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 هاي نظارت تصويريسيستم

   



  مقدمه - 1

   نگاهي كلي به سيستم مداربسته

يك مدار بسته  سيستم دوربين مداربسته سيستمي است كه در آن از

در واقع تفاوت يك . مي شودها به نمايشگر استفاده  براي اتصال دوربين

سيستم مداربسته با يك سيستم انتقال تصاوير تلوزيون در طريقه انتقال 

انتقال تصاوير به صورت باز صورت  ،در سيستم انتقال تلويزيون. تصاوير است

حال آنكه در يك  ،جود داردگيرد و امكان دريافت تصاوير به صورت آزاد و مي

سيستم مداربسته تصاوير در مداري خاص به نمايشگرهاي محدودي انتقال 

  . كنند پيدا مي

 تاريخچه 

گردد،  باز مي 1942اي مدار بسته به سال ه تاريخچه استفاده از دوربين

آلمان مورد استفاده  اولين بار توسط كمپاني زيمنس در مجموعه هاي نظامي

  .قرار گرفت

اما استفاده از دوربين مدار بسته به صورت عمومي براي اولين بار توسط 

  .پليس نيويورك براي مبارزه با جرايم صورت پذيرفت

شايد از نگاه عموم مردم تنها هدف استفاده از دوربين مدار بسته در 

موزه ها و ده ها مكان  فرودگاه ها، مدارس، بيمارستان ها، كارخانجات، مترو،

اما به روز ترين و كاربردي ترين . جنبه حفاظتي آن باشد ،عمومي و خصوصي

هدف استفاده از اين سيستم را مي توان كنترل و مديريت فرايند دانست كه 

عاملي موثر در افزايش بهره وري يك مجموعه اداري، آموزشي يا ترابري 

  .است



توليدي به صورت تصويري ) پروسه( با داشتن سوابق اجرايي يك فرايند

كه اين موضوع .امكان بهينه سازي و كاهش تلفات به سادگي ميسر مي گردد

با هدف آموزشي و ) دوربين مدار بسته(بيانگر قابليت استفاده از اين سيستم 

 .تحقيقاتي است

  لزوم استفاده از دوربين هاي مدار بسته -2

بسته عالوه بر ضبط تصاوير  مدارهاي  بخش حفاظت و ايمني، دوربين در

 ،دهد تمامي اتفاقاتي كه در طول شبانه روز در محيط مورد نظر رخ مي

ها نكاتي را به مسئوالن امنيتي گوشزد نمايد كه  د در بازبيني فيلمنتوان مي

  .ترين افراد نيز نرسد هيچگاه به نظر چشم عادي خبره

مداربسته در كابردهاي هاي  ترين كاربرد سيستم به طور حتم بزرگ

ها هر روز در  ها استفاده از آن امنيتي است اما با گسترش اين سيستم

در زير به چندين نمونه از كاربردهاي . يابد هاي مختلفي گسترش مي قسمت

  :مي شودهاي اشاره  خاص اين سيستم

  ها نظارت بر ترافيك روي پل •

د مشكل در ضبط تصاوير در اجاق كيك پزي براي جلوگيري از ايجا •

  حين پخت

  سيستم موقت سنجش سطح ترافيكي شهر •

  هاي خميري براي انيميشن Time lapseاستفاده از قابليت ضبط  •

  هاي بازي استفاده در ورزشگاه براي ديدن بهتر صحنه •

  ها براي جلوگيري از خرابكاري استفاده در اتوبوس •

  ل دائم حيواناتراستفاده در باغ وحش براي كنت •



  .هاي مداربسته پر كرد ها كاربرد ديگر دوربينتوان با صد ياين ليست را م

 بسته سيستم مدار طراحي و نصب مشاوره، - 3

اي است كه حداقل نيازمند داشتن  بسته كار پيچيده طراحي سيستم مدار

ولي . باشد يك سيستم و اجزاي آن ميدانش پايه درباره همه مراحل اجراي 

تر آن است كه قبل از طراحي سيستم بدانيم كه مشتري از سيستم  نكته مهم

 .مورد نظر چه انتظاري دارد

  درك نيازهاي مشتري

، دانستن و درك گام قبل از طراحي سيستم مداربستهاولين و مهمترين 

شان به اندازه ممكن است كه مشتريان خود. باشد كامل نيازهاي مشتري مي

شما از لحاظ فني با سيستم مداربسته آشنا باشند ولي اغلب آنها از آخرين 

 .آگاهي ندارند ،ها پيشرفتهاي فني و قابليتهاي دستگاه

خواهد  مهمترين نكته، درك مفهوم عمومي است كه مشتري از نظارت مي

ها  اليتها و فع بر دوربين  ساعته 24تواند نظارت مستمر و كه اين نظارت مي

ا شايد فقط نظارتي بدون گيرد و ي باشد كه بوسيله پرسنل امنيتي انجام مي

زماني . و شايد تركيبي از هر دو حالت باشد) معموال با ضبط مستمر(مراقبت 

وسيله تجهيزات ه ، توضيح آنچه بها را درك كرديد كه نيازهاي عمومي آن

هاي  اجراي سيستم. ، مفيد استپيشنهادي شما، دست يافتني خواهد بود

ولي زماني كه اندازه سيستم به  ،تر است تر منطقا آسان  تر و ساده كوچك

زوم باشد و  )1(ها پن تيلت دوربين افزايش يابد كه برخي از آن 10بيش از 

                                                           
)١(

 Pan tilt 



 ، ، تعدادي آالرم، بيش از يك كنترلرتعدادي مانيتور
)2(

DVR  و ساير

  .پيچيده تر مي شودتجهيزات مشابه، موضوع 

 ستند سازي كليه خواسته هام

جهت تكميل خواسته ها و نيز طراحي نهايي، كليه خواسته هاي حراست 

  .و يا كاربران نهايي بايد مستند گردد

با متغيرهاي ) سيستمي(اي  همانند دانش رياضيات ، براي حل معادله

تواند  اين پارامترها را مشتري مي. زياد ، بايد پارامترهاي بيشتري را بدانيم

براي شما . ، مشخص كندابليتهاي تكنيكي تجهيزات آشنا شدپس از آنكه با ق

افزار و  ، سختبه عنوان كارشناس سيستم مداربسته، شناختن تجهيزات

ت تا به نيازهايي كنيد ، ضروري اس افزارهايي كه به مشتري پيشنهاد مي نرم

 .، به بهترين نحو ممكن پاسخ دهيدكه درخواست شده

بتوانيد همان كاركردي را كه قول داده بوديد يا چيزي اگر در پايان 

ر مطلوبي در يبيشتر از آنچه مشتري خواسته بود را به وي تحويل دهيد، تصو

ذهن او ايجاد خواهيد كرد و اگر نتوانيد آنچه را اعالم كرده بوديد عملي 

به خاطر داشته باشيد اگر مشتري بار . سازيد، به نارضايتي خواهد انجاميد

ست كامال از كار شما راضي باشد، اين احتمال وجود دارد كه دوباره براي نخ

، اگر اطمينان نداريد، ادعا نكنيد تر به بيان ساده. به شما برگردد پيشنهاد كار

كه سيستم پيشنهادي اين كار را خواهد كرد و مطمئن شويد كه سيستم 

  .تواند انجام دهد گوييد، مي آنچه را شما مي

                                                           
)٢(

 Digital Video Recorder 



هاي  اي طراحي يك سيستم خوب وكاربردي، بايد دستگاهبنابراين بر

ها را به خوبي بدانيد  ها و چگونگي اتصال آن ، محدوديتمورد استفاده، مزايا

چگونه مورد استفاده قرار را ها  خواهد آن و همچنين بدانيد كه مشتري مي

  . دهد

 بازديد و بررسي مكان

و بازديد از محل، بايد اطالعات زير را  از مذاكرات اوليه با مشتري پس

 :جمع آوري نمود

PTZرنگي يا سياه و سفيد ، ثابت يا ( شامل نوع : ها دوربين
، رزولوشن 1

 .مورد نياز و غيره) وضوح(

 mm 75~12.5( نمايي براي لنزهاي زوم  زاويه ديد، نسبت بزرگ: لنزها

,8~80mm  (و غيره. 

