
 

  !برگزار کرد تیرا با موفق HD-CVI یسالگرد فناور نیداهوا دهم

بوده است.  دوربین مداربسته ستمیهر س باًیاز تقر یآنالوگ جزء مهم یدئوینظارت، و خیتار شتریدر ب

 کیکم و سهولت کار، همچنان به ارائه  نهی، هزplug-and-play تیآنالوگ، با قابل یهاستمیس

 داستاندارد موجود خو فیتعر یهاستمیس یکه به دنبال ارتقا یاز مشاغل یاریبس یبرا آلدهیحل اراه

و  یریداده نظارت تصو گاهی. بر اساس گزارش پادهندیادامه م تالیجید یایدر دن یهستند، حت

( نیچ ی)به استثنا ی، درآمد بازار جهانOmdiaاز  2021سال  لیو تحل هیتجز - لیو تحل هیتجز

  بود. کایدالر آمر ونیلیم 750 باً یتقر 2020در سال  HDمداربسته آنالوگ و  یها نیدورب

 

 Over-Coaxدر تکامل صنعت  شرویپ

 لیتبد به یلیاز کسب و کارها هنوز تما یاریبس ،یشدن و هوش مصنوع یتالیجید یایبا وجود مزا

در  ادیز باال، دردسر نهیغالب شامل هز یهاندارند. چالش IPخود از آنالوگ به  یها ستمیکل س

است  هشبک فیتصال ضعابا  یحت ریکاربران به عملکرد انتقال بدون تأخ یدائم ازیها، و نکابل ضیتعو

مدرن آنالوگ  یت. فناورمهم اس اریبس نوهایها و کازو پراکنده مانند بانک دهیچیپ التیتسه یکه برا

کل  ینیگزیجا یموجود به جا یکابل ها دهد که با استفاده مجدد از یامکان را م نیا انیبه مشتر

که  یدر حال باال ارتقا دهند، تیفیاستاندارد به ک تیفیخود را از ک یها ستمیس یبه راحت ستم،یس

 نینابرادهد، ب یبه دنبال آن هستند ارائه م تالیجید یها ستمیرا که در س یهوشمند یها یژگیو

 .ستا ریامکان پذ HDCVI یبه لطف فناور نیدهد. ا یکاهش م یادیرا تا حد ز یمشتر یها نهیهز



HDCVI است  الیبا کابل کواکس ییدئویاستاندارد و کیبا وضوح باال،  یتیکامپوز یویدیرابط و ای

 یم ریداده و برق( را امکان پذ ،یریتصو ،ی)صوت گنالیس 4متر(  1200از راه دور )تا  HDکه انتقال 

 HDCVI کند،یاند را به هم متصل مو بک ییجلو یهاکه دستگاه الیکابل کواکس کیکند. تنها با 

با وضوح  یامرحله کیبه نظارت  یاضاف یکربندیتا بدون پ دهدیامکان را م نیها و کاربران ابه نصاب

 .ابندیباال دست 

HDCVI هنیدر زم یشد، در دهه گذشته نوآور یمعرف 2012بار توسط داهوا در سال  نیکه اول 

Over-Coax یز جمله: فناورا شرویاز نقاط عطف صنعت پ یبوده است و به تعداد شرویرا پ HD-

Over-Coaxی، فناور Audio-Over-Coax ،4K  یزمان واقع یاست. فناور افتهیدست(Real 

Time Technology)، یفناور Super Adapt  رهیغو 

 !کند یمالقات م یبا هوش مصنوع HDCVI هنگامی که

گسترش  ریاخ یهالدر سا HDCVI یهاکنندهو ضبط هانیخط دورب تال،یجیانقالب هوش ددر موج 

مثال، داهوا  . به عنوانشودیرا شامل م یهوش مصنوع شرفتهیپ یهاتیاز قابل یاو مجموعه افتهی

را  هینقل لیانسان و وسا قیدق صیکرد تا امکان تشخ یمعرف 2019را در سال  SMD Plus یفناور

 یکار برا یروین یهانهیبدون صرف زمان و هز یواقع داتیتهد یکند و تمرکز کاربران را بر رو فراهم

 تر کند.از اجسام مزاحم آسان یناش یرضروریغ یهاآالرم یبررس

و  یاورفن قیهوشمندتر و کارآمدتر به کاربران از طر ییویدیو لیو تحل هیبه منظور ارائه تجز

. کرد یمعرف دیجد یرا با نام تجار HDCVI TENمقرون به صرفه، داهوا  یمحصوالت هوش مصنوع

