« اصطالحات فنیكاربردی در سيستمهای مدار بسته »
Auto Iris Lens
تنظیم دستیدیافراگم لنز دوربینهای موجود درشبکه های مداربسته  ،بویژه هنگامیکه تعدادآنها زیاد و
گسترده باشد  ،توسط اپراتور غیرممکن است .دیافراگم اتوماتیک) (Auto Irisروشی عملی جهت کنترل تابش
میزان نور به دوربین در طول شبانه روز میباشد  .مقدار نور الزم جهت ایجاد تصویر قابل قبول  ،توسط مدار تعبیه
شده در دوربین کنترل میشود  ،و این امر توسط ولتاژی صورت میگیرد که از آشکارسازی تغییرات دامنۀ سیگنال
ویدئو (ناشی از تغییر نورمحیط) حاصل میشود  .كه در نهایت بصورت سیگنال فرمان  ،جهت باز  ،یا بسته کردن
اتوماتیک دیافراگم  ،در شرایط مختلف روشنائی محیط  ،به لنز اعمال میگردد  .لنزهای  Auto Irisمعموال ا
دردوربینهای موجود در فضای بیرونی) (Outdoorبکارمیروند .
بطور کلی  ،دو روش معین  DC drive Auto Irisو  Video drive Auto Irisجهت کنترل اتوماتیک دیـافراگم
لـنز وجـود دارد .تـفاوت اسـاسیآنـها در نحـوۀ تـولید سـیگنال فـرمان کنترل در دوربين) ، (Video driveو یـا در
لنز ) (DC driveمیباشد .
در هـردو شـیوه به کمـک ظـرفیت  ALCلنـز يا ) (Automatic Level Controlدامنۀ سیگنال فـرمان بـه میزان
مورد نیاز تنظیم میشود .بدين ترتیب مدار کنترل  Auto Irisدر جهت باز یا بستن دیافراگم  ،برای عبور نور مورد
نیاز  ،بموقع عمل مينماید .

C- Mount/CS-Mount
بـطورکلی لنز و دوربینهای مـداربسـته  ،با دو فـرمـت  Cو  CSدرمحـلاتصـال بیـکدیگر پیـچ میشـونـد.
لنـزهـای  C-Mountبه دوربیـنهای مجـهزبـه  1/2 " ، CCDو "  ، 2/3و لنـزهای  CS-Mountبـه دوربینـهای
بـا  CCDکوچکتر "  1/3و “  1/4بسته میشوند.
تفاوت عمدۀ دیگـر ،در اندازۀ فاصله بین سطح انتهایی لنز ( )flange backبا سطح  CCDدر دوربین میباشد .
این فاصله در فرمت  Cبرابر  ،125.21 mmو در فرمت  mm،CSبرابر  125.است

نکته  :دوربین  C-Mountفقط با لنز  C-Mountسازگار است  ،در حالیکه دوربینهای  CS-Mountعالوه بر لنز
 ،CS-Mountبا نصب یک حلقه ) (Adaptorبه پهنای  5mmبر روی آن ،با هر دو سیستم سازگار است.

DC drive Auto Iris / Video drive Auto Iris
پیش از این گفته شد ؛ کنترل آتوماتیک دیافراگم در لنز دوربینهای مداربسته  ،به دو روش انجام میگیرد.
تـفاوت آنها درنحوۀ تولید سیگنال فرمان کنترل درداخللنز )( DC driveیا در دوربین ) ( Video driveمیباشد 5
بـدين ترتیب كـه  ،لنز های  Video driveبا آشکارسازیدامنۀ سیگنال ویدئوی دریافتی از دوربين  ،سیگنال
کنترل را درداخل خود تولید و به دیافراگم فرمان باز یا بستن را میدهد .
در مقابل ،لنزهای  DC driveسیگنال کنترل تولید شده در دوربین را پس از دریافت به دیافراگم اعمال میکند.
كاربـرد لـنزهای  Video driveدر مقایسه بـا لـنزهای  DC driveبـه دلیل وجود فـاکتورها و مـدارهای پیشرفتۀ
کنترل نور نظیر " " Back Light Compensationو " " Dyna View Technologyو  . .در دوربینهای مدرن
و نیز گرانی قیمت مقرون به صرفه نیست .لـذا  ،لـنزهای  DC driveبـعنوان جایگـزین منـاسب و ارزان همچنان
مورد استفاده میباشد .

Fix Focal Lens

لنـزی استکه فاصلۀ کانونیآن عددی ثابت است .درحالیـكه فواصل كانونی لنـز  Zoomمقاديری متغییر است.
لنز ثابت ،از لحاظ ساختار بسیارساده و با قیمت ارزان جهت پوشش محیط هایی با زاویۀ دید معيّن بکارمیرود.