، سقفي، مجزا و آب ، ضداستاندارد( نوع كاور : ها حفاظت از دوربين

 .، پايه و مفصل)غيره

مخصوصا زماني كه قرار است (ن نور، منبع نور مورد استفاده ميزا: نور

 .غربي- راستاي مشاهده شرقي) دوربين رنگي استفاده شود

موقعيت مكاني، محوطه اتاق كنترل، فاصله : هيزات دريافت تصويرتج

 .فيزيكي و كنسول

 .رزولوشن ، اندازه ، موقعيت ، پايه و ساير موارد مشابه: مانيتورها

 هميشه بيشتر از آمپر مورد نياز را در نظر بگيريد(نوع، اندازه : منبع تغذيه

                                                           
١
 Pan-Tilt-Zoom 



فهرست كوتاهي از سواالتي كه بايد از مشتريتان پيش از طراحي  در ادامه

  .شود ه ميئسيستم و قبل يا هنگام بازديد از محل بپرسيد، ارا

 استفاده از سيستم مداربسته چيست ؟ هدف اصلي

ها و مانيتورهايي  اگر نقش بازدارنده يا ترساننده دارد بايد از دوربين

، بايد اگر نظارت بصورت پنهان است. شونداستفاده كنيم كه در مال عام ديده 

كشي  ها، كابل ، حفاظت از آنها ها ، اندازه آن اي به نوع دوربين توجه ويژه

 .شود) مثال بعد از ساعت كاري ( ها  زمان نصب آن پنهان و همچنين

 اپراتور خواهد بود؟چه كسي 

ساعته از سيستم  24تصاصي و بصورت اگر قرار است گروه محافظ اخ

ب و يا تا استفاده كنند، پاسخ آالرم نسبت به حالتي كه سيستم بدون مراق

 .، متفاوت خواهد بودقسمتي داراي مراقب است

 بود يا سياه و سفيد؟سيستم رنگي خواهد 

چنين حداقل روشنايي مورد نياز را مشخص مپاسخ اين سوال قيمت و ه

 ،تصوير رنگي .نتيجه نور محيط نيز بايد مورد توجه قرار گيرددر. كند مي

ولي اگر قصد ديدن  دهد  ه ميئجزئيات بيشتري از اتفاق مشاهده شده ارا

داريد گزينه ديگري جز هاي مادون را  تصاوير در نور بسيار كم يا المپ

مگر آنكه مشتري آماده باشد تا (ماند  هاي سياه و سفيد باقي نمي دوربين

كه هم حالت رنگي و هم حالت  ديد در شبهاي  هزينه بيشتري براي دوربين

قيمت سيستم رنگي نه تنها متاثر از قيمت ). ، بپردازدداردسياه وسفيد 

نيز ) در صورت نياز( 2و كواد 1پلكسر ، مالتيها است بلكه به مانيتورها دوربين

                                                           
١
 Multi Plaxer 
٢

 Quad 



براي سيستم رنگي و  DVRبديهي است كه مالتي پلكسر و . وابسته است

 .سياه وسفيد يكسان است

 PTZها با لنز با فاصله كانوني ثابت و چند دستگاه  از دوربين چه تعداد

 خواهند بود؟

 ياز است؟چند دستگاه مانيتور و كيبرد كنترل مورد ن

وچك باشد، استفاده از يك دستگاه مانيتور و كيبرد كنترل اگر سيستم ك

هاي مورد  پيشنهاد منطقي است ولي زماني كه تعداد اپراتورها و يا كانال

 ،، پيشنهاد يك سيستم كاربردي و بهينهباشدكنترل و تماشاي همزمان زياد 

پس از آن بازديد از اتاق كنترل براي طراحي تجهيزات و . شود تر مي سخت

 .ها ضروري استاتصاالت آن

كه نيازمند پاسخ آني ( آيا سيستم براي نظارت زنده استفاده خواهد شد 

و يا فقط براي ضبط سيگنالها براي بررسي و بازبيني بعدي ) به آالرمهاست

 .استفاده خواهد شد

 تواند مورد استفاده قرار گيرد؟ اي براي انتقال در محيط مي چه رسانه

شود و نصب  نوشته كابل كواكسيال انتخاب مينون نامعموال طبق يك قا

ها انتخاب ديگري به جز اگرچه بعضي وقت. بايد متناسب با آن انجام شود

استفاده از ماكروويو بيسيم و يا حتي فيبر نوري وجود ندارد كه بطور قابل 

م است، بهتر است واگر محل در معرض نور مدا. برد توجهي هزينه را باال مي

جويي مالي در   ابتدا فيبر نوري را پيشنهاد كنيد و مزيت آن كه صرفهكه از 

بنابراين بايد درباره محيطي كه . مدت است را براي مشتري توضيح دهيد بلند

  .بيشتر بدانيد ،رود سيستم بكار مي



ترين موضوع دانستن ميزان بودجه در نظر گرفته شده  آخرين و مهم

  ).پذير باشد اگر امكان(باشد  ميته مورد نظر براي سيستم مداربس

هاي قبلي را روشن و مشخص پاسخ برخي پرسش ،پاسخ اين سوال

ها را كند نوع تجهيزات را تغيير و تعداد دوربين كند و شايد شما را مجبور  مي

اگرچه . رود سيستم كار كند را تغيير دهيد اي كه انتظار مي كاهش يا طريقه

ايد موجب گردد كه سيستم را طوري جمع بودجه فاكتور مهمي است ولي نب

ترين محكم. دانيد كاركردي رضايت بخش نخواهد داشت كنيد كه مي

بسته بايد از لحاظ  ه طرح اين است كه سيستم مدارئاستدالل در زمان ار

افتد مگر آنكه كار به نحو شايسته انجام  كاركرد مطمئن باشد و اين اتفاق نمي

  جويي مالي در دراز  موجب صرفه ،با طراحي خوببنابراين ارايه سيستم . شود

  .گردد مدت مي

 مكان يابي دقيق محل هاي نصب

با توجه به اين كه محل دوربين ها در طول طراحي معموال جابجا مي 

گردد، در اين مرحله با استفاده از تجهيزاتي همانند باالبر و دوربين، مكان 

هايي كه در مورد محل نهايي نصب دوربين ها مورد توافق قرار گرفته اند را با 

ه هاي مختلف ، در ارتفاع ها و زاويمشتريحضور كارشناسان حراست و يا 

تا مكان هاي دقيق و زاويه هاي نصب  همورد بررسي و تست تصويري قرار داد

  مشخص گردد 

هاي تخميني و ابتدايي مكان  طرحي حدودي از محل شامل پيشنهاد 

تا آنجايي كه ممكن است ديدگاه نصاب را در نظر . ها تهيه كنيد دوربين

تاثير بر كاركرد دوربين، تغييري كوچك در موقعيت دوربين، بدون  .بگيرد

بكاهد و در نهايت  اوتواند زمان كار نصاب را كاهش دهد و از سختي كار   مي



نوشته براي  يك قانون طاليي نا. جويي شود براي مشتري از لحاظ مالي صرفه

 .باشد داشتن تصويري خوب، دور نگه داشتن دوربين از تابش مستقيم نور مي

 ربستهطراحي و قيمت دادن سيستم مدا

كه بطور مستمر (با داشتن تمام اطالعات فوق و همچنين دانش تجهيزات 

طراحي يك سيستم . ، بايد بنشنيد و فكر كنيد)رساني دارد روز به نياز به

همانند طراحي هر چيزي جديدي، نوعي هنر است و همانطور كه در مورد 

توجه قرار كند، اثر شما ممكن است فورا مورد  بسياري از هنرمندان صدق مي

  .نگيرد و شايد به داليلي پذيرفته نشود

با اين . هاي متفاوتي براي طراحي يك سيستم دارند افراد متفاوت روش

اي شامل  نوشتههميشه با دست  .وجود شروعي ساده و منطقي وجود دارد

مانيتورها،  .، شروع كنيدهاي سيستم باشدكنيد بايد جزء ويژگي فكر ميه آنچ

با . هاي تغذيه و غيره را رسم كنيد، منبعرها، اتصاالت كابلها، كاودوربين

در اين . ها را مشاهده خواهيد كرددستگاه رسم كردن، اتصاالت فيزيكي و نياز

شوند همانند پايه  صورت جزئيات كوچكي كه برخي مواقع فراموش مي

حتي اگر . ، نوع كابل مورد استفاده و طول كابل، حذف نخواهند شدهادوربين

تواند منجر به انجام اصالحات، بهبود  طرحي دستي و تخميني بكشيد، مي

به عنوان مثال . بخشيدن سيستم و شايد پرس و جوي بيشتر از مشتري شود

ها و يا اينكه اپراتور PTZممكن است بررسي حداكثر فاصله براي كنترل 

هاي  كابل  ، فاصلهپردازش مركزي ويديويي دور هستند ر از تجهيزاتچقد

  .برق، افت ولتاژ و غيره فراموش شده باشد

وقتي آخرين طراحي دستي انجام شد، خواهيد دانست كه چه تجهيزاتي 

توانيد فهرست تجهيزات  مورد نياز است و در اين مرحله است كه مي



. ها باشدد مرحله تطبيق دوربين و لنزاز آن شايبعد . پيشنهادي را تهيه كنيد

ها را هايي كه قصد استفاده از آنها داخل كاورمطمئن شويد كه دوربين

اين فرصت ديگري است تا مروري بر دفترچه مشخصات  .شوند داريد، جا مي

كه ممكن است نصب را مشكل  يموارد كوچك. فني توليدكننده داشته باشيد

قدار كابل كواكسيال پشت تواند شامل م ارد مياين مو. فراموش نكنيد ،سازد

ميليمتر براي  50به خاطر داشته باشيد ، هميشه بهتر است حداقل (دوربين 
1

BNC يا حركت فوكاس يك لنز زوم باشد )بگذاريد.  

ها، ماليات فروش و  گذاري تجهيزات، محاسبه هزينه مرحله بعدي قيمت

به ويژه براي (ها تر از همه اينحاشيه سود و مهمهاي نصب،  عوارض، هزينه

اندازي را اضافه  فراموش نكنيد كه هزينه راه. باشد قيمت كل مي) مشتري

. كنند اگرچه بيشتر افراد آن را مجزا كرده و بصورت جداگانه اعالم مي .كنيد

اندازي ممكن است  ، زيرا هزينه راهباشد تجربي ميمحاسبه اين مورد بيشتر 

ريزي شده بود،  ير كند و بيشتر و يا كمتر از آنچه برنامهبطور قابل توجهي تغي

هاي اي براي آموزش اپراتور اندازي، بايد هزينه در هزينه راه. طول بكشد

  .اختصاص يابدنيز بسته  سيستم مدار

تري از سيستمي كه  بعد از پايان اين مرحله، بايد طرح نهايي و دقيق

تواند دستي باشد ولي اين روزها  ين طراحي ميا. دهيد، بكشيد پيشنهاد مي

استفاده  CADهاي  بيشتر طراحان دوربين مداربسته از كامپيوتر و برنامه

است و ) وقتي به آن عادت كرديد(تر تر و سريعاين روش آسان. كنند مي

  .رسد تر به نظر مي شكليل
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ل و، بايد در جدايي كه بطور دستي محاسبه شده استهبعالوه، قيمت

نوشته شده و توضيحات اساسي درباره اينكه سيستم چگونه كار خواهد و به 

  .نيز به آنها اضافه شود ،يابد چه اهدافي دست مي

مهم است كه اين قسمت بصورت خالصه و ساده و در عين حال دقيق 

عالوه بر آنكه توسط مديران امنيتي و ها و پيشنهادات نوشته شود زيرا قيمت

بوسيله افراد غيرفني همانند ماموران خريد و  ،شود خوانده ميافراد فني 

هاي صفحات گسترده براي  اغلب برنامه .شود خوانده مي نيزحسابداران 

شوند كه فرصتي ديگر براي بررسي فهرست  محاسبه دقيق استفاده مي

آورد و اين اطمينان را ايجاد  ايد، بوجود مي تجهيزات و طرحي كه كشيده

اي  اگر همراه ليست قيمت، مجموعه. هيچ چيز از قلم نيفتاده باشدكند كه  مي

كنيد، پيوست گردد، كار شما  از بروشورها براي تجهيزاتي كه پيشنهاد مي

نبايد فراموش شود كه شرايط فروش شركتتان در . تر خواهد بود اي حرفه

 .ليست قيمت لحاظ شود كه شما را از لحاظ قانوني حمايت كند

بسته طراحي و  شركتهاي تخصصي فقط سيستم مداربسياري از 

 در اين صورت بايد از يك نصاب متخصص .كنند ه ميئبسته ارا تجهيزات مدار

بهتر است كه همه . ، درخواست قيمت كنيدكه از محل بازديد خواهد كرد

طوري قرار دهيد كه مرور و  ،ها را داخل يك پوشهها و بروشورمطالب، طرح

  .و عملي باشدبررسي آنها آسان 

  ساختار و برنامه تعمير و نگهداري تهيه

يكي از مباحث بسيار تاثير گذار بر باال بردن قابليت اطمينان و پايداري  

سيستم، مبحث تعميرات و نگهداري از سيستم مي باشد كه خود شامل انواع 

تعميرات و  ي برايدر اين مرحله ساختار. مختلفي از روش ها مي گردد



ت و ، نحوه مستند سازي تغييرات و تعميرابرنامه و استراتژي ها، نگهداري

 .آموزش پرسنل تعمير و نگهداري، تعيين مي گردد

هاي  تعداد دوربين ،مانند بازديد از محل(آوري اطالعات اوليه  جمع

 ...)درخواستي و 

 ها مشخص كردن نوع دوربين

ي و امكان با توجه به مالحظات امنيت(مشخص كردن محل مركز كنترل 

 ...)كشي و  سيم

 )مركزي يا مجزا(ها  تعيين سيستم تغذيه دوربين

 ...)داكت و , كف, سقف كاذب(ها  آماده كردن محل عبور كابل

 اجراي كابل كشي

 كشي اصالح و انجام جزئيات مربوط به سيم

 به سيستم نمايش و ضبط اتصال اصالح و انجام جزئيات مربوط به

 ها تنظيم دوربينگرفتن تصاوير و 

 ها پايان عمليات نصب دوربين

 نصب

بي  نبايد پس ،انتخاب محل مناسبي براي نصب دوربين كار آساني نيست

موقعيت و فاصله  ،گذشته از موقعيت نور در تصوير. گذشتتفاوت از كنار آن 

در (در موقع خريد لنز . شي مورد نظر نيز از اهميت بااليي برخوردار است

ها  ع مختلفي از لنزامتوجه انو) وربين داراي لنز فيكس نباشدصورتي كه د

به نور محل و فاصله شي توجه داشته  ،در موقع انتخاب لنز. خواهيم شد

 50حدود (در يك محيط كوچك . باشيد و فاصله كانوني لنز را انتخاب كنيد

هر چه فاصله شي مورد نظر . مناسب خواهد بود 3.6استفاده از لنز ) متر



البته انتخاب لنز مناسب . بايد فاصله كانوني لنز نيز بيشتر باشد ،ر شدبيشت

راه ديگر براي اين كار استفاده . استكار آساني نيست و نيازمند كمي تجربه 

ها نيز محدوده فوكوس اين لنز. ير استوس متغهاي با قابليت فوكاز لنز

  .تر خواهد كردتمحدود است اما كار انتخاب را خيلي راح

تعداد  ، مي توانمهم و استراتژيك براي نصب دوربينهاي  با انتخاب مكان

در موقع نصب از . ادز براي يك محيط ثابت را كاهش دمورد نيا يها دوربين

ها را طوري نصب كنيد كه هر  و دوربين شود همپوشاني تصاوير خودداري

در . ندپوشش ده ،دده ها پوشش نمي كدام محيطي كامل را كه ديگر دوربين

ها را معموال  دوربين ،ها نيز داراي اهميت باشد صورتي كه حفظ امنيت دوربين

كنند كه هر دوربين در ديد يك دوربين ديگر قرار گيرد و به  طوري نصب مي

نكته بسيار مهم ديگر در زمان . وسيله يك دوربين ديگر پشتيباني شود

ر محل نصب دوربين توجه به امكان كشيدن كابل د ،ها جايگذاري دوربين

  .است

  كشي سيم

كشي  هاي مداربسته مربوط به سيم ترين قسمت نصب دوربين رنبزما

به طوري كه  ،هاي مختلف برنامه داشت كشي در قسمت بايد براي سيم. است

ها از حد استاندارد  كمترين مقدار سيم مصرف شود و همچنين طول سيم

هاي  هرگز سيم. خواهد شد تصوير تضعيف سيگنالچون موجب  ،فراتر نرود

هاي جريان باال عبور ندهيد  هاي ويدئويي را از كنار سيم انتقال دهنده سيگنال

طول كابل هر . متر را در اين مواقع رعايت كنيد سانتي 12و حداقل فاصله 

هاي  از كابل شودهمچنين سعي  .متر بيشتر شود 400دوربين نبايد از 

  . گردداستفاده  كيفيت باال براي انتقال تصاوير



 به عنوان مثال ،اهميت است دارايكشي  نكاتي ديگري نيز در هنگام سيم

هميشه مقداري سيم اضافي در محل نصب  ،در موقع نصب دوربين شودسعي 

سعي كنيد از تغذيه . گذاشته شودهاي احتمالي باقي  جايي براي جابه دوربين

ولت تا  220را با ولتاژ برق  توان مي. ها خودداري كنيد دوربينجداگانه 

و يا كل  كرددوربين برده و براي هر دوربين از يك آداپتور جداگانه استفاده 

، تغذيه هر دوربين از يك محل. نمودها را با يك آداپتور مركزي تغذيه  دوربين

1امكان نصب 
UPS را از شما خواهد گرفتها در آينده  مجزا براي دوربين.  

