشوند ا یم آگاه نیو آنها از وجود دورب شودیخالفکاران م

 نیز هستند. ترحال گران نیدارند با ا نیهمه انواع دورب

ستند و ه زین دیکن یانتخاب مهاوسینگی که شما آدرس قرار گرفتن در هر نوع  boxدوربین های 

عمر را  نیتر یالنمختلف از آن استفاده شود آنها عموما طو طیتا در شرا سازدیمنتظر شما را قادر م

 .ور مجزا دارندنبه  زایاستفاده در نور کم ن یدارند اما برا

 Bulletدوربین 

نسبت به آنها آسان تر  خود قرار دارند نگیهاوس نیهستند که دورب یهانیدر واقع دورب هانیدورب نیا

تا  دهندیتر اجازه مبزرگ یهانزل .به بدنه آنها نصب کرد توانیرا م یبزرگتر یاست و لنزها

هستند  یاز عالب یاستفاده در فضا یها برا نیدورب نیا رندیرا بگ یمحدوده بزرگتر bullet ینهایدورب

 .را کاهش دهد راز حد نو ادیتا تابش ز کندیآنها کمک م یو طراح

 Domeدوربین 



 کیامل شاطراف آسانتر است  طیآنها با مح بیهستند و ترک یتر حتاطم نهیگز کی  Domeدوربین 

. ار دهند ش قررا تحت پوش یمنطقه بزرگتر دهدیگسترده است که اجازه م هیو زاو یچرخش نیدورب

 نیآنها همچن در شب هستند دیهستند و اغلب مجهز به د یمقاومت در برابر خراب  Dome یهانیدورب

 .ندباز هست یدر فضا ای یداخل طیاستفاده در مح یمناسب برا ییآب و هوا طیرابسته به ش

  Turretدوربین 

 کیبه وجود  با توجهها  LED یبا حلقه سنت سهیوجود دارد که در مقا Turretدر نهایت دوربین های  

IR  تیقابلدر نزدیکی لنز خود IR به صورت  تواندیآنها در حد ممکن است و م یدارد نصب و راه انداز

 گرید ک هایسب با سهیوجه مشکالت را در مقا چیبه ه نیا یهانیدورب.نصب شود  یافق ای یعمود

 .ندارند

 

 نکات دیگر

 نیحالت دورب نیر اموارد انتخاب کنند ثابت که د نیتوانند از ا یمهم است و کاربران م یفاصله کانون

 نیدر ا varifocal. توان انجام داد  ینمدید را صحنه  میثابت است و تنظ یفاصله کانون کی یرادا

شود  متواند انجا یور نماما از راه د،کند  میرا تنظ زنل هیو زاو بر زومکار تا دهدیاجازه مدوربین  حالت

 .از راه دور انجام شودشیب زوم می تواند حالت  نیکه در ا ptzو 

 



 

 

 

 

 

Canon نیدورب نیتر متیگران ق IP را به بازار عرضه کرد ایدن. 

و غیر   IP.SINGLE IMAGEبه عنوان پران ترین دوربین  CANON شرکت  ME20F-SHNدوربین 

ین مضمون دالر وارد بازار شد.شعار این شرکت راجع به این محصول با ا 20000حرارتیبا قیمت 

 :دیگر نور در آسمان بدون ماه ی که فقط ستارگان در آن قرار دارند ، کافی است.

 

ناسب در نور عملکرد م یکه دارا گرید یمشابه شرکت ها یها نیبا دورب سهیدر مقا نیدورب نیاما ا

 35MM SUPER LOWتوان به  یها م نیدورب نیدارند؟ از ا ییکم هستند چه تفاوت ها اریبس

LIGHT SONY   20وMP Q1659 AXISاشاره کرد. 