IR (Infrared) Cut Filter
فیلتـر قطع نور مادون قرمز  ،یـک صافی اپتیک اسـت که در دوربیـنهای رنـگی در حـد فاصل فضای بیـن لنـز
و  CCDتعبیه شدهاست  .جهت درک علَت وجودی و نقش این صافی در دوربین ،شناخت ویژگیهای چشم  ،در
مقایسـه با عنصر تصویر ساز ) (CCDضروری است .
در طیف امواج الکترومغناطیس  ،تنها ناحیۀ محدود بین طول موج های آبی -بنفش و قرمز  ،بطـول مـوج تـقـریبی
 444تا  244نـانـومتـر توسط چشم قابل رؤيت است .
این ناحیه از طیف امواج الکترومغناطیس  ،طیف نـورمـرئی ( ( Visible lightنامیده میشود کـه در آن  ،هـرطـول
معین از طیف نور میباشد .
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درآن لحظه بـه آن واکنش نشان میدهد ،نیستند  .به همین دلیل ،طراحی دوربینهای رنگی ویـدئـو بـر پـایـۀ ایـن
پدیدۀ طبیعی استوار است .
عنصـر تصـویر سـاز ) (CCDدر دوربینـهای رنـگی ،بـه طیـف نـور مـادون قـرمـز واکنـش نشـان میـدهد  .ايـن نـور
دارای طـول موجی بـلندتـر از نـورمـرئی اسـت و بـا چشـم نیــز دیـده نمی شـود  .ایـن امـر بـرای درک مفهــوم
"  " IR Cut Filterبسیار مهم است .
در طـول روز  ،كـه دوربین از منبـع نـور مرئی (خورشید) جهـت ایجاد تصویر رنگی استفاده میکند  ،و با توجه بـه
اينـكه در اين زمـان همـــراه نـور مـرئی نـور  IRنیـز وجود دارد ،که اين خود سبب ایجاد نویز رنگ در زمینۀ تصویر
می گـردد .لـذا جهـت حـذف نـويـز و در نتیـجه نـور  IRغیـر ضـروری در محیــط  ،دوربینـهای رنـگی را بـه صـافی
قطـع مـادون قرمز مجهـز می نماينـد  ،کـه سبب می شـود  ،در طـول روز تنها نـور مـرئی بـه ) (CCDبتـابـد.
در مقـابـل  ،در طـول شـب  ،و فقـدان منبـع نـور مـرئی  ،و حـذف صـافی قطع  ، IRدوربیـن بـا استفاده از نـور
مادون قـرمزمحیط و یا نور IRتابیده از پروزکتور های موجود  ،تصويري سیاه وسفید وقابل قبول ارائه میدهد .

IR (Infrared) Illuminator
برای تصویربرداری در فضای تاریک منبع نور مرئی الزم است .باتوجه به اينكه در محیط هایي نظیر بیمارستانها
استفاده از منابع نور مرئی در شب راه حل مناسبی نیست .دوربینهای " "Day/Nightو مادون قرمز در اين
شرايط گزينههايی مطلوب هستند .
در محیـط هـايیکـه نـور مـادون قـرمـز به مقـدار کـافـی وجـود نـدارد ،جهـت ایـجاد تصـاویـر روشن و شفـاف  ،از
پروژکتورهای مخصوص مادون قرمز ) )IR Illuminatorاستفاده میگردد .
نـورحاصـل از این پـروژکتـور ها میتواند در تـاریکی مطلق ) (0 luxبدون اینکه توسط چشم رؤیت شود  ،محدودۀ
فضای زيرپوشش دوربین را روشن نماید .

IR (Infrared) Lens
ویـژگی Day/Nightهمراه با لنز  ،IRموجب سازگاری این دوربینها در هردو محیط نور مرئی و  IRگردیده است.
لنـزهای معمولی ،تنها برای تصـویـربـرداری در محیطهائی با منابع نـور مـرئی(  444تا  244نـانـومتـر ) طراحی
شده اند  .بـه ایـن ترتیب  ،اشـعۀ حاصل از منـابـع نور مـرئی  ،پس از عبور از لنز ،توسـط عدسی های تشکیل
دهندۀ آن ،شکسته و بطور صحیح در نقطۀ کانونی (سطح  (CCDمتمرکز میگردند .در حالیکه همین لنز  ،در
محیط با منبع نور  IRدارای تصویری کامال تاریک و غیر شفاف میباشد .
بدلیل اينکه  ،زاویۀ شکست شعاع نورهای مرئی و  IRدر عدسی ها با یکدیگر برابر نیستند  ،مکان هندسی
کـانـون نور مادون قرمز  IRپس از عبور از لنـز ،در پشت  CCDقرارمیگیرد و این خود سبب میگردد تصویر حاصل
دارای وضوح کامل نباشد .
لنزهای  IRدر جهت رفع این مشکل طراحی وساخته شده اند  .با استفاده از عدسی هایی با زاویۀ شکست
کوچکتر نورهای مرئی و مادون قرمز پس از عبور از لنز ،تحـت یک زاویۀ معین هم کانون شده و به  CCDمیتابند.
به بیان دیگر لنزهای  IRاختالف فاصلـۀ کانونی هر دو نور مرئی و  IRرا به حداقل ممکن میرسانند 5

