
تاریخچهینظارتتصویریدرجهان
در ادامه آقای دکتر نهازی در ارتباط با صنعت 
حفاظ��ت الکترونی��ک گف��ت: تاریخچ��ه ی 
نظارت تصویری در جهان، عمری نزدیک به 
80 س��ال دارد ک��ه اولی��ن بار در س��ال 1942 

یعنی 76 س��ال پیش طراحی ش��د. 7 سال بعد، 
ایاالت متحده موفق ش��د این سیس��تم را به 

بازار عرضه کند. 
صنع��ت نظ��ارت تصویری در کش��ور ما رو به 
گس��ترش اس��ت و ب��ه م��وازات آن، خطرات 

امنیت��ی و برقراری امنیت نیز روند افزایش��ی 
دارد. طی دهه ی 1990 تا 2000 اس��تفاده از 
دوربین ها در بس��یاری از کش��ورها رواج پیدا 
ک��رد و در س��ال 2002 تحقیق��ات اصولی در 
زمین��ه ی تاثیرات دوربین های مداربس��ته بر 

پیشگیری از جرم صورت گرفت که نتایج، به 
ط��ور قاب��ل مالحظ��ه ای موفقیت آمی��ز بود. 
انگلس��تان در زمین��ه کاهش جرم و جنایت با 
کم��ک دوربین ه��ای مداربس��ته، موفق تر از 
ایال��ت متح��ده عمل کرد و علِت آن مطالعات 

پیشرفته و فناوری های جدیدتِر انگلیسی ها در 
این صنعت و مهم تر، بافت فرهنگی و حمایت 
مردمی بوده اس��ت، چرا که بافت فرهنگی آن 
پذیرش س��ریع تر و راحت تری نسبت به ایالت 

متحده داشت. 

ضرورتواهمیتسیستمهاینظارت
تصویری

باالتری��ن ن��رخ تصادفات ج��اده ای در دنیا به 
کشور ما اختصاص یافته است که آمار ساالنه  
مع��ادِل ی��ک زلزله یعنی بی��ن 18 تا 25 هزار 

کشته است. 
صرف نظر از عدم آموزش رانندگان، مشکالت 
فنی خودروها و بحث های دیگر، مش��کالت 
جاده ها از اهم دالیل این تصادفات و مرگ و 
میرهاس��ت ک��ه از مدتها پی��ش پلیس راهبر 
اقدامات��ی در رابطه ب��ا نصب دوربین ها انجام 
داده اس��ت. همچنی��ن ب��ا وج��ود اینکه عمر 
سیس��تم حمل ونقل جاده ای بیشتر از 30 سال 
نیس��ت، در ایران از 10 س��ال گذشته و به ویژه 
از س��ال 88 توج��ه قابل مالحظ��ه ای به این 
موضوع صورت گرفته اس��ت. یکی از مقامات 
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده که 3394 
نقط��ه ی حادثه خی��ز در کش��ور داری��م که با 
اس��تفاده از مطالعات علمی، شناسایی شده اند 
و هر س��اله حدود 18 تا 25 هزار نفر را به کام 
مرگ می کش��انند. در ای��ن راه ها و جاده های 
کش��ور تا بحال 2200 دوربین نصب ش��ده که 
تا پایان سال 95 هم 600 دوربین دیگر نصب 
ش��د تا این آمار به 2800 دوربین برس��د و در 
نتیج��ه کاهش چش��مگیر تلف��ات جاده ای را 

شاهد باشیم. اهم نیازهای جمهوری اسالمی 
ای��ران ب��ه سیس��تم های حفاظت��ی و پایش 
تصویری هوشمند است. ملزم کردن مغازه ها 
و کارخانه ها و س��ایر محل هایی که نس��بت به 
حمالت س��ارقین آس��یب پذیر هستند توسط 
مس��ئولین ناج��ا و اداره ی اماک��ن ناج��ا ب��ه 
تجهیزات دوربین های مداربسته از وقوع جرم 
س��رقت به طور قابل مالحظه ای پیش��گیری 
ک��رده اس��ت. یکی از فرمانده��ان ناجا اعالم 
کرده  که اس��تفاده از فناوری های روز دنیا از 
جمله دوربین های مدار بس��ته، سرقت را تا 40 

درصد، کاهش داده است. 
دکت��ر نه��ازی در رابط��ه با نیاز ب��ه حفاظت از 
جنگله��ا و محی��ط زیس��ت و بح��ث نظارت 
تصوی��ری در جنگله��ا اف��زود: فاجعه جنگل 
گلستان خیلی خطرناک و مصیبت بار بود. این 
حادث��ه و آتش س��وزی در دیگ��ر جنگل های 
کش��ور، مسئولین حفاظت محیط زیست را به 
این فکر انداخت که از سیستم پایش هوشمند 
و دوربین های مداربسته حساس به حرارت از 

