
 مصطلحات الدارة التلفازية المغلقة

 activation تفعيل

 alarm إنذار

 alert تحذير

 alignment مراصفة

 amplifier مضخم

 analogue تماثلي 

 ancillary مساعد

 aperture فتحة

 asynchronous غير متزامن

 attenuation توهين

 audit trail آلية التدقيق

 automatic أوتوماتي

 balanced cables كبال متوازنة

 band width عرض النطاق

 binary system نظام ثنائي األساس

 blur ضبابية

 built in مركب داخليا  

 camera مصورة )كاميرا(

 campus مجمع

 category فئة

 character generator مولد األحرف

 charge coupled مقرون الشحنة

 charge injection حقن الشحنة

 charge transfer الشحنة انتقال

 charger شاحن

 clamping شبك

 classification تصنيف

 client عميل

 close circuit دارة مغلقة

 C c-mountالتركيبة 

 coaxial cable كبل محوري

 coding ترميز 



 commissioning قبول

 compact مدمج

 compliance مطابقة

 configuration تشكيل

 contexts وثائق

 contrast تباين

 control panel لوحة تحكم

 correction تصحيح

 cross talk تداخل تقاطعي

 customer premises مرافق المتسفيد

 cut off قطع

 delay تأخر

 detector كاشف

 device نبيطة

 digital format تشكيلة رقمية

 disc drive مشغل قرص 

 display panel لوحة عرض

 distortion تشوه

 documented موثق

 drum بكرة

 duplex ثنائي االتجاه

 earth أرضي

 earthing terminal طرف التأريض

 electronic shutter غالق إلكتروني

 elements عناصر

 embedded مطموس

 emergency control تحكم عند الطوارئ

 enclosure غالف

 entry sequence تتابع إدخال

 equalizing amplifier مضخم التعديل

 event حدث

 event log سجل الحدث

 extra-low voltage فولطية منخفضة جدا  



 field of view حقل الرؤية

 fire alarm إنذار من الحريق

 fittings لوازم تثبيت

 fixed مثبت

 flexible cord حبل كهربائي مرن

 focal length البعد البؤري

 frame هيكل

 frequency response استجابة ترددية

 guidance إرشاد

 head over استالم

 image صورة

 implusive نبضي

 interface بينية )حلقة وصل(

 interlocking إقفال تداخلي )تعشيق(

 intruder مقتحم

 labeling وسم

 lagging تأخير

 layout مخطط توزيع

 lens عدسة

 magnetic release غالق مغناطيسي

 main feeder مغذ رئيسي

 malls موالت

 manual يدوي

 medium وسيط

  meta data بيانات توضيحية

 metal oxide أكسيد الفلز

 micro waves أمواج دقيقة

 microprocessor معالج إلكتروني دقيق

 mixer مازج

 modem جهاز تضمين )مودم(

 monitor مرقاب

 multiplexing مزج

 obstacle عائق



 operation sequence تتابع العمل

 operator مشغل قرص 

 overcurrent تيار زائد

 overdriving تجاوز

 owner مالك

 pan and tilt الدوران واإلمالة

 photo electric detector كاشف كهروضوئي

 pilot lamp مصباح إشارة

 pivot محور ارتكاز

 pixels الصورةعناصر 

 play back إعادة العرض

 proximity قرب

 push button زر كبس

 quality plan خطة الجودة 

 radiator مشع

 raised floor أرضية مرفوعة

 ramping انحدار

 recognition التعرف على 

 remote control تحكم عن بعد

 reset إعادة اإلرساء

 residential  building مبنى سكني

 retenion period فترة الصالحية

 retrieval system نظام استرجاع

 root mean sequare (rms) جذر وسط المربع

 scheduling device نبيطة جدولة

 schematic diagram مخطط تمثيلي

 scope مجال

 screened cable كبل مغلف

 secured مؤمن

 security system نظام األمان

 selector switch مبدل اختيار

 semiconductor شبه موصل

 sensitivity حساسية



 set جاهزية

  shielded مدرع

 short circuit دارة قصيرة

 shot لقطة

 signal carrier حامل اإلشارة

 simultaneously في آٍن واحد

 spectrum طيف

 static ساكن

 structural بنيوي

 supplementary insulation عزل تكميلي

 supplier مزّود

 supply مصدر تزويد

 switched ذو مبدل

 switching off إبطال

 switching on إعمال 

 tamper proofing محمية من العبث

 tape شريط 

 tame laps تأخر زمني

 transmitter مرسل

 triggered مطلق

 tuning circuit دارة موالفة

 twisted pairs مجدولةأزواج 

 type test فحص النوع

 unset غير جاهز )عدم الجاهزية(

 user مستخدم

  verification تحقق

 versatile disc قرص متعدد االستعمال

 video integrity تكاملية الصورة المرئية

 video matrix مصفوفة الصورة

 video monitor مرقاب الصورة

 view finder محدد الصورة

 warning signals إشارات تحذيرية 

 wave shape شكل موجة



 weather proof مضمون ضد الطقس 

 withstanding تحمل 

 zoom lens عدسة ذات تكبير وتصغير

 