تفاوت طول موج نور مرئی و مادون قرمز ،سبب ایجاد اختالف زاویۀ شکست آنها پس از عبـور از لنز میگردد .
درنتیجه مکان هندسی نقـاط کانونی آنها متفاوت بـوده که این خـود سبب میشود ،تصویر دوربین در شرایط نور
 IRاز وضوح کامل برخوردارنباشد

لنز  IRسبب میشود تا مکان هندسیکانون نورهای مرئی و مادون قرمز بر هم منطبق گردند ،درنتیجه تصویر در
شب واضح وشفاف دیده میشود .

Vari-Focal Lens

لنزی با فاصلۀ کانونی متغيير است 5به همین دلیل بطور گسترده درشبکۀ دوربینهای مدار بسته بکارمیرود.
درمقایسـه با لنـز زوم و بـرخالف آن ،ایـن نـوع لنـز بـه ازاء هـر بـار زوم با تغییر فاصلۀ کانونی ،تنظیم فوکوس
نیزالزم است  .و میزان تغییر فاصلۀ کانونی ( زوم ) در این لنـز ها معموال دو تا سه برابراست.

Zoom Lens
" زوم"بـهیـکی از قـابلیـت هـای لنـز کـه شـامل تغـييـرپيـوسـتۀ فـاصلۀ کـانـونی آن است اطـالق میشود.
بـه بیـان ديگر ،زوم عبارت از بـزرگنمایی ناحیه ای از صحنۀ مقابل دوربین به منظور دستیابی به جزئیات بیشتر
بدون هرگونه تغییر کیفی در تصویر است .
لنز" " Vari-Focalنیز ازجمله لنز های زوم محسوب میشود کـه در آنها همزمان بـا تغییر فاصلۀ کانونی ،زاویـۀ
دید) (Angle of Viewو در نهایت میدان دید تصویر ) ، (Field of Viewنیزتغییر میکند .
در وضعیت  ، zoom-inمحـدودۀ بستهای از صحـنه توسط دوربین دیده میشود ) ،(Telephotoدرنتیجه جزئیات
آن بخش از صحنه ،در تصویر بزرگنمایی میگردد .
درحـالــت  zoom-outنـاحیـۀ گسـترده تـری از صحنـۀ مقابـل دوربیـن ) (Wide Angleقـابـل مشاهـده است،
دراینصورت میدان دید وسیع تر وجزئیات تصویر کوچکتر مشاهده میشود .
نکتۀ مهم در هردو مورد اینستکه مقدار نور تابیده به  CCDنسبت به تغییر وضعیت زوم متغییر است  ،بنابراین
بیشترین مقدار عددیلنز )(Teleمعادلکمترین مقدار تابش نور ،بالعکسکمترین مقدار آن) (Wideبیانگر تابش
بیشترین مقدار نور ازسوژه است.
پیش از اين ،مشخصات مشترک لنـزهای  Zoomو  Vari-Focalتوضیح داده شد .اختالف اساسی بین آنها
اینستکه درلنـز  Zoomبـا تغییر فاصلۀ کانونی) (Zoomingنقطۀ فوکوس لنـز تغییر نمیکند.
حـال آنـکه لنـز  Vari-Focalبـا هر بار تغییر در فاصلۀ کانونی) ، (Zoomingنقطۀ فوکوس باید تنظیم شود.

ارتباط متقابل نسبت معيَن زوم و زاویۀ دید

Zoom Ratio
نسبت بین بيشترین و کمترین مقدار فاصلۀ کانونی لنز است .و باضرایب … 16x , 10x ,مشخص میشود .

Optical Zoom /Digital Zoom
در طراحی دوربینهای مدرن ،بمنظور بزرگنمایی نقاط خاص تصویر ،عالوه بر زوم اپتيکال که فرآیند آن در داخل
لنـز انجام میگیرد ،از تکنولوژی زوم دیجيتال که بطورالکترونیکی در دوربین انجام میشود .نیز استفاده میگردد.
در بخش"  " Zoom Lensگفته شد زوم اپتيکال امکان بزرگنمایی ناحیـه ای از صحنه را جهت دستیابی بـه
جزئیات بیشتر و بدون هرگونه تغییرکیفی در تصویر فراهم مینماید  .حال آنکه ،زوم دیجيتال با انجام این عمل
به دلیل بزرگنمایی و حذف همزمان برخي از پیکسلها ،ازکیفیت تصویر متناسب با زوم كاسته می شود .