طریق سیستم وایرلس استفاده کنند. 
ایش��ان ادام��ه دادن��د: بحث امنی��ت و کنترل 
مرزه��ا در جمهوری اس��المی نی��ز از اهمیت 
به سزایی برخوردار است. این سمینار می تواند 
نق��ش بس��یار مه��م و مثبتی داش��ته باش��د و 
همانط��ور که جناب آقای مصطفوی فرمودند 
اگر 375 ش��رکت مش��ابه دیگر بتوانند چنین 
س��مینارهایی را برگ��زار کنند، تحول بس��یار 
س��ازنده ای در ارتب��اط ب��ا تفکر اس��تراتژیک 
مدیراِن پاناسونیک و نیز کاربران ایرانی یعنی 
س��ازمان ها و نهادها یا بخش خصوصی ایجاد 

خواهن��د کرد. برای نمونه 3141 کیلومتر مرز 
آمری��کا و مکزی��ک ک��ه 4 ایالت آمریکا را با 6 
ایال��ت مکزی��ک پیوند می ده��د و اخیراً بحث 
ترام��پ ب��رای دیوارکش��ی این مرز ناش��ی از 
همی��ن ج��رم و جنایات��ی ب��ود ک��ه س��االنه 
میلیون ها نفر مکزیکی جویای کار، به صورت 
قاچ��اق روان��ه آمریکا می ش��دند و هزاران نفر 
خراب��کار و از مجرم��ان آمریکای��ی نی��ز ب��ه 
مکزیک فرار می کنند. در آنجا از دوربین های 
مداربس��ته و سیستم نظارت هوشمند استفاده 
می ش��ود که حتی به باد الس��تیک ها حساس 
ب��وده و ن��وع قاچاق را نیزمش��خص می کند. 
کش��ور ما دارای 7816 کیلومتر مرزهای آبی 
و خاکی، محل بار انداز قاچاقچیان می باش��د. 
ایران با 15 کشور همسایه بعد از چین دومین 
کش��ور با تعدد همس��ایه است. 16 استان از 31 
اس��تان م��ا در مناط��ق مرزی هس��تند. که به 
لحاظ کمبود زیرس��اخت های توس��عه، تراکم 
ان��دک جمعیت، ضع��ف بنیان های اقتصادی، 
پایین بودن شاخص های توسعه در مقایسه با 
میانگی��ن در س��طح مل��ی و غیره موجب بروز 
تهدی��دات ج��دی برای جمهوری اس��المی 

ایران به شمار می رود. 
در اینج��ا اهمی��ت نظ��ارت تصویری و پایش 
تصوی��ری هوش��مند در مناط��ق م��رزی نیز 
خودنمایی می کند و این سؤال مطرح می شود 
ک��ه از ای��ن نی��از کش��ور ما، س��هم ش��رکت 

پاناسونیک چه خواهد بود.
از جمل��ه تهدیدات غیرجنگی می توان به مواد 
مخدر اشاره نمود که بیش از 300 هزار شهید 
در مقابله با س��ازمان های مواد مخدر از مرزها 

تقدیم کردیم. قاچاق کاال و انسان، ترددهای 
غیرمجاز در مرزهای شرقی و غربی و جنوبی 
و امنی��ت مرزه��ا، امنیت داخلی را به مخاطره 
انداخته اس��ت. در این ارتباط، پلیس کارآمِد ما 

در سه محور فعالیت می کند:
1( فرمانده��ی: ش��امل ارتباط��ات، کنترل و 
اطالع��ات، 2( تجهی��زات و تکنولوژی ه��ای 
مه��م نظارت��ی و مراقبت م��رزی که اهمیت 
موضوع نیز در همین بخش است و 3( ارتقای 
آم��وزش. پلی��س، هر قدر هم ک��ه ارتباطات، 
کنت��رل، اطالعات و فرمانده��ی قدرتمندی 
داش��ته باش��د در ص��ورت ضع��ِف تجهیزات، 
تکنول��وژی و آموزش کاربران در اس��تفاده از 
سیس��تم ها، نمی تواند ب��ه وظایف اصلی خود 

عمل کند. 