 است: یفناور یاصل یژگیشامل چهار و نیا

 (AI-for-allهوش مصنوعی برای همه)-1

 (Scheduled AIیزی شده)هوش مصنوعی برنامه ر-2

 (Smart Dual Illuminatorsچراغ های دوگانه هوشمند) -3

 (Real 5MPی)واقع کسلیمگاپ 4-5



 

 

 

 

 HD-CVIروند توسعه ی تکنولوژی 

 
 (AI-for-allهوش مصنوعی برای همه)

 یاه تیو قابل ایهمچنان در حال تکامل هستند، مزا تالیجینظارت د یهمانطور که راه حل ها

 یتیامن یها ستمیسازد تا س یدهند که کسب و کارها را قادر م یرا ارائه م یقدرتمند هوش مصنوع

باعث  اآنه دهیچیپباال و عملکرد  یگذار متیحال، ق نیو کارآمد را اجرا کنند. با ا ریپذ اسیمق اریبس

 .شود یم هیاز کاربران سطح اول یبرخ یدلسرد

را در سال  - Cooper-I یسر - هیسطح پا AI XVR نی، اولAI-for-allبه مفهوم  یبندیبا پا داهوا

همه کاربران به ارمغان آورد. با استفاده  یرارا ب ریفراگ یکرد و تجربه هوش مصنوع یراه انداز 2021

به  هامروز XVRداهوا  یها یسر یتمام ق،یعم یریادگی تمیو الگور یهوش مصنوع پستیاز چ

هوش  یکدگذار ،یطی، حفاظت محSMD Plusمانند  یمقرون به صرفه هوش مصنوع یها تیقابل



هدف، به کاربران امکان  عیسر یو جستجو قیمجهز شده اند. ضمن ارائه هشدار دق رهیو غ یمصنوع

. عالوه کندیتر عمل مکاربرپسند خود آسان یطراح قیاز طر یدهد. هوش مصنوع یرا م یکربندیپ

 نهیباند و هز یپهنا %50حال  نیکند و در ع یهدف را حفظ م ریتصو تیفیک AI Coding ن،یبر ا

 کند. یم ییصرفه جو H.265با استاندارد  سهیرا در مقا یساز رهیذخ یها

 

 (SMD Plusاس ام دی پالس)-

را بر  هینقل لهیتواند اشکال انسان و وس یم است  Smart Motion Detection Plusمخفف 

 عیسر یکاذب را کاهش دهد. و امکان جستجو یدهد تا هشدارها صیحرکت تشخ صیاساس تشخ

 یتوانند آزادانه نوع هدف را انتخاب کنند، که به طور قابل توجه یکند. کاربران م یهدف را فراهم م

 . بخشد یجستجو را بهبود م ییکارا



 (AI-Codingکد گذاری هوش مصنوعی)-

کد گذاری هوش مصنوعی بر هنگام کد گذاری بر انسان ها و حیوان ها تاکید دارد در عین محافظت 

 باند و ذخیره سازی را در مقایسه با استاندارددرصد هزینه های پهنای  50از کیفیت تصویر هدف 

H.265  کاهش می دهد. برعکسH.265+ (که از نرخ بیت متغیرVBR=Variable Bite Rate )

( CBR=Constant Bite Rate) ثابت تیاز نرخ ب یهوش مصنوع یسیکدنومی کند،  استفاده

باند  یباند و بهبود استفاده از پهنا یپهنا یریدارد و به کارگ ینسبتاً ثابت انیکه جر کندیاستفاده م

 .کندیرا آسان م

 (Scheduled AI)شده یزیبرنامه ر یهوش مصنوع



-XVR5000-4KL یشده سر یزیبرنامه ر AI ، عملکردHDCVI TEN برجسته یها یژگیاز و یکی

I3 روشن و خاموش کردن هر عملکرد  یرا برا ستمیس یبه صورت دست دیاست. در گذشته، کاربران با

توان در هر کانال فعال  یرا م یعملکرد هوش مصنوع کیتنها  رایکنند ز یکربندیپ یهوش مصنوع

 یهوش مصنوع یدهد که عملکردها یامکان را م نیکاربران ابه  Scheduled AI یژگیکرد. و

 ستمیکنند و س میدر روز( تنظ یدوره زمان 6مختلف )حداکثر  یزمان یمختلف را با توجه به دوره ها

نه تنها  نیکند. ا یم چیدر زمان مربوطه سوئ یهر کار هوش مصنوع یاجرا یبه طور خودکار برا