)Automatic Gain Control (AGC
ایـجـاد تصـویـر واضـح و روشن درلحظـات حساس  ،شـرط الزم در دوربینـهای ویـدئـو محسـوب میشود  .بطور
کـلی  ، AGCبه عنوان یکی از کارایی های همۀ دوربین ها برای ارایۀ چنین تصـویری ،در محیـط هایی با نـور
نـامناسب و کم مـورد استـفاده قـرار میگیرد .
چنـانچه در صحنه ای نور محیط کم  ،و دیافراگم کامال باز باشد مدار  ، AGCبا تقویت الکتریکی دامنۀ سیگنال
ویدئو  ،سبب افزایش روشنایی در تصویر میگردد  .این مقدار تقویت در بعضی دوربینها برابر  +10dbیا +12db
است ( .تقریباَ چهار برابر حالت معمول) .
بـایـد تـوجه داشـت که  AGCعلیـرغم تقـویت سیـگنال ویـدئو  ،نسبت  S/Nرا نیـزکـاهش میـدهـد ،در نتیـجه
به طور محسوسی ،سبب تقویت نویز در تصویر میگردد .کاربـرد دیگر  AGCهنگامیاستکه دیافراگم لنز دوربین
قابل دسترسی و کنترل نیست .
معموال ا دوربینهای موجود در فواصل دور ،دارای ویژگی تنظیم اتوماتیک دیافراگم هستند  ،و یا دیافراگم آنها از راه
دور کنترل میشود .
درصورت عدم وجود چنین پارامترهایی  AGCدر نقش کنترل دیافراگم لنـز عمل می نماید و روشنایی الزم بـرای
تصویر را فراهم می کند.
در اینصـورت  ، AGCهمـراه با کـاربـرد لنـز های ارزانتـر و کنتـرل دیـافـراگـم دستی ،عـالوه بر دستیابی به تصویر
مورد نظر ،در هزینه های کلی پـروژه نیـز صرفه جـویی بعمل می آورد .
در ارتباط با  AGCبیشتـر دوربینـهای ویـدئـو مجهـز بـه مشخصـۀ  CCD Irisمیباشـند  ،کـه در آن بطور اتوماتیک
بـه نسـبت افزایش تابـش شـدت نـور بـر آنها دامنـۀ سیگنال ویدئو کاهش می یابد .

)Auto White Balance (AWB
دوربینهای ویدئو برخالف چشم انسان نسبت به دمای رنگ ) (Color Temperatureکه از منابع گوناگون نـور
منتشر میشوند سازگاری ندارند  .این بدین معناستکه بـه ازاء هـر بـار تغییر منبع نـور  ،بـرای دستیابی به تصوير
و رنگ ایـدهآل ،دوربیـن بـایـد متنـاوبـاا تنظیم گـردد .در غیراینصورت بـا تـغییـر و جابجايي منبع نـور رنگ هر شیئی
مشخص در محیطـهای مختلف یکسان باقی نمیماند.
بـا تنظیـم  White Balanceدر دوربیـن ایـن سازگـاریحاصل میشـود .بـه ايـن ترتیـب هـر شیئی سـفيد رنـگ
در هرحال کامال سفيد بنظر میرسد و با هر بار تنظیم دوربین برای سفیدی کامل ،سایر رنگها نیز بشکل واقعی
خود رؤیت خواهند شد .تنظیم دستی  Whiteمستلزم داشتن مهارت فنی و نیز صرف وقت است.
بهمیندلیـل دوربینـهای حـرفهای مجهز به تـابع  AWBهسـتند .كـه در آنهـا تنـظیم اتـوماتیـک White Balance
بـه سـادگی و بـا قرار دادن صفحـهای سفید رنگ نظیـر کاغذ ،پارچه و یـا  ...در مقابـل دوربیـن و فشـردن دکـمۀ
 AWBروی بدنۀ آن ،در چند ثانیه امكانپذير ميباشد .
 AWBبرای تنظیم صحیح  White Balanceدر یک محیط معیـن طراحی شده است .بنابراین به ازاء هربار تغییر
دمای رنگ در محیط  ،جهت دستیابی به تعادل سفیدی AWB ،باید مجدداُ تنظیم گردد .

