
 
 

 

ی اخير در سيستم های مدار بسته می ژو دوربين های تحت شبکه تکنولو  HD (High Definition)دوربين های

 .باشند

تواند بتغييرات و پيشرفت های زیادی در سيستم مدار بسته هم در کيفيت و هم در تمامی جوانب مرتبط رخ داده تا 

 .پاسخگوی نياز جدید بازارسيستم های مدار بسته گردد

در این ميان دوربين هایی تحت شبکه راهکاری مناسب در جوابگوئی به این نياز ها بخصوص ضبط و ارسال تصاویر 

يت باال بوده ولی تغيير سيستم های مدار بسته قدیمی به سيستم های تحت شبکه نيازمند صرف هزینه با کيف

راه کاری بود که  HD-SDI زیاد و همچنين تعویض کل زیر ساخت سيستم های مدار بسته قدیمی بود. روش انتقال

ز مهمترین مزایای این روش استفاده تغيير داده که ا HD را به SD در راستای حل این مشکل ارائه گردید تا سيستم

از کابل های کواکسيال نصب شده در سيستم مدار بسته قدیمی می باشد.کيفيت تصویر با تعداد پيکسل ها در 

 پيکسلی به این معنی است که در یک فریم بيش از  HD Definition High یک فریم تعيين می شود و  مگا یا

 . پيکسل می باشد ۱۰۰۰۰۰۰

اجازه می دهد تا ویدیوی دیجيتال غير فشرده بر روی یک کابل تک به جریان  Serial Digital Interface SDI فن آوری

بيتی سيگنالهای ویدیوئی دیجيتالی غير فشرده برای پشت سر هم فرستادن از ۱۰بيافتد٬این تکنولوزی از کلمات 

 .اهمی استفاده می کند۷٥طریق کابل کواکسيال 

هم از کابل کواکسيال به عنوان رابط انتقال استفاده می شود و ممکن  HD سيستم های همانطور که گفته شد در

می باشد اما این سيستم یک سيستم دیجيتال کامل  SD کنيد که مانند سيستم های آنالوگ راست شما فک

 کيفيت انتقال در مسافت و ميرائی متفاوت است و برای یک مسافتآو بر خالف سيستمهای  است  نالوگ با

 .معينی استفاده می شود

متر ميتوان از  ۱٥۰متر می توانند انتقال تصویر داشته باشد و برای مسافت های بيش از  ۱٥۰تا  SD سيتمهای

  .ریپيتر استفاده نمود

 HD SDI چيست؟  

 استاندارد High Definition Serial Digital Interface مخفف   نام  با  می شود  SMPTE 292M که  شناخته نيز

را از طریق کابل کواکسيال را با سرعتی در حدود  HD طی است که اجازه انتقال تصاویر با کيفيتاارد ارتباستاند

 ٥٥۰TVLINE/270MHZ/Sگيگا بایت را می دهد.که در مقایسه با یک سيستم آنالوگ با سرعتی معادل  ٤۸٥/۱

می توانند  HD که تصاویر با کيفيتبرابر سریعتر است.این بدان معناست  ٥تا  ٤در حدود  HD-SDI می توان گفت

 DVR با استفاده از کابلهای نصب شده در سيستم های مدار بسته موجود انتقال یابند و تنها با تعویض دوربين و

هائی با قابليت ضبط این تصاویر بسيار باال دست یافت. در  DVR و HD-SDI های موجود با دوربين هائی با خروجی

٬صدا٬سيگنالهای کنترلی و تغذیه دوربين ها نيز از طریق کابل کواکسيال قابل HD ر تصاویرآینده ای نزدیک عالوه ب

 .انتقال خواهند بود

شرکت های پيشرو در این تکنولوژی جهت پایين آوردن هزینه های هر پروژه و همچنين جهت جایگزین نمودن هر 

يار زیاد و کيفيت باالی تصاویر آنها به راحتی چه سریعتر آین دوربين های مدار بسته که نمی توان از مزایای بس

که پورت مورد نظر را نداشته  DVR و دستگاههای HD SDI گذشت٬مبدلهای تصویری ما بين دوربين های مدار بسته

 کابلهای کواکسيال قبلی و کابلهای   دیگر مشکالت سيستم جدید فرکانس انتقال تصاویر در  از توليد نموده اند.

