ﺑﺮرﺳـ ﻓﺸـﺮده ﺳـﺎزی در دورﺑﯿـﻦ ﻫـﺎی ﻣﺪارﺑﺴـﺘﻪ
ﺗﺤﺖ ﺷﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻠ رﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی وﯾﺪﺋﻮ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )  ،( H.264 / H.265آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در دو دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﯾﺴﺎن  ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه

اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪار ﻣ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ  ،وﺑﺴﺎﯾﺖ  IPVMدورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  10ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻮرد
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﮐﻠﯿﺪی زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ.

– ﺳﻄﺢ ﺣﻘﯿﻘ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن  H.264و ﯾﺎ  H.265ﺑﺮای ﻫﺮ دورﺑﯿﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﭼﯿﺴﺖ ؟ آن

ﻫﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ؟ ﮐﺪاﻣﯿ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را دارﻧﺪ ؟
– ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺴﺎن ﺳﺎزی ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﻤﭙﺎﻧ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﺑﺮای ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدن
ﺳﻄﺢ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن  ، H.264 / H.265ﮐﺪام ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﯿﺮد ؟
– در ﺳﻄﺢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن  /ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی  H.264 / H.265ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روی ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻞ اﺳﺖ ؟
–  Codecﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﻮﻧﻪ روی اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﺛﺮ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ ؟
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﭙﺎﻧ Bosch ﺑﺎ  %50ﻧﺮخ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﯿﺸﺘﺮ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧ ای
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ )  ، ( Arecontدر رﺗﺒﻪ اول ﻗﺮار دارد.

اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ  ،اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻧﺎت ﮐﻠﯿﺪی درﯾﺎﻓﺘ از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.
– ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض  :ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺎ  ،ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  25اﺳﺖ  ،ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد از  20ﺗﺎ  30وﺟﻮد دارد.
– ﺳﻄﺢ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن  ، H.264ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ  H.265اﺳﺖ  :در آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ دورﺑﯿﻦ
ﻫـﺎی  H.265ﭼﻨـﺪ ﺷﺮﮐـﺖ  ،ﻣـﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘـﻪ دﺳـﺖ ﯾـﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳـﯿﻮن در اﺳـﺘﻔﺎده از  H.265و
 ،H.264ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از  H.265ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد.
– اﺛﺮ ﻗﻮی ﺑﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺮﺑ ﮐﻪ از روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،
ﺣﺮﮐﺖ از ﺳﻤﺖ ﺳﻄﺢ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺑﺎﻻ  ،Q35ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻄﺢ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﻣﺘﻮﺳﻂ  ، Q28ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  3ﺗﺎ  5ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ) ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ( .ﺣﺮﮐﺖ از
 Q34ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ،Q22ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒ 5 ﺗﺎ  10ﺑﺮاﺑﺮی ﻣ ﺷﻮد.
– ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه  :از  11ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﻫﯿﭽﺪام
از ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﯾﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺴﺎﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮده اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃ ﺳﻄﺢ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻫﺎی ﯾﺴﺎن  ،ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی وﯾﺪﺋﻮ
درک ﮐـﺮدن ﻓﺸـﺮده ﺳـﺎزی و اﯾﻨـﻪ ﭼـﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﻫـﺎ ﺳـﻌ ﻣـ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎت ﺣﻘﯿﻘـ ﺳـﻄﺢ
ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ وﺿﻮح ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ  ،ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی
اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧ دارد و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﻗﺎﺗﻞ ﺧﺎﻣﻮش ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﻪ ی وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﮐﺎﻫﺶ وﺿﻮح و رزوﻟﻮﺷﻦ  ،ﻓﺸﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ دو
دورﺑﯿﻦ دارای رزوﻟﻮﺷﻦ ﻫﺎی ﯾﺴﺎﻧ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺳﻄﺢ ﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی آن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘـﺎﻧﻪ ،ﻓﺸـﺮده ﺳـﺎزی در  H.264و  ،H.265در ﻣﻘﯿـﺎس ﺑﯿـﻦ  0ﺗـﺎ  51ﺗﻌﺮﯾـﻒ و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺳـﺎزی
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻧﺎﻣﺬاری

ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﯿﭽﺎه ﺳﻄﺢ ﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی
ﺧﻮد را اﻓﺸﺎ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻋﻮض ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ و ﻧﺎم ﮐﺬاری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در زﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻫﺎ و ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺬاری ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  10ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،وﺿﻮح و رزوﻟﻮﺷﻦ ﻫﺎی ﯾﺴﺎﻧ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،وﻟ دارای ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﯿﺮی در ﺳﻄﺢ ﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ  ،ﻣ ﺷﻮد.

ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی  20دورﺑﯿﻦ از  10ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺷﻞ ﺑﻌﺪی  ،ﭘﯿﺶ ﻓﺮض
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در آن ﺷﻞ ،ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﻧﺪ.
– ﻣﯿـﺎﻧﯿﻦ ﺳـﻄﺢ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳـﯿﻮن ﭘﯿـﺶ ﻓـﺮض در ﺑﯿـﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻻت اﯾـﻦ ﺷﺮﮐـﺖ ﻫـﺎ  ،ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار ﮐﻤﺘﺮﯾـﻦ و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  20و  25 ،30ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
– دورﺑﯿــﻦ ﻫــﺎی  Arecontدر ﺑﯿــﻦ دورﺑﯿــﻦ ﻫــﺎی ﺗﺴــﺖ ﺷــﺪه  ،در ﺣــﺎﻟﺖ ﭘﯿــﺶ ﻓــﺮض  ،دارای ﮐﻤﺘﺮﯾــﻦ
ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳـﯿﻮن ) (Q20ﺑـﻮد .و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ  Panasonicو  Univiewﺑـﺎ ) ، (Q21ﭘـﺲ از اﯾـﻦ ﺷﺮﮐـﺖ ﻗـﺮار
دارﻧﺪ.
– ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض را  Boschدر اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ(Q30).

ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻧﺎم ﮔﺬاری و ﻣﻘﯿﺎﺳ
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،از ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺎ ﻧﺎم ﮔﺬاری ای
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و آﺳﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺎ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ دﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻨﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﭼﻨﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾ ﺳﻄﺢ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ،
ﺳﺮدرﮔﻤ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﻪ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻫﺎ  ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ،دارای ﻣﻌﺎﻧ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
اﯾﻦ ﺳﺮدرﮔﻤ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ،ﻋﻠ رﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺪدی  ،ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ
ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺑﺮ روی ﻋﺪد “ Dahua ،”1و  Sonyﺑﺮ روی ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻄﺢ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺎﻻ/ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ در دورﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی  Bosch ، Axisو  ،Avigilionﻫﺮﭼﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﺸﺮده
ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻋﺪد  1ﻧﺰدﯾ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺳﻄﺢ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﭘﺎﯾﯿﻦ/ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدن ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی
ﻣﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﻫﻤﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ را ﻃﻮری ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒ 28 دﺳﺖ

ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد را ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ
واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ اﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی را ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ ﻣ دﻫﻨﺪ  ،اﻣﺎ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨ اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ دورﺑﯿﻦ
ﻫﺎی  Hanwhaو ﺳﻮﻧ ، ﻫﺮ دو دارای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی  VBRﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺧﻮد ﻣﯿﺰان
ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی را ﻣﻘﺮر و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﯾ ﻫﺪف ﻧﺮخ ﺑﯿﺖ )  ( Bitrateرا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن،
ﻧﺮخ ﺑﯿﺖ و ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از H.265
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮ روی دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﻄﺢ ﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺶ
ﻓﺮض و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﺷﺪه ،ﭼﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از  H.265و ﭼﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ، H.264
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺮخ ﺑﯿﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از  ،H.265ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﭼﺸﻤﯿﺮی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ ) ﻋﻤﻮﻣﺎ

