تهیه کننده  :مهندس سید علی صموتی
شرکت رسا رایانه

مدیر بخش امنیت و نظارت – گروه مخابرات
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مزایای دوربین مدار بسته تحت شبکه در مقابل
دوربینهای آنالوگ
www.iranalarm.com

پیشرفت تکنولوژی دستگاه های ذخیره سازی دیجیتال یا DVRها در
بازار گسترش یافتند .ذخیره سازی توسط دستگاه های دیجیتال بر روی
هارددیسک ها صورت میپذیرفت اما تصاویر ارسالی از دوربینها به این
دستگاه ها آنالوگ بود
 -1معرفی
در ده�ه های گذش�ته ش�اهد آن بودیم
که سیس�تمهای مداربس�ته آنالوگ برای
کاربردهای امنیتی بس�یار گسترش یافت.
سیستمهای اولیه دوربین مداربسته برای
ذخیره سازی تصاویر از نوارهای ویدیویی
اس�تفاده میکردن�د که ب�ه آنها ( VCR
ضب�ط کنندهها با نوار مغناطیس�ی) گفته
میش�د  .این سیس�تمها دارای مشکالت
فراوان�ی بودند که مهمتری�ن آنها فضای
زی�اد برای نگهداری نوارهای مغناطیس�ی
ضبط شده بود .عیب دیگر این سیستمها
ارتباط یک به یک هر دوربین با دس�تگاه
ذخیره ساز مربوطه بود ،که سبب میشد به
ازای هر دوربین دستگاه ذخیره ساز مجزا
در نظر گرفته شود .
ب�ا پیش�رفت تکنول�وژی دس�تگاه های
ذخی�ره س�ازی دیجیتال ی�ا  DVRها در
بازار گسترش یافتند .ذخیره سازی توسط
دستگاه های دیجیتال بر روی هارددیسک
ها صورت میپذیرفت اما تصاویر ارس�الی
از دوربینه�ا به این دس�تگاهها به صورت
س�یگنال های آنالوگ بود .ب�ا وجودی که
این سیستمها مزایای را برای سیستمهای
نظارتی به ارمغان آورد اما کابل کشی نظیر
به نظیر آن توسط کابل کواکسیال برای هر
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قابلین نظیر انتق�ال تصویر  ،انتقال صوت
و  ، ...از یکپارچگ�ی سیس�تم جلوگی�ری
مینمود.
در این مقاله بر آن هستیم تا یک مقایسه
کل�ی بی�ن سیس�تمهای آنال�وگ و تحت
ش�بکه انجام دهیم و نش�ان خواهیم داد
که سیستمهای نظارتی تحت شبکه برای
بسیاری از کاربردها پرثمر تر از دوربینهای
آنالوگ میباشد.
 -2س�یر تکاملی سیستمهای نظارتی از
آنالوگ تا دیجیتال
اولین سیس�تمهای نظارتی به کار گرفته
ش�ده در گذشته فقط نظارت زنده تصاویر
را برای افراد ب�ه مهیا مینمود و هیچگونه
ذخیره س�ازی را انجام نم�یداد .فرد ناظر
مجبور بود که تع�داد زیادی تلویزیون که
مقابل وی قرار داش�ت را تماشا نماید و در
صورت بروز ه�ر گونه روی�داد  ،نگهبانان
دیگر را باخبر نماید.
پس از این سیستم  ،فناوری ذخیره سازی
توسط دیس�کهای ویدیویی پا به عرصه
وجود گذاش�ت .بیش از بیس�ت سال این
سیستمها در حوزه های امنیتی فعال بودند
همان طور که اش�اره گردید این سیس�تم
دارای معضالت فراوانی بود .از معضالت این

