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 ( :Analogue Camerasالكاميرات التشابهية )
ملتقطة بشاكل تشاابهي تتم معالجة الصورة التسمى الكاميرا كاميرا تشابهية , عندما 

تشاااابهية , وهاااي تشاااكل نسااابة كبيااارة مااان إشاااارة  مرئياااةإشاااارة الخااارج ال و تكاااون

الكاميرات الُمنتجة , و هي رخيصة الثمن مقارنة مع الكاميرات  الرقمية , لكنها أقال 

 جودة من الكاميرات الرقمية.

 كل الكاميرات التي تعرفنا عليها سابقا  هي كاميرات تشابهية .

 ( :Cameras Digital) رقميةرات الالكامي
الكاميرات الرقمية هي ثاورة فاي عاالم الكااميرات وأنظماة المراقباة , وهاي ناوع مان 

 .تتم فيها معالجة الصورة الملتقطة بشكل رقمي الكاميرات التي 

وذلااك بعااد تحوياال إشااارة الصااورة , إشااارة تشااابهية  مرئيااةتكااون إشااارة الخاارج ال

, وهي تقنية قديمة  ية مالئمة للنقل عبر الكابالت المحوريةالرقمية إلى إشارة تشابه

 في الكاميرات الرقمية .

رقمياة ترسال عان طرياق كاابالت خارج إشارة  بتشكيلبينما التقنية الحديثة اليوم تتم 

 IP( , وهاذن الكااميرات نادعوها بكااميرات الشابكة )Ethernet Cable)الشابكة 

Cameras. ) 

 ( :rasIP Cameكاميرات الشبكة )
تُرِساال إشااارة الخاارج فيهااا عباار كاااميرات رقميااة  –كمااا قلنااا  –الكاااميرات الشاابكية 

كااابالت الشاابكة , وبالتااالي ربطهااا بالشاابكات المحليااة والشاابكات الواسااعة وشاابكة 

 .عديدة ال تؤمنها الكاميرات التشابهية  بتقنيات, وتتميز هذن الكاميرات االنترنت 

المتحارك  هااثابتاة ومنالكااميرات الأشكال وأنواع فمنهاا  تتوفر الكاميرا الشبكية بعدة

 ومنها الليلي و النهاري ومنها ما يستخدم مصدرات األشعة تحت الحمراء .

 ة :يالشبك المراقبةوكاميرات أنظمة مزايا الجديدة التي تقدمها بعض ال

  الرقمية على مشاكل المسح التراكبي المستخدم في الكااميرات  األنظمةأنهت

 األجسااام( والتااي تظهاار عنااد مراقبااة 4CIFشااابهية عنااد الدقااة العاليااة )الت

تجميعهما المسح وفق إطارين زوجي وفردي ثم  مبدأالمتحركة , حيث تعتمد 

المتحركاة , بينماا تساتخدم  األجسااممما يسبب صورة مجعدة فاي حاال ,  معا  

الصااورة التقاااط  مباادأوالااذي يعتمااد , المسااح المتتااالي  مباادأالرقميااة  األنظمااة

صورة واضحة تماما  فاي حاال األجساام وبالتالي تظهر , بإطار واحد بالكامل 

  المتحركة .

  التغذية مان خاالل الشابكة )تقنية الحديثة الرقمية  األنظمةتستخدمPower 

Over Ethernet(PoE) , )( وفق المعياار العاالميIEEE 802.3af , )

ل الشابكة وعادم اساتخدام حيث يتم تغذية كال كااميرات الشابكة مان خاالل كابا

حيث تغذى الكاميرات مباشرة وبشكل مركازي , مان , كابالت تغذية منفصلة 

, وتكون ( PoE-Enabled Switchمبدل الشبكة الذي يدعم هذن التقنية )

ممااا يعنااي مزياادا  ماان التااوفير و ضااياعات الطاقااة الكهربائيااة قليلااة جاادا  , 

 الموثوقية في النظام . 