این تکنولوزی می باشد که تعویض کليه کابلهای مورد استفاده در کليه پروژه ها بدون در نظر کواکسيال مخصوص 

گرفتن هزینه های باالی آن بسيار کار حجيم و مشکلی می باشدکه برای حل این مشکل نيز شرکت های مذکور 

 سيستم ها را نيز از قبل مبدل های تنظيم فرکانس و تنظيم شرایط انتقال اطالعات ما بين کابل های متفاوت این

توليد کرده اند. در تکنولوزی دوربين های مدار بسته تحت شبکه یکی از عمده ترین ایرادها ایجاد ترافيک باال در 

شبکه می باشد که جهت رفع این مشکل می بایست یا کيفيت تصاویر را پائين آورد و یا از فریم های تصویری پائين 

مهم است و هنوز کابل  HD SDI نمود. نياز به یک کابل کواکسيال برای سيستم هایتر برای هر دوربين استفاده 

اهمی استفاده  ۷٥کواکسيال به این سيستم اختصاص داده نشده است .و بایست همچنان از همين کابلهای 

  .نمود



 
 

 

 :HDه مزایای سيستم مدار بست

 ستفاده از کابلهای کواکسيال موجودا .۱

بدون فشرده سازی استفاده می کند که در  ۱۰۸۰Pویا  ۷۲۰Pالتر:این سيستم از تصاویر يفيت تصاویر باک .۲

 . در سيتم آنالوگ می باشد D1 برابر بزرگتر از ٦حدود 

کيفيت ضبط باال :بخاطر عدم فشرده سازی تصاویر در این روش مشاهده و ضبط تصاویر بدون از دست  .۳

را  ۱۲۰۰TVLریع وجود دارد.این گونه دوربين ها کيفتی حدود س PTZ دادن جزئيات تصویر و همچنين کنترل

  .دارا می باشند

 DVR توسط HD و ترکيب نمودن کانالهای معمولی و HD امکان استفاده همزمان از دوربين های آنالوگ و .٤

 .های هيبرید وجود دارد

 .پيچيدگی آنها از دوربين های تحت شبکه کمتر می باشد .٥

 .ت کمتر فاصله نسبت به دوربين های تحت شبکه می باشنددارای محدودی .٦

متر می باشد و این در حالی است که در  UTP CAT5 100 در دوربين های تحت شبکه حد اکثر فاصله با کابل

متر می باشد که با استفاده از تجهيزاتی مانند ریپيتر می توان این فاصله را اضافه  ۲۰۰این فاصله  HD سيستم

  نمود. 

 در بازار  HD طبق برآورد کارخانجات سازنده و نياز بازار دوربين های HD دوربين های به زودی جایگاه خاصی را

ها باید  DVR دوربين مدار بسته به خود اختصاص می دهند ٬لذا این دوربين ها جایگزین دوربين هنای آنالوگ شده و

  جایگزین شود به طور خالصه  HDMI ایشگر دارای ورودیبا نم VGA تعویض شده و نمایشگر DVR HD SDI با

 : به شرح زیر است HD-SDI مزایای سيستم

 .کنندتر میتصاویر با وضوح باال (اچ دی)٬ شناسایی افراد را ساده �

 .نصب آسان با استفاده از کابل کواکسيال �

 .باشددر پروسه نصب نمی IT نيازی به دخالت مدیر �

آشنا هستيد این راهنما تمامی آنچه برای شروع نياز دارید به شما نا HD-SDI وربين مداربستهاگر شما در زمينه د

ها ساخته شده است. هر دهد. دوربين مداربسته مگاپيکسلی یک فریم از تصاویر ویدئویی از پيکسلنشان می

. تصویر اچ.دی به کار برد توان آن را به عنوانتصویری با یک ميليون پيکسل جزو تصاویر مگاپيکسلی است و می

پيکسل  ۱۰۸۰× پيکسل (افقی)  ۱۰۸۰P: ۱۹۲۰پيکسل (عمودی) × ۷۲۰پيکسل (افقی)  ۷۲۰P: ۱۲۸۰رزولوشن : 