 ها جايگذاري دوربين

بيشتر مربوط به نصب پايه و پيچ كردن آن به ديوار يا  ،جايگذاري دوربين

در موقع رولپالك كردن دوربين به ديوار يا سقف توجه داشته . شود سقف مي

ي كه حس باشيد كه دوربين كامال محكم در جاي خود قرار گيرد و در صورت

بزرگتري  خود دوربين كوچك هستند از اندازهي ها و رولپالك  كرديد پيچ

  .استفاده كنيد

كاري به جهت دوربين توجه داشته  در موقع مشخص كردن محل سوراخ

بايد به پالريته ورودي  ،دارند DCهايي كه تغذيه  در مورد دوربين. باشيد

 BNCبايد از فيش  ،ها براي اتصال سيم تصوير دوربين. شوددوربين توجه 

  . استفاده كنيد

 نصب زمان نكات قابل توجه در

نياز نيست كه درباره  بسته هستيد،اگر شما طراح سيستم مدار •

ها كار  ، يا نصب دكل دوربين نگران باشيد زيرا اينكشي سقف سيم
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، بسيار مفيد خواهد داشتن اطالعاتي در اين زمينهولي . نصاب است

اگر هيچ  .جويي خواهد شد بود و مقادير زيادي از لحاظ مالي صرفه

ه باشد، قبل از اعالم قيمت نهايي، تمرين سودي ديگري نداشت

خوبي خواهد بود تا نصاب مورد نظر خود را به محل ببريد، سپس 

توانيد نظرات و پيشنهاداتش در مورد اينكه كه نصب عملي  مي

  .نظر قرار دهيد چگونه انجام خواهد شد را مد

ترين موضوع، توجه به نوع كابلي كه قرار است براي انتقال مهم •

ها و حفاظت فاصله آن. و ديتا مورد استفاده قرار گيرد ، برق ويدئو

هاي مكانيكي، تابش الكترومغناطيسي، حفاظت در  در برابر آسيب

براي . باشد برابر اشعه ماوراي بنفش، باران و ساير موارد مشابه مي

ويژه اگر ه ب ،مند خواهد بودسود،اين هدف، شناختن مناطق اطراف 

كنند كه برق زيادي  قويي در آن نزديكي كار مي آالت برقي  ماشين

هاي ويدئويي و كنترلر كنند و ممكن است روي سيگنال مصرف مي

  .تاثير بگذارند

جريان  ,موتورهاي برقي قوي كه شروع و توقف كار دارند •

كنند كه ممكن است حتي روي مي ايجاد  بزرگي الكترومغناطيس

ها را متاثر  زماني دوربين تاثير بگذارد كه هماهنگي ,نيز ثبات فاز

1هاي  دوربين در صورت استفاده از(كند  مي
locked-line(.  
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به عنوان مثال ممكن است تابش هارمونيك يك آنتن راديويي كه در 

هاي فركانس باالي سيستم همان نزديكي نصب شده باشد، بروي سيگنال

 .كنيد، تاثير بگذارد اي كه استفاده مي بسته مدار

دكل نصب  .اگر قرار است.ها نيز مهم استها و مانيتور نصب دوربين •

به . نه تنها ارتفاع آن بلكه قابليت ارتجاعي آن نيز مهم است د، شو

هاي بتوني، قابليت هاي فوالدي نسبت به دكلعنوان مثال دكل

  .ارتجاعي بيشتري دارند

نمايي لنز زوم، شود، عامل بزرگ نصب مي PTZاگر دوربين  •

حركات دكل را كه ناشي از باد و يا لرزش خود پايه پن تيلت است 

-نمايي همانند بزرگاين عامل بزرگ .نمايي خواهد كردبزرگ نيزرا 

، شود ز زوم وقتي بطور كامل زوم مييك لن(نمايي اپتيكال است 

به دليل وزش باد در سطح يك را ممكن است حركت دوربين 

  ).ميليمتر بزرگ كند 1 به اندازهمتري 

-وجهي نسبت به دكل 6هاي شكل دكل نيز بسيار مهم است، دكل •

، قابليت ارتجاعي كمتري اي با همان ارتفاع و شعاع هاي استوانه

هاي پن تيلت صدق     ها و پايههمين منطق درباره دوربين. دارند

 هئيك پايه بسيار ارزان با طراحي بد ممكن است موجب ارا. كند مي

  .از بهترين دوربين شود  نوسان  تصويري بدون ثبات و با

نصب شود،  يسيستم در هتلي معتبر يا مركز خريدقرار است اگر  •

مي در انتخاب نوع پايه و مفصل عامل مه ،يل بودنكزيبايي و ش

 .اين نكته هم مهم است كه هيچ كابلي آويزان نباشد .باشدمي



سيستم بايد پايا ، . باشد وانب مينيازمند توجه به تمامي ج ح،نظارت صحي

 .يل و كاربردي باشدشك

در  د،شون ي كه در يك سيستم استفاده ميهايبا توجه به اينكه همه كابل

توجه بايد شود،  جايي كه ساير تجهيزات قرار دارند، جمع مي ،اتاق كنترل

 .داشته باشيمها آنكشي و محافظت از  اي به كابل ويژه

در طول مدت نصب روي كف اتاق قرار دارند، در هايي كه  ، كابلاغلب

براي آسيب رساندن  نيزوزن همين مقدار كه  ،معرض لگد شدن افراد هستند

در  ،هاي كابل بويژه مقاومت ظاهري كابل كواكسيال، كافي است  به مشخصه

بهتر است كه كف كاذب پيشنهاد شود و همه  صورت بزرگ بودن سيستم

  .كاذب نصب شوندها آزادانه زير كف كابل

ها را توان كابل پذير نيست، ميبرخي مواقع اگر ايجاد كف كاذب امكان

- اي است تا كابل البته اين كار نيازمند توجهات ويژه. زير سقف كاذب قرار داد

گيرند،  شوند و كنار هم قرار مي مي   ها ايمن باشند زيرا كابلها وقتي دسته

 .شوند سنگين مي

پچ (هاي سرهم بندي تر ممكن است به تابلوهاي بزرگنصب سيستم

گيرند و هدف  اينچي قرار مي 19 2نياز داشته باشند كه معموال در رك) 1پنل

هاي اتصال كواكسيال ويژه منفصل ها را بوسيله كانكتوراين است كه كابل

ها را كنند تا بتوانند در صورت مواجه شدن با مشكل يا انجام آزمايش، آن

 .بدهندتغيير مسير 
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ها در بيشتر آن. ها ندارندگذاري كابل ها عادت به نشانهبسياري از نصاب