چالشهایصنعتنظارتتصویریدر
کشور

آقای دکتر نهازی در ادامه، بحث هایی فنی در 
رابط��ه با سیس��تم پایش تصوی��ر در مرزها را 
مطرح نموده و تش��ریح کردند: ش��رکت های 
تولید کنن��ده به خصوص پاناس��ونیک باید در 
نظ��ر داش��ته باش��ند که مرزه��ا در جهان چه 
معضالت��ی دارن��د و در زمان وقوع جنگ های 
س��یگنالی و الکترونیک��ی، دوربین ه��ا چ��ه 
موقعیت��ی را می توانن��د فراه��م نماین��د. کاًل 
خاصیت سیس��تم نظارت تصویری، ترساندن 
و فل��ج ک��ردن مجرمین به منظور جلوگیری از 
بروز سرقت ها، افزایش بهره وری نیروی کار، 
کاه��ش مس��ئولیت و حت��ی کاه��ش بدهی 
می باش��د. با توجه به این موضوعات چالش ها 

سمینار تجهیزات و فناوری های حفاظت الکترونیک کمپانی پاناسونیک در تاریخ 4 اسفند ماه 1395 برابر با 22 فوریه 2017 و با همکاری شرکت های حفاظت الکترونیک 
عرفان و ایمن س�ازان پیش�رو در س�الن رودکی برج میاد تهران برگزار ش�د. این س�مینار با هدِف معرفی جدیدترین ویژگی های منحصربه فرد و تجهیزات به روِز بکار رفته 
در سیس�تم های نظارت تصویری پاناس�ونیک تش�کیل گردید؛ فناوری هایی که باعث تمایز این برند نس�بت به س�ایر برندها ش�ده اس�ت. در این سمینار در ابتدا آقای علیرضا 
صنعتکار مدیرعامل ش�رکت ایمن س�ازان پیش�رو به مدعوین که از مراکز و س�ازمان های مختلف در این برنامه ش�رکت نمودند خوش�امد گفت. س�پس آقای یوسف مصطفوی 

مدیرعامل شرکت حفاظت الکترونیک عرفان به خوشامدگویی حضار و میهمانان سمینار مبادرت کرد. 

سمینار تجهیزات Panasonic در برج میالد تهران

علیرضا صنعتکار- مدیرعامل شرکت ایمن سازان پیشرو یوسف مصطفوی- مدیرعامل شرکت حفاظت الکترونیک عرفان
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را مطرح می کنیم. 
9 چال��ش را در ارتب��اط ب��ا صنع��ت نظ��ارت 
تصوی��ری مط��رح خواهم کرد. از مس��ئولین 
خواهش��مندم برای مط��رح کردن این چالش 
ه��ا اتاق فکری راه اندازی کنند. این چالش ها 

عبارتند از: 
1( ذخیره سازی

2( فشرده سازی در ذخیره اطالعات
3( آم��وزش کارب��ران که از اهمیت بس��یاری 
برخوردار اس��ت. چرا که عدم آگاهی کاربران 
می توان��د به ضدتبلیغی ب��رای تولیدکنندگان 

تبدیل شود.
4( کمبود مشاوران حرفه ای

5( اس��تفاده از سیس��تم های نظارت تصویری 
مس��ئله امنیت و ایمن بودن سیس��تم ها برای 

نفوذ افراد بیگانه به خصوص خرابکاران 
6( بح��ث زیرس��اخت ها از جمله فیبر نوری و 

مشکالت مربوطه
7( مق��دار بان��ک اطالعاتی ب��رای کاربران، 

سازمان ها و نهادهای امنیتی و اطالعاتی 
8( فرهنگ و حمایت های مردمی 

9( تض��اد بی��ن دو واقعیت تالش کش��ور برای 
بومی سازی سیس��تم های نظارتی و استفاده از 
متخصصان داخلی و کس��ب و کار شرکت های 
تجاری با برند معروف و برتر جهانی است که به 

دنبال بازار مصرف هستند. 
اما چه راه حلی وجود دارد که هم شرکت تجاری 
با برند ممتاز بتواند بازار خود را از دس��ت ندهد و 
ه��م بومی س��ازی، ش��کل بگیرد. بای��د ببینیم 
 ش��رکت هایی نظیر پاناس��ونیک چ��ه خواهند 

کرد.
کمپان�ی تاریخچ�هی ب�ر م�روری

پاناسونیک
در ادام��ه ی س��مینار، مدی��ر فروش ش��رکت 

ایمن س��ازان پیشرو، علیرضا پروین آذر ضمن 
تش��ریِح خالص��ه ای از تاریخچ��ه کمپان��ی 
پاناسونیک، اظهار داشت: کمپانی پاناسونیک 
در س��ال 1918 در ژاپن توس��ط فردی به نام 
ماتسوش��یتا تاسیس ش��د. اولین محصوالت 
ای��ن کمپانی، تولی��د المپ و اتوی برقی بوده 
که با برند معروف ناس��یونال به بازار و جهان 
عرضه ش��د. این شرکت با پیشرفت روز افزون 
و تولی��د تکنولوژی ه��ای متف��اوت، یک��ی از 
بزرگ تری��ن کمپانی ه��ای حال حاضر دنیا در 
زمینه تولید تجهیزات الکتریکی، الکترونیکی 
و صنعت��ی ب��وده اس��ت ک��ه در ح��ال حاضر 
متش��کل از 580 ش��رکت، 330 ه��زار نف��ر 
کارمن��د و 15ه��زار محص��ول مختلف در دنیا 
می باش��د که با این پیش��رفت روزافزون موفق 
ش��د در س��ال 2014 ب��ه یک��ی از برتری��ن 
ش��رکت های تولی��دی دنیا تبدیل ش��ود. ناِم 