سیستم ها
میت�و ا ن
ب�ه ع�دم
با ز پخ�ش
ف�و ر ی
رویداده�ا در زم�ان
خاص اشاره کرد .
در سال  1990میالدی  ،هارددیسک
ها جایگزین مناس�بی برای نوارهای
ویدیوی�ی ش�دند .هارددیس�ک ه�ا
بس�یاری از مش�کالت نوارهای ویدیویی
را از بی�ن بردن�د .دس�تگاه ه�ای جدید،
ذخی�ره کننده های ویدی�وی دیجیتال یا
 DVRن�ام داش�تند .این روش مناس�ب
برای ذخیره س�ازی بود ام�ا باز هم نیاز به
نظارت زنده محلی در شبکه یا اینترنت در
آنها احساس میشد تا به صورت بهنگام
اف�راد ناظر بتواند تمام تصاویر ارس�الی از
دوربینها را نظاره نمایند.
بعد از چند س�ال سیس�تمهای حساس
به حرکت به سیس�تمهای نظارتی افزوده
ش�د .این قابلیت به ناظران کمک میکرد
ت�ا در ص�ورت وج�ود تح�رک در منطقه
دوربین ،آالرم مناسبی را برای نگهبان به
ص�دا در آورد تا نگهبان از وقوع رویداد با
خبر گردد ،از دیگر س�و ذخیره سازی نیز

Security Article

به ط�ور کلی پی�ش بینی میش�ود که ،
دوربینه�ای دیجیتال جایگزی�ن آنالوگ
خواهند ش�د .سیس�تمهای نظارتی تحت
ش�بکه میتواند ه�م به صورت با س�یم و
ه�م به صورت بی س�یم عرضه گ�ردد .در
سیس�تمهای نظارت تحت ش�بکه محیط
ذخیره س�از میتواند رایانه یا سرور باشد.
یکی دیگ�ر از مزایایی که میتوانیم به آن
اشاره نماییم کیفیت باالی تصاویر است که
به دلیل دیجیتالی بودن میتواند به خوبی
هم برای نظارت و هم برای ذخیره س�ازی
به کار رود.
همان طور که به یاد دارید در سیستمهای
پیش�ین تصاویر ارس�الی آنال�وگ بوده و
هنگام ذخیره س�ازی نی�از به تغییر فرمت
داش�تیم .اما در سیس�تمهای دیجیتالی
ه�ر دو بخش تصاویر ارس�الی دوربینها و
نیز بخش ذخیره سازی به صورت دیجیتال
میباش�د .این امر س�بب افزایش کیفیت
خواهد شد
 -3مزای�ای سیس�تمهای نظ�ارت تحت
شبکه
در ای�ن بخ�ش خواه�ان معرف�ی بعضی
از تواناییه�ای دوربینهای تحت ش�بکه
هستیم که تعداد محدودی از این قابلیتها
توس�ط  DVRه�ا پش�تیبانی میش�وند.
در اینج�ا الزم اس�ت ک�ه ذک�ر کنی�م به
سیس�تمهای ذخی�ره س�از تحت ش�بکه
 NVRگوین�د  NVR .ها یا به صورت نرم
افزاری است که باید روی یک رایانه نصب
گردد و یا به صورت  standaloneهستند
و هم ذخیره س�ازی و هم مدیریت تصاویر
را بر عهده میگیرند مزایای سیس�تمهای
نظارتی تحت شبکه عبارتند از :
.1معماری باز مبتنی بر استاندارد
• کارب�رد در اینترن�ت در سیس�تمهای
نظ�ارت تحت ش�بکه مزایای بس�یاری را
فراهم میآورد و نیز در شبکه های محلی
با ق�رار دادن دوربینها میتوان تنظیمات
را به صورت از راه دور انجام داد .همچنین
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بر همین پایه و اساس صورت می پذیرفت.
چند سال بعد با توجه به رشد روز افزون
ش�بکه های محل�ی و گس�ترش اینترنت
سیس�تمهای نظارت تصویری به س�متی
س�وق یافتند که بتوانند این سیستمها را
در ش�بکه ها نیز استفاده کنند .اولین گام
ترکیب  DVRبا پورتهای ش�بکه بود که
سبب می شد ،تصاویر دوربینهای آنالوگ
را بت�وان ب�ه کمک ذخیره س�از ویدیویی
دیجیت�ال در اینترن�ت ی�ا ش�بکه محلی
انتق�ال داد .مش�کل ای�ن سیس�تمها
ع�دم یکپارچگی دوربینها
با شبکه ها بود .در این زمان
سیستمهای نظارتی باید به
گونه ای سوق می یافت که با
دستگاه های دیگر شبکه نظیر
روتر ها  ،س�وئیچها و رایانه ها
همگون گردند و یا بتوان تصاویر
را در دس�تگاه های ذخیره ساز
تحت شبکه ذخیره نمود و ماهیت
خ�ود تصویر ارس�الی از دوربین
نیز دیجیتال باشد .همچنین
سیستم باید به گونه ای باشد
ک�ه ه�ر دوربین ب�ه صورت
مجزا در شبکه بررسی شده
و کارب�ران مختل�ف س�طح
دسترس�ی متفاوتی را داشته
باش�ند .به این ترتیب دوربین
های نظارتی تحت ش�بکه پا به
عرصه وجود نهادند .با گسترش
سیس�تمهای نظارتی و توسعه آن
در ش�بکه های کامپیوت�ری دیگر
نیاز به کابل کواکسیال نبود و میتوان
با توپولوژی مناس�ب ش�بکه و اس�تفاده
از س�وئیچها یک ش�بکه نظارتی را فراهم
نماییم  .سیستمهای نظارتی تحت شبکه
را ش�بکه ویدیوی�ی نیز مینامن�د که این
ال دیجیتالی میباشد
سیس�تم نظارتی کام ً
و کلی�ه دس�تگاه های مربوط�ه همگون و
یکپارچه هستند ،چرا که سیگنال ارسالی
ال دیجیتال میباشد.
از دوربین نیز کام ً

