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 أنواع الكاميرات:
ناوع  كال نبحث فاي أساساياتساو  , المقاييسمكن تقسيم الكاميرات وفق العديد من ي

, ويمكان تقسايم أناواع  منهااعلى حدا وأهام المواصافات الخاصاة بكال  من الكاميرات

 لى الشكل التالي :الكاميرات ع

 كاميرات أحادية اللون .ال 

 ملونة .الكاميرات ال 

  الداخليةالكاميرات 

 . الكاميرات الخارجية 

 . الكاميرات النهارية 

 . الكاميرات الليلية 

 . الكاميرات السلكية 

  الالسلكية .الكاميرات 

 . الكاميرات الثابتة 

 الكاميرات ( المتحركة PTZ . ) 

 تشابهية .الكاميرات ال 

 رقمية .الكاميرات ال 

 :(  Security CameraB/W) الكاميرا أحادية اللون
, كما كانت تعتبر الخيار األفضل  تعتبر الكاميرا أحادية اللون أول الكاميرات استخداما  

الملونة التي كانت تعتبار فاي ذلاك الوقات غالياة  ظهور الكاميراتمن حيث السعر بعد 

 .الثمن 

أمااام الفنااي  ة  و أصاابحت الخيااارات كثياار,  الكاااميراتأنااواع رت ثُاافااي وقتنااا الحاضاار كَ 

اساتخدام الكااميرا أحادياة اللاون و  قالّ  وبالتاالي, من حيث الناوع أو الجاودة  لالختيار

مكن مقارنتها بالكاميرا الملونة التي تتفوق عليها بكال الميازات باساتثناء أن ي التي ال

, فهاي تعطاي  اإلضااءة الضاعيفة ة اللون تعطاي صاورة أفضال فاي حااليادحأ الكاميرا

, بينما تحتاج نظيرتهاا الملوناة إلاى   ( Lux 0.05صورة مقبولة حتى شدة إضاءة )

 . ( بدون استخدام منابع ضوئية مساعدة Lux 1شدة إضاءة ال تقل عن )  

 
EverFocus 
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 : ( Color Security Camera) الكاميرات الملونة
, الكااااميرات المسااايطرة علاااى ساااوق الملوناااة فاااي وقتناااا الحاضااار تعتبااار الكااااميرات 

حياث تالشاى تقريباا  الطلاب علاى الكااميرات أحادياة اللاون بسابب ,  المراقبة تكاميرا

و شااكالها أأنواعهااا و  عااددباإلضااافة إلااى ت, المسااتخدمة فيهااا  اتالمياازات و التقنياا

 .المستمر أسعارها انخفاض

 . الحقا  هي كاميرات ملونةكل الكاميرات التي سنتحدث عنها 

 

 : (Indoor Cameras) الكاميرات الداخلية
 Indoor) الداخلية بالكاميرات الداخلية األماكننسمي الكاميرات التي تستخدم داخل 

Cameras) ,المنشااتت و مبااانيونعنااي باألماااكن الداخليااة تلااك التااي تكااون داخاال ال 

تا تي هاذن الكااميرات بعادة أناواع و و ,للوساط الخاارجي  وال تتعارض أبادا   والبيوت ,

 . حجومو أشكال 

 نوصاااااول إلاااااى الزاوياااااة واالتجاااااالل تمتااااااز هاااااذن الكااااااميرات بمرونتهاااااا العالياااااة

و الجااادران  فوإمكانياااة تركيبهاااا علاااى أمااااكن متعاااددة كالساااق , المناساااب للمشاااهد

 . واألماكن المخفية

) معاماال خاصاة الة طبيعااالطق ذات امناالجاب مراعااة أمكانيااة اساتخدام الكاااميرا فاي ي

مالئماة  جاب اساتخدام أغلفاة خاصاةي, عنادها  ومستودعات الماواد الكيميائياة ماثال  (

 .  للمكان الموجودة فيه

 

  

 ( :Outdoor Camerasالكاميرات الخارجية )
يُعبر مصطلح الكاميرات الخارجية عن الكاميرات التي تستخدم في األمااكن الخارجياة 

 جية للمباني و الشوارع و ...( .الخار تالمكشوفة )الساحا

, لكان  كماا فاي الكااميرات الداخلياةأناواع للكااميرات الخارجياة عادة يمكن أن نشااهد 

