
 

 

 معرفی اصطالحات کاربردی دوربین مداربسته

 مداربستههای دوربین  نوعاصطالحات مربوط به 

 Analog   ایو  توریبه مان نیکابل از دورب کی لهیکه به وس    یکیالکتر گنالی: س dvr نیدورب ی. به طور کلابدی یانتقال م 

 شود. یشارژ م انیولتاژ و جر کیآنالوگ با 

 AHDکند.  یفراهم م یس  لیمگاپ تیفیآنالوگ که ک نیاز دورب یدیجد ی: تکنولوژAHD CCTV یس  یاز س  ر کلتاا انگل 

Analog High Definition CCTV مداربسته آنالوگ رزولوشن باال به دست آمده است. نیدورب یبه معنا 

 IP مخفف :Internal Protocol صو یو به معنا سال ت ساز نی. انترنتیا یداده ها بر رو افتیو در نیدورب ریار شرده   یف

ساند ف یم ییها به تنها لمیف ستق لمیتو بر  هیال داده ها و منبع تغذانتق یاز کابل لن برا یریو با بهره گ میها را به طور م

 کند. رهیهارد ذخ یرو

 PTZ:  مخففPan, Tilt, Zoom سته گردان هم نام دارد، توانا نیکه دورب ست، باال و پا ییمدارب و  نییحرکت به چپ و را

 کند. یسوژه را فراهم م یزوم به رو نیهتچن

 

 

 دوربین مداربسته اصطالحات مربوط به تصویر

 :Aspect Ratio کند. یرا مشخص م ریبه ارتفاع که قطع تصو ریتصو ینسبت پهنا 

 :Automatic Gain Control را کنترل کند. ریتصو انیو کاهش جر شیتواند افزا یکه م یتیقابل 

 CIF:  مخفف کلتااCommon Intermediate Format ستاندارد به اندازه  ای است و در  کسلیپ 288×352رزولوشن ا

 .رودیها به کار م نیاز دورب یبرخ

 D1 است. کسلیپ ۴۸۰×۷۲۰در اندازه  یریتصاو شیباال که قادر به نتا یریپذ کیبا تفک یریتصو وان: ید 



 

 

 دانیم عتق (Depth of Fieldناح :)که به ص  ورا وا      یزیکه در آن منطقه هر چ یش   نیو دورتر نیکترینزد نیب هی

 قابل مشاهده باشد.

 :Hi-Z دهد. یم گرید یدستگاه به دستگاه ها کیاز  ییدئویو یها گنالیکه امکان انتقال س یتیخصوص 

 Interlaced Video :ستفاده شده برا ه حفظ شد زیباند ن یکه پهنا یدر حال میآنالوگ. دو برابر کردن فر یها نیدورب یا

 است. 

 Phase Alternating Line (PAL): آنالوگ. یها ونیزیتلو یبرا یرنگ یرمز گذار ستمیس 

 Pixel: یها نیاست که در دورب ریتصو کیواحد در  نیکوچکتر IP شود. یاستفاده م 

 Resolution: است. ریتصو تیفیباالتر بودن ک یکه باالتر بودن آن به معنا نیدورب کیتوسط  ریو وح تصو 

 TV Lines (TVL): هر چه نیو روش   ن در دورب کیتعداد متناوب خطوط تار ایآنالوگ  یها نیدر دورب یخطوط عتود .

 باالتر است. ریباالتر باشد رزولوشن تصو TVLعدد 

 Picture-in-Picture (PIP): صو ای صو ریت صاو یکند که تعداد یامکان را فراهم م نیکه ا یژگی. وریدر ت کوچک دور  ریت

 بزرگ را احاطه کرده باشد. ریتصو کی

 ):Dynamic Noise Reduction (DNR ست که نو نیدورب کی یها یژگیاز و یکی صو زیا صوص در ز ریدر ت  ریرا به خ

 دهد. ینور کم کاهش م

 :Ground Loop ود. ش یم ریاختالل در تصو جادیافتد و باعث ا یمداربسته م یها نیدورب ریتصو یکه بر رو یخطوط افق

 باشد. یبرق فشار قو یبه کابل ها ریکابل تصو یکیتواند به علت نزد یمو وع م نیا

 

 دوربین مداربسته تصویر نور و رنگ مربوط به اصطالحات

 (Backlight Compensation (BLC :در  یادیکه نور ز یدر هنگام یتعادل نور یبرقرار یمداربس  ته برا نیدورب ییتوانا

 پشت جسم وجود داشته باشد. 