ها را دانند ولي دو روز بعد به سادگي آن ها را ميمحل همه كابل ،زمان نصب

هاي بزرگ و يا ويزه در سيستمه ها بگذاري كابل نشانه .كنند فراموش مي

 .اي برخوردار است از اهميت ويژه ،پيچيده

. طبق طرحتان پافشاري كنيد ،هاگذاري مناسب و پايدار كابل نشانه بر

بعالوه بايد . ها وجود داردگذاري كابل اي براي نشانه هاي زياد و ويژهسيستم

تهيه و به طرح  ،ها استفاده شدههايي كه روي كابل فهرستي از همه شماره

 .سيستم اضافه شود

 اشتباهات عجيب و رايج در نصب دوربين هاي مداربسته 

به توضيح اشتباهات و ايرادات نصب سيستم دوربين  قسمتدر اين 

  :از جمله اين اشتباهات .مداربسته مي پردازيم

 .ظاهر نا آراسته و غير استاندارد •

 .در دسترس بودن كابل هاي تصوير و برق •

 .افرادافزايش امكان خرابكاري  •

 .مناسب و در دسترس نصب منبع تغذيه در محل نا •

 .دليل پيچيدگي كابل برق و تصوير در هم بهافزايش نويز تصاوير  •

استفاده از پايه هاي غير استاندارد و دست ساز كه باعث لرزش  •

 .تصاوير مي گردد

عدم حفاظت از كابل ها در فضاهاي باز سبب بروز آتش سوزي و  •

 .اتصالي

 .مادون قرمز در داخل كاورنصب دوربين  •



 .آشفتگي آرايش رك در اتاق كنترل •

استفاده از تجهيزات نصب غير استاندارد و كاهش عمر مفيد  •

 .تجهيزات اصلي

  بي براي دوربين مداربستهبازاريا

اين روزها كار كردن در زمينه دوربين مداربسته به علت باال رفتن رقابت 

 ،العاده رقابتي در اين زمينه سخت شده و براي دوام آوردن در اين بازار فوق

  .خوبي براي بازريابي داشته باشيدحتما بايد برنامه 

هرگز منتظر مشتري اين است كه  شودنكته اولي كه بايد به آن اشاره 

داران به  بسياري از مالكان و مغازه. شما بايد مشتري را ايجاد كنيد. نمانيد

دانند و اين  ها را نمي ضرورت استفاده از اين سيستم ،علت اطالعات پايين

مرحله اول  ،پس. دقيقا كاريست كه شما به بايد براي بازاريابي انجام دهيد

براي اين كار . دم از مزاياي اين سيستم استآگاه كردن تعداد زيادي از مر

هايي كه به نظر شما نصب دوربين در  بهترين راه مراجعه حضوري به محل

كه احتماال تنها يك درصد از  كردبه اين نكته هم بايد اشاره . ها الزم استآن

هرچه . پس انتظار بااليي نداشته باشيد ،اين افراد مشتريان شما خواهند بود

احتمال پيدا كردن مشتري براي شما  ،تعداد مراجعات خود را افزايش دهيد

  .بيشتر خواهد بود

حس اعتماد در مشتري  ،ترين نكته ايجادمهم ،در طول صحبت با مشتري

ها و مشكالت پس از نصب دوربين اشاره  نيازي نيست به تمام واقعيت. است

اعتماد مشتري به  ،گفتن يك عيب كوچك، مزيت 3ي در مقابل هر ول گردد

  .دهد شما را افزايش مي



كارت . يك نكته بسيار مهم ديگر است ،داشتن كارت ويزيت مناسب

بايد . هاي شما وجود داشته باشد ويزيتي كه روي آن شرح كوتاهي از فعاليت

در طراحي كارت . حداقل يك يا دو شماره ثابت نيز براي تماس داشته باشيد

كه  كارت ويزيت شما بايد طوري باشد. ساست به خرج ندهيدحويزيت 

استفاده از . ن در نخواهد آوردسر از زباله دا ،تانمطمئن شويد پس از رفتن

البته براي اين كار بهتر  .مي گرددآبي و نارنجي توصيه  ،هايي مثل سفيد گرن

  .صحبت كنيد ،است با افرادي كه در اين زمينه فعال هستند

  مداربستهانواع دوربين هاي سيستم  - 4

  دوربين هاي آنالوگ

  : دوربين ثابت صنعتي

  
اكثرا . متفاوت در بازار موجود مي باشد ها و قيمت هاي انواع، برندكه در 

   .به نياز بايد تهيه و نصب گردد دوربين بدون لنز مي باشد كه لنز مربوطه بنا

. مشخص مي گردد ،تصوير كه ايجاد مي كندكيفيت دوربين از تعداد خط 

 TVL 350گفته مي شود كه كيفيت هاي مورد قبول از  TVlineكه به 

منهاي ، مي باشد دوربين هاي فوق TVL 720شروع شده و بهترين كيفيت 

ديجيتال و يا آنالوگ  ممكن است. سيستمي كه در داخل آن وجود دارد 

اي ما مي دهد كه سيگنال هاي بر hertz 75خروجي تصوير آنالوگ ، باشد

به محل ضبط تصاوير انتقال داده ) تصوير( Coaxialتوليد شده توسط كابل 



خود داراي منوي تنظيمات نيز مي  ،برخي از دوربين هاي پيشرفته. مي شود

قابل تنظيم مي  بصورت ديجيتالي... وضوح و رنگ و  ،باشند كه روشنايي

 . مراتب گرانتر مي باشندالبته اين نوع دوربين ها به . باشد

اين دوربين ها كاربرد زيادي دارند كه در محيط هاي داخلي و تميز از 

پايه كوچك دوربين و در محيط هاي بزرگ و بيروني جهت محافظت از گرد 

دوربين هاي جديد قابليت . و غبار و رطوبت داخل كاور قرار داده مي شود

نشان داده مي  D/Nب با عالمت ديد در شب را نيز دارا مي باشند ديد در ش

نور و يا با كمك نور ديد در شب به حالتي اطالق ميگردد كه با حداقل . شود

 نددر محل هاي كامال تاريك را دارقابليت تصوير برداري ، مادون قرمز

  .)بصورت سياه و سفيد(

  IRدوربين هاي ديد در شب با پروژكتور مادون قرمز

  
از خصوصيات اين دوربين  .محيط ها كاربرد دارنداين دوربين ها در انواع 

. نياز به لنز ندارند اينكه اشاره كرد وها  آنبه ديد در شب بودن مي توان ها 

ند، دن سه برابر اپتيكال را نيز داربرخي از مدل ها قابليت تنظيم لنز و زوم كر

هاي  LEDتعداد . ن از قبل تنظيم شده مي باشندآولي مدل هاي كوچك 

ا را نشان مي دهد كه حداكثر ت دوربينقدرت پروژكتور  ،موجود بر روي آن

ونه نور مرئي ندارند گاين پروژكتور هيچ . متر را مي توانند پوشش دهند 30

  .براي دوربين بسيار كاربرد دارد ولي



اين دوربين ها بطور اتوماتيك در هنگام شب و يا تاريكي به حالت ديد در 

. مي دهندند و در روز و روشنايي بصورت رنگي تصاوير را شب سوئيچ مي شو

اين دوربين ها خود در برابر آب و خاك و گرد و غبار عايق مي باشند و بطور 

 2ولت  12منبع تغذيه اين دوربين  .پيش فرض نيازي به كاور محافظ ندارند

در كيفيت هاي  نيزاين دوربين ها . هرتز مي باشد 75آمپر و خروجي تصوير 

  . كيفيت خوبي مي باشد TVL 500. متفاوتي در بازار وجود دارد

  دوربين هاي مخفي و كوچك

  
ه ب بايد اين دوربين ها در ابعاد كوچك طراحي شده و در محيط هايي كه

اين . مورد استفاده قرار مي گيرد ،نا محسوس تحت نظارت باشد صورت

با كند و انواع بي سيم و يا  اده ميولت استف 12دوربين ها از منبع تغذيه 

  .سيم در بازار موجود مي باشند

  )دوربين هاي سقفي( DOMدوربين هاي 

  
 اين دوربين ها داراي محفظه شيشه اي جهت جلوگيري از گرد و غبار

اين دوربين ها بر روي  .صورت حبابي طراحي شده استمي باشند كه به 

گردند و در انواع مدل هاي معمولي و ديد در شب در بازار  سقف نصب مي



. اين دوربين ها در محيط اداري و منازل بيشتر كاربرد دارد .موجود مي باشد

درجه  90درجه افقي و  360اين دوربين ها ثابت بوده و قابل تنظيم بصورت 

اين دوربين ها نيز در كيفيت هاي متفاوتي در بازار . عمودي مي باشند

  . جود مي باشدمو

  )دوربين هاي چرخشي و زوم دار( SPEED DOMدوربين هاي 

ه بست يكي از پيشرفته ترين دوربين هاي موجود در حرفه دوربين مدار

  .مي باشد كه انواع مختلفي دارد

درجه عمودي از  90درجه افقي و  360اين دوربين ها قابليت چرخش 

قابل برنامه  ،تعريف شدهجهت اجراي دستورات از پيش و حتي  دارندراه 

اين دوربين ها از طريق كيبورد هاي مخصوص و يا از طريق . ريزي مي باشد

1كامپيوتري و يا خروجي 
RS232  دستگاه هايDVR  قابل كنترل و برنامه

  .ريزي مي باشند

اين دوربين ها بسته به نوع آن از قدرت زوم اپتيكال و سرعت چرخش 

ها از زوم ترين آنترين و متداولمعمول متفاوتي برخوردار مي باشند كه

وليدي و يا محوطه در خطوط ت .و بيشتر برخوردار مي باشند 22xاپتيكال 

  .اين دوربين ها استفاده مي شود از ،هاي بزرگ

  

                                                           
١

 انواع پورت هاي خروجي كه استفاده هاي زيادي نيز دارداز  



براي محيط هاي نسبتا  10xم هاي مشابه كوچكي با قدرت زوم سيست

از راه  نيز وجود دارد كه... بزرگ اداري مثل بانك ها و سالن هاي كنفرانس و 

  .دور قابل كنترل مي باشد

  
در مقابل اين دوربين ها دوربين هاي چرخشي بي سيم نيز وجود دارند 

كه از  دمي باش خود داراي موتور در پايه است و speed dom تر ازكه ارزان

 ،متر هم جواب مي دهد 500طريق ريموت كنترل مربوطه كه معموال تا 

و سرعت عمل چپ و راست نمودن دوربين را انجام مي دهد ولي قابليت زوم 

  .چرخش در آنها وجود ندارد

  
طريق كيبورد شابه ديگري نيز وجود دارد كه از و باز دوربين هاي م

و كامپيوتر قابل كنترل مي باشد و حتي داراي زوم  speed domمخصوص 

32x  نيز مي باشند كه از طريق يك تله متر قابل كنترل و برنامه ريزي مي

يعني سرعت  ،ولي فقط از سرعت چرخش باال برخوردار نمي باشند ،باشند

 Speed domچرخش دوربين در اختيار كاربر نيست ولي در دوربين هاي 

  .خيلي سريع وجود دارد تااز بسيار آهسته  ،قابليت تنظيم سرعت چرخش



 از اين دوربين ها نيز مي. ديده مي شودها را در زير  اين دوربين نمونه

 و  Zoom in عملتواند  ميكاربر فقط  پايه ثابت استفاده كرد كه باتوان 

Zoom out  معابر كاربرديا راهرو و مانند انجام دهد كه در محل هايي را 

  .فراواني دارد

 
DVR  

DVR و كرده افتيدر نيدورب از را آنالوگ ريتصاو كه است يدستگاه 

 حافظه نيتر معمول. كند يم ضبط، تاليجيد اطالعات به هاآن ليتبد از پس

 نيا. هستند يمعمول يها سكيد هارد ،ها دستگاه نيا در استفاده مورد

  .دارند را سكيد هارد يمختلف تعداد نصب تيقابل ،نوع به توجه با دستگاه

DVR شوند ها به دو دسته تقسيم مي: 