پاناس��ونیک از دو واژه پان و س��ونیک به زبان 
ژاپنی تش��کیل ش��ده که به معنای صوت بوده 
و از آن ب��ه صدای��ی ک��ه ما ب��رای جهان خلق 
خواهیم کرد تعبیر ش��ده اس��ت. پاناسونیک با 
پیش��رفت و مدیریت آقای ماتسوش��یتا موفق 
شده در طول این سال ها با تجربیات گرانمایه 
محص��والت خ��ود را به تمامی دنیا عرضه کند 
و بر این اساس لقب پدر تکنولوژی در ژاپن به 

او داده شد.
پاناس��ونیک به س��اختن زندگی بهتر، کمک 
م��داوم ب��ه تکامل جامع��ه و رضایت مردم در 
سراس��ر جه��ان متعه��د ش��ده و ج��زو اولین 
کمپانی هایی است که از سال 1950 به تولید 
دوربین ه��ای مداربس��ته به ص��ورت آنالوگ 
مب��ادرت ورزی��د و در ط��ول این 70 س��ال به 
ص��ورت مس��تمر در این ح��وزه فعالیت کرده 

است.

کالبدشکافیدوربینمداربسته
آق��ای پروی��ن آذر ب��ه تش��ریح س��اختار یک 
دوربی��ن نظ��ارت تصوی��ری پرداخت و گفت: 
پاناس��ونیک تنها کمپانی اس��ت که طول عمر 
ب��االی محصوالت��ش را به صورت مکتوب و 
MTBF ی��ا حداکثر زم��ان کارکرد دوربین به 
ش��کل فایل بر روی س��ر برگ های خود ارائه 
می کن��د ک��ه معمواًل بی��ن 10، 15 تا 70 و 80 
س��ال اس��ت و در اکث��ر پروژه های��ی ک��ه از 
تجهیزات پاناس��ونیک اس��تفاده می کنیم این 
طول عمر را به صورت ملموس حس خواهیم 
ک��رد. از جمله پروژه هایی که پاناس��ونیک در 
کشور اجرا نموده می توان به بیش از 12800 
دوربی��ن متح��رک در راهداری های کش��ور، 
ح��دود 3000 دوربین مداربس��ته متحرک در 
ناجا و پروژه هایی که از قدیم در سیس��تم های 
نظارت تصویری مورد استفاده قرار گرفته و با 
ط��ول عم��ر باالی این تجهی��زات، همچنان 
ش��اهد حفظ  کیفیت روز اول آنها می باش��یم، 

اشاره کرد. 
وی افزود: مهم ترین و اصلی ترین بخش یک 
دوربین نظارت تصویری را سنسور تصویر آن 
تش��کیل می دهد. کار آن تبدیل سیگنال های 
الکتریکی به س��یگنال های دیداری می باشد. 
سنس��ور تصویر، تاثیر به س��زایی در وضوح و 
کیفیت تصاویر دوربین های مداربس��ته دارد. 
بع��د از تبدی��ل فوتون ه��ای نوری ب��ه منابع 
ان��رژی الکتریک��ی و الکترون ها توس��ط یک 
پردازش��گر و فشرده س��از تصویر، الکترون ها 
پ��ردازش می ش��وند و بع��د از ارس��ال آن ب��ه 
CPU، تصوی��ر می تواند دروِن حافظه دوربین 
ذخیره  س��ازی و یا بر روی ش��بکه ارسال شود. 
دو مدل سنس��ور تصویر عبارتند از: سنس��ور 
 CCD سنس��ور .CMOS و سنس��ور CCD
اولین بار در س��ال 1969 عرضه ش��د و کاِر آن 
تبدی��ل ن��ور و فتون ه��ا ب��ه الکت��رون و 
س��یگنال های الکتریکی است. به علت هزینه 
و کیفیت باالی این سنسورها در دوربین های 
گران قیمت از آنها استفاده می شود. از مزایای 
ای��ن سنس��ور تصویری می توان ب��ه ارائه ی 
تصوی��ر بس��یار ش��فاف حتی در ن��ور کم و در 
تاریک��ی ش��ب و از معای��ب آن می ت��وان ب��ه 
مص��رف ان��رژی و هزینه تولید باال و در نهایت 

قیمت باالی دوربین اشاره کرد. 