 Contrastباشد. صیکامال قابل تشخ لمیف ایکه عکس  یبه گونه ا ریو روشن تصو کیتار یبخش ها نی: توازن ب 

 :Light Emitting Diodes (LEDs) ارسال امواج  یمداربسته برا یها نینور است که در دورب یبرا یهاد تهین یا لهیوس

 شود. یمادون قرمز استفاده م

 LUXنیدورب کی ری بط تصاو یبرا ییحداقل روشنا یری: واحد اندازه گ. 

 (National Television System Committee (NTSC :ستاندارد تلو شتال امر ونیزیرنگ ا  یکایو آمر کایآنالوگ در 

 شود. یاستفاده م یجنوب

 مسل  قابل مشاهده است. رینور است که به چشم غ فیط :یمرئ نور 

 است ینور مرئ فیاز تتام رنگ نور ها در ط یبیترک :دیسف نور 

 Wide Dynamic Range (WDR): ینور طیرا در ش  را یش  تریب ااییجز جادیا ییکه توانا ریپردازش تص  و یبه فناور 

 کند. ینور را متکن م میگرفته تا تابش مستق دیشد هیگونانون، از سا

 :SECAM باشد. یآنالوگ م یها ونیزیدر تلو یرنگ فرانسو ستمیس 



 

 

 :Auto White Balance د.را به تعادل برسان دیبه طور خودکار نور سف تواندیکه م یمداربسته رنگ نیدر دورب یتیقابل 

 

 

 ها فنی دوربیناصطالحات 

 :Charge-Coupled Device (CCD) یحرفه ا یها نیدورب یبرا شتریمداربسته که ب نی بط دورب یاز انواع حسگر ها 

 رندهیبه عنوان گ ریتصو کی گنالیباشد که کار پردازش س یمداربسته م نیدر دورب یتراشه ا ید یس یرود. س یبه کار م

سون Super HAD CCDکند.  یرا اجرا م نیدورب شدب یم یخاص  س ا سا  یمعتول یها CCDاز  شتریدو برابر ب یتیکه ح

 کند. یارائه م

 Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS): صو یفناور . یدیسیس یبرا ینیگزیو جا ریثبت ت

 ریدر گرفتن تصاو ییو عدم توانا زینو یشود. اما وجود اندک یتر ارائه م نییپا یکه با توان مصرف CCDارزان تر از  یمحصول

 رود. شتارآن به  بیتواند از معا یدر مو وعاا متحرک، م تیفیبا ک

 :Codec یهس تند درباره نحوه رمزگذار یدس تورات (Codingفا )یکه آنها از فض ا یبه طور ،یص وت ای یریتص و یهالی 

 زمان با کپچر است.هم ریتصاو انیجر ینقش آنها فشرده ساز نیتراستفاده کنند. مهم یکتتر

 :Zoom اس  ت که به دو ص  ورا  ریتص  و کی ییبزرگنتا یبرا نیدورب ییتواناOPTICAL و ینور ایDIGITAL  یانجام م 

سطه تغ کالی. در زوم اپتردیگ صو رییبه وا س ریدر اندازه ت ستفاده از عد صو تیفیها، ک یبا ا  سانکیدر هر دو حالت  ریت

 .دیآ یتر م نییآن هم پا تیفیک ر،یبا بزرگتر شدن اندازه تصو تال،یجیاست، اما در زوم د

 Aperture: رسد. یاست که به حسگر م ینور زانیکه کنترل کننده م افراگمید ای 

 Infrared Cut Filter Removal (ICR): لنز  یدر رو ریحذف موج مادون قرمز که در مقابل حس  گر تص  و یبرا یلتریف

 کند. یرا خدشه دار م ریرود که در روز تصو یبه کار م یحذف موج مادون قرمز یو برا ردیگ یقرار م نیدورب

 



 

 

 

 لنزهااصطالحات مربوط 

 Automatic Iris Lens: را  طیاز مح یرینور گ افراگمیمداربسته است که با باز و بسته کردن د نیلنز خودکار دورب ینوع

 کند. یکنترل م

 Fixed Lens: دهد. یم شیکامال وا   نتا یرا از فاصله خاص ریثابت که تصاو یبا فاصله کانون یلنز 

 Zoom Lens: ریتصو تیفیبدون از دست دادن ک ر،یسوژه و بزرگتر کردن اندازه تصو یزوم به رو ییلنز با توانا. 

 Varifocal Lens: داد. رییتغ یتوان به صورا دست یآن را م یکه فاصله کانون یلنز 

 Motorized Lens: را دارد. یدست ریبه صورا غ یفاصله کانون رییتغ تیلنز موتور دار که قابل 

 :Angel of view ندیتواند بب یلنز م کی قیاز طر نیدورب کیکه  یا هیحداکثر زاو. 

