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 اﻣﻨﯿﺖ را از ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ

وﯾﺪﺋﻮ آﻣﻮزﺷﯽ

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد؟
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮژه ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه

←

ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻮژه ﺷﻤﺎ ﺳﯿﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ



اﺗﻔﺎق در ﻫﻨﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺪ ﻧﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻠﺖ آن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ دارای ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮژه اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮژه ﺷﻤﺎ ﻣﺎ ﮐﻼ ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد ،در دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﺿﺪ ﻧﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر ﭼﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن آﺷﻨﺎ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از
دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
داﻧﻠﻮد  PDFاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ



در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاردی آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ؟
ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر ﭼﯿﺴﺖ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر
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ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ

ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺪ ﻧﻮر ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد
و ﻧﻮر ﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ از ﯾﮑﺴﺮی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ دورﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه در درون دورﺑﯿﻦ وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد.
در زﻣﺎن ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮﺧﻼف دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  WDR، BLC,HLCﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر در ﺣﻮزه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ،
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻨﯽ اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮی را در ﻓﺮوﺷﮕﺎه دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی WDR

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر

 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی HLC

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی WDR

 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی BLC

 ﺗﻔﺎوت  BLC ،WDRو  HLCدر دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
 ﮐﺎرﺑﺮد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ دورﺑﯿﻦ “ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر ﭼﯿﺴﺖ” ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ  WDRﻣﺨﻔﻒ

 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

 Wide Dynamic Rangeاﺳﺖ.اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻧﯿﺰ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
واﻗﻊ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮر زﯾﺎد در ﮐﻞ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺘﮕﺮال ﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی روﺷﻦ ﺗﺮ ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
درﺑﺎره وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری  WDRدر دورﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺸﻮد از ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮ ﻧﻮر ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ
ﺷﺎﺗﺮ ﮐﻤﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎرﯾﮏ
ً
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ای ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯿﺂﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮی واﺿﺢ و ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﯾﮏ ﺳﻄﺢ روﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی BLC
در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎره ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر ﭼﯿﺴﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ  BLCﻣﺨﻔﻒ Backlight
 compensationﺟﺒﺮان ﻧﻮر ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
را ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻮر
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد ﺷﻤﺎ آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری WDRﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ) در آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ
ﻧﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ( اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪاری ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻨﺎوری BLC
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی
ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی روﺷﻦ ﺗﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎن را
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﻮردﻫﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﯿﺮه ﺗﺮ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻔﺠﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  BLCﺷﻤﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﻮر زﯾﺎد اﺳﺖ را
ً
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮ روی آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺖ
.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی HLC
ﮐﺎﻣﻼ
 HLCﻣﺨﻔﻒ  Highlight compensationﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺒﺮان ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
ً
در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ  BLCﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  WDRﺷﻤﺎ
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ  BLCو  HLCﻣﯿﺰان ﺟﺒﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺷﻦ ﺗﺮ و ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﻮر ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻨﯽ در
ﻣﺜﻼ ﻧﻮرﻫﺎی ﺟﻠﻮی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺗﺎﺑﯿﺪه
ﻣﯿﺪان دﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ً
ﻋﻤﻼ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ روی دورﺑﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﭘﺮوژﮐﺘﻮر
ﻣﯽ ﺷﻮد
ً
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی دورﺑﯿﻦ ﻧﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮری
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﺎﻣﻼ زاﺋﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و آن  .ﺗﺼﻮﯾﺮ را
ً
ً

ﺗﻔﺎوت  BLC ،WDRو  HLCدر دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﺪاف اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺪف ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ و “ﺗﻮﻟﯿﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر” ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻤﻼ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﮐﻨﺎر
در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
ً
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﻮع ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دورﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد آن ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺼﺎب دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﭘﺮوژه ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺼﺎب دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﯾﮏ ﻧﺼﺎب
ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ و ﻧﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻪ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ BLC
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً  HLCرا ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻞ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل ﺷﺐ ﻋﻤﻞ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﻨﻈﯿﻢ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﻮق ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻧﺼﺎب دورﺑﯿﻦ
ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺣﻮزه راه اﻧﺪازی دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﮐﺎرﺑﺮد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﭘﻼک ﺧﻮاﻧﯽ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﻮر ﺧﻮدرو ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻤﻼ ﺗﺼﻮﯾﺮ
دورﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻨﮓ و ﻧﺎ ﻣﻔﻬﻤﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﺼﺎب دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای از
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  WDRدار ﯾﺎ ﻫﻤﺎن دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺑﺮد دورﺑﯿﻦ ﺿﺪ ﻧﻮر ،زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﺼﺎب ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ دورﺑﯿﻦ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺑﯿﻦ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺣﺪود  3ﻣﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ
دورﺑﯿﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  HLCرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻮرﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺣﺎل ﮐﻪ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮر ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻧﺼﺎب دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ رو ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬار...


دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ


ﺧﺎﻧﻪ



ﻓﺮوﺷﮕﺎه



ﻣﻘﺎﻻت آﻣﻮزﺷﯽ



درﺑﺎره ﻣﺎ



ﺧﺎﻧﻪ

ﻧﺼﺎب دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ



ﻓﺮوﺷﮕﺎه



ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﻘﺎﻻت آﻣﻮزﺷﯽ

درﺑﺎره ﻣﺎ

infinity.cctv.ir@gmail.com 

021-66762449 

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

LinkedIn



WhatsApp

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻮﯾﺪ ...

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ آرﯾﺎ در
ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺲ از ﻓﺮوش در ﭘﺎﺳﺎژ اﻣﺠﺪ راه اﻧﺪازی

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ
021-66762449 
infinity.cctv.ir@gmail.com 

ﮔﺮدﯾﺪ و ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﮔﺎراﻧﺘﯽ
دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی
 HikVision ، Zview، LiLinو … .ﻃﻼﯾﻪ
دار ﺗﻌﻤﯿﺮات دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در اﯾﺮان
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ


اﻧﺮژی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ❤

Twitter 

از ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮ





