
 
 

 

Iris ن مداربسته چیست و چه کاربردی دارد؟  دوربی 
ن آیا تا به حال از خود پرسیده های مداربسته از کیفیت اید که چرا در بسیاری از حوادث، تصاویر ضبط شده توسط دوربی 

 مداربسته توانایی ضبط تصاویر باکیفیتی داشته باشد، باید از قابل
ن قطعات مناستی در  قبویل برخوردار نیستند؟ برای اینکه دوربی 

گذارترین  ی یک قطعه خاص ایجاد نخواهد شد. با این وجود ییک از تاثی  ساخت آن استفاده شود زیرا این توانایی رصفا با بکارگی 

ن مداربسته که نقش حائز اهمیتی در جهت ضبط یک تصویر باکیفیت ایفا یم است. در این مقاله  )Iris (کند، آیریساجزای دوربی 

کنیم تا انتها با ما ، شما را با انواع مختلف آن آشنا خواهیم کرد. پیشنهاد یممداربستهندوربی  ن Iris کاربرد اره با برریساز مجله آچ

 .همراه باشید

 

ن مداربسته چیست؟ Iris کاربرد  دوربی 

گذار است را یمییک از مهم در راستای این که شما توان نور مناسب دانست. ترین عوامیل که در تهیه یک تصویر باکیفیت تاثی 

ن توانایی ضبط یک تصویر که دارای کیفیت قابل ن دوربی 
ان مناسب و مشخیص از نور وارد لین ن قبویل است را داشته باشید، باید می 

ان نور در فضاهای مختلف، چندان راحت نبوده و شما باید برخن از  ن شما شود. البته رعایت این نکته به علت متغی  بودن می 

ن را برعهده دارد؟اقدامات ر  ن وظیفه تنظیم نور ورودی به لین ید. اما چه بخشی از دوربی   ا در این جهت در نظر بگی 

ان نوری که  (Iris) های این سوال آیریسییک از پاسخ ن ن که به یک ورودی قابل تنظیم مجهز است، می  است. این بخش از دوربی 

ن برخورد خواهد کرد را تنظیم   ان مشخیص از نور اجازه عبور یمبه سنسور تصویر دوربی  ن دهد. در واقع هدف از به کرده و به می 

ی از ثبت تصاویر بسیار روشن و یا بسیار تاریک است که این هدف با باز و بسته  ، جلوگی  ن کار بردن این قطعه در ساخت دوربی 

ایط باز شدن بیشیی ورودیبه دست یم Iris شدن ورودی نور بیشیی و بسته شدن آن باعث ورود  باعث ورود  Iris آید. در این شی

ن خواهد شد  .نور کمیی به سنسور تصویر و لین

 



 
 

 

ن تنها نیست و شاتر Iris اما گذار است. هر  (Shutter) در اجرای وظیفه تنظیم نور ورودی به لین ن هم در این راستا تاثی  دوربی 

ان نور ورودی را با کمک  ن ن می  ل یم 2دوربی   :ازکند که عبارتند عامل کنیی

 ان باز شدن آیریس ن  (Iris) می 

 مدت زمان باز شدن شاتر (Shutter) 

توان این دو را کنند، عملکرد کامال متفاویی نسبت به یکدیگر دارند بنابراین نیمبخش در یک راستا فعالیت یم 2با این که این 

 .یکسان دانست

ن ایفا کرده و نقش آن در روند ضبط یک تصویر وظیفه بسیار مهیم را در ساختا (Iris) بینید آیریسطور که یمهمان ر دوربی 

ن  ندوربی  ن Iris عملکرد های مداربسته دوچندان بوده وباکیفیت قابل انکار نیست. با این حال اهمیت این بخش در دوربی 

ان نور در ب مداربسته ن  می 
ی

گذار خواهد بود. تغیی  همیشیک سیاری از شما به صورت مستقیم بر کیفیت تصاویر ضبط شده تاثی 

ن مداربسته در آن ن ها نصب یمفضاهایی که دوربی  ها شده و اگر شود، باعث افت کیفیت تصاویر ضبط شده توسط این دوربی 

ن مداربسته شما به یک سید که یک Iris دوربی   مناسب مجهز نباشد، احتماال از نتایج نهایی رضایت نخواهید داشت. احتماال بیر

Iris  است؟ در ادامه از انواع مختلفخوب دارای چه خصوصیایی Iris  ن مداربسته نام برده و توضیحات مخترصی راجع دوربی 