 

 

 متعلقات دوربین ها

 :BNC شود. یم دیتول ی( که به صورا نر و مادگیورود ای) یخروج کیو  لیکابل کواکس نیرابط ب 

 CAT5:  مداربس  ته  نیدورب کیش  وند و داده ها را از  یکه به عنوان کابل اترنت ش  ناخته م ۵اتص  ال کوتاه کابل ردهIP 

 کند. یمنتقل م توریاوقاا آنالوگ( به مان ی)گاه

 کابل VGA :نیآنالوگ بودند. ا ییدئویو یها گنالیکه فقط قادر به انتقال س   ییدئویو یپورا ها ایکابل ها  ینس  ل قبل 

شت LCDو  کیگراف یپورا در حال حا ر توسط کارا ها شرکت ها یم یبانیها پ کننده قطعاا  دیتول یشود و کم کم 

 آورده اند. HDMI ای DVIمثل  ییکارا نیرو به استفاده از پورا ها با بهتر

 Coaxial Cable: ستفاده برا یکابل ها س یمورد ا سته به مان نیدورب کیآنالوگ  گنالیانتقال  که از  DVR ایو  توریمدارب

 بافته شده است. یو سپر مس قیعا ،یهسته مس

 :Composite Video رود. یآنالوگ به کار م ییویدیو یانتقال از فرمت ها یکه برا یکابل 

 (Uninterrupted Power Supply (UPS :ژنراتور. ای یقدرا در صورا قطع شدن برق، به صورا باتر نیمنبع تام 

 Internal Hard: ها. نیاز دورب یافتیدر ریتصاو رهیذخ یبرا نترنالیهارد ا 



 

 

 

 و دستگاه ضبط تصاویرضبط اصطالحات مربوط به 

 (Video Cassette Recorder (VCR :ستگاه صدا بر رو دئویثبت و  بط و یبرا ید که از رده خارج  VHSنوار  کی یو 

 شده است. نیگزیجا NVRو  DVRشده و با 

 (Digital Video Recorder (DVR :ستگاه ساز ید شرده  ست که پردازش و ف آنالوگ انجام داده و  نیدورب کیرا از  یا

 کند. یم رهیذخ سکیهارد د یآنها را بر رو

 (Network Video Recorder (NVR :یها نیدر دورب ویدیمشاهده و یبرا یدستگاه IP  یسرور برا کیکه معتوال به 

 متعدد، متصل هستند. یها نیکنترل دورب

 (Frames per Second (FPS : سرعت  بط دستگاهDVR است که در هر  نیعدد نشان دهنده ا نیدهد. ا یرا نشان م

 شود. یعکس گرفته م میچند فر هیثان

 H264 ،H264+ ،H256 ،H265 و +S265 :+ساز صاو یپنج فرمت فشرده  حجم  ر،یدر رزولوشن تصو رییکه بدون تغ ریت

 دیدج کس  لیبه عنوان پ ر،ییثابت و بدون تغ یها کس  لیاس  ت که پ بیترت نیکار به ا نیآورد. روش ا یم نییپاآن ها را 

 رییغت ریو رزولوشن تصو تیفیحال ک نیشوند؛ در ع یم دهیهارد د یبر رو یقبل یها کسلیشوند و هتان پ یشناخته نت

 کنند.  یرا حفظ م یرزولوشن باالتر م،یکه نام برد یبیفرمت ها به ترت نینخواهد کرد. ا

 (Hard Disk Drive (HDD: است. تیترابا ۲تا  تیگابایگ ۲۵۰از محدوده  تالیجید یداده ها رهیذخ یبرا یدستگاه 

 (Input/output (I/O :یدر دستگاه ها یو خروج یورود DVR  وNVR صدا،  ر،یتصو یکانال ها یتواند برا یاست که م

 باشد. رهیآالرم و غ

 Motion Detection: مداربسته که امکان  بط را تنها در  نی بط کننده دورب یحرکت در دستگاه ها صیتشخ تیقابل

 مناسب است. اریهارد بس یفضا لِیدل یاز پر شدنِ ب یریجلوگ یبرا تیخصوص نیحرکت خواهد داد. ا صیمواقع تشخ

 Alarm: ایآر  یو یکه معتوال در د یتیقابل NVR سال ا ایرله و  کی کیتحر یوجود دارد و برا شخص تعر لیتیار  فیبه 

 رود. یبه کار م ستمیشده در س

 Remote Viewing: یها یژگیاز و یکی DVRs  وNVRs زنده و  یها لمیدهد تا به مش   اهده ف یکه به مالک اجازه م

 د.دار نترنتیبه اتصال به ا ازین تیخصو نیتبلت بپردازد. ا ایهتراه هوشتند و  یلپ تاپ، تلفن ها کی بط شده از 

 Compression: کی یها یژگیاز و DVR  نیدورب ایو IP کوچک کردن آنها در  ایدر عکس ها  یفش  رده س  از یکه برا

