
 
Dual Stream   معنایی چیست و چه 

 در دوربین مدار بسته دارد؟ 
آید که اغلب روزی یکی از مفهومات و قابلیت های دوربین های مدار بسته به شمار می   Dual Streamواژه  

شود.  نمی  داده  کاربرد  این  به  ای  ویژه  توجه  کاربران  بین  در  و  شود  می  گرفته   نادیده 
شنا سازیم تا  در دوربین های مدار بسته بیشتر آ  Dual Streamدر این مقاله سعی داریم تا شما را با واژه  

باشید.  داشته  بیشتری  توجه  کاربردی  قابلیت  این  به  نیاز  صورت   در 
اینگونه می توان جواب داد که برای داشتن و مشاهده یک تصویر   چیست  Dual Stream برای پاسخ سوال

استفاده می شود. در ادامه با ما همراه باشید تا بیشتر    Dual Streamبین چند کاربر از به صورت همزمان  
 با این قابلیت آشنا شوید. 

 
 دوربین مداربسته 

https://infinity-cctv.ir/dual-stream-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/


Dual Stream  چیست 
در لغت به معنای جریان آب است که در دوربین های مدار بسته به اطالعات تصاویر مرتبط   Streamواژه 

می شود. به این دلیل که تصاویر ویدیو ها و فیلم ها در دوربین های مدار بسته پشت سر هم قرار بگیرند و  
واژه    بین از  نشود  ایجاد  اگر می   Streamآنها  کنند.  اینکهاستفاده می    Dual Stream خواهید در مورد 

 بیشتر بدانید تا آخر این مقاله همراه ما باشید.  چیست

 

 

 

 

 



 dual stream همه چیز در مورد

Dual Stream به چه معناست؟ در دوربین های مدار بسته 

 

حتما برای شما نیز این اتفاق افتاده است که به طور همزمان با دو و یا چند کاربر قصد برقراری ارتباط تصویری را داشته  
کاربرد   از  باشید معموالً  داشته  را  نیت  این  بسته  مدار  دوربین های  در  استفاده می    Dual Streamباشید، هنگامی که 

 نیاز به دانش فنی دارد و بهتر است به یک نصاب خوب داده شود.  Dual Streamاز نوع   نصب دوربین مدار بسته شود.
از همزمان  به صورت  را  متفاوت  تصویری  دو جریان  که  دهد  را می  امکان  این  شما  به  سیستم  مدار   این  های  دوربین 

قابلیت    ipآنالوگ و   بسته از  با استفاده  نمایید.  در دوربین های مدار بسته باعث میشود که دو    Dual Streamمشاهده 
در هنگام ارسال تصاویر تصویر با اندازه ها و کیفیت های متفاوت برای دو کاربر گوناگون ارسال شود. به تصویر اصلی  

قابلیت،   این  از  استفاده  کوچکتر    Main Streamبا  تصویر  به  میشود.  Sub Streamو   گفته 
بهتر و بیشتر است ولی خصوصیات هر کدام از این   Sub Streamاز تصویر   eamMain Str کیفیت و ظرفیت تصویر

 تصاویر در تنظیمات دستگاه قابل تغییر است. 

 

Dual Stream  در کجا کاربرد دارد؟ 

 چیست نوبت به بیان محل و هنگام استفاده از این قابلیت میرسد.   Dual Streamبعد از پاسخ سوال اینکه  
کاربرد این قابلیت می توان اینگونه بیان کرد که تصور کنید شما تصمیم دارید که برای عنوان کردن محل  

تصاویر دوربین های مدار بسته خود را به طور همزمان هم بر روی موبایل و هم بر روی کامپیوتر تماشا  
ند. اول  کنید، در این هنگام تصاویر دوربین های مدار بسته باید به سه دستگاه به صورت همزمان ارسال شو 

به دستگاه دی وی آر و سپس به موبایل و کامپیوتر مد نظر شما. در این حالت با افت شدید کیفیت تصاویر  
مواجه خواهیم شد که برای جلوگیری از این مشکل باید قدرت پردازش را باال ببریم که در این صورت با  

پیشنهاد می شود در صورت نیاز به این    افزایش قیمت برای کاربران مواجه میشویم که به صرفه نمی باشد پس
تصویر اصلی   Dual Streamاستفاده کنید. در هنگام استفاده از قابلیت    Dual Streamویژگی از قابلیت  

و تصویر دوم با کیفیت کمی پایین تر برای دستگاه موبایل و کامپیوتر مد    DVRبا کیفیت باال برای دستگاه  
 نظر شما ارسال می شود.

l Duaچشمان بیدار آریا مفتخر است که دوربین هایی با تکنولوژی   فروشگاه دوربین مدار بسته تدر هر حال
Stream  نصاب   را با قیمتی مناسب و ضمانت و گارانتی تضمین شده تقدیم شما کند و همچنین با معرفی یک