 .ها ذکر خواهیم کردبه هر کدام از آن

ن مداربسته Iris انواع  دوربی 

ن در سال ن از جمله دوربی  های مداربسته، تحوالت زیادی را پشت ش گذاشته های گذشته تکنولوژی ساخت انواع مختلف دوربی 

دهسازندگان در جهت کسب رضایت بیشیی مرصفو  ات گسیی اند. ای را در ساختار محصوالت خود ایجاد کردهکنندگان تغیی 

ات گوناگوین را تجربه کرده است.  (Iris) آیریس ن است که ساختار آن در طول این مدت زمان، تغیی  ییک از اجزای دوربی 

 :دسته تقسیم کرد که عبارتند از 4ها، به توان بر اساس ساختار کیل آنرا یم مداربستهندوربی  ن Iris مختلفنانواع امروزه

Iris .1 ثابت (Fix Iris) 

ن  ان نور ورودی در آن وجود نداشت. این استفاده یم Iris ها از این نوعدر گذشته در ساخت تمام دوربی  ن شد که قابلیت تنظیم می 

ان نور در  ن ات می  یل بر نکته بدین معناست که فارغ از تغیی  ان باز بوده و این بخش هیچ گونه کنیی ن محیط، عرض آیریس به یک می 

ان روشنایی تصاویر تغیی  پیدا 
ن ان نور محیط، کیفیت و می  ن ن ندارد. در نتیجه با کاهش و یا افزایش می  ان نور ورودی به لین ن روی می 

 .خواهد کرد

ن  نصب البته اگر محییط که قصد روز دارای یک نور ثابت است، استفاده از در آن را دارید، در طول شبانه مداربسته دوربی 

ن مداربسته با ن ثابت برای شما یک گزینه مناسب محسوب یم Iris دوربی  ها معموال در فضاهای داخیل شود. این نوع دوربی 

 .به کار برده شده و در دیگر فضاها کاربرد چنداین ندارد… ری، ادارات و همچون مراکز تجا
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Iris .2 دستی (Manual Iris) 

ان نور ورودی وجود داشته اما امکان استفاده از این قابلیت رصفا به صورت دستی فراهم  ن در این نوع آیریس قابلیت تنظیم می 

ان باز ب ن ایط باید می  ن مداربسته را نسبت به نور محیط و به صورت دستی تنظیم  Iris ودناست. در واقع شما در این شی دوربی 

ن مشغول کرده است  .کنید. البته این قابلیت دارای نقاط ضعف مشخیص است که احتماال تا به اینجا ذهن شما را نی 

ات در تنظیمات آن در فواصل(Manual Iris) ترین نقطه ضعف آیریس دستی مهم زماین کوتاه است که  ، نیاز به اعمال تغیی 

د. حتی تصور این که روزانه چندین بار ان نور محیط انجام بگی  ن خود را به صورت  مداربستهندوربی  نIris نباید همزمان با تغیی  می 

ات زیاد، عالوه بر شما  دستی تنظیم کنیم هم دشوار است اما این تنها نقطه ضعف آیریس دستی نیست. نیاز به اعمال تغیی 

ن مد ن خسته کرده و از عمر مفید آن یمدوربی  ی در این مورد، تمایم این نکات کاهد بنابراین شما باید قبل از تصمیماربسته را نی  گی 

 .را مدنظر داشته باشید

Iris. 3 اتوماتیک (Auto Iris) 

ن متوجه شدههمان ان قا (Auto Iris) اید، آیریس اتوماتیکطور که احتماال از نام این نوع آیریس دوربی  ن در به تنظیم خودکار می 

ن شما به ایط مختلف است. اگر دوربی  هایی با اتوماتیک مجهز باشد، دیگر نیازی به تنظیم آن در محیط Iris نور ورودی در شی

ان این نور را نسبت به نور موجود در محیط تنظیم خواهد کرد. در نتیجه  ن نور کم یا زیاد نیست و این بخش به طور خودکار می 

ن یم Iris ون تنظیمشما بد ان نور موجود در محیط، تصاویری باکیفیتی را ضبط کنید. این نوع آیریس دوربی  ن توانید فارغ از می 

 :ها اشاره خواهیم کرددسته تقسیم شده که در ادامه به آن 2امروزه خود به 



 
 

 

(DC Iris) 

ن است ل آیریس در این مدل بر عهده یک موتور تعبیه شده در خود دوربی   .کنیی

(Video Iris) 

ل ن جایگذاری شده است، وظیفه تنظیم اینیک مدار کنیی ن دوربی 
 .را برعهده دارد Iris کننده که در لین

ن قابلیتی در آیریس اتوماتیک باعث شده که هزینه ساخت و در ادامه فروش آن نسبت به آیریس دستی  (Auto Iris) وجود چنی 

ی را رصف کنید. به طور کیل در محیط بیشیی باشد و شما باید برای تهیه این آیریس ان هایی که در طول شبانههزینه بیشیی ن روز می 

ن مداربستهنور موجود در آن ین انتخاب شما ها کامال متغی  است، استفاده از دوربی  ای که به آیریس اتوماتیک مجهز است، بهیی

 .شودمحسوب یم

 

 (P – Iris) آیریس دقیق 4.