 AXISمساله را چگونه اداره خواهد شد چرا که  نیاست که ا نیکرد ا میخواه یکه بررس یگریمورد د

خود گرفته  اریکنون را در اخت ییویدیمحصوالت شبکه و یابیفروش و بازار 201۶از اواسط سال 

به عالوه  میکرد افتیدر AXISو  CANONکه از دو شرکت  ییگزارش با صحنه ها نیاست. در ا

 .داد میارائه خواه یدوبله جاخال یرقابت اندازچشم



 جزییات کلیدی دوربین

 شامل موارد زیر میشود: ME20F-SHNجزییات مهم دوربین 

 تنظیماتی برای افزایش رزولوشن در روز وجود ندارد. –در روز و شب  1080Pرزولوشن  -1

 بزرگتر است یپ یآ یها نیکه از سنسور تمام دورب یمتریلیم 3۵سنسور  -2

 4,000,000از شتریکمتر به همراه ب ایلوکس 0.0005 ییحداقل روشنا  -3
 شب روز لتریف  -4

 EFپایه لنز  -5

 ای ندارد. SERIALهیچ پرت   RS/422-SERIALRS SONY-485پرت  1 -6

 HDMIو   HD-SDIخروجی های  -7

 ONVIF PROFILE G&Sپشتیبانی  -8

 35MM IPSONYبرابر قیمت دوربین  4برای خرده فروش تقریبا   $20000قیمت  -9

عمل  یمختلف به خوب ییدو سطح روشنا یط کیرتا اریبس نیزم کیدر  یمتریلیم 3۵ یسون نیدورب

 .کرده است

 

 ها  INTERFACEنور کم و  -  CANONوجوه تمایز 

در  یربرداریتصو نهیقدرتمند در زم یها نیدورب سهیهدر مقا یاصل تیدو مز CANONبه گفته شرکت 

 وجود دارد. CANON نیدورب نینور کم در ا

به نور  یکمتر تیوجود دارد که حساس یاتیح یها رساختیز یموارد استفاده مانند نظارت بر مرزها

 .شود یآن م یپرداخت شده برا یهانهیموج بر آن هز نیاست و عملکرد ا یضرور اریکم بس

مخصوص نور کم  گرید یها نیاست که دورب یمختلفها ی  INTERFACE رندهیدربرگ نیدورب نیهمچن

 .ستندیاز آنها برخوردار ن

MH20F-SHN   دارای یک مزیت در ارائه انواعINTERFACE است که امکان استفاده از طیف هایها 

 گسترده ای را فراهم می آورد.

را  نیاستفاده کرده تا دورب PAN/TILTموتور  یواحدها یرا بر رو نیدورب دیتوان یبه عنوان مثال م

مسابقات  یهادانیمثال در م یبرا نکهیا ایکرد.  لیتبد SUPER LOW LIGHT PTZ نیدورب کیبه 

را به طور  نیکارکرده از دورب 2به استفاده  ازیاوقات ن یبعض انیکه مشتر ومهایو استاد یورزش

کند استفاده  یکار م ETHERNETکه توسط اتصال  یتیامن نیعنوان دورب ههم ب نیدورب نیهمزمان از ا

 .کند بهره برد یتوسط رابط کار م هیمنبع تغذ کیکرد و هم به عنوان 

CANON میفروشد نهAXIS 



 یدو کمپان زیو فروش ن یابیمحصول بازار نیعکس ا یها نیدورب گریجالب است که برخالف د

CANON  وAXIS چند  نیهمانند دورب. محصول اعالم نظر نمودند نیراجع به ا ریبه شرح ز

 عیو توز دیکنون تول یاحرفه یربرداریتصو میکه در حال حاضر توسط ت ME20F-SHNمنظوره

را در رابطه به مدل کسب و کار  هیرو نیتوافق کردند که ا AXISو CANONکنندگان ارائه شده است 

 نیبدور های   از رابط یصادق خواهد بود چون عالوه بر برخوردار زیشبکه چند منظوره ن نیدورب

ME20F-SHرابط یداراETHERNET هست زین. 

همچنان در  ME20F-SHبه موارزات دوربین جدید چند منظوره  ME20F-SHدوربین چند منظوره 

 بازار عرضه خواهد شد.

 و دوربین های دیگر SONYمقایسه با 

  ME20F-SHچالش کلیدی دوربین 

کنون و  یدو کمپان زیو فروش ن یابیمحصول بازار نیعکس ا یها نیدورب گریجالب است که برخالف د

هدر  یاصل تیمحصول اعالم نظر نمودندبه گفته شرکت کنون دو مز نیراجع به ا ریعکس به شرح ز

 کنون وجود دارد. نیدورب نیدر نور کم در ا یربرداریتصو نهیقدرتمند در زم یها نیدورب سهیمقا

عمل  یمختلف به خوب ییدو سطح روشنا یط کیرتا اریبس نیزم کیدر  یمتریلیم 3۵ یسون نیدورب

 .کرده است

با  یها طیدر مح نیکارکرد دورب یبرا اریاست که بس یانیمشتر داکردنیدر پ canon یرو شیچالش پ

 نیبا دورب سهیقابل توجه در مقا تیارائه مز یدر راستا دیبا  نیقائلند وهمچن تیکم اهم ارینور بس

SONY امکان در بخش خاص از بازار  نیمختص کارکرد نور کم گام بردارند. ا یها نیدورب گریو د

 یبه آنها ارائه م یحرارت یها نیاز آنچه دورب شتریب اتیبه جزئ انیکالن وجود دارد که مشتر یبرا

همراه با عدم استفاده از  یکیعملکرد در تار یحداکثر یها ییبه توانا ازیدارند. البته ن ازیدهند ن

 است. نیتوسط متجاوز ریهرگونه نور کابل تصو

 canonتوسط  Briefcam  هب دسترسی

عمده و  یهاو شرکت canon دیجد یها یها و نوآور تیفعال نیهمچنو  Briefcamاین کمپانی توسط  

 نیعالوه بر ا.کند  یم تیریمد دئویو لیو تحل هیرا در تجز یاریبس یها یدر بازار نوآور شرویپ

Briefcam   خود  انیو مشتر دینما جادیرا ا یتریقو یهاحلو راه دیجد یتا بازارها سازدیقادر مرا

 .ارائه دهد یشتریب یخدمات جهان

Briefcam گریپلتفرم باز با محصوالت د کیرا ادامه خواهد داد تا به عنوان  ریمس نیهمچنان ا 

 .انتخاب کند شتریب یبتواند آن را به آزاد انیکند و مشتر یبازار همکار ستمیشخص ثالث و اکوس

Trevor Matz در  یرهبر جهان کیبه عنوان  نکهیما از ا دیگویشرکت م نیامل اع ریو مد سیرئ

 نیا میخوشحال اریبس لهیبه وس پیوسته ایمگرید یروهایو به ن میشده ا نتخابا تالیجید یربرداریتصو

را در صنعت  یشتریب ییویدیو یمحتوا لیو تحل هیتجز یهابه ما اجازه خواهد داد تا راه حل التیتسه

 .میارائه ده



 یفرصت نیخواهد ماند ا یشرکت مستقل باق کیهمچنان  canonدر عین حال یک شرکت مستقل در 

نوآورانه ساخته شده است که آماده کرده و کسب و کار در حال رشد  یتکنولوژ نیاست که به واسطه ا

 .میکرده ا جادیکه ا

ما  network video solutionsومدیر اجرایی  canonمدیر عامل  Masanori Yamadaبه گفته 

 شرفتهیپ یها نیدورب نهیدر و راه حل ها را در زم شرفتهیپ یها یاز فناورمیتوانیم طیف گسترده ای 

خود  یو شرکا انیبه مشتر دئویو یمحتوا لیو تحل هیو نرم افزار تجز دئویو،  تیریشبکه نرم افزار مد

 .میسراسر جهان ارائه ده

 

 

 