سنس��ور بع��دی ک��ه دقیقًا از لحاظ س��اختار و 
عملکرد ش��بیه سنس��ور های CCD هس��ت، 
سنسور CMOS نام دارد با این تفاوت که در 
آن المان ه��ای الکترون و فتون دیود کمتری 
داری��م و ن��ور توس��ط ترانزیس��تورها تقویت 
می ش��ود و بع��د از تقوی��ت نور به پردازش��گر 
تصوی��ر ارس��ال خواهد ش��د. سنس��ورهای 
CMOS اولین بار در سال 1989 تولید شدند. 
از مزایای این سنسور می توان مصرف انرژی 
پایی��ن و س��رعت تبدی��ل نور باالت��ر و هزینه 
تولی��د پایی��ن را ن��ام برد. معای��ب آن کیفیت 
پایین به ویژه در نور کم و در شب می باشد. از 
ای��ن سنس��ور در دوربین ه��ای ارزان قیم��ت 
اس��تفاده می ش��ود. کمپانی هایی که در زمینه 
سنس��ور تصویر فعالیت می کنند در دنیا بسیار 
محدودن��د. کمپان��ی پاناس��ونیک از تلفی��ق 
و   CMOS و   CCD سنس��ور های 
تکنولوژی ه��ای FSI موفق به تولید سنس��ور 
تصویری بنام MOS ش��د. سنس��ور MOS از 
لحاظ س��اختار دقیقًا مانند سنس��ور CCD با 
وض��وح و کیفی��ت تصوی��ر ب��اال تصاویر را به 
نمای��ش می گ��ذارد ول��ی مص��رف انرژی و 
هزین��ه ی تولی��د پایین ت��ری دارد و کیفی��ت 
تصوی��ر بهت��ری در ش��ب و تاریکی و نور کم 
ارائ��ه می ده��د. مزای��ای این سنس��ور جدید، 
کیفی��ت وض��وح باالی تصویر در روز و نور کم 
مانن��د سنس��ور CCD و تمرک��ز باالی آن بر 
روی ج��ذب ن��ور از محی��ط، مص��رف پایین 
انرژی در حد سنس��ورهای CMOS ، فناوری 
 ،micro win و smart FSI پ��ردازش ب��االی

س��اختار جدی��د فوک��وس ن��وری ک��ه باعث 
گس��ترش زاوی��ه تاب��ش و در نهای��ت ایجاد 
تصوی��ر یکنواخت و ب��ا کیفیت باال می گردد، 
کاه��ش دم��ای سنس��ور ب��ر اثر ایس��تایی و 
پای��داری ان��رژی و کاه��ش نویز و پهنای باند 
تصویر می باش��د. این سنس��ور با تغییراتی که 
روی سنسور CMOS انجام شده و تلفیق آن 
ب��ا سنس��ور CCD ب��رای اولین بار در س��ال 
2006 توس��ط کمپانی پاناس��ونیک ابداع و به 
دنیا عرضه شد. در حال حاضر در دوربین های 
جدی��د پاناس��ونیک با کیفی��ت 4K نیز به کار 

می رود. 

فناوریهایبهروزپاناسونیک
آق��ای پروی��ن آذر س��پس در رابطه با فناوری 
جدی��د پاناس��ونیک در زمینه تولی��د پردازنده 
تش��ریح ک��رد: پردازن��ده ی تصوی��ری که در 
تجهی��زات پاناس��ونیک اس��تفاده می ش��ود 
پردازنده ای اس��ت که Uniphier نام دارد. این 
پردازن��ده، با س��رعت ب��االی 1/4 گیگاهرتز، 
قادر اس��ت هر نوع تصویری را پردازش کند. 
می ت��وان از ای��ن پردازن��ده در تلویزیون های 
دوربین ه��ای  دس��تگاه های  پاناس��ونیک، 
فیلمب��رداری و دس��تگاه های دوربین ه��ای 
 ،Uniphier نظارت��ی به��ره بُ��رد. پردازن��ده
می توان��د پهن��ای بان��د را روی دوربین ه��ا با 
تکنولوژی ه��ای مختلف تا 70 درصد کاهش 
ده��د.از امکان��ات این پردازن��ده می توان به 
افزای��ش کیفی��ت تصاوی��ر ت��ا 4K  ی��ا 12 
مگاپیکس��ل با ت��وان مصرفی بس��یار پایین، 
پش��تیبانی از فرمت فشرده س��ازی H.265 در 
سری جدید دوربین های Extreme، کاهش 
پهن��ای بان��د تصاوی��ر تا 70 درص��د با کمک 
فن��اوری Smart Coding، تصویربرداری با 
س��رعت ب��االی 60 فری��م ب��ر ثانی��ه ب��رای 
دوربین های نظارت تصویری، افزایش قدرت 
س��وپر داینامیک تا 133 دسی بل که منحصراً 
در دوربین های نظارت تصویری پاناس��ونیک 
مش��اهده می شود، ایجاد کیفیت متغیر تصویر 
در 8 منطق��ه ی مختل��ف که باز هم به کاهش 
پهن��ای باند دوربین کمک می کند، پردازش و 
  multi noise reduction نوی��ز کاه��ش 
خصوصًا به کمک گزینه ی FDF اشاره نمود. 
وی در م��ورد فن��اوری جدی��د Stream ها در 