)Auto Tracing White Balance (ATW
همـانـگونـه کـه  AWBوظـیفۀ تنظیـم تعـادل و دمـای رنـگ دوربیـن  ،در یـک صحنـۀ معیـن را انـجام میدهـد.
 ATWنیز به عنوان مکمل آن  ،بطور پیوسته تعادل رنگ دوربین را در ازاء هرگونه تغییر دمای رنگ  ،در محیط
های مختلف تنظیم میکند.
فـرض کنیـد شـما درحـال حـرکـت و تصـویـربـرداری ممتـد از یـک فضـای داخلی) ، (Indoorبـه محیـط بیـرونی
) (Outdoorهستید ،بـا تـوجه بـه اینکه دمـای رنگ) (Color Temperatureمنابـع نـور داخلی (پـروژکتـور)
و نور بیرونی (خورشید) بسیار متفاوتند  ،بنابراین همزمان با جابجایی دوربین از فضای داخل به محیط بیرون در
جریان تصویربرداری  White Balance ،دوربین تغییرمی کند .
در ایـن شـرایط تنظیـم  White Balanceبـا فشـردن دکمـۀ  AWBروی بـدنـۀ دوربیـن در هـر جـابـجایی و تغییر
دمای رنگ غیر عملی است .
این کار توسط) (Auto Trace White Balanceصورت میگیرد  .و تـغییرات لحظـه ای دمای رنگ محیط آشکار
و  White Balanceدوربین بطور پیوسته و اتوماتیک تنظیم می شود .
بطـور کـلی  ATWدر دوربینـهای سـونی  ،تغییرات دمای رنگ را از  2,000Kتا  10,000Kتنـظیـم میـکند .
این طیف شامل دمای رنگ کلیۀ منابع نوری استکه توسط چشم قابل رؤیت است .

)Auto Tracing White Balance PRO (ATW PRO
نقـش  ATW PROدر دوربیـن هماننـد  ATWاسـت .با این تفـاوت که طیـف مفیـد و قابـل استفادۀ دمای رنگ
در دستورالعمل  ATW PROمحـدودتـر است .و محـدودیت طیف پوشش در وضعیت  ATW PROسبب میشود
تصاویر رنگی دقیقتر تولیدگردد .در این حالت تنظیم دمای رنگ  ،از موقعیت  ATWبسیار دقیق تر است.

)Back Light Compensation (BLC
تصاویر صحنه های داخلی با وجود منبع نور خورشید در پس زمینۀ سوژه )(Backlightغیر قابل وضوح هستند .
بـا توجه به اینکه ،عناصر تصویرساز ) (CCD/CMOSدوربینـها در مقایسه با چشم انسان دارای طیفی محدودتر
هستند .بـه همین دلیل توانایی تولید تصویری با سایه روشن و کنتراست طبیعی در هر شرایطی را ندارند .
بـرای نمونه ،سوژه ای را در نظر بگیرید که در مقابل پنجرۀ درون یک اطاق در برابر دوربین قرار دارد .در این حالت
مدار اتوماتیک آشکارساز روشنایی ،دهانۀ دیافراگم را برحسب مقدار متوسط کل روشنایی صحنه تنظیم میکند.
درنتیجه جزئیات کامل چشم انداز بیرون از پنجره ،بطور واضح در تصویر دیده میشود.
تابع  BLCبه مثابۀ عامل مؤثر از طریق شناسایی موقعیت  Backlightدر تصویر ،با کنترل اتوماتیک دیافراگم لنز
چنین محدودیت هایی را تصحیح و جبران میکند.

CCD Iris
دیافراگم درلنز ( )CCD Irisابزارکنترل میزان تابش نور به دوربین است .استفاده از دیافراگم بهتنهایی و بـه ویژه
در صحنه هایی با نور موضعی شدید ،تولید تصاویر مناسب را تقریباَ غیر ممکن و دامنۀ سیگنال ویدئوی خروجی
بیشتر از حد متعارف است .درنتیجه بخشهای روشن تصویر ،بسیار روشنتر ،و کنتراست تصویر به حالت اشباع
) (Saturationمیرسد .
بعنوان عامل اتوماتیک و الکترونیکی کنترل نور CCD Iris ،قادر به رفع نسبی این مشکل است .و این امر توسط
شاتـر الـکترونيک در جهـت حـذف و پـاکسازی بارهای الـکتریکی اضافی نـاشی از تـابـش نـور شـدید در
 CCDصورت میگـیرد .
تـابـع  CCD Irisشـدتروشـنایی نـاحیـۀ مشـخصی از صحنـه را آشـکار نمـوده و بطـور اتـومـاتیـک منـاسبتریـن
) (Shutter Speedسـرعت شاتـر از طیـف  1/50تـا  1/100,000ثـانیـه را انتـخاب میکـند و در ازای سـرعـت
انتخابی ،مقدار تابش نور بطور بسیار دقیق کنترل میشود.