م����ق����ال����ه ت��خ��ص��ص��ـ��ـ��ـ��ي

م����ق����ال����ه ت��خ��ص��ص��ـ��ـ��ـ��ي

www.iranalarm.com

ب�ا توجه به انتخاب توپولوژی مناس�ب
میت�وان مس�یر ه�ای
انتق�ال را چندگانه
نمود تا در صورت
قطع شدن یک
بخ�ش کل
سیس�تم
کمتر ی�ن
صدم�ه را
متحمل شود.
• سیس�تمهای نظارت
تصویری که در شبکه های
مختلف محلی ق�رار دارند
را میتوان به راحتی با یکدیگر
مرتبط نمود تا مدیریت تصاویر با استفاده
از نرم افزار های  CMSبسیار ساده گردد.
• اکث�ر دوربینه�ای مدار بس�ته تحت
ش�بکه میتوانند  IPخ�ود را از DHCP
دریاف�ت نماین�د  ،بنابرای�ن مدیریت IP
س�اده تر میگردد و با اتصال یک دوربین
به ش�بکه خ�ود به خ�ود از  IPهای باقی
مانده استفاده خواهد کرد .البته این روش
یک سری ریس�کهای امنیتی برای خود
خواهد داشت.
 .2امکانات کاربردی
• ب�ه کمک سیس�تمهای نظ�ارت تحت
ش�بکه میتوانیم در اینترنت تصویر های
هر دوربین و یا کلیه دوربینها را مشاهده
نماییم و یا تصاویر ذخیره شده در NVR
را در محیط اینترنت بازپخش نماییم.
•در سیستمهای نظارت تصویری تحت
شبکه ،میتوان  ،انتقال تصاویر دوربین ها
را به صورت بی سیم و به کمک رادیو انجام
داد و یا  NVRرا به کمک یک لینک رادیو
به نقطه ای دور تر منتقل نمود.
• ن�رم افزارهای کارب�ردی آنالیز تصویر
نظی�ر دی�وار مج�ازی  ،ش�مارنده افراد ،
جلوگی�ری از س�رقت  ،جلوگیری از بمب
گ�ذاری و موارد دیگر را میتوان روی آن
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نص�ب نم�ود .به ای�ن نرم