مربوط است به  "P" سازند. و حرفهای عمودی است که تصویر را میمربوط به پيکسل ۱۰۸۰یا  ۷۲۰(عمودی) 

 Videcon . آخرین رنجدر هم تنيده معمول ای اسکنهسيستم اسکن تصویر پروگرسيو در مقایسه با سيستم

 .تری داشته باشيمتغيير یابد تا زمان ضبط طوالنی ۷۲۰Pتواند به دهد و میارائه می ۱۰۸۰Pرزولوشن 

پی وجود های دوربين مداربسته آیهای مگاپيکسلی چند وقتی است که در سيستمامکان استفاده از دوربين

 تر آن را برایتنها راه داشتن تصاویر مگاپيکسلی نيست٬ بلکه فقط امکان استفاده ساده HD_SDI دارد. بنابراین

شود که استفاده از آن در سال بينی میو به این دليل پيش کندتر برای شما را فراهم میمشتریان و نصب راحت

 .جاری به سرعت گسترش یابد

 : شودپی مییهای آموارد زیر مانع از استفاده گسترده از دوربين

داشته باشيد و این  cat5 شما باید به جای کابل کواکسيال کابل پیهای دوربين آیبرای داشتن تمام قابليت �

 .شودباعث افزایش قيمت ارتقای سيستم فعلی می

 .پی ممکن است نياز به دانش عميق از ساختار شبکه داشته باشدنصب سيستم آی �

 .ميل باشندشان بیکن است نسبت به اضافه کردن ابزارهای بيشتر به شبکهکسب و کارهای کوچکتر٬ مم �

 .تواند باعث پيچيدگی و تاخير در کار شودمی IT تعامل با مدیر �



 
 

 

های کواکسيال (مواردی که مساله تعویض کابلپی در ساختارهای جدید های آیاین دالیل٬ استفاده از دوربين به

جایگزین  HD-SDI تر است. در سوی دیگرهای بزرگ که موارد مالی کمتر اهميت دارد رایجمطرح نيست) و پروژه

 .بهتر است با این تکنولوژی جدید آميخته شوید مناسبی برای پيشرفت سریع است٬ بنابراین به عنوان یک مجری٬

 ؟چيست HD-SDI دوربين مداربسته

HD-SDI کنند. سی استفاده میاینخانوادهای از اینترفيسهای دیجيتال استاندارد با کيفيت پخش که از اتصاالت بی

خاطر پشتوانه این روش در  ) تطابق دارد. بهانجمن تصاویر متحرک و مهندسين تلویزیون (SMPTE این استاندارد با

 این  HD-SDI پخش تصاویر٬ دقت و کيفيت تصاویر به طور قابل توجهی باالتر از سيگنال آنالوگ استاندارد است.

های مداربسته نيز تطابق دارد. از آنجایی که این سيستم تنها برای ارائه تصاویر تکنولوژی هم اکنون با بخش دوربين

ای ههای کواکسيال طراحی شده است٬ برای سيستمضوح تصویر باال بر روی کابلویدئویی مگاپيکسلی و با و

د. شوهای کواکسيال استفاده میهای موجود از کابل. چون در اکثر سيستمدوربين مداربسته بسيار مناسب است

ساده است و های مداربسته به طور قابل توجهی برای مجریان با تجربه دوربين HD-SDI یادگيری و آشنایی با

 .های آنالوگ موجود بکار گرفتتوان به راحتی آن را در کنار دوربينمی

 بدون گذراندن هيچ دوره آموزشی نصب  HD-SDI توانندپی٬ مجریان میدر مقایسه با آی  از آنجایی که کنندرا .