MPEG4  وH.264 رود. یبه کار م 

 

 



 

 

 دوربین مداربسته عمومیاصطالحات 

 Closed Circuit Television (CCTV): ریتص  و یبرا یا که مجتوعه یرینظارا تص  و س  تمیس   ایمداربس  ته  ونیزیتلو 

 باشد. یآن م ریو انتقال تصاو ییدئویو یها نیتوسط دورب یبردار

 Loop Through: رهیرا در صورا پر شدنِ هارد هم ذخ دیجد ریسازد تصاو یمدار بسته را قادر م نیکه دورب یتیخصوص 

 نیدتریجد یبرا یکاف یکند تا فضا یهارد پاک م یاز رو کیرا به طور اتومات ریتصاو نیتر یتیصورا که قد نیکند. به ا

 باز شود. ریتصاو

 :Dwell Time بار  کی هیها هر چند ثان نیدورب ریکند تصاو یم نییکه تع نیدو دورب نیکردن ب چییسو انیلغزش م میتا

 کند.  رییتغ

 Dynamic IP Address: آدرس توس  ط  نیاISP نیکند. ا یم رییتغ وتریش  ود و با هر بار روش  ن کردن کامپ یارائه م 

 دارد. یشتریب تیامن کیاستات یپ یآدرس از آ

 Electronic Industries Alliance (EIA): و  یکیالکترون زاایکنندگان تجه دیتول یاس تانداردها نییتع یبرا یس ازمان

 آن ها. یسازگار

 :Encoder/Decoder ایآنالوگ و  یها نیدورب ییرمزگشا ای یرمزگذار یبرا یدستگاه IP  ارسال آن به  یکه براDVR 

س یبرا یلتریف نیرود. هتچن یبه کار م NVR Firewall ای ستر سا یعدم د شتار  وتریمخرب به کامپ یها تیوب  هم به 

 رود. یم

 Multiplexer (MUX): یبه کار م شیص  فحه نتا کی یمتعدد آنالوگ بر رو یها نیمش  اهده دورب یکه برا یدس  تگاه 

 رود.

 :Ingress Protection (IP) Rating ستاندارد جهان شان دهنده درجه حفاظت  یپ یآ یا در مقابل  یش کیمقاومت  این

 باشد. یم عیاجسام جامد و ما

 Internet Service Provider (ISP): کند. یمصرف کننده فراهم م یبرا نترنتیبه ا یدسترس 

 :License Plate Recognition (LPR) نیدوب ای LPR ر،یموجود در تص  او یکیاپت یکاراکترها ییبا اس  تفاده از ش  ناس  ا 

 یانونمقاصد ق یبرا ایاستفاده در ساختتان ها، بانک ها و  یها برا نیدورب نیرا دارد. ا هینقل لیپالک وسا صیتشخ تیقابل

 رود. یبه کار م یتیو امن

 OSD: به  ازیتوان بدون ن یجا داده است و م نیخود دورب یرا در رو یتاتیاست که تنظ یتیقابلDVR داد. رییآن را تغ 

 Port Forwarding:  شد  یو خروج یدر ورود کیدهد تراف یروتر که اجازه م ایروند باز کردن پورا در مودم روتر باز با

 نشده باشد. فیتعر نیو تابع قوان

 (Power over Ethernet (PoE :کابل شبکه یارسال برق بر رو زمیمکان CAT5  وCAT6نی. در صورا استفاده از دورب 

شبکه م یها سته تحت  سوئ دیتوانیمدار ب ستفاده از  شن کن، آنPoE چیبا ا  نیبرق ا دیتوان یم نکهیبه عالوه ا د،یها را رو

. دیناس   تفاده ک تایبرق و انتقال د نیتام یکابل برا کیتنها از  دیتوان یم بیترت نی. به ادینتائ نیرا هم تام زاایتجه

 شد. دیها مواجه نخواه نیدورب یبرق هم با خاموش یدر هنگام قطع نیهتچن

 Privacy Masking: دهد بخش  یاجازه م یخص  وص   میحفظ حر یتحت ش  بکه اس  ت که برا یها نیتابع در دورب کی

 باشد. دهیپوش ریاز تصو ییها



 

 

 Vertical Interval Switching: صاو شیو مدا زمان نتا نیدورب نییامکان تع سو ریت ا ب نیدو دورب نیکردن ب چییآن )

 سرعت باال(

 Deinterlacing: ونیزیتلو گنالی( مانند س   ریتص   و کی)خوانش خط به خط  سینترلیا ییدئویفرمت و لیتبد ندیفرا 

 .یخط ریبه فرم غ 1080iفرمت  HDTV یها گنالیس ایآنالوگ 


