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B?n ?ang lên k? ho?ch l?p ??t camera theo dõi cho v?n phòng hay gia ?ình. Nh?ng y?u t? c?n l?u ý trong
bài h??ng d?n sau s? giúp b?n ch?n ???c m?t h? th?ng v?a ý và phù h?p nhu c?u.

Xác ??nh nhu c?u

Hãy ??t ra nhu c?u v? h? th?ng camera an ninh mà b?n mu?n ??u t? l?p ??t b?ng cách ??t ra m?t lo?t câu h?i sau. Tr??c h?t, b?n c?n có h?
th?ng theo dõi ch? 1 camera duy nh?t hay g?m t? 2, 4, 8 hay 16 camera? B?n có mu?n nhìn th?y rõ khuôn m?t c?a ng??i, chi ti?t hàng hóa hay
s? vi?c trong video? B?n c?n m?t h? th?ng camera an ninh không dây ho?c có dây? B?n c?n m?t h? th?ng camera g?n trong nhà hay ngoài tr?i?
Nên ch?n camera công ngh? analog hay IP camera? Ngân sách c?a b?n h?n ch? ? m?c bao nhiêu? D?a vào nhu c?u, môi tr??ng ??t camera
và quan tr?ng nh?t là kh? n?ng kinh t? mà b?n có th? ch?n ???c lo?i camera phù h?p nh?t.

Ch?n lo?i camera

G?n trong nhà hay ngoài tr?i

Sau khi ?ã xác ??nh nhu c?u h? th?ng an ninh c?a mình c?n bao nhiêu camera, ?i?u không kém quan tr?ng mà b?n c?n ph?i th?c hi?n là xác
??nh n?i ??t máy ?? ch?n mua lo?i camera phù h?p. B?n c?n lo?i camera ?? s? d?ng ngoài tr?i hay ch? c?n ch?n lo?i th??ng g?n trong nhà. Các
m?u camera g?n ngoài tr?i th??ng ???c thi?t k? v?i nh?ng tính n?ng ch?u ???c nhi?u ?i?u ki?n th?i ti?t kh?c nghi?t nh? ch?ng b?i, n??c m?a,
nhi?t ??...

Các m?u camera có kh? n?ng quay ?êm nh? trang b? h? th?ng ?èn h?ng ngo?i.
Bên c?nh ?ó, hãy xác ??nh h? th?ng camera theo dõi c?a b?n ch? ho?t ??ng trong gi? làm vi?c ban ngày hay c? ban ?êm. Nh? ?ó, b?n có th?
lên k? ho?ch ?? ??u t? cho lo?i camera có kh? n?ng quay ban ?êm v?i h? th?ng ?èn h?ng ngo?i.
Có dây hay không dây

M?t b??c quan tr?ng c?n ph?i th?c hi?n là kh?o sát n?i l?p ??t camera tr??c ?? xác ??nh c?n mua lo?i camera có dây hay không dây. N?u v?
trí l?p ??t cho phép ?i dây ngu?n và dây m?ng d? dàng, thu?n ti?n thì b?n có th? ch?n lo?i camera có dây. Ng??c l?i, n?u v? trí l?p ??t không
thu?n ti?n ?? ?i dây m?ng thì nên ch?n lo?i không dây.

Camera không dây th??ng ???c s? d?ng trong nhà, d? dàng cài ??t và cung c?p s? linh ho?t khi c?n thay ??i v? trí camera mà không c?n ph?i
ch?y dây m?i. V?i môi tr??ng l?n h?n hay t?i các doanh nghi?p có th? c?n m?t gi?i pháp ph?c t?p h?n, camera có dây là m?t l?a ch?n phù h?p
h?n.

Analog hay IP camera

Camera an ninh công ngh? analog th??ng g?i hình ?nh tín hi?u t??ng t? (analog) ??n ??u thu DVR. Trong khi ?ó, IP camera s? l?u hình ?nh tín
hi?u k? thu?t s? (digital) qua m?ng c?c b? ho?c m?ng Internet. Công ngh? IP camera s? giúp t?n d?ng ???ng truy?n hi?u qu? h?n vì m?i camera
s? phát sóng theo ??a ch? IP riêng c?a chúng.