Standalone : اين دستگاه امكان ضبط و نمايش تصاوير را براي شما

 .آورد فراهم مي

PC-based : اين دستگاه بر روي رايانه نصب شده و امكان استفاده و

  .آورد بر روي رايانه را فراهم ميضبط تصاوير 

PC Based DVR 

 PCI سيستم فوق بصورت يك برد الكترونيكي قابل نصب بر روي پورت

 رااين كارت ها عمل تبديل تصاوير از آنالوگ به ديجيتال  .كامپيوتر مي باشد

ذخيره  PC Based DVR Softwareهاي مخصوصاستفاده از نرم افزار با

. بر عهده داردبا فرمت هاي ويدئويي در كامپيوتر، و طبقه بندي تصاوير 



ستم كارتهاي فوق در بازار بسيار متنوع بوده و به نسبت گستردگي سي

  .كنندهاي متنوعي استفاده مي از كارت ،بستهدوربين مدار

كاناله در  32كاناله و  16 ،كاناله 8 ،كاناله 4بصورت DVR كارت هاي 

تعداد ورودي هاي تصوير مي باشد كه  ،منظور از كانال .بازار موجود مي باشد

  .دارندخط تصوير را از ورودي هاي خود   nاين كارت امكان دريافت

كيفيت تصاوير ضبط شده و تعداد فريم هايي كه از  ،هاي فوقكارتدر 

  .داراي اهميت مي باشد ،تواند بگيردهر تصوير مي

توانند با انواع نرم افزار هاي متنوعي در بازار موجود مي باشد كه مي

كار كنند و كليه امكانات مورد انتظار از يك  DVR مختلف كارت هاي

قبيل انتقال تصاوير از طريق شبكه يا خط تلفن، از سيستم نظارت تصويري 

ابليت ضبط خروجي هاي ديجيتالي براي استفاده ساير دستگاه هاي امنيتي، ق

اين نرم  داخل و غيره، نقشه الكترونيكي،  Motion Detectionتبصور

  .افزار ها تعبيه شده است

ازنده در سيستم فوق وجود يك كامپيوتر با منابع ذخيره باال و قدرت پرد

  .باال مورد نياز مي باشد

Stand-alone DVR   

اول  :اردچند عيب د DVRوجود كامپيوتر در استفاده از كارت هاي 

و امكان كار با آن براي  اردنياز به اپراتور آموزش ديده د ،اينكه استفاده از آن

دوم امكان هنگ كردن در هر لحظه براي كامپيوتر وجود  .نيستهمه فراهم 

در اختيار ما قرار مي امكاناتي كه كامپيوتر  اينكه نيازي به تماميو سوم  دارد

دستگاهي ساخته شد كه با استفاده از سيستم عاملي  ، لذانمي باشد دهد،

مانند لينوكس بتواند تنها اعمال محدود به ضبط و طبقه بندي و ساير 



جالب در  نكته. بسته را انجام دهدامكانات مربوط به يك سيستم ضبط مدار

استفاده از سيستم عامل كد باز  ،پيشرفت و ارزان تر شدن اين دستگاه ها

از اين هزينه اي بابت استفاده  ،زيرا شركت هاي توليد كننده است،لينوكس 

  .سيستم عامل نپرداخته اند

   DVR فاكتورهاي مهم در انتخاب

 بر اساس كاربرد در پروژه، DVR فاكتور هايي كه در انتخاب سيستم

  :عبارتند از ،باشند ، موثر ميهاي مختلف

را با توجه به  DVR در اغلب موارد، :هاي ورودي تعداد كانال •

هاي  تعداد كانال. كنند بندي مي هاي ورودي طبقه تعداد كانال

كه پيدا  گرددبايد اشاره . هستند 16و يا  8, 4, 2, 1ورودي معموال 

 يغير ممكن تقريبا كار متعارفهاي نا با تعداد كانال DVRكردن 

هاي  بنابراين در موقع نسب سيستم بايد به تعداد دوربين .است

ها در آينده  و امكان افزايش تعداد دوربين داشتنصب شده توجه 

را طوري انتخاب  DVRاز همين رو معموال . گرفترا نيز در نظر 

هاي نصب شده  هاي آن از تعداد دوربين كنند كه تعداد وروردي مي

  .بيشتر باشد

ها با توجه به تعداد  DVRاز آنجايي كه  :نوع نمايش تصاوير •

 ،هاي مختلفي براي نمايش تصوير دارند روش ،شانها و مدل كانال

  توجه شود كهبايد به اين نكته  DVRانتخاب و نصب  لذا در زمان

DVR 2كاناله قابليت نمايش تصاوير يك ماتريس  4هاي × را  2

   .دارند



به ظرفيت هارد  اين پارامتر بيشتر :ضبطمدت زمان  •

 DVR بيشتر. وابسته است DVRنصب شده در  )هاي(ديسك 

بر روي  ،اين امكان را دارند كه پس از پر شدن ظرفيت هارد ها

را طوري  DVR نتوا همچنين مي. هاي اوليه بازنويسي كنند داده

آن براي تعويض ، كه پس از پر شدن هارد ديسك نمودتنظيم 

 .اخطار دهد

فرمت ذخيره سازي تصوير  ،هاDVR يكي از نكات مهم در مورد 

تواند نقش مهمي در افزايش كيفيت تصاوير  كه مياست ها در آن

در  نكته مهم ديگر. ها داشته باشدضبط شده و كاهش ظرفيت آن

توجه به ميزان كيفيت مطلوب با توجه به ، DVRزمان تنظيم 

توان رزوليشن و  ها مي DVR يتشردر ب. هاست كاربرد دوربين

  .ردوير را براي هر دوربين مشخص كاتص  تعداد فريم

هايي را كه  بيشترين تعداد فرم ،اين پارامتر :بيشترين تعداد فريم •

DVR در . دهد نمايش مي ،تواند در يك ثانيه ضبط كند مي

VCRشد تا  هاي تصوير بايد محدود مي هاي قديمي تعداد فرم

اين امكان را  DVRاما . بط تصاوير افزايش يابدضزمان مدت 

هاي تصوير را  تعداد فريم ،دهد تا با توجه مدت دلخواه ضبط مي

  .كردانتخاب 

هاي كم  ها و يا محل هايي مانند ورودي معموال براي مكان

فريم در ثانيه كاهش  1هاي تصوير را تا  تعداد فريم ،اهميت

براي مثال در حالتي كه  ،بيشتربراي مشاهده جزئيات . دهند مي

هاي باال  بايد از تعداد فريم ،برداشتن اجسام قابل تشخيص باشد



فريم در ثانيه هستند  25هاي معمولي DVR بيشتر . استفاده كرد

 100يا  50هاي باال براي ضبط مانند  هاي با تعداد فريمDVR و 

  .ندگير هاي خاص مورد استفاده قرار ميتنها در كاربرد, فريم

تعداد بايد كه  به اين نكته توجه داشت DVRدر موقع انتخاب 

PALرا در حالت  DVRهاي  فريم
 DVRبرخي . گرفت در نظر 1

2فريم در ثانيه را براي استاندارد  25 ،ها
NTSC  فريم در  18و

  .كنند پشتيباني مي PALثانيه براي 

• Motion Detection )به طور كلي در  ):تشخيص حركت

اهد بود كه تمامي تصاوير دريافتي ضبط ورد نيازي نخبيشتر موا

تنها مي كند، كمك Motion Detection سيستم. شود

اين قابليت . شودضبط  ارد،ها حركت وجود دتصاويري را كه در آن

اين  DVRممكن است  همچنين .ها وجود داردDVR در بيشتر 

تنها محل خاصي را به عنوان محل داشته باشد كه قابليت را 

از نكات مهم ديگر در رابطه با . كند حساس به حركت انتخاب

تنظيم ميزان حساسيت سيستم ، Motion Detectionسيستم 

-هر چه حساسيت سيستم پايين. با توجه به كاربرد خاص آن است

حجم حركت بيشتري براي فعال كردن سيستم نياز  ،تر باشد 

 Motionاز نكات مهم ديگر در زمينه تنظيمات . خواهد بود

Detection ،هاي قبل و بعد از تشخيص حركت است زمان .

                                                           
١
 Phase Alternating Line  ،استانداردي براي انتقال تصاوير 
٢
 National Television System Committee ،استانداردي براي انتقال تصاوير 



DVR  چند ثانيه قبل از  تنظيم مدت زمان ضبط تصويرامكان

  .، را داردركتچند ثانيه بعد از تشخيص ح وتشخيص حركت 

 1هايتقريبا مانند دتكتور Motion Detectionسيستم 

 ،گيرند تشخيص حركتي كه به عنوان دزدگير مورد استفاده قرار مي

امكان استفاده از سيستم را  DVRدر صورتي كه . كند عمل مي

PIRهاي توان از دتكتور مي نداشت،
البته انجام اين . دراستفاده ك 2

  .مي باشدو هزينه بر است گانه كشي جدا كار نيازمند سيم

هاي  واسط DVRدر صورتي كه  :مشاهده و تنظيم از راه دور •

RS232  ياRS485 امكان اتصال  ،را داشته باشدDVR  به رايانه

را با استفاده از نرم افزاري  DVR توان و مي وجود خواهد داشت

تنظيم كرده و تصاوير را مشاهده و شود،  كه در رايانه نصب مي

تا  استبه يك سرور نياز نيز  LANبراي اتصال به . نمودضبط 

 .داشتها دسترسي  وير دوربينطريق شبكه به تص از بتوان

  
 USBبه  RS485مبدل خروجي 

 

 RS232خروجي 

                                                           
١

 Detector 
٢

 Passive Infrared Sensor ،سنسوري جهت تشخيص حركت  



 CD/DVD توسط DVD يا CD توانايي ضبط تصاوير روي •

Burner هاي پشتيبان  به عنوان نسخه 

 Flash هاي قابليت اتصال حافظه  •

 DVRساختار هاي فشرده سازي در سيستم هاي 

هاي متفاوتي را پشتيباني بسته به كاربرد، ساختار DVR سيستم هاي

 : مي نمايند كه عبارتند از

 Mpeg   
 Mpeg I  
 Mpeg II  
Mpeg 4  
H.264  

  MPEG توالي تصاوير متحرك در ساختار

كه در آن رنگ هاي يك تصوير با توجه به شباهتي كه   Mpegساختار

شده، به يك رنگ تبديل داده  Tolerance در يك محدوده دارند، بر مبناي

س با توجه به نرخ كد مي شوند و سپ JPEG شده و در واقع با فرمت متداول

ك در كنار هم براي ايجاد تصاوير متحر Jpeg ، تصاويرفريم تعيين شده

 .گردندذخيره و يا ارسال مي 

گشايي در دوربين ها و گذاري و كداين ساختار به دليل سادگي در كد

 از راه دور از طريق سايت هاي وب، بسيار متداول ميسيستم هاي نظارت 

  .باشد

هزينه به مراتب  ،سيستم هايي كه فقط از اين ساختار پشتيباني مي كنند

پايين تري نسبت به ديگر سيستم ها خواهند داشت و اغلب چنين تجهيزاتي 



در كاربرد هاي تبليغاتي مانند نمايش خيابان ها و دانشگاه ها از طريق 

 .ت مورد استفاده قرار مي گيرداينترن

صورت مي  اما از آنجا كه در چنين سيستم هايي، فشرده سازي ساده

د كه سازندگان اي ذخيره سازي ايجاد مي گردباال بر پذيرد، تصاويري با حجم

اين سيستم ها براي غلبه بر اين مشكل عموما نرخ فريم در ثانيه و يا كيفيت 

بنابراين استفاده از چنين سيستم هايي در كابرد  .تصاوير را كاهش مي دهند

  .هاي نظارتي و امنيتي پيشنهاد نمي گردد

، Jpegبعد از كد گذاري تصاوير با فرمتي مشابه، Mpeg I ساختار در

را   (GOP)اولين تصوير در گروه تصاوير ،تحركبراي بدست آوردن تصاوير م

 .يره مي گردندذخيره نموده و در فريم هاي ديگر فقط تغييرات ذخ

به دليل نياز به  ،باشد مي Mpeg I كه شبيه ساختارMpeg II ساختار 

هاي تصوير بوجود آمد و اغلب كاربرد Mpeg I كيفيتي باالتر نسبت به

برداري سينمايي و پزشكي دارد كه با توجه به تفكيك پذيري باالي تصاوير 

گ نمايي ديجيتال ص بزرديجيتال شده، ابن ساختار توانايي بيشتري در خصو

، اما نرخ پهناي باند بيشتري را نيز براي انتقال تصاوير به خود خواهد داشت

 .اختصاص خواهد داد

 رسانه متداول براي اين ساختار به دليل نرخ باالي اطالعات كد شده،

DVD عموماً اين ساختار در كاربرد هاي مخابره راه دور  ،بوده كه در نتيجه

 .تصاوير و اينترنت توصيه نمي گردد

گرا و متفاوت با آنچه گفته  يبر مبناي اينكه ديدي ش Mpeg 4 ساختار

  .شد به تصاوير دارد، فشرده سازي بيشتري را به ارمغان آورده است



H.264: هاي جديد از اين فرمت فشرده سازي براي ضبط در دستگاه

هاي پيشين و با كيفيت اين فرمت نمونه پيشرفته استاندارد .استفاده مي شود

 برابرMpeg ،4در مقايسه با استاندارد . پايين تر مي باشد bit rateباالتر و

  .ذخيره تصاوير اشغال مي كند حجم كمتري براي

H.264  در رقابت باMpeg 4  

كه باعث شده بر فرمت  مزايايي دارد H.264فرمت فشرده سازي جديد 

Mpeg 4 ترجيح داده شود.:  

  .اشغال مي كند يكمترفضاي هارد % 50اين فرمت حدود 

  .است هزينه ذخيره سازي را كاهش داده

  .است را آسان ساخته كنترل تصاوير و مرور آن

  .سرعت بااليي در پخش روي اينترنت دارد

معموالً با دو فرمت  DVRساختار فشرده سازي صدا در دستگاه هاي 

MP3  ياAC3 مي باشد.  

  اندازه تصوير قابل ضبط

استاندارد رزولوشن تصوير در اين سيستم ها نيز اندازه هاي مختلفي دارد 

  .كه در زير به آن اشاره مي شود

Designation H x V(NTSC) H x V(PAL) 

QCIF 176x120 176x144 

CIF 352 x 240 352x288 

2CIF 704 x 240 704x288 

4CIF 704 x 480 704x576 



Half D1 720 X 240 720 X 288 

D1 720 x 480 720x576 

 DVRهاي سايز تصويري مورد استفاده در دستگاه هاياز جمله استاندار

  .مي باشند D1و  CIFاستاندارد  ، دو

 fullسايز تصوير  D1فقط كافي است بدانيد كه استاندارد : نكته

resolution حساب مي آيد و اينكه فرمت ه بCIF ،4/1 )سايز ) يك چهارم

  .مي باشد D1تصوير در استاندارد 

 IPدوربين هاي 

 اي شما منزل IP شبكه به ميمستق را مي توان IP بسته مدار هاينيدورب

را به  ريتصاو ،شبكه ا تحتي و نترنتيا قيطر از و نمود وصل شما كار محل

 internet كلمه مخفف تيقيحق در IP .كرد ضبط و مشاهدهآساني 

protocol يها كهشب با ارتباط يبرا پروتكل نيتر جيرا يعني .باشد يم 

 شود، يم استفاده آنالوگ يها نيدورب از زماني كه. نترنتيا و يوتريكامپ

 در. باشد يم نصب در ياصل و عمده نهيهز، coaxial كابل يكش كابل نهيهز

 يهاكابل با زاتيتجه شتريب كه آنجا ازو  IP يها نيدورب از استفاده با جهينت

LAN ،نصب يهانهيهز در ياديز مقدار توان يم ،شوند يم يكش ميس 

  .نمود ييجو صرفه

 كابل از استفاده با IP ييدئويو يها سرور و IP يتيامن يها نيدورب

 ييدئويو يها سرور و IP يها نيدورب. گردد يم متصل IP شبكه به ياترنت

 يم را ها آن از يارسال يدئوهايو نيبنابرا كه هستند ييها سرور وب يحاو

هايي نظير مرورگر  از استفاده با نترنتيا يرو بر ميمستق صورت به توان



Internet Explorer به جهينت در .كرد مشاهده DVR ضبط كارت اي 

 به .د بودنخواه يازين نترنتيا يرو بر ها دئويو پخش جهت، ريتصاو تاليجيد

  .نديگو يم هم شبكه تحت يها نيدورب IP يها نيدورب

  : IP ينظارت و يمراقبت يها ستميس تيمز

 ياترنت يها شبكه قيطر از ها دئويو يوقت: دور راه از نظارت •

)Ethernet Network (يم ارسال شبكه تحت زاتيتحه به 

 ارتباط كه يمكان هر در را يارسال ريتصاو توانند يمان كاربر ،دنگرد

  .ديينما مشاهده ،است موجود IP شبكه با

 از توانند يم ييدئويو ينظارت يها ستميس: نهيهز راندمان •

 طور به جهينت در كه كنند استفاده موجود IP شبكه تخرسايز

  .ابدي يم كاهش نصب يكل يها نهيهز يا مالحظه قابل

 اي ديجد شبكه تحت يها نيدورب افزودن :باال يريپذ اسيمق •

 يها ستميس در ،رنديگ يم قرار شبكه تحت كه يزاتيتجه گريد

 قيطر از يسادگ به عمل نيا كه باشد يم آسان اريبس IP ينظارت

  .رديگ يم انجام ،1روتر كي به آن كردن وصل

 فوق تيفيك با يريتصاو IP يها نيدورب: ريتصاو ممتاز تيفيك •

 يم ارائه كسليمگاپ وضوح ها آن شتريب و كنند يم عرضه العاده

 گناليس بيتخر مشكالت، IP يتيامن يها ستميس عالوه به. كنند
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 Router ، يا مسير ياب ها تجهيزات فيزيكي هستند كه چندين شبكه بي سيم يا كابلي را به روتر ها