افزارها  ،نرم
افزار آنالیز تصویر گویند.
• اکث�ر دوربینهای تحت ش�بکه دارای
پ�ورت ص�دا میباش�ند  ،بنابرای�ن برای
انتقال صدا دیگر نیاز به کابل کش�ی مجزا
نمیباش�د و صدا را میتوان با همان کابل
اترنت منتقل نمود  .همچنین دوربینهای
تحت ش�بکه دارای پورتی به نام DIDO
هستند ،این پورت یک ورودی و خروجی
دیجیتال را فراهم مینمایند بدین صورت
ک�ه مثلاً میتوان ای�ن پ�ورت را به گونه
ای تنظی�م نم�ود تا در صورت تش�خیص
حرکت به پورت خروجی فرمانی را ارسال
می نماید و پ�ورت خروجی که به چراغی
متصل اس�ت  ،چراغ را روش�ن مس کند.
یک�ی دیگ�ر از کاربردها ارس�ال فرامین
کنترل�ی دوربینهای  PTZبه کمک کابل
اترنت میباشد.
• اکث�ر ن�رم افزارهای نظ�ارت تصویری
تحت ش�بکه مبتنی بر ویندوز هس�تند و
به راحتی روی ویندوز نصب خواهند شد..
ارسال رویدادها توسط ایمیل نیز
•
یکی دیگر از مزایای سیستمهای نظارتی
تحت ش�بکه است  .به کمک این روش در
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صورت وقوع رویداد میتوان تصویر مربوط
به آن رویداد را برای کاربر ایمیل نماید و یا
تصویر مربوطه را در یک سایت
 FTPآپلود کند.
• دوربینه�ای
تح�ت ش�بکه
ب�ا توج�ه ب�ه
خا صی�ت
P o E
می تو ا ن�د
ب�رق خ�ود
را از طری�ق
سوئیچ خود
بگی�رد و نیاز
به سیم کشی مجزا برق نمیباشد.
• در سیستمهای نظارتی تحت شبکه
 ،برای صرف�ه جویی در هزینه میتوان به
ازای هر دوربین الیس�نس ذخیره س�ازی
را خری�داری نمود و در صورت توس�عه و
افزایش دوربینها ،تعداد الیس�نس ها را
افزایش داد.
 .3مزایای سیستمی
• ب�ه کمک دس�تگاه های ویدیو س�رور
میتوانیم دوربینهای آنالوگ گران قیمت
را به شبکه خود وارد نماییم .این دستگاه
ها مبدل سیگنال آنالوگ به  IPمیباشند.
به کمک این دستگاه میتوان توسط کابل
شبکه  ،هم فرامین کنترلی و هم سیگنال
صوت و تصویر را ارسال نمود.
• هم�ان طور که اش�اره گردید  ،یکی از
مزایای دوربین مدار بس�ته ،نرم افزارهای
آنالیز تصویر میباش�ند .در سیس�تمهای
نظارتی تحت شبکه میتوان این قابلیتها
را ب�ه ازای دوربینهای دلخواه و مورد نظر
افزود تا هزینه دو چندان نگردد..
• تنظیم میزان ن�ور تصویر و نیز تنظیم
نوع فشرده سازی به ازای هر دوربین و نرخ
فری�م هر دوربین به صورت مجزا میتواند
در این سیستمها تنظیم گردد.
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به کمک دستگاه
های ویدیو
سرور میتوانیم
دوربینهای آنالوگ
گران قیمت را به
شبکه خود وارد
نماییم .این دستگاه
ها مبدل سیگنال
آنالوگ به IP
میباشند .به کمک
این دستگاه میتوان
توسط کابل شبکه ،
هم فرامین کنترلی
و هم سیگنال صوت
و تصویر را ارسال
نمود
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 -4بررسی هزینه
در صورتی ک�ه بخواهیم از لحاظ قیمتی
سیستمهای نظارتی تحت شبکه و آنالوگ
را مقایس�ه نماییم بای�د آن را از چند بعد
تحلیل کنیم :
• دوربین
ب�ه طور کل�ی قیمت دوربینه�ای مدار
بسته تحت شبکه نس�بت به دوربینهای
آنالوگ گرانتر است .اما هنگامی که بحث
رزولوش�ن ه�ای باالت�ر مط�رح میگردد،
دوربینهای تحت شبکه قیمتشان با توجه
به کیفیتش�ان بهتر از دوربینهای آنالوگ
خواهند ب�ود .از آنجا که در  DVRها یک
تبدیل محتوای تصویر صورت میپذیرد و
تصاویر آنالوگ به دیجیتال تبدیل میگردد
 ،بعض�ی از بخشهای تصوی�ر دچار ضعف
ش�ده و از بین خواهن�د رفت .در حالی که
در کاربردهای�ی که نیاز به دقت تصویر باال
مورد نیاز است دوربینهای تحت شبکه با
صرفه تر خواهند بود.
• شبکه انتقال
امروزه قیمت کابل شبکه  CAT5ارزانتر
از کاب�ل کواکس�یال میباش�د بنابراین با
توجه به مصرف کابل کمتر در سیستمهای
نظارت�ی تح�ت ش�بکه  ،قیم�ت کل کابل
مصرفی در سیستم تحت شبکه به نسبت
سیستمهای آنالوگ بسیار پایینتر است.
علاوه بر این امروزه قیمت تجهیزات بی
سیم نیز کمتر شده و این امر میتواند برای
انتقال تصاویر دوربینهایی که سیم کشی
آنها سخت و دشوار است ،مفید واقع شود.
با یک مقایسه کلی میتوان دریافت که در
پ�اره ای از موارد قیمت حفر کانال و به کار
گ�ذاری لوله ها و رد کردن کابل یا فیبر به
مراتب گرانتر از ارتباط رادیویی است.
• ذخیره سازی
به طور کلی مقایسه هزینه انجام شده بین
 DVRو رایانه های ذخیره س�از سخت و