دوربین ه��ای نظارت تصویری پاناس��ونیک 
 4 ،Uniphier این گونه تش��ریح کرد: پردازنده
فرم��ت فشرده س��ازی H.264 و 3 فرم��ت 
فشرده س��ازی Jpeg را ب��رای م��ا بص��ورت 
همزم��ان ایجاد می کن��د. در پروژه ها به دلیل 
تع��دد دوربین ه��ا و پهنای بان��د محدود برای 
نمای��ش تصاویر این دوربین ه��ا می توانیم از 
این stream ها به صورت کاماًل انعطاف پذیر 
اس��تفاده کنی��م. مث��اًل می ت��وان از ه��ر یک 
H.264 ب��رای رک��ورد تصوی��ر، حالت تصویر 
زنده که روی مانیتور نمایش داده می ش��ود و 
ی��ا مراک��ز فرع��ی و client اس��تفاده نمود. از 
تلفی��ق ای��ن stream ها می توان در مجموع، 
پهن��ای باند ش��بکه را کاه��ش داد. تنظیمات 
مختل��ف Streamه��ا می توان��د بر اس��اس 
پهنای باند ثابت انجام ش��ود که امکان تغییر 
کیفی��ت تصوی��ر و پهن��ای باند ت��ا حداکثر را 
خواهی��م داش��ت. در حالتی ک��ه Streamها 
متغی��ر باش��ند، هرچه حرکات تصویر بیش��تر 
باش��د، طبیعت��ًا پهنای باند نی��ز باالتر خواهد 

بود. 
در حال حاضر سرعت دوربین های پاناسونیک 
60 فری��م می باش��د ک��ه پی��ش از این در اکثر 
دوربین ه��ای نظارت تصوی��ری، 30 فریم بر 
ثانیه بوده اس��ت و اکنون کمپانی پاناس��ونیک 
ب��ه لط��ف پردازش��گر Uniphier و سنس��ور 
MOS در دوربین ه��ای نظارت تصویری خود 
به این سرعت، دست یافته است. این سرعت 
باع��ث نمایش تصاویر س��وژه های متحرک 
نظی��ر خودروه��ا ب��ه صورت کام��اًل واضح و 

افزایش قدرت زوم دیجیتال می شود. 
فوک��وس خ��ودکار یا Auto back focus در 
تجهی��زات نظ��ارت تصوی��ری و خصوص��ًا 
دوربین های س��ری 5 و 6 پاناسونیک، موجب 
ش��ده تا تنظیم لن��ز و فوکوس دوربین های با 
مگاپیکس��ل باال و نیز تغییر تصویر از ش��ب به 
روز و بالعک��س، ک��ه بس��یار س��خت و زمانبر 

است، به راحتی انجام شود. 
در ورودی ه��ای پارکین��گ برج میالد تهران 
دوربین ه��ای پاناس��ونیک با حالت تنظیم 60 
فری��م ب��ر ثانی��ه باب��ت ثب��ت پالک ها نصب 
ش��ده اند. قابلی��ت س��وپرداینامیک ب��رای 
متعادل س��ازی می��زان نور محی��ط و ارائه ی 
تصوی��ر ب��ا کیفی��ت ب��اال در دوربین ه��ای 
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تصوی��ر ب��ا کادری مش��خص می ش��ود و به 
محض ورود شخص یا شیء به حریم، اپراتور 

آالرمی را از مرکز کنترل دریافت می کند.
���  تش��خیص جهت حرکت. تش��خیص تغییر 
صحن��ه مانن��د پوش��اندن دوربین و ی��ا تغییر 

جهت دوربین.
���  تش��خیص اش��یا: اضافه ش��دن یا کم شدن 

شیئی از صحنه.
���  تش��خیص عبور از حصار مجازی که یکی 
از پ��ر کاربردترین قابلیت های ویدئو آنالیتیک 

است. 
در این قس��مت از س��مینار آق��ای احمدزاده، 
مدی��ر فروش ش��رکت حفاظ��ت الکترونیک 
عرفان توضیحات تخصصی بر روی تنظیمات 
دوربین نصب شده در سالن و به منظور درک 
بهت��ر و دقیق ت��ر نحوه عملک��رد دوربین های 
نظ��ارت تصوی��ری جدی��د پاناس��ونیک ارائه 