  يكديگر متصل مي كنند



 طور به را ريتصاو تيفيكو از اين رو ،ندارد اطالعات ارسال حين

  .كنند يم نيتضم كنواختي و ثابت

  :شبكه تحت مداربسته هاي دوربين انواع

 Fixed ( ثابت شبكه تحت مداربسته هاي دوربين •

Network Cameras (  

 نظر از ،هستند پايه يك و بدنه يك شامل كه مداربسته يها دوربين اين

 بعضي در. دارند سنتي آنالوگ هاي دوربين به بسياري شباهت ظاهري شكل

 در. است مطلوب امري آن ديد جهت و دوربين شدن ديده ،ها كاربرد از

 مزيت. است ثابت هايدوربين از استفاده گزينه بهترين هاييكاربرد چنين

 مي و دارند تعويض قابل هايلنز هاآن اغلب كه است اين ها دوربين اين ديگر

  .كرد انتخاب آن كاربرد با متناسب را دوربين لنز توان

 Fixed Dom( دام ثابت شبكه تحت مداربسته هاي دوربين •

Network Cameras (  

 شوند، مي ناميده نيز Mini dom كه بسته مدار يهادوربين نوع اين

 كه شكل كروي 1هاوسينگ يك داخل شده نصب ثابت دوربين يك شامل

 راحتي به را هادوربين اين توان مي. هستند شود، مي ناميده Dom اصطالحا

 ظاهري كه است اين هاآن مزيت ترينمهم. كرد ثابت و چرخاند جهت هر به

 شوند مي ساخته اي گونه به دوربين اين معموال و دارند مستقل و يكپارچه

 و كنند مي جلوگيريخرابكار  افراد هاي دستكاري و ها دخالت از كه

 هايدوربين وجود اين با. دشو مي دوربين ديد جهت مشاهده مانع همچنين

                                                           
١

 Housing يا كاور  



Fixed dom قابل تعويض نيز باشند، اگر و ندارند تعويض قابل لنز معموال 

  .خواهد شد محدود كروي وششپ داخل فضاي آن به دليل اندازه

  PTZ شبكه تحت مداربسته هاي دوربين •

 زوم همچنين و عمودي افقي، حركت قابليت بسته مدار يها دوربين اين

 مثال عنوان به. دارند اتوماتيك و دستي كنترل صورته ب ديجيتال و اپتيك

 فروشگاهي محيط در تواند مي PTZ دوربين يك دستي، كنترل حالت در

 ديد تهج هادوربين اين .گيرد قرار استفاده مورد فرد يك تعقيب براي

 حركت براي و هستند كامل درجه 360 حركت امكان فاقد و دارند مشخص

 تا 18 بين معموال هادوربين اين اپتيك زوم. اند نشده ساخته دائمي اتوماتيك

  .است برابر 26

 Network Dom( شبكه تحت دام مداربسته هاي دوربين •

Cameras (  

 مشتركي مزاياي ثابت دام هايدوربين با بسته مدار يهادوربين اين

 رويت قابل غير هاآن ديد نقطه و داشته يكپارچه و مستقل پوشش .دارند

 حركت قابليت Dom دوربين يك، PTZ هايدوربين با مقايسه در. است

 به آسيبي اينكه بدون طوالني مدت براي تواند مي و دارد پيوسته درجه 360

 عنوان به نقاطي دادن با. كند زوم و چرخش ،برسد آن داخل حركت مكانيزم

 پي بطور دوربين كه آورد وجود به Guard Tour يك توان مي فرض پيش

 تواند مي دام دوربين يك كار اين با. داد خواهد نمايش را نقاط اين پي در

- دوربين اپتيك زوم. باشد داشته ثابت شبكه تحت دوربين برابرده  كاربردي

 20 از تر باال هايزوم اما و است اپتيك برابر 30 تا 18 بين معموال دام هاي



 استفاده قابل غير باد وزش از ناشي هايلرزش دليل به خارج محيط در برابر

  .است

 )IP(هاي آنالوگ و تحت شبكه  تفاوت دوربين

دنبال سيستم امنيتي هستيد كه محل كار يا منزل خود را نظاره ه اگر ب

 IPكنيد، يكي از تصميماتي كه بايد بگيريد انتخاب ميان دوربين آنالوگ و 

مانند  ،ساس داده هاي ويدوئي كار مي كنندهاي آنالوگ بر ادوربين. است

بر مبناي  IP Cameraتلويزيون يا دوربين فيلم برداري و يا مانيتور و يك 

ديجيتال يا باينري، داده ها را ارسال مي نمايد و همانند ديگر تجهيزات تحت 

عالوه بر  IPدر دوربين هاي  .صاص مي دهديك آدرس به خود اخت ،شبكه

. كرد مشاهدهمي توان تصاوير را  نيز در مرورگرهاي وب ،محيط شبكه داخلي

 IPبين هاي آنالوگ و در ادامه به بررسي ديدگاه موافقان و مخالفان دور

  .پرداخته خواهد شد

  : هاي آنالوگموافقان دوربين

تري نسبت هاي آنالوگ از قيمت ارزانعموما دوربين: قيمت ارزان •

  .برخوردارند IPدوربين هاي به 

هاي مختلفي طراحي و ها و قالبهاي آنالوگ در مدلدوربين: تنوع •

  .مي شوندعرضه 

بسيار ساده  دوربين هاي آنالوگنصب و راه اندازي : ازگاري باالس •

  .مي باشد

  :هاي آنالوگ مخالفان دوربين



 روزهاي  هاي آنالوگ از تكنولوژيبسياري از دوربين: فقدان امكانات •

  .بي بهره اند، زوم ديجيتال نظير

ه هاي آنالوگ بدر دوربين: مشكل تداخل امواج و دزدي تصاوير •

راحتي امكان ه هك كردن ب، تصاوير بدون رمزگزاريدليل ارسال 

  .استپذير 

هاي آنالوگ براي دوربين: هاي بزرگعدم پوشش نظارتي در فضا •

  .هاي وسيع گزينه مناسبي نيستندنظارت محيط

بايستي مجوز نرم  ،هاي آنالوگبه تعداد دوربين: خريد نرم افزار •

  .افزاري نيز خريداري شود

  :  IP Cameraهاي موافقان دوربين

ها پس از اين دوربين: (Wireless) بهترين گزينه براي وايرلس •

، به هك شود رمزگذاري، ديتا را ارسال مي نمايند پس اگر شبكه

  .نخواهد داشت امكان هك كردن تصاوير وجودهيچ وجه 

PEOهاي  در مدل: امكان تامين ولتاژ برق با يك كابل شبكه •
به  1

جاي كابل كشي برق و شبكه كافيست فقط يك رشته كابل مانند 

Cat5 براي رساندن برق و ديتا استفاده شود.  

براي نظارت از راه دور  IPهاي دوربي: نظارت از طريق اينترنت •

  .هاي آنالوگ مي باشندخيلي بهتر از دوربين

ه ذخيره ديتا به مراتب ساده تر و دسترسي ب: ذخيره آسان اطالعات •

  .هاي آنالوگ مي باشدتر از دوربينآن آسان

                                                           
١
 Power Over Ethernet  



  : IP Cameraهاي  مخالفان دوربين

كار ه دليل امكانات و تكنولوژي روز به ب IPهاي دوربين :قيمت باال •

  .قيمت باالتري دارند ،هارفته در آن

 دوربين هاي به نسبت IPهاي دوربين: نياز به پهناي باند زياد •

 .تري استفاده مي كننداز پهناي باند زياد ،آنالوگ

 بسته هاي مداردر دوربين به كار رفته هاي مهمتكنولوژي

 در دوربين هاي مداربسته (HIGH SENSITIVITY) تكنولوژي

 

ذف نويز و با ح اين تكنولوژي بسيار پيشرفته با استفاده از سه فيلتر و

دوربين ايجاد  اين قابليت را در (SONY CCD) باالي فن آورياستفاده از 

 هزارم واحد در حد يك صد ،هاي با شدت نور بسيار كمدر محيط كهمي كند 

  .تصاويري شفاف، واضح و بسيار روشن ارائه نمايد،   (LUX 0.00001)نور

با وجود اين فن آوري ديگر فضاي تاريك حتي تاريكي مطلق، معنا 

 .نخواهد داشت

يك لوكس نور برابر با مقدار نوري است كه يك كبريت روشن توليد مي *

  .كند

 در دوربين هاي مداربسته (BLC) تكنولوژي



 

High Spotlight Back Light Compensation)(يا-(HS 

BLC) در واقع فن آوري جبران بازگشت نور است. 

شديد و در دوربين هاي فاقد تكنولوژي جبران بازگشت نور، تابش نور 

بازگشت آن موجب مي شود كه دوربين نتواند تصوير واضحي از محيط و اشيا 

 .پيرامون خود ارائه دهد

بسته  مشكالتي را براي استفاده كنندگان از دوربين هاي مدار ،اين مساله

يكي از آن مشكالت  ،معمولي ايجاد مي كند كه عدم نمايش پالك اتومبيل ها

 .است

هاي جلوي نور چراغ ،در چنين مواردي C) (BLبطور مثال فن آوري

اتومبيل را كاهش داده و با تنظيم خودكار نور، تصاويري به مراتب بهتر و 

در تصوير پردازش شده با اين تكنولوژي، پالك . واضح تر را ايجاد مي كند

  .اتومبيل به وضوح قابل تشخيص است

 در دوربين مداربسته (WDR) تكنولوژي



 

Dynamic Range)(Digital Wide را به اختصار(WDR)  يا 

WDR) -(D مي گويند كه به معناي محدوده گسترده پوياي ديجيتالي مي

 .باشد

(WDR)  يك تكنولوژي قدرتمند و فوق العاده پيشرفته است كه

تصاويري بهتر و با كيفيت بسيار باال را از محل هايي با نور محيطي كم و پس 

 .دالعكس، ارائه مي كنزمينه اي با شدت نور زياد و ب

مناطقي با نور كم و تيره و مناطقي با روشنايي زياد  ،وقتي در يك تصوير

ويژگي هاي مورد نظر بين  ،وجود دارد، دوربين با استفاده از اين تكنولوژي

ه ب ،پوشيده را بصورت اتوماتيك انتخاب و تنظيم مي نمايدفضاي باز و سر

از هر دو محيط به بيننده ارائه مي طوريكه تصويري بسيار واضح و شفاف 

 .كند

اين عملكرد در دوربين هاي داراي تكنولوژي فوق، بصورت خودكار انجام 

 .دمي شو

كاهنده نويز ديجيتال سه بعدي در دوربين  (DNR) تكنولوژي

 مداربسته



 

هاي با نور كم داراي مي دانيم كه تصاوير دوربين هاي معمولي در محيط

 .و كيفيت مناسبي نداردنويز ديجيتال است 

براي رفع اين مشكل از روش جديدي براي رفع نويز ديجيتال و باال بردن 

 3Dimensional)كيفيت تصوير در دوربين ها استفاده مي شود كه به آن 

Digital Noise Reduction)  يا به اختصار)DNR -3D ( گفته مي

 .شود

نور محيط را باز در اين روش دوربين در محيط هاي با روشنايي كم، 

 .توليد كرده و تصاوير را با شفافيت بيشتر و كيفيت باالتري ارائه مي كند

 

عكس باال سطح شفافيت و كيفيت تصوير دوربين معمولي و دوربين 

  .را مقايسه مي كند (DNR)داراي تكنولوژي

 مورد استفاده تجهيزات -5

  كاور

 ،در محيط بيروني گي و رطوبت و دماي دوربيندخور براي حفاظت از آب

 در را نيدورب، كاور .هاي مخصوص خود قرارگيردالزم است تا دوربين در كاور



 - ديخورش نور - مناسب نا يگرما و سرما مانند مختلف يعيطب عوامل مقابل

 جلد واقع در كاور .كند يم حفظ گريد يكيمكان عوامل و غبار گردو - ضربه

  .است نيدورب

IPها بنا به درجه بندي اين كاور
مثال كاور دوربين با  ،شود شناخته مي 1

IP66 حفاظت بيشتري را نسبت به كاور با IP65 نمايد مي. 