دشوار است .اما به طور کلی میتوان گفت
در صورتی که تعداد دوربینها زیاد باشد،
سرور های ذخیره ساز قیمت مناسبتری
را به نس�بت  DVRها دارند .به طور مثال
 DVRه�ا عمدت� ًا  16کان�ال میباش�ند.
هنگام�ی که خواه�ان نص�ب  17دوربین
میباش�یم باید دو  DVRمجزا خریداری
گ�ردد ام�ا در سیس�تمهای نظارتی تحت
ش�بکه به ازای افزایش هر دوبین تنها نیاز
به خرید یک الیسنس میباشد.
قیمت یک  DVRهنگامی بهینه خواهد
ش�د که تمامی کانالهای آن مصرف شود.
همچنین در مکانهایی که محدود به  3الی
 4دوربین است و نیاز به کیفیت باال داریم ،
میتوان با یک رایانه ساده مدیریت تصاویر
را انجام داد و حتی  DVRیا  NVRاستند
الون خریداری نکرد.
• نظارت
نظ�ارت در سیس�تمهای آنالوگ و تحت
ش�بکه ،کمی ب�ا یکدیگر از لح�اظ قیمتی
متفاوت است DVR .های جدید همان طور
که ذکر گردید دارای پورت شبکه میباشند
 DVR .های�ی که این پورت را ندارند باید
مس�تقیم ًا به یک تلویزیون و یا نمایش�گر
متصل گردند در صورتی که  NVRها و یا
 DVRهای حاوی پورت  LANرا میتوان
در تمامی نقاط ش�بکه توس�ط رایانه های
متصل به شبکه بررسی و مشاهده نمود.

م����ق����ال����ه ت��خ��ص��ص��ـ��ـ��ـ��ي

-5نتیجه گیری
در این مقاله در باره س�یر تحول نظارت
تصویری بحث گردید  .از س�ویی دیگر به
فواید سیس�تمهای نظارت تصویری تحت
ش�بکه اش�اره ش�د  .همچنین اش�ارهای
ب�ر مقایس�ه هزین�ه ه�ای کارب�ردی بین
سیس�تمهای نظ�ارت تصوی�ری آنالوگ و
تحت شبکه شد تا در انتخاب یک سیستم
بتوان بهترین انتخاب را برگزید.
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