ردرگمی در هنگام های مداربسته آنالوگ دارند٬ امکان ایجاد مشکل و سمجریان تجربه کافی در نصب سيستم

برای مشتریتان زمانی که یک مشتری یک سيستم دوربين  HD-SDI نصب خيلی کم است. نصب دوربين مداربسته

 کامل یا یک سيستم ترکيبی از HD-SDI خواهد٬ شما دو انتخاب کلی دارید٬ یک سيستممی HD-SDI مداربسته

HD-SD کنند اضر یک سيستم آنالوگ دارند احساس می. برخی مشتریان بخصوص آنهایی که در حال حو آنالوگ

  کامل  HD-SDI های خروجی کافی است. نصبدر نقاط کليدی مانند درب HD-SDI که تعدادی دوربين

 : کاربردهای معمول

 .های فاقد سيستم دوربين مداربستهمکان  �

 .دهایی که سيستم دوربين مداربسته دارند ولی برای ارتقاء بودجه کافی ندارنمکان  �

 .هایی که نياز به وضوح باال برای شناسایی افراد در تمام نقاط دارندمکان  �

 : محاسن

 .کندوضوح تصویر باال به شناسایی افراد کمک می  �

 .نداریم IT هایبرای نصب بر روی شبکه IT يازی به دخالت مهندسن  �

 : معایب

 .ستکامل گرانتر از یک سيستم ترکيبی ا HD-SDI داشتن یک سيستم  �

 : ترکيبی آنالوگ کاربردهای معمول HD-SDI هاینصب سيستم

 دوربينهایی که در حال حاضر سيستم دوربين مداربسته دارند ولی میمکان  �  نقاط کليدی٬ های خواهند در

 .اچ.دی نصب کنند

 .ها ندارندهایی بدون دوربين مداربسته که نيازی به تصاویر با وضوح باال در تمام مکانمکان  �

 : محاسن

 .های آنالوگ فعلی نيستنيازی به تغيير دوربين  �

 .توانند باز هم استفاده شوندهای کواکسيال فعلی میکابل  �

 :معایب

 .خریداری کنند HD-SDI آر با ورودیویهای آنالوگ دارند باید یک دیمشتریانی که در حال حاضر سيستم  �



 
 

 

چيزی برای مشتریان شما مناسب است باید به آنها  مواردی که شما قبل از اینکه تصميم بگيرید چه

 :توجه کنيد

 آیا آنها در حال حاضر سيستم دوربين مداربسته دارند؟  �

 د؟ها داراگر دارای سيستم دوربين مداربسته هستند٬ آیا آن سيستم کيفيت تصویر مناسبی در کليه مکان  �

 آنها مهم باشد؟های کليدی وجود دارند که شناسایی افراد در آیا مکان  �

 بودجه مشتری برای نصب یا ارتقاء سيستم چقدر است؟  �

 نياز دارید؟ HD-SDI چه ابزارهایی برای نصب سيستم

دارید٬ چون آنها با  HD-SDI آر با ورودیوی٬شما نياز به یک دیHD-SDIآرها برای استفاده از هر نوع دوربينویدی

های ترکيبی استفاده کنيد٬ آروییا دیHD-SDI هایآرویتوانيد از دیکنند٬ شما میآهای آنالوگ کار نمیویدی

 HD-SDI هایهای آنالوگ در کنار دوربينتوانيد از دوربينکنند و شما نمیرا فراهم می HD-SDI که هر دو ورودی

 یک دی  سوی دیگر  در  کنيد.  ورودی HD-SDI آرویاستفاده  برای مکان HD-SDI هایکه تنها  یا دارد های جدید

٬ ایها برای مجریان حرفهتر است. دوربينها نياز به تصاویر با وضوح باال دارند مناسبکاربرانی که در تمامی مکان

 .های آنالوگ خيلی متفاوت نيستندبا دوربين HD-SDI هایدوربين

کنند٬ ولی استفاده می CCD به جای CMOS های اصلی این است که خيلی از آنها از سنسور تصویریکی از تفاوت

شما نياز به  HD-SDI هایاز نظر نصب هيچ تفاوت خاصی وجود ندارد. مانيتورها برای استفاده مناسب از دوربين

   HDیک مانيتور  نوع  دو  در  که   ۱۰۸۰Pو ۷۲۰Pدارید٬  است.  تفاوتموجود های اصلی بين لوازم جانبی یکی از

. توصيه ما این است که طول یابدآن انتقال میطول کابلی است که سيگنال توسط  HD-SDI های آنالوگ ودوربين