,  ساتخدم فاي بيعاة خارجياة مكشاوفة, هاي أنهاا تُ  الخارجيةالمهمة للكاميرات  الميزة

ويعتبر  ,  مما يعرضها للظروف الخارجية والتي تكون عادة قاسية في بعض األحيان

يجاب أن تكاون الكااميرا ذات  وبالتاالي, تلك العوامل أهم من  الخارجيةامل الحرارة ع

تحات  11 مانذات مجال  تمجال حرارة تشغيل واسع ) بعض الشركات تصنع كاميرا

لهااذن اسااتخدام أغلفااة خاصااة  يجااب وبالتااالي ( , درجااة معويااة 111وحتااى   الصاافر
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     الخارجيااة وفااق المعيااار العااالمي مضااادة للعواماال , وتكااون هااذن األغلفااة كاااميرات لا

 ( IP 66 . ) 

 

 
 

إلزالاة أي رطوباة أو ت تي بعاض أناواع األغلفاة مازودة بماساحات لزجاجهاا األماامي 

مراوح  أخرى غلفةتضمن بقاء صورة الكاميرا نقية , كما توفر أقطرات المطر بحيث 

 . مين عمل الكاميرا ضمن حرارة تشغيل مناسبة لت سخناتو مداخلية 

 

 ( :Day/Night Security Camerasالليلية ) -الكاميرات النهارية
في النهار فقط أو في حالة  ايوجد العديد من الكاميرات التي نستطيع استخدامه

اإلضاءة الجيدة , بينما تصبح هذن الكاميرات عديمة الجدوى في الليل أو في حالة 

 اءة الخافتة أو المعدومة تماما  .اإلض

 اساتخدامنلجا  إلاى  نناافإفي حال اإلضاءة الخافتة أو المعدومة  ةالمراقب ولحل مشكلة

 إلاىالنهارياة  اإلناارةاالنتقاال مان وضاع  آلياالليلية التي تستطيع -الكاميرات النهارية

وتصاااميم  صاااناعةعااان طرياااق تقنيتاااين فاااي  وذلاااكالليلياااة وباااالعكس  اإلناااارةوضاااع 

 : الكاميرات

 ( :  Light CamerasLowكاميرا اإلضاءة المنخفضة )  .1
 0.1) مان مرتباة  وهي كااميرات ملوناة تحتااج إلاى كمياة بسايطة جادا  مان اإلضااءة

Lux  الصور الملتقطة في حال الرؤية الليلية بااللون  تكون, ( لتعطي صورة مقبولة

 األبيض و األسود , بينما تكون ملونة بظروف اإلنارة الجيدة .

 الح  الشكل التالي :
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 ( : IR Camerasتحت الحمراء ) كاميرا األشعة .1
( LEDsالضوئي / الليادات / ) اإلصدارتستخدم هذن الكاميرات مجموعة من ثنائيات 

 , باإلضاافة إلاى حسااس ضاوئي ةعلى شكل حلقي حاول العدساالثنائيات تتوضع هذن 

وبالتالي تعمل الثنائيات عند ذلك , يتحسس النخفاض مستوى االضاءة عند حد معين 

تصاطدم بالجسام   ,تحات الحماراء ال تراهاا العاين البشارية  أشاعةي تصدر التالحد , و

 .العدسة فتحسس لها إلى ترتدالمنظور ثم 

يجب أن نالح  أن الصور الملتقطاة فاي حاال الرؤياة الليلياة تكاون بااللون األبايض و 

 األسود , بينما تكون ملونة بظروف اإلنارة الجيدة .