IP camera còn ???c ?ánh giá có ?? phân gi?i cao h?n so v?i camera analog.
Các doanh nghi?p th??ng ?ã có s?n m?ng IP c?c b?, do ?ó vi?c ??u t? h? th?ng IP camera có th? s? là m?t l?a ch?n giúp ti?t ki?m ?áng k? chi
phí mua cáp ho?c ph?n c?ng b? sung.
Bên c?nh ?ó, IP camera còn ???c ?ánh giá có ?? phân gi?i cao h?n so v?i camera analog. Do ?ó, n?u y?u t? hình ?nh rõ nét và kh? n?ng ch?p
nh?ng chuy?n ??ng là t?i quan tr?ng cho h? th?ng camera an ninh c?a b?n, thì camera analog không th? là s? l?a ch?n lý t??ng. IP camera c?ng
ít nh?y v?i nhi?u c?a các thi?t b? không dây khác.

Chip c?m bi?n ?nh CMOS hay CCD

H?u h?t camera an ninh hi?n nay ??u s? d?ng chip c?m bi?n ?nh CMOS ho?c CCD (Charge Couple Device). Camera analog lo?i nh? và giá r?
th??ng s? d?ng công ngh? CMOS, cung c?p hình ?nh video ch?t l??ng x?u và có ?? nh?y sáng r?t kém.

Trong khi ?ó, các m?u camera analog ch?t l??ng t?t và giá cao h?n s? d?ng c?m bi?n CCD. chip CCD th??ng có các kích th??c 1/4 inch, 1/3
inch ho?c 1/2 inch. V? m?t k? thu?t, c?m bi?n kích th??c càng l?n thì cung c?p ch?t l??ng hình ?nh càng cao và giá c?ng cao h?n.

Ch?t l??ng hình ?nh

T?t c? ??u tùy thu?c vào nhu c?u và kích th??c màn hình ?? theo dõi c?a b?n. Camera có ?? phân gi?i càng cao, hình ?nh s? s?c nét và chi ti?t
h?n. Các camera ph? thông trên th? tr??ng hi?n nay có ?? phân gi?i kho?ng 330 dòng, trong khi ?ó camera ?? phân gi?i cao s? cung c?p ??
phân gi?i t?t h?n, t? 400 dòng tr? lên.
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Ngoài ra, camera ?? phân gi?i c?ng có th? cung c?p vùng xem ???c r?ng h?n. Tính n?ng "PTZ" trên m?t s? m?u IP camera giúp thi?t b? có th?
quét qua l?i (pan), l?t lên xu?ng (tilt) và phóng to/thu nh? (zoom) hình ?nh quanh m?t khu v?c thay vì theo dõi ch? m?t v? trí c? ??nh.

Truy c?p t? xa

H?u h?t h? th?ng IP camera ngày nay ??u h? tr? tính n?ng truy c?p t? xa. Khi ?ó, b?n có th? s? d?ng smartphone, tablet ho?c laptop ?? theo dõi
video t? xa qua m?ng Internet m?i lúc m?i n?i. Ngoài ra, b?n c?ng có th? thi?t l?p ?? h? th?ng báo ??ng ??n thi?t b? c?a mình m?i khi có các s?
c? b?t th??ng.

B?n có th? s? d?ng smartphone, tablet ho?c laptop ?? theo dõi t? xa qua m?ng Internet m?i lúc m?i n?i.
H? th?ng l?u tr?
Nh? ?ã ?? c?p ? trên, camera công ngh? analog th??ng g?i tín hi?u t??ng t? (analog) ??n ??u thu DVR s? d?ng b?ng t? ?? l?u tr? hình ?nh, trong
khi h? th?ng IP camera l?u video d?ng k? thu?t s? qua m?ng.

Tr??c khi quy?t ??nh ch?n gi?i pháp l?u tr? cho h? th?ng camera an ninh, hãy xem xét b?n mu?n ghi l?i và l?u tr? bao nhiêu c?nh quay m?i ngày.
Ngoài ra, dung l??ng l?u tr? c?ng còn ph? thu?c ch?t l??ng video mà b?n ?ã ch?n. M?t s? h? th?ng camera có tính n?ng nén video, giúp ti?t ki?m
?áng k? dung l??ng l?u tr?.
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