کردند. 
از دیگر تجهیزات پاناس��ونیک IRLED های 
هوش��مند ی��ا Smart IRLED می باش��د. 
بس��یاری از دوربین ه��ای نظارت تصویری از 
برنده��ای مختلف جهان به LED های مادون 
قرم��ز مجه��ز می باش��ند که ب��رای نمایش 
تصاویر در ش��ب به صورت س��یاه و س��فید و با 
وضوح باال مناس��ب است. دوربین های مجهز 
ب��ه ای��ن قابلیت، از حیث س��نجش فاصله ی 
س��وژه تا دوربین و نحوه س��اتع ش��دن نور از 
دوربین های مادون قرمز در محیط، هوش��مند 

هستند. 
در نتیج��ه در ش��ب تصاوی��ر باکیفیت��ی ارائه 
خواه��د داد. ام��ا تف��اوت دوربین های مادون 
قرمز پاناس��ونیک با دیگر دوربین ها آن اس��ت 
ک��ه LEDهای دوربین پاناس��ونیک غیرقابل 
مشاهده هستند بنابراین شخص وارد شده در 
محدوده نمی تواند جهت دوربین را تشخیص 
ده��د. تکنولوژی های بعدی ای��ن دوربین ها 
عبارتند از:  جبران رنگ یا SCC س��وپر، که 
منجر به نمایش تصاویر در نور بس��یار کم به 

ص��ورت رنگ��ی می ش��ود، جبران ن��ور زیاد یا 
HLC در محیط ه��ای پر ن��ور، جب��ران م��ه/

طوف��ان ی��ا Fog Detection ک��ه آثار مه یا 
طوفان ش��دید را از روی دوربین برمی دارد و 
تصوی��ری ش��فاف ارائ��ه می ده��د، LDC یا 
جب��ران اعوج��اج لنز که تصوی��ر را به صورت 
ص��اف نمایش می دهد و بر اس��اس ش��رایط 
محیط، قابل تنظیم است، حالت رطوبت زدایی 
ی��ا dehumidification ک��ه رطوب��ت داخل 
دوربی��ن را به بیرون هدایت می کند، مکانیزم 
ضرب��ه ی��ا vandal proof، پوش��ش طل��ق 
م��واد  از  پوشش��ی   RWC ی��ا  دوربی��ن 

هیدروفیلیک که موجب می ش��ود لنز دوربین 
حت��ی پ��س از مدتها گرد و خ��اک، آلودگی یا 
بارندگ��ی ب��از هم تمیز باقی بمان��د. مکانیزم 
پل��ک خ��ودکار در دوربین های پاناس��ونیک 
سری SW598 تعبیه شده زیرا این دوربین ها 
قابلی��ت نمایش 215 تا 225 درجه باالی خط 
اف��ق را دارا می باش��ند. در ای��ن دوربین ه��ا به 
دلی��ل ش��رایط ن��ور ممکن اس��ت تصویر به 
صورت دوتایی نمایش داده شود. این مکانیزم 
مانن��د پلک انس��ان عمل ک��رده و با پایین تر 
آم��دِن ای��ن پل��ک، اعوجاج تصوی��ر را از بین 
می ب��رد و تصوی��ری یکنواخ��ت ارائه خواهد 

کرد. این مکانیزم نیز منحصر به پاناس��ونیک 
است. 

AeroPTZدوربینفوقحرفهای
در واپس��ین دقای��ق برگ��زاری این س��مینار، 
دوربین ه��ای متح��رک آیرودینامیک جدید 
بناِم Aero PTZ پاناس��ونیک تش��ریح ش��د. 
آق��ای پروی��ن آذر در ای��ن م��ورد اف��زود: این 
دوربین ه��ا ب��ا طراح��ی بس��یارمتفاوت و ب��ا 

قابلیت های ویژه تولید شده است.
از قابلیت ه��ای دوربین Aero PTZ می توان 
ب��ه  س��اختار ضدلرزش بس��یار ق��وی )روی 
دکل ه��ا و پل ه��ا(، مقاوم در برابر باد، مقاوم در 
براب��ر نم��ک آب و هوای مرطوب در کنار دریا 
و اقیان��وس، دارای اس��تانداردهای IP66 و 
IP67 و ض��دآب، ض��د ضرب��ه، مجه��ز ب��ه 
برف پاک ک��ن و LED های مادون قرمز با برد 
حداکث��ر 150 متر، قدرت چرخش 180 درجه 
ب��اال و پایی��ن، برف پاک کن، شیشه ش��وی و 

رزولوشن Full HD اشاره کرد. 
از دیگر سیستم های پاناسونیک دستگاه ضبط

NX400 با پش��تیبانی از 128 کانال دوربین و 
کیفی��ت تصویر 4K می باش��د که برای ضبط 
تصوی��ر، دریاف��ت آالرم ه��ا و دریاف��ت و 
جس��تجوی تصاوی��ر ضبط ش��ده به صورت 
کاماًل حرفه ای قابل اس��تفاده اس��ت. امکان 
تعوی��ض ه��ارد نیز در این دوربین مش��اهده 
می ش��ود که حالت Turbo-Raidس��رعت 
جابجای��ی هارد را باالتر نموده اس��ت. قابلیت 
Performance در هارد، حرکت دیس��ک را 
با ثبات ت��ر ک��رده و ط��ول عمر ه��ارد را تا حد 

چشمگیری افزایش خواهد داد. 