باعث نامگذاری آن به این شکل شده است. با این  P – Iris اشاره دارد و دقت باالی Precise به کلمهدر نام این آیریس  P حرف

 که این نوع آیریس را یم
ی

باعث شده که یک  P – Iris فردهای منحرصبهتوان زیرمجموعه آیریس اتوماتیک در نظر گرفت اما ویژگ

ن شود. این آیریس قادر اس ان نور ورودی دسته جداگانه برای آن تعیی  ن ، می  ن ت که بدون ایجاد تغیی  در فوکوس و میدان دید دوربی 

ن مداربسته ن را تنظیم کند. بنابراین شما با استفاده از دوربی 
توانید در همه به کار برده شده یم P – Iris آن  ای که در ساختبه لین



 
 

 

ایط هایی باعث شده که در محیط P – Iris این خصوصیتقبول و با یک بازه مشخص ضبط کنید. ها تصاویری با کیفیتی قابلشی

ن   فضاهایی یم P – Iris های مداربسته مجهز بهکه به نظارت دقیق نیاز دارند، از دوربی 
ن توان به بانک، استفاده شود. از چنی 

 .اشاره کرد… ادارات دولتی و 

 شد که د I – CS نوع جدیدی از آیریس به نام 2016البته در سال 
ن
ن معرف بوده اما به نویع  P – Iris ارای خصوصیایی شبیه بهنی 

فته ن در این نوع آیریس اطالعات کاملتکنولوژی ساخت این آیریس پیشی ل تر شده است. لین ن ارائه کرده و با کنیی تری را به دوربی 

بسیار محدود بوده  I – CS به تهیه یک تصویر باکیفیت کمک خواهد کرد. البته امروزه استفاده از… عوامیل مثل زوم، فوکوس و 

ن   از دوربی 
دها مورد استفاده یمو رصفا در ساخت برخن  .گی 

ن مداربسته Iris نحوه تنظیم  دوربی 

ن  ان عرض آیریس در دوربی  ن لمی  ان نور ورودی به ها صورت گرفته و شما با تغیی  این عامل یمدر آن F – Stop ها با کنیی ن توانید می 

ن خود را تنظیم کنید.  ی را دریافت یم F – Stop شما با کم کردندوربی  ن با آیریس را بیشیی باز کرده و نور بیشیی کنید. همچنی 

ن برخورد خواهد کرد. توجه داشته F – Stop افزایش ی به سنسور تصویر دوربی 
، عرض آیریس کاهش پیدا کرده و نور بیشیی

ان نور، میدان دی F – Stop باشید که با تغیی  دادن ن ن تغیی  یمعالوه بر می  ن نی   F – Stop کند. به عنوان مثال هر چه شماد دوربی 

ن برقرار بوده و را کمیی کنید، عالوه بر افزایش نور ورودی، عمق میدان دید کاهش پیدا یم کند. این قاعده به صورت بالعکس نی 

ات الزم در تنظیم  .ایجاد کنیدخود را  مداربستهندوربی  نIris  شما باید با توجه به این نکته، تغیی 

 

 



 
 

 

 بندیجمع

ن مداربسته را در اختیار شما قرار دهیم. فراموش   Iris در این مقاله از مجله آچاره تالش کردیم تا تمایم اطالعات راجع به دوربی 

ن مداربسته حتما نظر کارشناسان را جویا شده و در نهایت نسبت به نیازها و اولویت ین هایتان، نکنید که قبل از تهیه دوربی  بهیی

ن مداربسته از مراکز معتیی به شما در جهت کسب اطمینان از بااصالت و باکیفیت  ن خرید دوربی  انتخاب را داشته باشید. همچنی 

ندوربی  نننصبنکاربلدنننکارشناسان توانید سواالت خود را از طریق بخش نظرات بامحصول موردنظر کمک خواهد کرد. شما یم

 .و پاسخ خود را در زماین کوتاه دریافت کنید آچاره در میان گذاشته بستهنمدارن
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