نيز ساخته شده كه به منظور ديده نشدن  In Doorالبته كاور هاي 

در كه ، مورد استفاده قرار مي گيرند ت دوربين و محافظت از گرد و غبارجه

  .دگرداشاره ميها  به آنادامه 

   هاآن مناسب نيدورب و كاور انواع

  .2هل نيپ و يبريف يهانيدورب يبرا كوچك كاور •

  .يصنعت مهين و هل نيپ ،يبريف يها نيدورب يبرا متوسط كاور •

  : يها نيدورب يبرا بزرگ كاور •

 با يصنعت: ج      زوم لنز با يصنعت: ب   ثابت لنز با يصنعت: الف •

  زيريا لنز

 نصب سقف يرو كه هل نيپ و يبريف يهانيدورب يبرا يسقف كاور •

  .شود يم

 يم ها كاور نيا كه شونده زوم يها نيدورب يبرا پروف واتر كاور •

 يدما ط،يمح مختلف يهادما در خود يداخل تريه و فن با تواند

 .دارد نگه ثابت را يداخل

                                                           
١
 Ingress Protection ،درجه حفاطت  
٢
 Pinhole Camera ،مينياتوري دوربين هاي با اندازه هاي كوچك  



  پايه هاي دوربين 

 پايه هاي دوربين معموال در انواع 

 چندوجهي •

 فلنچي •

 اورلب •

 لوله اي •

مي باشند و بر اساس مورد استفاده آن در شرايط مختلف اقليمي و كاربرد آن 

طراحي و ساخته مي  ،مختلف و نيز گاهي بر اساس سليقهمكان هاي در 

هاي تعيين شده جهت ساخت، پايه در صورت عدم رعايت استاندارد. شوند

مستقيمي بر دوربين  دوربين دچار لرزش خواهد شد كه اين لرزش تاثير

  .تروي پايه خواهد گذاش نصب شده بر

جهت جلوگيري از فرسودگي و زنگ زدگي، دكل ها داراي پوشش 

از رنگ آميزي اپوكسي نيز جهت زيباتر . ميكرون هستند 90گالوانيزه گرم 

  .بسته استفاده مي شود شدن و هماهنگي با محيط كاربري پايه دوربين مدار

 ها تغذيه دوربين

صورت انجام دو تواند به  ها مي تغذيه دوربين ،بسته ر يك سيستم مدارد

ها داراي مزايا و معايب  هر يك از اين روش. تغذيه مركزي و تغذيه مجزا. گيرد

 خاص خود هستند

ورد كه تغذيه همه آ سيستم تغذيه مركزي اين امكان را به وجود مي

ها از  توان براي دوربين ميهمچنين . شوندها را از يك محل كنترل  دوربين

اين است كه در صورت بروز عيب  ،اما عيب بزرگ آن. رداستفاده ك UPSيك 



همچنين در صورت بروز . افتند ها از كار مي در منبع تغذيه همه دوربين

منبع تغذيه اصلي آسيب ببيند و در اين صورت بايد  ،ممكن استنيز اتصالي 

همچنين طول كابل  ،ر چنين سيستميد. پرداخته شودهزينه بيشتري را 

به منبع  ،كه بايد از هر دوربين يك سيم تغذيه چرا ،يابد كشي نيز افزايش مي

  .برود) كه معموال در محل نمايش تصاوير قرار دارد(تغذيه 

ها يك منبع تغذيه مجزا در  براي هر يك از دوربين ،در سيستم تغذيه مجزا

تنها همان دوربين  ،ر صورت بروز مشكلالت دادر اين ح. شود نظر گرفته مي

عيب بزرگ چنين . بيند شود و يا يك منبع تغذيه آسيب مياز مدار خارج مي

  .ها از يك محل استعدم امكان كنترل تغذيه دوربين ،سيستمي

  لنز

  بسته مدار يها نيدورب لنز

 مولفه دو توسط كه است آن ديد دانيم ها نيدورب انتخاب در مهم نكته

 فوق مؤلفه دو هر .گردد يم نييتع 2ريتصو سنسور ابعاد و 1يكانون فاصله

  .گردد يم ذكر هانيدورب يفن مشخصات در معموال

 داخل به نور ورود نقطه از لنز يكانون نقطه فاصله يمعن به يكانون فاصله

 به يورود ينورها تمام درآن كه است يا نقطه يكانون نقطه و باشد يم لنز

 يم كمتر ديد دانيم ،باشد تراديز يكانون فاصله هرچه. دگرد يم عيتجم، لنز

  .شود

 از استفاده يكانون فاصله و نقطه انتخاب يبرا راه نيترعيسر و نيبهتر

  .است كار نيا يبرا موجود يهاكننده محاسبه

                                                           
١
 Focal length 
٢

 image sensor 



 چهارم كي معموال شبكه تحت يهانيدورب در ريتصو يهاسنسور ابعاد

 يمهم فاكتور كه باشد يم نچيا سوم دو نچ،يا دوم كي نچ،يا سوم كي نچ،يا

  .باشد يم محاسبه در

 كه است نيا يدست و يوتريكامپ يگرها محاسبه از استفاده اشكال

 است ممكن لذا ،قابل ديدن نمي باشد يعمل صورتبه  آمده بدست ريتصو

  .به وجود آيد ريتصو يها گوشه در تقعر مانند ريتصو در ياشكاالت

 طبقه دسته سه به نيدورب توسط ديد قابل هيناح همان اي و ديد حوزه

  :شود يم يبند

  .است انسان چشم ديد وسعت و حوزه همان: 1يعاد ديد •

 شده يينما بزرگ يريتصو داشتن با قاعدتا: 2 شده ييبزرگنما ديد •

 مشاهده قابل يعاد چشم با كه ياتيجزئ و شود يم كم ديد وسعت

  .كند يم دايپ يشتريب ييبزرگنما و وضوح ريتصاو نيا در ستين

-يم استفاده ييهامكان و هاپروژه يبرا شتريب ،مشخصه نيا با ييهالنز

 ابعاد و اندازه در يش اي و است دور هدف مورد يش اي محل فاصله اي كه دگرد

  .است يكوچك

 يلنزها به نسبت را يكمتر نور اصوال دارند ييبزرگنما ديد كه ييلنزها

  .كنند يم جذب يعاد ديد

 يپهنا يدارا يعاد ديد نسبت به پهن و عيوس ديد: 3عيوس ديد •

 ديد به نسبتكمتري  ريتصو اتيجزئ ،عوض در يول بوده يشتريب

                                                           
١
 Normal view 
٢

 Telephoto 
٣

 wide angle 



 بيع يول بوده شتريب عمق يدارا ريتصو نيا. ديده مي شود ،يعاد

 در يجزئ يانحنا ،ريتصاو نوع نيا يپوش چشم قابل و كوچك

 .مي باشد آن يهاگوشه

  :هالنز انواع از نوع سه يمعرف

  ) Fixed Lens(  ثابت لنز •

 وسعت و حوزه جهينت در و ندارد را يكانون فاصله رييتغ تيقابل لنز نيا

 اي و Normal – Telephoto مختلف انواع ، ودراست ثابت آن در ديد

Wide تحت نيدورب يهالنز در معمول يكانون فاصله. باشد يم موجود 

  .است 4mm شبكه

  )Vari-Focal (ريمتغ لنز •

 با يلنز يعني گرفته، تئنش مختلف يمعنا به various كلمه از اسم نيا

. داشتد خواه زين مختلف ديد وسعت جهينت در كه مختلف يكانون يهافاصله

 يم ميتنظ يدست صورت بهو  لنز يرو از يكانون فاصله ،هالنز نوع نيا در

 اعمال لنز يرو از يدست صورت به زين را ريتصو فوكوس ديبا نيهمچن و گردد

  .مينمائ

 يكانون فاصله معموال ،شبكه تحت يها نيدورب يبرا ريمتغ يهالنز در

  .است رييتغ قابل mm 8 تا mm 3 نيب آنها

 ) Zoom Lens(  زوم يلنزها •

 ميتنظ به اجياحت ،لنزها نيا در اما بوده رييتغ قابل ،ريمتغ يهالنز همانند

 لنزها نوع نيا در زوم رييتغ. باشد ينم ريتصو وسعت رييتغ زمان در فوكوس



 يا مشخصه با نيهمچن و است ريپذ امكان كياتومات اي يدست صورت به

  .گردند يم زيمتما هم از خاص

  سنسور و لنز يهمخوان

 اريبس نكته نيا ،باشد داشته را لنز ضيتعو تيقابل، ازين مورد نيدورب اگر

 هالنز. گردد انتخاب نيدورب يفن مشخصات با مناسب يلنز كه است مهم

 همانطور هاسنسور ابعاد شوند، يم ساخته متفاوت ابعاد با يهاسنسور يبرا

 سوم دو نچ،يا چهارم كي نچ،يا سوم كي نچ،يا دوم كي شد اشاره قبال كه

  .باشد يم نچيا

 يرو ريتصو تواند يم ،است نچيا سوم كي سنسور يبرا كه يلنز مثال

 سوم دو سنسور يرو يول كند ديتول نچيا چهارم كي و نچيا سوم كي سنسور

  .تواند ينم نچيا

 نيدورب ريتصو سنسور ابعاد از تركوچك لنز ريتصو ابعاد اگر قتيحق در

 ابعاد اگر و شود يم شده اهيس صورت به ريتصو يها گوشه از يقسمت ،باشد

 شده گرفته ريتصو از يمقدار ،باشد لنز ريتصو ابعاد از تركوچك ريتصو سنسور

 تطابق اصل واقع در. شود ينم دهيد و شده محسوب رفته دست از لنز توسط

  . است مطرح سنسور يرو بر ريتصو

 اي نيدورب بودن كسليمگاپ مشخصه به توجه ،هالنز انتخاب در گريد نكته

-لنز قاعدتا ها نيدورب نوع نيا يبرا كه است نيدورب در ريتصو سنسور همان

 نيا در ريتصو سنسور يهاكسليپ كه چرا، شود انتخاب ديبا يكسيمگاپ يها

(  VGA يهانيدورب در ريتصو سنسور يهالكسيپ از ترزير اريبس ها نيدورب

  .باشد يم) 640×480 كسليپ



 را لنز نيبهتر توان يم ،نيدورب رزولوشن و سنسور ابعاد نكته تيرعا با

  .كرد انتخاب

  1نيدورب يرو بر لنز نصب استاندارد

 قرار استفاده مورد شبكه تحت يهانيدورب لنز در مهم نصب استاندارد دو

  :رديگ يم

 و شكل يدارا لنز نوع دو هر C-mount. و Cs –mount استاندارد

 ريتصو سنسور و لنز يريگقرار فاصله در هاآن تفاوت يول ،بوده كساني ليشما

  .باشد يم ،نيدورب يرو لنز كردن چيپ هنگام در

C-mount  :12.5 سنسور و لنز نيب فاصله mm تيقابل نيا. باشد يم 

 الزم Cs-mount لنز كه ينيدورب يرو را C-mount لنز كه دارد وجود

 لنز يبرا را آن كه ميدار الزم CS به C ليتبد نگير كي فقط كرد سوار دارد

CS ميكن استفاده.  

  2رزولوشن

از  منظور .شودهاي آنالوگ به صورت خط تعريف مي رزولوشن در دوربين

با تعداد  يرابطه مشخص داد خطوط افقي تصوير مي باشد كهتع اين خط،

درون سنسور دوربين ي رزولوشن به تعداد پيكسل ها. خطوط عمودي دارد

كيفيت = رزولوشن باالتر = خط بيشتر : بنابراين مي توان گفت. بستگي دارد

روش هاي  ،نبراي اندازه گيري دقيق رزولوشن يك دوربي. تصوير بهتر

روش و  به عنوان مثال استفاده از چارت هاي مخصوص. مختلفي وجود دارد

در اين روش پهناي باند بر روي اسيلوسكوپ اندازه ( مبتني بر پهناي باند 

                                                           
١
 Standard Lens Mount 
٢
 Resolution  



گيري شده و در يك عدد مشخص ضرب مي گردد تا رزولوشن دوربين 

 .از جمله اين روش ها محسوب مي گردند) بدست آيد 

  كمترين نور محيط/ ت ميزان حساسي

اين پارامتر، كمترين نور محيط را كه مي توان يك تصوير قابل قبول 

براي بدست آوردن   بر خالف ادعاي سازندگان،. بدست آورد، مشخص مي كند

هاي مختلف دوربين عدد واقعي اين پارامتر، بايد از فرمولي كه در آن پارامتر

  .لحاظ شده است، استفاده نمود

  سرعت لنز

. وددر مشخصات دوربين نشان داده مي ش Stop-Fاين پارامتر معموال با 

. ، را مشخص مي كنددر جلوي لنز باز مي شود Irisميزاني كه  ،اين مقدار

كمتر  Irisنشان مي دهد كه ميزان باز شدن  ،هرچه اين مقدار بزرگ تر باشد

  .است

  Shutterسرعت 

Shutter  مي تواند زمان شارژ شدن و رسيدن نور بهCCD  را كنترل

بار در ثانيه براي  60و  PALبار در ثانيه براي  50 ،استاندارد موجود. كند

NTSC بار در ثانيه برسد 1000به عنوان مثال اگر اين سرعت به . مي باشد، 

  .)PAL(برابر شود  20بدان معني است كه نور محيط بايد 

  گذار برروي كيفيت لنز فاكتورهاي تاثير

هاي ، تركيبي از لنزگي به دليل تغيير فركانس طيف رنگهاي رنلنز دوربين

ها به آن اضافه مي انواع مختلفي از لنز ،باشد كه بر اساس كاربردمختلف مي

هاي ، منظور مجموعه اي از لنزنابراين وقتي از لنز صحبت مي شودب. گردد



1مختلف همانند 
Focusing Lens ،2

Variator Lens  ،
3

Compensator Lens  4و
Relay Lens هاي زير از پارامتر. مي باشد

  :روي كيفيت لنز مي باشند جمله عوامل تاثير گذار بر

-تعداد زياد لنز. اي كه استفاده شده است تعداد تكه هاي شيشه •

تر رفتن دقت و از سوي ديگر افزايش جذب سطحي نور ها باعث باال

  .مي شود

بيشتري را  ،هايي با كيفيت پايين نورشيشه: جذب شيشه ضريب •

  .جذب مي كنند

روي  كيفيت پوشش اين لنزها نيز تاثير زيادي بر :نوع پوشش •

  .كارآيي آن دارد

دقت و كيفيت مكانيزمي كه تكه هاي لنز را حركت مي  :مكانيزم •

  .نيز بسيار مهم مي باشد ،دهد

  انتخاب لنز انواع دوربين ها

هاي صنعتي و نيمه صنعتي متناسب با كاربرد و طرز نصب  براي دوربين

دوربين يك لنز ثابت در نظر مي گيرند كه روي آن كار گذاشته مي شود ولي 

دوربين هاي فيبري و پين هل يك لنز اتوماتيك كوچك دارند كه روي خود 

  .دوربين نصب شده، قابل ديد مي باشد و مي توان آن را تنظيم كرد

                                                           
١

 .باعث فوكوس كردن بر روي يك شي مي شود 
٢

 اندازه تصوير را تغيير مي دهد 
٣

هنگامي كه از لنز تغيير اندازه دهنده استفاده مي شود، از اين لنز به طور هم زمان براي تصحيح  