ﺑﯿﻦ  %30ﺗﺎ .( %40

اﺛﺮ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺑﺮ روی ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ
ﺳـﻄﺢ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳـﯿﻮن  ،ﺑـﺮ روی ﭘﻬﻨـﺎی ﺑﺎﻧـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬار اﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﻧﺸـﺎن دادن اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ،ﻣـﺎ
آزﻣﺎﯾﺸ ﺑﺮ روی  4دورﺑﯿﻦ  Axis ، Dahua ، Hikvisionو  Panasonicاﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻃ آن ،اﺑﺘﺪا
از ﺳــﻄﺢ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳــﯿﻮن  ،Q35ﮐــﻪ ﻧــﺮخ ﻓﺸــﺮده ﺳــﺎزی ﺑــﺎﻻﯾ را ﻣــﻮﺟﺐ ﻣــ ﺷــﻮد ،ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﺳــﻄﺢ
ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن  Q28ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﮐﻪ در ﮐﺎرﺑﺮد و اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻄﺤ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،و ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ
ﺳﻄﺢ  ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻄﺢ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن  ، Q22ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ  ،ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ:
– ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن از  Q35ﺑﻪ  Q28ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ  3ﺗﺎ  5ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در  4دورﺑﯿﻦ ﺗﺴﺖ ﺷﺪه
ﺷﺪ.
– ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن از  Q35ﺑﻪ  Q22ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  ،در ﻣﻘﯿﺎس  5ﺗﺎ  11ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ) .
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دورﺑﯿﻦ (

اﺛﺮ  Codecﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﻫﺎی ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺷﺪه در ﻣﺒﺎﺣﺚ  ،ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ زﻣﺎن ﻫﺎﯾ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ  Codecﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮده ،ﯾﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ  Codecﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺳﻄﺢ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،ﺳﻄﺢ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻮﯾﺎ  ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺰاء
ﺗﺸﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ  ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی اﯾﻦ  Codecﻫﺎ  ،اﮔﺮ اﻣﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﻪ ،ﺳﻄﺢ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن در  Codecﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ) .ﺑﺎﻻﺗﺮ از . (30
ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ در ﻓﯿﻠﻢ دارای ﯾ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺸﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و

اﺟﺰا ﻣﺘﺤﺮک  ،در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻤ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺟﺰا ﺛﺎﺑﺖ  ،ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل Axis ، Bosch ،و  ،Vivotekدر ﺣﺎﻟﺖ روﺷﻦ ﺑﻮدن  Codecﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻪ ،اﻋﺪاد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  30ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ.

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
در زﯾﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ.

Arecont
 Arecontﯾ از ﻣﻌﺪود ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن در راﺑﻂ وب ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﮐﻨﺪ .ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮ روی ﻋﺪد  2ﻗﺮار دارد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ از ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد  16ﺗﺎ

 36ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

Avigilion
ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎت ﻓﺸـﺮده ﺳـﺎزی  ، Avigilionﻣـ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﺨـﺶ ”  ” Compression and Image Rateدر
 web UIﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،ﻣﻘﯿﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ از “ ) ”1ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ( ﺗﺎ
“”20ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮ روی ﻋﺪد “ ”6ﻗﺮار دارد ) ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن .( 24

Axis
در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿﺮ  Axisاز دو راﺑـﻂ وب اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـ ﮐﻨـﺪ ،ﺑـﻪ ﻃـﻮرﯾﻪ اﮐﺜـﺮ دورﺑﯿـﻦ ﻫـﺎی آن ﻫـﺎ ﻫﻨـﻮز از
 HTML5 based UIﺟﺪﯾﺪﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ Web UI .ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ و ﺟﺪﯾﺪ آن ﻫﺎ ،ﻫﺮ دو در ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﻓﺸﺮدﮔ ”30“ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،راﺑﻂ
وب ﺟﺪﯾﺪ ،از ﯾ Slider/Manual اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ.

در راﺑﻂ وب ﻗﺪﯾﻤ ،وارد ﮐﺮدن ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ.

Bosch
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  ، Codec Boschﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن را ﺑﺮ اﺳﺎس  P-frameﻫﺎ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ  i-frameﻫﺎ در
ﯾ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺺ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ).ﺑﺨﺶ “ ” I/P-frame delta QPﮐﻪ در ﺷﻞ زﯾﺮ آﻣﺪه
اﺳﺖ( .ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﺑﺮ روی  ،28Qﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ “ ” Min. P-frame QPرا روی  ،26و “I/P

 ” frame deltaرا روی  0ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

Dahua
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی  Dahuaدر ﺗﺐ وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ “ ) ”1ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی
( ﺗﺎ “ ) ”6ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ( ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد .در اﮐﺜﺮ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ،ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺳﻄﺢ ،28
زﻣﺎﻧ ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮ روی ﻋﺪد  2ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.