متعدد  یکاربرد یوهایسنار یرا برا یرتریانعطاف پذ یخاب هاکند، بلکه انت یم هرا ساد اتیعمل

 .کند یفراهم م زین رهیو غ یاستخر عموم ،یفروشگاه خرده فروش ال،یمانند و

را با  یطیحفاظت مح توانندی: در طول روز، کاربران مدیریرا در نظر بگ الیو یویعنوان مثال سنار به

از پارک کردن افراد در مقابل درب گاراژ خود در  یریجلوگ یبرا "!نگیبدون پارک" یفرمان صوت

 یبه طور خودکار فعال م SMD Plusعملکرد  ،یانیکه آنها از خانه دور هستند. در ساعات پا یحال

نگه  رونیبه مزاحمان هشدار دهد. ب "Private Property" یصوت یصوت امیپ قیشود تا از طر

 آنها کمک کند. ییبه محافظت از صاحبان خانه و دارا یتواند به طور قابل توجه یکه م« دار!

 (Smart Dual Illuminatorsچراغ های دوگانه هوشمند)

اند، از دو نوع مجهز شده Smart Dual Illuminators یکه به فناور HDCVI TEN یهانیدورب

(، نور فرضشیهوشمند )حالت پ یی. در حالت روشنادیو نور سف IR: کنندیم یبانیپشت ینور اضاف



 SMD Plus/Perimeterکه هدف توسط عملکرد  شودیروشن م یتنها زمان یلیتکم دیسف

Protection کی XVR که هدف از منطقه قانون  یشود. هنگام ییشناسا یهوش مصنوع یدارا

از آن  توانیشود. م یشود و نور مادون قرمز دوباره روشن م یخاموش م دیشود، نور سف یخارج م

 هینقل لیوسا ایکه معموالً افراد  یکاربرد یوهایسنار گریانبارها و د ها،اطیها، حها، مغازهدر پارک

در طول شب  ینور یبه کاهش آلودگ تواندیدر اواخر شب حضور دارند استفاده کرد و م یکم اریبس

و  هیتجز یرا برا یشتریب دیتواند اطالعات مف یم نیدورب ،یتمام رنگ یها یژگیکمک کند. با و

 یفناور د،یو حالت نور سف IRحالت ها از جمله حالت  ریکند. همراه با سا یجمع آور شتریب لیتحل

Smart Dual Illuminators را برآورده کند. انیمختلف مشتر یصحنه ها یازهایتواند ن یم 

 

 (Real 5MPی)واقع کسلیمگاپ 5

Real 5MP 16:9 در بازار  شرویپ یفناور کیHD-Over-Coax ریاست که مشکل اعوجاج تصو 

 HD یشگرهایتواند بهتر با نما یم نیکند. ا یرا حل م 5MP 4:3 یقبل یها نیاز دورب یناش

 یبا خروج سهی. در مقاابدیدست  فیبدون تحر ریاستاندارد مطابقت داشته باشد و به عملکرد تصو

بالدرنگ  یویدیو یاست که خروج ینیدورب نیاول Real 5MP نی، دورب5MP@20fps یقبل

5MP کند و تجربه  یم یابیواضح و واضح باز اتیبه طور موثر صحنه نظارت شده را با جزئ نیدارد. ا

 قیدق ییو شناسا ریدهد که وضوح تصو یارائه م نویمانند کاز ییمکان ها یرا برا یروان تر یبصر

 Superدر صنعت  شرویپ یاز فناور نیهمچن نیدورب نیبرخوردار است. ا ییباال تیهدف از اهم



Adapt یرونیب ،یداخل یهاطیمختلف مانند مح ینظارت یهاطیمح تواندیکه م کندیم یبانیپشت، 

 ارائه دهد. یعال یریکند و عملکرد تصو میو تنظ ییرا شناسا دیبا نور شد یمناطق ای

وگ آنال یفناور HDCVI یاست. در طول ده سال گذشته، فناور HDCVI سالگرد نیدهم 2022سال 

 یرا به عصر هوش مصنوع Over-Coax یکرده است و اکنون فناور تیرا به عصر وضوح باال هدا

هوشمند  یکاربرد یهاتیو قابل ییسنجش جلو یهاتیقابل تیداهوا به تقو نده،یکند. در آ یم تیهدا

 انیمشتر یرا فعال کند و برا ایاش نترنتیهوشمند ا الیکواکس یهاحلتا راه دهدیخود ادامه م دانبک

 .کند جادیارزش ا یجهان

 

 (Application Scenariosسناریوهای کاربردی)

SMD Plus برنامه+TioC-فروشگاه 



 