المستخدمة ماع الثنائيات على عدد  تغطيتها ليال  را ة التي تستطيع الكاميحتعتمد المسا

 .تقريبا   أمتار 7مسافة حتى  غطيت أنيمكن ثنائي  11فمثال  كاميرا ذات  , يرامالكا

و التااي  (Cat's Eyeالتااي تاادعى عااين القااط ) ثنائياااتال تتااوفر نوعيااات جدياادة ماان

 .و أغلى ثمنا   كبيرة الحجم وهياستطاعة أعلى , أشعة ذات تصدر 

 
 الكاميرات السلكية والالسلكية :

 قسامين  إلاى  بالكااميرا ةشاارة الملتقطااإلنقل وفق طريقة  نصنف الكاميرات أنيمكن 

ولكل نوع من هذين النوعين , السلكية الكاميرات الهما الكاميرات السلكية و رئيسين

لة  القيااام بدراسااة شااام علااىهااذين النااوعين  ألحااد اختيارناااويعتمااد ,  ومساااوئمزايااا 

 اإلشااارةلظااروف المكااان وظااروف عماال الكاااميرا ضاامن هااذا المكااان ونوعيااة جااودة 

 بالمشروع. ةوكافة العوامل المرتبطعوامل التشويش الخارجي  التقطها المراد

باافتراض اساتخدام ظاروف بيعاة  السالكية وأخارىلنقم بمقارنة بين الكااميرا السالكية 

 رات :فة متماثلة ونوعية جيدة للكاميامتشابهة ومس

 ( :Wire Camera)الكاميرا السلكية 
 المحاسن :

 لمسافات طويلة دون زيادة في ساعر الكااميرا بال بزياادة  اإلشارةنقل  إمكانية

 .فقط  على سعر الكبل

 وخصوصا  عند استخدام نوعية جيدة للكبل . إشارات الضجيجباقل  ت ثُر 
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 . نوعية الصورة الملتقطة جيدة 

  ةالسلكيالالسعر أقل من الكاميرا . 

 المساوئ:

 الخاصة بنقل اإلشارة . تالحاجة إلى تمديد الكابال 

 ارتباطها باألسالك . حرية قليلة في اختيار المكان المناسب مع مراعاة 

 . صعوبة بالغة في إمكانية تغير مكان الكاميرا فيما بعد  

 :(Wireless Camera)الكاميرا الالسلكية 
عبار هاوائي صاغير , ليلتقطهاا هاوائي  مرئياةشاارة الاإلتقوم الكاميرا الالسالكية بباث 

االستقبال في المستقبل الالسلكي , الذي بدورن يمرر اإلشارة الملتقطة عبر كابال إلاى 

  أجهزة التسجيل أو العرض .

 
 المحاسن :

  باسااتثناء الكباال بااين جهاااز االسااتقبال و  اإلشااارةعاادم الحاجااة لكااابالت نقاال(

 .جهاز العرض( 

 مكان تركيب الكاميرا . ي اختيارحرية عالية ف 

 بالكبللعدم ارتباطها بعد تركيبها لكاميرا اتغير مكان  أمكانية . 

 المساوئ :

  السلكيةجودة صورة اقل مقارنة بنظيراتها . 

  تعرض عالي إلشارات التشويش وخصوصا  قارب مصاادر إشاارات التارددات

 العالية .

 المساااافات فاااي حالاااة  وخصوصاااا   ساااعر مرتفاااع مقارناااة بنظيراتهاااا السااالكية

 البعيدة .

 . مسافة محدودة لنقل إشارة 

 . الحاجة إلى مستقبل لاشارة ومصدر تغذية خاص به   

 مجموعة كاميرات السلكية مع جهاز مستقبل واحد . ميمكن استخدا
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 بنوعيااات مختلفااة حسااب التطبيااق المطلااوب , فمنهااا  كمااا أن هناااك كاااميرات الساالكية

 .الثابتة و المتحركة و  لليلية والنهاريةوا خارجيةالداخلية وال

 

 
BMS 

 خاصااة تجهياازات مباسااتخدا طويلاةمسااافة ل ساالكية ال ساالكيا   إشااارة كااميرايمكان بااث 

مؤلفااة ماان مرساال موصااول بالكاااميرا الساالكية ومسااتقبل يوصاال إلااى التلفاااز إلظهااار 

 . اإلشارة المرئية
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(  ity CamerasSecurGSMالكاميرات الالسالكية المازودة بشاريحة )

: 
الهواتف با, حياث تُازود بشاريحة خاصاة  هي نوع من الكاميرات الالسلكية المتطاورة

, وتمكنهااا ماان إجااراء أي اتصااال عنااد حاادوث أي حالااة حسااب البرمجااة  المحمولااة

 . الخاصة التي بُرمجت الكاميرا بها
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