 مجرب و حرفه ای تمام نیاز شما را از نصب دوربین مدار بسته برآورده کند.  دوربین مدار بسته

 کجاست Sub Stream کاربرد

 اشاره کنیم.  Sub Stremچیست” پرداختیم، حال بهتر است برای آشنایی بیشتر به محل کاربرد    Dual Streamا تا این قسمت مقاله به توضیح “م
دیگری  همانطور که در پیشتر اشاره کردیم شاید شما قصد داشته باشید که عالوه بر دستگاه ضبط دوربین مدار بسته خود تصاویر را از طریق وسیله  

استفاده کنید. با استفاده از این قابلیت میتوانید تصاویر خود را از طریق اینترنت بر    Sub Stremنیز مشاهده نمایید، در این هنگام باید از ویژگی  
باشید که کیفیت    روی موبایل و کامپیوتر و … داشته باشید. یکی از نکات حائز اهمیت در هنگام استفاده از این قابلیت این است که باید توجه داشته 

 Subتصاویر در دستگاه ضبط تصویر و موبایل شما با یکدیگر متفاوت است و طبیعتاً رزولوشن و نرخ فریم تصاویر در هنگام استفاده از قابلیت  
Strem   .پایین تر می باشد. اغلب دوربین های تحت شبکه همگی دارای این قابلیت هستند 

 نیاز به کیفیت باالتری داشته باشیم چه کار باید کرد؟  Dual Stream اگر در هنگام استفاده از قابلیت

https://infinity-cctv.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://ltsecurityinc.zendesk.com/hc/en-us/articles/360009728313-Viewing-Main-Stream-or-Sub-Stream
https://infinity-cctv.ir/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/
https://infinity-cctv.ir/contact/
https://infinity-cctv.ir/contact/
https://infinity-cctv.ir/contact/
https://infinity-cctv.ir/contact/


 Dual ما در این مقاله که توسط تیم شرکت چشمان بیدار آریا جمع آوری شده بود شما را به طور کامل با مفهوم
Stream  آشنا ساختیم و زمان و محل استفاده از این کاربرد را نیز برای شما معرفی کردیم ولی در   چیست

نیاز داریم که ارسال تصاویر برای دستگاه دوم نیز  Dual Streamخی از موارد هنگام استفاده از قابلیت  بر
با کیفیت باالیی ارسال شود، در این هنگام باید تجهیزات مناسبی استفاده کنیم که با یک استریم اضافه کیفیت 

ا این قابلیت به صورت معمولی در برای دستگاه دوم ارسال کنند ام   Main Steramباالتری را نسبت به  
ایران قابل دسترسی می باشد و معموالً استفاده از این کاربرد به همان روش و با خصوصیات قبلی که ذکر شد  

 صورت می گیرد. 

 

 کدام است؟ Dual Stream بهترین دوربین مدار بسته دارای تکنولوژی

که  بسته ای  مدار  نظارتی، دوربین  و  امنیتی  تجهیزات سیستم های  و  بسته  مدار  اکثر فروشگاه دوربین  در 
را دارا باشد و جزء برندهای معتبر و شناخته شده به شمار آید،وجود دارد ولی  Dual Stream تکنولوژی
 .ن دوربین های مدار بسته از برند هایک ویژن پیشنهاد اغلب مهندسین دوربین های مدار بسته میباشددر این بی

 در دوربین های هایک ویژن  Dual Stream تکنولوژی

در این قسمت این سوال پیش می آید که آیا شرکت بزرگ تولید دوربین مدار بسته هایک ویژن برای دوربین 
تکنولوژی خود  بسته  مدار  خیر؟  Dual Stream های  یا  است  کرده   فعال 

در جواب این سوال باید بگوییم که خوشبختانه شرکت هایک ویژن در تولید دوربین های مدار بسته به روز و 
پیشرفته که تمام تکنولوژی های مصرفی و مناسب را دارند، شرکتی پیشتاز و مطمئن است که تمام دوربین 

یکند که تمام این دوربین ها در فروشگاه دوربین مدار بسته شرکت چشمان های مدار بسته پیشرفته را تولید م 
را دارا هستند، حتی  stream بیدار آریا موجود است. اغلب دوربین های مدار بسته هایک ویژن حداقل دو

 Multi Stream در دوربین های پیشرفته این برند این قابلیت دیده شده است که دوربین ها دارای قابلیت
 .ندهست 

 کالم آخر 

آشنا ساختیم و تمامی نکات مهم در خصوص این قابلیت   چیست Dual Stream ما در این مقاله شما را با
کاربردی را برای شما عنوان کردیم تا در صورت نیاز و قبل از خرید با توجه به این نکات خریدی کاربردی  

صوص دوربین های مدار بسته و یا هرگونه تر داشته باشید، در صورت داشتن هرگونه سوال و یا مشکل در خ
 .از سیستم های امنیتی و نظارتی با تیم حرفه ای چشمان بیدار آریا در تماس باشید

 