 نقاط درد

تحت نظارت فاقد نگهبان است.  تیکه سا افتندیاتفاق م یزمان یادار ریدر ساعات غ میاکثر جرا

 شوند. یمتحمل خسارت مال دادیرو کیکاربران ممکن است به موقع اقدام نکنند و در صورت وقوع 

 راه حل

ف تواند اهدا یم SMD Plus یژگیافتد، و ینفوذ در صحنه نظارت شده اتفاق م کیکه  یهنگام

هاجم هشدار به م( DB110 )ریو آژ یآب با نور قرمز و TiOC نیکند و دورب ییرا به دقت شناسا یواقع

فراهم  هندیآ لیو تحل هیتجز یانسان/خودرو برا یبرا یدتریشواهد مف یتمام رنگ ریدهد. تصو یم

 کند. یم

 الیو –شده  یزیبرنامه ر AIبرنامه 



 

 نقاط درد

 نیشتواند ما یدرب گاراژ پارک شده است. او نم یجلو هیهمسا نیماش د،یصاحب خانه رس یوقت

 ی. او به روشتا آن را از ملک خود منتقل کند ردیتماس بگ نیبا صاحب ماش دیخود را پارک کند و با

او  یالیو ن،یادارد. عالوه بر  ازیخانه اش ن یاش از پارک کردن جلو هیهمسا یبازدارندگ یمؤثر برا

 دارد. ازین یسخت تر یتیامن ستمیدر شب بدون محافظ است و به س

 

 راه حل

ده کرد. استفا طیتوان از عملکرد محافظت از مح یم ست،یکه مالک در خانه ن یروز، زماندر طول 

به  «یخصوص تیمالک» یکند و با هشدار صوت میرا در صحنه ترس صیقانون تشخ کیتواند  یاو م

 SMDبه طور خودکار به عملکرد  XVRدر شب، «. !ستیپارک ن نجایمزاحم هشدار دهد. ا یخودرو

Plus ز متجاو کیاگر « ورود ممنوع! یخصوص نیزم» خواهدیم یو از هشدار صوت کندیم چیوئس

 شود. ییشناسا

 پارک-نرم افزار چراغ های روشنایی دوگانه ی هوشمند



 

 نقاط درد

را  هینقل لیاتوانند افراد و وس ینم یکمبود نور کاف لیبه دل یکاربرد یوهایاز سنار یدر شب، برخ

هدف  اتیثبت جزئ یبرا دیاز نور سف وهایسنار نی. در ارهیپارک و غ اط،یدهند، مانند ح صیتشخ

در منطقه  یورن یتواند به آلودگ یمکمل م دیحال، استفاده مداوم از نور سف نیشود. با ا یاستفاده م

 تحت نظارت کمک کند.

 راه حل

مشابه وجود  یوهایسنار ریسا ایدر پارک ها  یا هینقل لهیوس ایانسان  چیمعمواًل در اواخر شب ه

شود که  یروشن م یتوان خاموش کرد و تنها زمان یرا م دینور سف کار،یزمان ب نیندارد. در طول ا

XVR که هدف از منطقه  یدهد. هنگام صیقانون تشخ هیرا در ناح یهدف یهوش مصنوع یدارا

 یشود، که م یدوباره روشن م IRشود و روشن کننده  یخاموش م دیشود، نور سف یخارج م نونقا

حال نظارت موثر در شب را  نیکمک کند و در ع ینور یبه کاهش آلودگ یتواند به طور قابل توجه

 کند. نیتضم

 در مناطق با ریسک زیاد -مگاپیکسل 5 16:9برنامه واقعی 



 

 نقاط درد

 یریجلوگ یپرمشغله در حال انجام، برا یهاتیاز مردم و فعال یادیز تیبا جمع یدر مناطق بحران

را در  اتیمهم است که همه جزئ اریانکار، بس رقابلیغ یناخواسته و حفظ شواهد بصر یاز رفتارها

 HD-CVIمقاله خبری داهوا .دیکن افتیدر یزمان واقع

 راه حل

با وضوح  یریتصاو یکسلیمگاپ 5 نیاست، دورب ادیز هاسکیکه در آن ر ییهاصحنه نگیتوریدر مان

ارائه  درنگیب یویدیو یواضح و خروج زیر اتیتا جزئ ردیگیم 16:9 ریالعاده باال و نسبت تصوفوق

 .کندیم یابیشده را باز تو به طور موثر صحنه نظار کندیرا ارائه م یروان یدهد که تجربه بصر

 !میباش HDCVI یمنتظر دهه بعد

 