Day/Night Function
تـهیـۀ تصـاویـر واضـح و قابـل قبـول درطـول شبانه روز از ویـژگیهای مهم دوربینـهای ويـدئويی محسوب میشود.
تـابـع  Day/Nightکه در اغلب این دوربینها تعبیه شده یک مشخصۀ مفید دستیابی آسان بـه این نیاز است.
در بخش IR Cut Filterگفته شدکه عنصرتصویرساز) (CCDدر دوربینهای رنگی به هر دو نور مرئی و IR
واکنش نشان میدهد  .و این سبب میشود که تابع  ، Day/Nightهنگام تصویر برداری در روشنایی و تاریکی
 ،از این امتیاز بهره بگیرد .
در طول روز و باوجود نور مرئی  ،دوربین همانند چشم از این نور برای تولید تصویر رنگی استفاده میکند .
متقابال  ،در اثناء شب به دلیل عدم وجود نور مرئی  ،تابع  Day/Nightبا حذف فيلترقطع نور مادون قرمز
)کهدر تمام طول روز فعال است( به دوربین امکان میدهد تا از نور  IRموجود در تاریکی به عنوان منبع روشنایی
تصویر درطی شب استفاده کند .
معین سطح روشنایی  ،موقعیت شب یا
تابع  Day/Nightدر دوربینهاي ويدئو بطور اتوماتیک و برحسب مقدار
ُ
روز را شناسايي میکند .
این سطح روشنایی در هر حال قابل تنظیم است  .با كمك پروژکتورهای مادون قرمز بعضي از دوربینها قادرند
تا در شرایط عدم وجود كامل نورمرئی ) ، (0 Luxتصویري سياه و سفيد از صحنة مقابل خود نمايشدهند .

Activity Detection
روش ابتدایی و غيرهوشمند ردیابی حرکت در دوربینـهای مـداربسـته .در ايـن سبك رديـابی حرکـت از طریق
مقایسۀ تغییرات سطح روشنایی پيکسل های متناظر در دو فریم مجاورتصوير در  CCDانجام می گیرد .
اختالف روشنایی در پیکسلهای نظـیر  ،بیانـگر وجـود حـرکـت در بخشی از صـحنه است که درنتیـجه منـجر بـه
راهاندازی آژیر هشدار میگردد .
در تـابـع  Activity Detectionبـدلیل كـاربـرد روش فـوق ،هـر جنبش طبيـعی نظـیرحـركـت تـکراری امـواج آب
و یا لرزش برگهای درختان و  ...را نیز بعنوان حرکت تلقی كرده و بر همان مبنا به غلط هشدار می دهد .
بـرای گـريـز از اینگـونـه خطـاهـا و آشکارسازی دقیق حرکات واقعي در دوربینهاي جديد  ،توابع پیشرفتۀ ديگری
نظیر" "Motion Detectionو ” ”Intelligent Motion Detectionابداع و مورداستفاده قرارمیگیرند.

)Motion Detection (MD
تابع غیرهوشمند  Activity Detectionبه دلیل مقایسۀ تغییرات دامنة روشنایی پيکسل های متناظر دو
فریم مجاورتصوير ،از تشـخیصحـركـات عادی و غيرعادی نـاتوان است .در نتیجه در قبال هر نوع حركت به
غلط هشدار ميدهد.
تـابـع دیـگر  Motion Detectionبعـنوان راهكـار حـل ايـن مشكل با استفاده از فـرمت فشردهسازی MPEG-4
درساختار دوربینهای جديد بكاررفته است.
ردیـابی در ايـن دوربیـنها از طـريق تحـلیل جـزئیات حركات واقعی صـورت میگیرد  ،و نـه بر اساس محاسبۀ
تغييرات دامنة روشنايی(Fig. A) .

در ايـن سبك  ،هـر تصـوير بـه سلولهاي  16 X 16تقسیم  ،و ردیـابی براساس ارزيـابی حـركت درون هـر سلول
بـصورت  frame-by-frameانجام میگیرد.
از آنجايیـكه مشـخصۀ حـركـت شامل دو مـؤلفۀ مسافت و جهتی است كه هر شیئ در تصوير از يك فريم به
فريم ديگر طی می کند .لـذا حـركت درون هـر سلول بصـورت يـك بـردار بنـام بـردار حـركت بشكل پیـكانهای
كوچك سياه رنگ  ،و مجمـوع ايـن بـردارهـا ) بردار برآيند( كه مشخصـۀ حركت كامل سوژه محسوب میشود
بصورت پیكان بزرگ آبی رنگ  (Fig. B)،نشان داده شدهاست.

در صـورتیـكه طـول بـردار بـرآيند  ،از مقـدار پیـش شـرط دامنۀ آستانه بیشـتر باشـد  ،سیستم وجـود حركت
غيرعادي در صحنه را احساس و بر آن اساس سیگنال هشدار از دوربین خارج میگردد.