هایی تواند با استفاده از تقویت کنندهمتر نباشد. این طول می ۱۰۰آر بيش از ویکابل کواکسيال از دوربين تا دی

ها وجود متر دیگر افزایش یابد٬ و در تئوری محدودیتی برای تعداد تقویت کننده ۱۰۰گيرند اه قرار میکه در بين ر

خيلی مهم است. چون سيگنال دیجيتال است٬ عالوه بر  HD-SDI های طوالنی برایندارد. استفاده نکردن از کابل

٬ HD-SDIای بينمحو شود. مقایسهکاهش کيفيت تدریجی٬ اگر کابل طوالنی باشد٬ تصویر ممکن است به کلی 

 آی  و  مگاپيکسلیآنالوگ  آی HD-SDI پی  خير آنالوگ  بله  بله  استفادهازکابلکواکسيال پيومگاپيکسلی

درصدآسان بله بله خير استاندارداینترفيسجامعوفراگير بله بله خير تکنولوژی  ۱۰۰تاخيرنزدیکبهصفر بله بله خير نصب 

 فشردهسازینشد ۱۰۰  دیجيتال  فشردهدرصد  خير  بادوربينه  فشردهسازینشدهقابلتطابق  سازیشده  ۲های

بهترین راه  HD-SDI دهدطور که این جدول نشان میسازیشده همانمگاپيکسلی فشردهسازینشده خير فشرده

سازی تصاویر بر روی کابل کواکسيال استاندارد بدون مشکل تاخير و فشرده HD-SDI برای داشتن تصاویر ویدئویی

دهد حداکثر استفاده را بکنيد٬ قدم بعدی ارائه می HD-SDI خواهيد از امکاناتی کهقدم بعدی اگر شما میاست. 

قادر به ضبط تصاویر  Videcon های خود امتحان کنيد٬ تمامی توليداتهای این ابزار را در مکاناین است که کارایی

۱۰۸۰P های مداربستههستند و سيستم HD-SDI بهترین ح   در  تکنولوژی دوربين های الت نشان میرا دهند.

سال پيش برای حفظ بازاردوربين مداربسته آنالوگ معرفی شد و این تکنولوژی توسط شرکت  ۲از  HD-SDI آنالوگ

به جهت نقاط ضعف بسيار  HD-SDI .های کره ای که فقط دوربين مداربسته آنالوگ توليد می کردند عرضه شد

يت زیادی بدست آورد و با فروش کم تقریبا با شکست مواجه شده است . نقاط زیادی که دارد نتوانست موفق

 دوربينمداربسته : HD-SDI ضعف دوربين مداربسته  در مگاپيکسل است در  HD-SDI۲بيشترین رزولوشن تصویر

ر مگاپيکسل توليد شده است و در حال حاض ٬۱۰دوربينهای با رزولوشن تصویر بيشتر از  ip حالی که در دوربين

مگاپيکسل هم از لحاظ اقتصادی و هم کيفيت تصویر به صرفه تر می باشند  ٥وحتی ۳حتی دوربين های مداربسته 

ضعف در  HD-SDI ندارند. بزرگترین ضعف دوربين های مداربسته HD-SDI و فرق قيمتی چندانی با دوربين های

کانال برای آن توليد شده است ۸وDVR 4 دست گاه های ذخيره ساز آن می باشد که تا به امروز فقط دستگاه

محدودیت کابل کشی  HD-SDI کانال و یا باالتر نيست. در نوع دوربين های آنالوگ ۱٦وهنوز خبری از دستگاه های 

نيزجهت کابل کشی استفاده گردد  RG یکی ازچالش های بزرگ می باشد و حتی اگر بهترین نوع کابل کواکسيال

کان پذیر نيست و بایستی یک تقویت کننده تصویردر طول کابل کشی قرار داده متر کابل کشی ام ۱۵۰بيشتر از 

 DVR 16CH FULL به علت قيمت باالیی که دارد تقریبا برابر با قيمت HD-SDI چهار کانال DVR شود. یک دستگاه

D1 از لحاظ اقتصادی اصالً به صرفه نمی باشد. 

  