 Uniphiere پاناس��ونیک به کم��ک پردازنده
عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می دهد. در 
 133 Wide Dynamic ح��ال حاضر حال��ت
دسی بل بر روی کلیه دوربین های پاناسونیک 
نصب اس��ت. در س��ری جدی��د دوربین های 
Extreme پاناس��ونیک این WDR به 144 
دس��ی بل رس��یده و تصویر فوق الع��اده ای از 
نوری که مس��تقیمًا به دوربین می تابد را ارائه 
می نماید. حسگر تصویر و سرعت شاتر باالی 
پردازنده Uniphier باعث می شود هم تصویر 
داخل��ی و ه��م تصاویر بیرونی با وضوح خیلی 

باالیی نمایش داده شود. 
پاناس��ونیک با پردازنده Uniohier و حس��گر 
MOS خود توانس��ته ب��ه تصاویری با وضوح 
4K ی��ا 3840 در 2160 پیکس��ل برس��د. 
همچنی��ن می ت��وان حداقل نقط��ه کور را در 

تصاوی��ر داش��ت. بنابراین می ت��وان از تعداد 
دوربین های کمتر با قدرت زوم بس��یار باالتر، 
کاه��ش نظ��ارت و نهایتًا کاهش چش��م گیر 
هزین��ه ی پروژه ه��ا بهره برد. در دوربین های 
4K گزین��ه cropping را می توانی��م داش��ته 
باش��یم و تصوی��ر دوربین ه��ای 4K را به چند 
تصویر مختلف تقس��یم کنیم. هر قس��مت از 
تصویر را به دلیل وسعت دید این دوربین ها به 
یک تصویر مجزا روی سیس��تم های کنترلی 
خود داش��ته باش��یم و اپراتور بتواند با وضوح 
خیلی باالتر روی کل آن محوطه دید داش��ته 

باشد. 
آقای پروین آذر در ادامه به قابلیت ارزش��مند 
دیگری از کمپانی پاناس��ونیک اش��اره نمود: 
کمپان��ی پاناس��ونیک قابلیت جدید دیگری را 
 smart در دوربین ه��ای خ��ود فعال کرده که

coding ن��ام دارد. ای��ن فناوری پهنای باند را 
ت��ا 70 درص��د کاه��ش می دهد ک��ه منجر به 
کاه��ش هزینه ه��ا در پروژه ه��ا خواهد ش��د. 
Smart Coding از س��ه عملک��رد پی��روی 
می کن��د ک��ه عبارتن��د از 1(کنت��رل گروهی 
 I fream و تبدیل GOP control تصوی��ر ی��ا
ب��ه P fream، 2(حال��ت فیلتر تقس��یم بندی 
فرکان��س یا FDF ب��ه منظور حذف نویزهای 
برفکی در تصاویر ش��ب، 3(پردازنده و کاهش 
نویز تصاویر به صورت س��ه بعدی که منجر به 
کاه��ش برف��ک تصاویر، افزای��ش وضوح و 

نهایتًا کاهش پهنای باند می گردد.
در پروژه ها به دلیل تعدد دوربین ها، نظارت و 
مانیت��ور ک��ردن ب��رای کارب��ران س��خت و 
طاقت فرس��ا است. بیشتر کمپانی های نظارت 
تصوی��ری قابلی��ت مانیتورینگ هوش��مند را 

روی سیس��تم کنترلی خود، اجرا کرده اند. اما 
این منجر به افزایش مصرف CPU می گردد 
و ب��ا افزای��ش تع��داد دوربین ها، مشکل س��از 
خواهد شد. تمایز کمپانی پاناسونیک در ایجاد 

ویدئو آنالیتیک به قرار زیر است:

وجهتمایزدوربینهایپاناسونیکدر
ایجادویدئوآنالیتیک

این فناوری در خوِد دوربین تعبیه شده است  ���
که می تواند پردازش تصویر را به صورت آنی 
و در لحظ��ه انج��ام ده��د. به گون��ه ای که در 
زم��ان ب��روز اتفاق تعریف ش��ده در سیس��تم، 
آالرم دریافت می شود و با توجه به نوع آالرم، 
اپراتور، مانیتور مربوطه را مورد بررس��ی قرار 

خواهد داد.
��� تش��خیص تجاوز به حریم. ناحیه ای که در 
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