)Intelligent Motion Detection (IMD
تـابـع ردياب حركـت ) (Motion Detectionعلیرغم بـرتـری نسبت بـه ) (Activity Detectionدرآشكارسازی
دقیق حركت ،و نیـز تشخیص حـركـات تكراری و غيرعادی ازحركات طبيعی  ،گهـگاه ممكن است بـاعث اعالم
هشدارهای نادرست شود  .برای اجتناب از اين امـر و افـزايش بیشتر دقت آشـكارسازی حركات طبيعی صحنه
تـابـع ) Intelligent Motion Detection (IMDدر ساختار جديد دوربینهاي شبكۀ  IPسونی بكاررفته است.
تـوابـع ” "Activity Detectionو " "Motion Detectionبـدلیـل استـفاده از روش مقـایسۀ اطالعـات دو فریم
مجاورهم  ،هرگـونه حركت غیرضـروری نظیرحركـت تکراری امـواج آب و یـا لـرزش برگ درختان و  ...را نیز بعنوان
حرکـت تلقی میـکنند و بـر آن مبنا بـه غلـط هشدار می دهند  .بـرای رفـع اینگونـه خطـا و ردیـابی دقیـق حرکات
واقعي در صحنه  ،تابع پیشرفتۀ ” ”Intelligent Motion Detectionمورد استفاده قرار میگیرد .
در ايـن سـبك بـرای اطمـینان ازحـركت غیـرطبیعی اشـیاء در صحـنه ،اطالعـات  1.فـريم متوالی از يـك تصـويـر
مورد مقايسه و تحلیل قرار میگیرند ،تـابع  IMDبه اين ترتیب با تشخیص حركات و اتفاقات واقعي و غیر واقعی
و تفكیـك آنهـا از يكـديگر  ،از اعـالم هشدارهای نـاخواسته و بیمـورد سیستم كـه از حركـت و جـابجايی اشـیاء
طبیعي ناشی میشود جلو گیری میكند .

)Intelligent Object Detection (IOD
اگـرچه رديابی حركات غيرعادی تـوسط تـابع " "Intelligent Motion Detectionدر محیطهای زير پوشش
دوربیـنهـای حفـاظتی عمـلی ضـروری محسوب میشود ،شناسـايی و کشـف اشـیاء مشكوك رها شده و يـا
گمشده در اين محیطها بسیار حائز اهمیت است .
بـهكـمك تـابـع ") "Intelligent Object Detection (IODكـه در دوربیـنهـای سـونی تـعـبیه شـده  ،وجـود
و يا عدم وجود غیرعادي بعضي اشیاء در محیط  ،بصورت هوشمند شناسايي و هشدار داده میشود.

Alarm Recording
بـرای جبـران محدودیت ظرفیت  Hard Discدر سیستم های ضبط ویـدئویی دیجـیتال)  ، ( DVRو نیـز استفادۀ
بهـینه از کل ظـرفـیت آن  ،راهکارهای مشخصی وجـود دارد  .از جمله بـرنامه ریـزی سیستم بـرای ثبت لحظـات
مهم و حساس و توقف ضبط در شرایط عادی .به اين ترتیب می توان به میزان قابل توجهی ظرفیت سیستم
را جهت ذخیرة اطالعات مفید بكار گرفت .
تـابـع  Alarm Recordingتـعبیه شـده در  DVRهای مـوجود در سیستم های مدار بسته  ،در شرایـط طبیعی
 DVRرا در موقعیت ) (Standbyو یـا ضبط با کیفیت پـائین ) (Low Qualityقـرار میدهد  ،بمحض بروز رويدادی
غیر عادی در مقابل هر دوربین ،تـابـع  Alarm Recordingبالفاصله فعال شده و با تغییر سريع کیفیت  DVRبه
) ،(High Qualityاز لحظۀ شروع تا پایان رخداد را با کیفیت باال ) (High Frame Rateضبط و ذخیره میکند .
 DVRهای با پورت  Alarm Inputبـه محض دريافت عاليم هـشدار از منابع خـارجی نظیر حسگرهاي * PIR
) (Passive Infra-Redو يـا قفل درب های ورودی و يا دوربیـنهای مجـهز بـه " ، ... "Motion Detectionدر
وضعیت ضبط قرار ميگیرند.
 DVRهای مدرنتر مجهز به تابع" "Motion Detectionاز طريق آشكارسازی حركت در برابر دوربین  ،بالفاصله
بـا تغییـر سـريع كیفیت ضبـط بـه ) (High Qualityو بـدون سیگنال محـرك  ،رخـداد مـربوطه را ثبـت مینمايند.
در نتیجه نیاز به وجود تابع " "Motion Detectionدر دوربینهای گرانقیمت عمال ٌ منتفی میباشد .که اين خود
سبب ميگردد تا در هزينههای پروژه به میزان قابل توجه صرفهجويی شود.
 Alarm Recordingعالوهبر ضبط شروع و پايان ) (Alarm input/endهر رخداد ،صحنة قبل) (Pre-Alarmو
بـعد) (Post-Alarmهر حادثه را نیز در زمان تعیین شده ) (Preset timeرا در حافظۀ موقت ذخیره مینمايد.
معین حفاظتی صورت میگیرد.
اين عمل به منظور كنترل دقیق ورود و خروج غیرمترقبۀ افراد بیگانه در محیطهاي
ُ

