
 
 

 

 

کیفیت کنترل نظارت های مداربسته دوربینهای های هوشمند به قابلیتبا افزوده شدن سیستم

حصوالت مهای هوشمندی که تا کنون در تر شده است. قابلیتتر و آسانتصویری بسیار پیشرفته

های پیشرفته در جهت بهبود گیری از تکنولوژیاند با بهرهحفاظتی مورد استفاده بوده -نظارتی

 .اندروند نظارتی به کار گرفته شده

 خط از عبور ،(Face Detection چهره تشخیص به توانمی هاقابلیت این ترینمهم از

(LineCrossing، نفوذ تشخیص (Intrusion Detection)، حرارتی نقشه (Heat Map)، تشخیص 

 تشخیص سنسور ،(Defog) مه ضد قابلیت ،(Audio Exception Detection) صوتی استثناء

 ترسیم ،(Sudden Scene Change Detection) صحنه ناگهانی تغییرات تشخیص ،(PIR) حرکت

 چگونگی و هاآن از برخی شرح به ادامه در که کرد اشاره(ROI)  نظرمورد ناحیه انتخاب و

 .پرداخت خواهیم عملکردشان

 Background Modelingهمان یا زمینهپس سازیمدل تکنولوژی تحت هوشمند سیستم فعالیت

Technology کندمی ارائه زمینهپس تصویر از ایستا و ساکن اینمونه تکنولوژی این. شودمی انجام .

 توانمی تکنولوژی این با. بود خواهد تشخیص قابل آن در اجسام حرکت باشد، ثابت زمینه وقتی

 محدوده آن وارد جسم اگر که معنی این به داد قرار هدف عنوان به زمینه تصویر در را ایمحدوده

 خروج، ورود، کندمی استفاده آن از تکنولوژی این که ایبرنامه طبق. بیایند در صدا به هاهشدار شد،

 پشتیبانی تکنولوژی این که هاییقابلیت جمله از. است تشخیص قابل اجسام شدن ناپدید و ظاهر

 از خروج تشخیص نظر،مورد محدوده به ورود تشخیص خط، از عبور تششخیص توانمی کندمی

 .برد نام را نفوذ تشخیص و نظر مورد محدوده

 هم را آن اندازه و نوع شکل، رنگ، جسم، حرکت مسیر توانمی همچنین زمینه پس سازیمدل در

 هوشمند تحلیل در هاتکنولوژی ترینپرکاربرد و ترینفراگیر از یکی تکنولوژی این. کرد مشاهده

  .است (Intelligent Video Analysis) ویدئو

 تشخیص عبور از های تحت پشتیبانی این تکنولوژیتر گفته شد، یکی از قابلیتهمانطور که پیش

تواند خطی فرضی در تصویر ایجاد کند. به صورت پیش فرض، است. تحت این قابلیت کاربر می خط

هرچه میزان حساسیت باالتر . شونداز جسمی از این خط عبور کند، هشدارها فعال می %۵۰هرگاه 

شوند. در نتیجه برای اینکه هشدارها با گذر باشد با گذر درصد کمتری از خط هشدارها فعال می

 های پیرامونیدر حفاظت IPهای های هوشمند دوربینعملکرد سیستم
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هایی که مجهز به تشخیص جسم کوچک فعال شوند باید حساسیت باال باشد. استفاده از دوربین

 .ها کاربرد داردعبور از خط هستند بیشتر برای نصب در فضای باز و بیرون از ساختمان

کند باید مناسب باشد، به طوری که سیستم بتواند گیری خطی که کاربر آن را مشخص میجهت

 .دهدعبور را تشخیص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشود، دیده بزرگ خیلی تصویر در سوژه که باشد قدری به باید متحرک یسوژه از دوربین یفاصله

 که باشد طوری باید دوربین زاویه آن بر عالوه. دارد مهمی نقش نصب هنگام در دوربین ارتفاع پس

 .نباشد آن موازات در یا فرضی خط راستای در یعنی شود گرفته باال از تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 : شوندمی هاهشدار فعالیت باعث و شده داده تشخیص قابلیت این با که عبوری هایحالت

 از حرکت A به B 

 از حرکت B به A 

 نقاط بین حرکت A و B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YcS0https://goo.gl/Yp نبع:م

https://goo.gl/Yp0YcS