Hikvision
ﺗﻨﻈﯿﻤــﺎت ﻓﺸــﺮده ﺳــﺎزی  ،Hikvisionدر ﺗــﺐ  Video/Audioﻗــﺮار دارد .ﻣﻘﯿــﺎس آن ﺑﯿــﻦ Lowest
)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی( ﺗﺎ  ) Highestﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ( اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮ روی

 Higherﻗﺮار دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺎ  ،28Qزﻣﺎﻧ ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت Video
 Qualityﺑﺮ روی  Mediumﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

Hanwha / Samsung
ﻣــﺪل ﻫــﺎی ﺟﺪﯾــﺪ دورﺑﯿــﻦ  ،Hanwhaﻫﯿــﭻ راﻫــ ﺑــﺮای ﺗﻨﻈﯿــﻢ ﻓﺸــﺮده ﺳــﺎزی ﮐــﻪ ﻫــﻢ ﻧــﺮخ ﺑﯿــﺖ و ﻫــﻢ
ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ )  ( Wisenet III/Liteدارای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻘﯿـﺎس آن ﻫـﺎ ﺑﯿـﻦ “ ) best 1″ﮐﻤﺘﺮﯾـﻦ ﻓﺸـﺮده ﺳـﺎزی ( ﺗـﺎ ”  ) ” worst 20ﺑﯿﺸﺘﺮﯾـﻦ ﻓﺸـﺮده ﺳـﺎزی (

اﺳــﺖ .در ﺣــﺎﻟﺖ ﭘﯿــﺶ ﻓــﺮض ،اﯾــﻦ ﻋــﺪد ﺑــﺮ روی  4ﻗــﺮار دارد .در اﯾــﻦ ﻣــﺪل از دورﺑﯿــﻦ ،ﺑــﺮای اﻧﺠــﺎم
ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن  ،28ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺑﺮ روی ﻋﺪد  12ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.

Panasonic
ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻨﻈﯿــﻢ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺗﺼــﻮﯾﺮ در دورﺑﯿــﻦ ﻫــﺎی  ،Panasonicﮐــﺎرﺑﺮ ﻫــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ “Transmission
 ”priorityرا ﺑﺮ روی  VBRﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ) در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮ روی  Frame rateﻗﺮار دارد ( .ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻣﻘﯿﺎس  0ﺗﺎ  9وﺟﻮد دارد).از ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ( .اﯾﻦ ﻋﺪد در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮ روی 5
)  ( Normalﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن  ،28ﺑﺎﯾﺪ روی ﻋﺪد  3ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ،دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮی Extreme Panasonic
 ،ﺗﻨﻬﺎ دورﺑﯿﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮ روی  H.265ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

Sony
در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  Codec Sonyﻧﺴﻞ  5و  ، 6ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی در “ ”Image qualityﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس آن
ﺑﯿﻦ “ ) ”1ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ( ﺗﺎ “) ”10ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﮐﻤﺘﺮ( اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺪد در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮ
روی  6ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن  28اﺳﺖ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ، Hanwhaدورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ  Sonyﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻄﺢ ﻓﺸﺮده
ﺳﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ داده ﻧﻤ ﺷﻮد.

Uniview
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  ، Univiewواری ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ی آن ﺑﯿﻦ “ ”Qualityو
“ ”Bitrateاﺳﺖ .ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای ورود دﺳﺘ ﻋﺪد وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن 28
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﻮار ،ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﺸﺪ.

Vivotek
ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی در  ”Vivotek ، “Target qualityﻧﺎم دارد .ﻣﺤﺪوده آن از “ ) ”Mediumﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﮐﯿﻔﯿـﺖ ( ﺗـﺎ “ ) ”Excellentﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ( اﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳـﯿﻮن  ،28اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ روی
“ ”Goodﻗﺮار ﺑﯿﺮد.

آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن
ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﮐﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺴﺘﺮه ای از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ورودی ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ی ﮐﻮﭼﺘﺮی از ﻣﻘﺎدﯾﺮ
در ﺧﺮوﺟ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺧﺮوﺟ ﺗﻘﺮﯾﺒ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ورودی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﭘﺮدازش ﺳﯿﻨﺎل
ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﭘﺮدازش ﺳﯿﻨﺎل دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺎﺷﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ورودی از ﯾ ﮔﺴﺘﺮه ی
ﺑﺰرگ ) اﮐﺜﺮا ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (  ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺧﺮوﺟ در ﯾ ﮔﺴﺘﺮه ی ﮐﻮﭼ ) ﮔﺴﺴﺘﻪ ( اﺳﺖ  .ﮔﺮد
ﮐـﺮدن از اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﻌﻤـﻮل اﯾـﻦ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳـﯿﻮن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ورودی را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺨـﺺ ﯾـﺎ

ﺻﺤﯿﺢ ،ﮔﺮد ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻘﺎدﯾﺮ و ﺧﻄﺎ ،از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار ورودی
و ﻣﻘﺪار ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰه ﺷﺪه ،ﺧﻄﺎی ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻧﺎم دارد .دﺳﺘﺎه ﯾﺎ اﻟﻮرﯾﺘﻤ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن را

اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ Quantizer ،ﻧﺎم دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾ ﻣﺒﺪل آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻣﺜﺎﻟ از ﯾ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰر
اﺳﺖ.
آﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﯾ ﺳﯿﻨﺎل ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﯿﻨﺎل
آﻧﺎﻟﻮگ در ﻟﺤﻈﻪ را ،ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ آن ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﯾ ﺗﻨﯿ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﺮد آن ﺑﺮ

اﺳﺎس ﻓﺸﺮده ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺗﻌﺪادی از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﯾ ﻣﻘﺪار ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﯿﺮد .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ
ﺗﻨﻮع داده ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺸﺮده ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻫﺶ

ﺗﻌﺪاد رﻧ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾ ﻋﺲ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،اﻣﺎن ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ
ﺳﺎزد.
ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ دو ﻧﻮع وﺟﻮد دارد .ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن رﻧ و ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ

ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن رﻧ
ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن رﻧ ،ﺗﻌﺪاد رﻧ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن در
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ دﺳﺘﺎه ﻧﻤﺎﯾﺸﺮ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﭘﺨﺶ ﺗﻌﺪاد رﻧ ﻫﺎی ﻣﺤﺪودی را دارد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ،ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﮐﺜﺮ وﯾﺮاﯾﺸﺮﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری و ﺧﯿﻠ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن رﻧ ﺗﻌﺒﯿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن رﻧ ،ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ رﻧ

) ،( Nearest Color Algorithmاﻟﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮش ﻣﯿﺎﻧ ( Median Cut Algorithm ) و اﻟﻮرﯾﺘﻤ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر داده درﺧﺘ ( Octree ) اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ) Ditheringﻓﺮﻣ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد از ﻧﻮﯾﺰ  ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻣ ﺷﻮد و
ﺧﻄﺎی ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﺪ (  ،ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎی اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ی ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
دارای ﮔﺴﺘﺮه ی رﻧ وﺳﯿﻊ ﺗﺮی اﺳﺖ ،اﻣﺮی ﺷﺎﯾﻊ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼ در روﺷﻨﺎﯾ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻣ
ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ ﻗﺪرت ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻی روﺷﻨﺎﯾ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺟﺎزه را

ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺰای ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻘﺪار اﻃﻼﻋﺎت آن را ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﯿﻢ.
ﺧﯿﻠ از ﮐﺪﮔﺬار ﻫﺎ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ  DivX، Xvidو  (3ivxو اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ) ﻣﺎﻧﻨﺪ  MPEG-2و
 (H.264/AVCاﯾﻦ اﻣﺎن را ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن دﻟﺨﻮاه ﺑﺮای ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰاﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺪ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮاﻧﺘﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻫﺶ و ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.