بـه كمـك ظرفیت ) ، (Pre-/Post-Alarmرخدادهای قبل و بعد از اعالم هشدار بطور مداوم و به مدت معینی
در حافظۀ موقت ذخیره میشوند .بمحض بـروز هـرحادثه ،ابتـدا  DVRتصـاويـر ذخيـره شده درحافظـۀ مـوقت
) پيش از هشدار( را به  Hard Discمنتقل آنگاه  ،شروع به ضبط تصاوير مربوط بهروند حادثه مينمايد .
در نهايت تصاوير ذخیره شده) بعد از هشدار( در  Hard Discضبط ميگردد.

Alarm Trigger
" "Alarm Triggerويـژگی خاص تجهیـزات حفاظتی استكه هنـگام بـروز رويـدادی غیرعادی در محیـط  ،سبب
ایجاد واكنش سريع سیستم ،نظیر قرار دادن  DVRبه حالت ضبط ،روشن كردن يكالمپ  ،به صدا در آوردن آژيـر
یـا بستن قفل يك درب و  ...می شود .
ارسـال سیـگنال  Alarm Triggerاز يـك سـیستم حفـاظتی ويـدئـويی بـه تجهیـزات اعـالم هشـدار خـارجی
و يا برعكس از تجهیزات اعالم هشدار خارجی به يك سیستم حفاظتی ويدئويی بشرح زير ميباشد .
از سيستم ويدئويی ،به دستگاه اعالم هشدار خارجی:
در سیستمهای ويدئويی مجهـزبه ""Motion Detectionبمحض آشكارسازی حركت ،سیگنال آالرم از طريق
پـورت خـروجی ،به دستگاههای اعالم هشـدار صوتی يا سیستمهای كنترل قفل درب و يا  ...ارسال میـگردد.
ازدستگاه اعالم هشدار خارجی ،به سيستم ويدئويی:
سـیگنال آالرم ناشی از آشـكارسـازی وضـعیت قـفل درب  ،شـكسـتن شیشۀ پنـجره و حسگـرهای * PIR
) (Passive Infra-Redبـه پـورت ورودی آالرم ) (Alarm inسـیستم حـفاظتی ويـدئـو وارد میشود  .ايـن
سیگنال ورودی سبب تغـییر وضعیت  DVRبـه ) (High Qualityو يـا ارسال  e-mailهشدار به آدرس افراد
معین ميگردد.

* حسگر  (Passive Infra-Red) PIRيك آشكارساز امواج نوری مادون قرمز است .اين نور دارای طول موجي
بلندتراز نور مرئي است به همین دلیل توسط چشم قابل رؤيت نمیباشد .و با توجه به اينكه تمام اشیاء نور IR
ساطع میكنند ،بنابراين حسگر  PIRنسبت به اشیاء و پوست بدن حتی در تاريكی مطلق واكنش نشان میدهد.

)Adaptive Rate Control (ARC
هنگام ارسال تصاویر ویدئویی در بسترانتقالی شبکۀ  ، IPو در شرایط سنگینی بار ترافیک شبکه  ،اغلب شاهد بروز ) (Drop outو قطع
لحظهای تصویر میباشیم  .این حالت زمانی رخ می دهد که حجم بارترافیک شبکه  ،از پهنای باند موجود بیشتر باشد .
سونی در دوربینهای IPاز فناوری ) (Adaptive Rate Controlبا فرمت فشرده سازی  MPEG-4برای اصالح این امر بهره برده است .
در شرایط قطع لحظهای تصویر ناشی از افزایش بار شبکه  ،تابع ARCمیزان تراکم بیت) ، (Bit Rateو فریم) ، (Frame Rateسیگنال
ویدئو را تغییر داده و سبب برقراری ارتباط و ارسال مجدد تصویر در شبکه میگردد  .شکل زیر چگونگی عملکرد  ARCرا نشان می دهد.

در غیاب تابع  ، ARCوکاهش پهنای باند شبکه بر اثر افزایش حجم ترافیک  ،قطعی ارتباط ) ، (Drop outرخ میدهد (Fig . A) .

تابـع  ARCنرخ بیت) (Bit Rateسیگنال ویدئو را کاهشداده درنتیجه  ،با کاهش رزولوشن  ،ارتباط مجدد برقرار میگردد (Fig. B).

در صورت تداوم کاهش پهنای باند  ،تابع  ARCاین بار نرخ فریم ) ، (Frame Rateسیگنال ویدئوی دوربین را پائین آورده
و همزمان با جبران  ، Drop outحرکت تصویر نیز کندتر شده  ،و جریان ارسال پیوستۀ تصویر برقرار میگردد )(Fig . C