 .شودفوكوس استفاده مي
٤

 .قرار مي گيرد و نور را برروي آن متمركز مي كند CCDاين لنز در نزديكي  



  لنز هااندازه انواع 

 16و  12، 8، 6، 4ميلي متر،  6/3ميلي متر،  8/2ها معموال از اندازه لنز

ميلي متر مي تواند باشد كه به نسبت مكاني كه دوربين كار گذاشته مي شود 

بايستي اين لنز ها را به كار  ،و ميدان ديدي كه براي دوربين مورد نظر است

  .برد

  هايش آنميدان ديد و وضوح تصوير لنز ها با افزا

در  .ميدان ديد كمتر مي شود ،ها بر حسب ميلي مترلنز با افزايش اندازه

 .عوض جزئيات به راحتي قابل ديد است

  طرز انتخاب لنز مورد نياز يك دوربين

يك  ،هميشه مي توان متناسب با موقعيت نصب دوربين و ناحيه مورد نظر

كه لنز با  داشتدر نظر ر گرفت و اين نكته را لنز مناسب براي دوربين در نظ

در ميلي متر كمتر، زاويه ي ديد يا ميدان ديد يا فضاي ديد بيشتري را 

ولي تصوير در نقاط دورتر، كوچك تر ولي با وضوح  .اختيار قرار مي دهد

لنز با ميلي متر بيشتر، زاويه ي ديد يا ميدان  .جزئيات كمتري ديده مي شود

هد ولي تصوير در نقاط دورتر يعني ديد يا فضاي ديد كمتري را نشان مي د

  .با وضوح جزئيات بيشتري مالحظه مي شود

  كاربرد لنز هاي اتو ايريز و سايز هاي استاندارد

ايي است كه همكانشدت نور را روي دوربين تنظيم مي كند و مخصوص 

  .درجه دارد 12و  8، 6، 4شدت نور زياد است و سايز هاي مختلفي مانند 

 هااستاندارد - 6

  IPدرجه حفاظت 



اين درجه بندى كه توسط نظام بين المللى حفاظت تعريف شده است، 

 IEC60.529و  IEC529ميزان آب بندى وسايل الكترونيكى را بر اساس 

خاك و آب  استاندار ميزان مقاومت در برابر ورود گرد و   IP.تعيين مى كند

در ادامه،  .بهتر است ،تر باشدبزرگ  IPعدد بعد از ههر چ .به دستگاه است

  .كاربرد، آورده مي شودچند نمونه از درجه حفاظت هاي پر

• IP66 :مقاوم در مقابل ريزش پر فشار آب  

• IP67 :مغروق در آب  

• IP68 : مغروق در آب تحت فشار 

  سازمان بين المللى مترولوژى

اين سازمان يك موسسه بين المللى رسمى براى استاندارد نمودن 

اين مقررات . است) اندازه گيرى(اى كنترل مترولوژى مقررات و شيوه ه

لودسل هاى . پذيرفته شده است ،توسط ادارات اوزان و مقادير كشورهاى عضو

1داراى گواهينامه 
OIML  بعنوان يك وسيله اندازه گيرى قانون در سراسر

 . اروپا شناخته مى شوند

 Exگواهينامه 

ى هماهنگ استانداردهاى اروپاياين گواهينامه براى محصوالتى كه شرايط 

  .را رعايت مى كنند صادر مى شود

EN50.014  

شرايط عمومى براى وسايل الكترونيكى را در محيط هاى انفجارى بيان 

  .مى كند

                                                           
١
 International Organization of Legal Metrology  



EN50.020  وEN50.018   

  .درجه مقاومت وسيله در مقابل آتش سوزى را مشخص مى نمايند

EEx ia  وEEx ib  

ترونيكى را معين مى كند كه مى توانند مشخصات آن دسته از وسايل الك

  . به ترتيب در زون هاى صفر و يك مورد استفاده قرار گيرند

  استاندارد ارزيابى ملى

مجموعه مقرراتى است كه با همكارى موسسه ملى اوزان و مقادير و 

تهيه  ،انجمن اوزان و مقادير آمريكا و دست اندركاران ساخت وسايل توزين

  .شده است

Factory Mutual System  

. اين گواهينامه آمريكايى براى نشان دادن درجه ايمنى كاال مى باشد

تمام محصوالتى كه داراى اين گواهينامه هستند، مى توانند در محيط هاى 

 . صنعتى پر خطر مورد استفاده قرار گيرند

Multi Stream -Multi Codec 

Multi Codec مي  ااشاره مي كند كه دوربين ويدئو ر هم به فرمتهايي

 هاو جديدترين آن  MPEG  ،JPEG-4تواند ارسال كند مثل

H.2643است.  

Multi Stream  هم امكان ارسال همزمان تصاوير در دو يا چند فرمت

  .براي نمايش زنده  JPEGبراي ذخيره و  MPEG4مختلف است مثال

  Onvif استاندارد

كه به معني  (Open Network Video Interface Forum) يا

فروم و يا انجمن واسط تصويري بر اساس شبكه باز مي باشد، يك استاندارد 



امكان مي دهد تا از  IP باز است كه به دوربين ها و ديگر دستگاه هاي شبكه

 .يق يك استاندارد پلت فرم باز يكپارچه، كنترل و مديريت شودطر

هدف از ايجاد اين استاندارد، رسيدن به قابليت كار كردن بين دوربين 

يا توليد  صرف نظر از اينكه چه سازنده و ،و ديگر دستگاه هاي شبكه IP هاي

نمودن ، استاندارد  Onvif اساس كار .است ،كننده آنها را توليد كرده باشد

كاربر و واسط شبكه بين دستگاه هاي شبكه ويدئويي است كه يك چارچوب 

هاي خدمات وب مربوطه از جمله و استاندارد IETF ارتباطي را بر اساس

  .و امنيتي تعريف مي كند IP ملزومات پيكربندي

 اتاق كنترل - 7

 هاي مدار بستهرگونومي اتاق كنترل دوربينآشرايط -1- 7

رگونوميك شامل بهبود و اصالح عملكرد انسان، سالمت و اهداف آ

ايمني و راحتي فرد با طراحي محيط كار و تجهيزات موجود در آن، شيوه 

هاي مدار بسته در سودمندي دوربين. باشدكردن و انجام وظايف مي هاي كار

ها به دست مي ه كيفيت اطالعاتي كه از آنيك سيستم امنيتي و محرمانه ب

ها در هاي كنترل بر عملكرد اپراتورنوع طراحي اتاق. وابسته است ،آيد

هاي دوربين ، توسط سيستمدستيابي موفق به اطالعات به موقع و بدون خطا

 .مدار بسته تأثير خواهد داشت

 :اگرها به نحو بسيار موثرتري انجام وظيفه خواهند كرد، اپراتور

طراحي رگونوميك آصورت  هايي كه بهبا راحتي بر روي صندلي •

 .نشسته باشند ،شده اند

نصب  )نوميكرگوز نظر آا(ها در وضعيت خوب و صحيح مانيتور •

 .شده باشند



 .ها مناسب باشدميزان روشنايي براي ديده باني تصاوير دوربين •

 هزينه ها و مزاياي اجراي ارزيابي اتاق كنترل- 2- 7

 هاافزايش كارايي اپراتور •

شخيص مشكالت بالقوه اتاق كنترل كه بر كارايي، سالمت و ت •

 .ايمني اپراتور تأثير منفي دارند

اين موضوع شامل . ارتقاء فرهنگ بهداشت و ايمني در اتاق كنترل •

هاي ها درمورد خطرات ممكن و راهآگاهي دادن به اپراتور

  .ها مي شودپيشگيري از آن

 ISO 9000  هاي كيفيت مانندهدريافت بيم •

 مالحظات ساختماني

ممكن است كه در انتخاب محل براي اتاق كنترل محدوديت وجود 

هاي ليكن هرگونه تالشي بايد درجهت لحاظ نمودن فاكتور ،شدداشته با

 :معماري زير صورت گيرد

رل بايد به اندازه كافي بزرگ اتاق كنت :اندازه و شكل اتاق كنترل

به نحوي كه بتوان اسباب و وسايل و تجهيزات را در آن جاي داد و  باشد،

اگر اتاق كنترل خيلي . كردن افراد وجود داشته باشد فضاي كافي براي كار

يا  هايا داراي ستونباشد يا شكل ناموزوني از نظر ظاهري داشته و كوچك 

كه دوم اين. يت روبرو خواهد شدسقف شيب دار باشد، طراحي آن با محدود

ها تأثير گذارده كه اين امر عالوه بر اينكه تواند بر نحوه قرارگيري مانيتورمي

توانايي اپراتور را در اسكن كردن تصاوير چندگانه دوربين محدود مي كند، 

 .دهدت ايمني و آسيب به سالمت قرار ميوي را در معرض خطرا



در مواقع  همچنين بايد فضاي كافي براي نگهداري از تجهيزاتي كه بايد

ضروري بدون ايجاد وقفه در روند طبيعي كار اتاق كنترل مورد استفاده قرار 

هاي مدار رود كه سيستم دوربينياگر احتمال م .وجود داشته باشد ،گيرند

هاي كاري اضافي بد، بايد فضاي كافي براي ايستگاهبسته در آينده گسترش يا

 .اشته باشدشرايط ارگونوميك وجود د و تجهيزات با رعايت

اي طراحي خروجي بايد به گونه-نقاط ورودي :خروج -نقاط ورود 

شوند كه تردد ويلچر و نيز آوردن قطعات بزرگ وسايل به درون اتاق كنترل 

 .آسان باشد

 )هواخوري(هاي استراحت ها و محوطهتوالت:هاي بهداشتيسرويس

اپراتور درحال انجام كه يك  زيرا هنگامي ،بايد نزديك اتاق كنترل باشند

وظيفه باشد، درصورت استفاده از اين تسهيالت توسط وي، اتاق كنترل بدون 

 .مراقب و خالي خواهد ماند

ها بايد در هر جايي از اتاق كنترل كه امكان استفاده پنجره  :هاپنجره

نور طبيعي از نظر بيشتر مردم به نور . تعبيه شوند ،از نور طبيعي وجود دارد

براي . دنياي خارج را نشان مي دهدزيرا نمايي از  ،برتري دارد مصنوعي

پرده تعبيه شود و مكان پنجره نسبت به  بايد كنترل ميزان نور ورودي

ها، در بهترين وضعيت قرار گرفته ها و خط سير ميدان ديد اپراتورمانيتور

 .باشد

مد نظر بايد هنگام طراحي اتاق كنترل موارد زير  :طراحي محيطي

 رفته شودقرار گ



ميزان روشنايي اتاق كنترل بايد براي تمامي وظايف موجود  :روشنايي

نورپردازي پخشي، بيشتر از روشنايي نقطه اي . كافي و مناسب باشد ،در اتاق

درصورتي كه شدت نور كاهش يابد مي تواند مشكالتي را در . توصيه مي شود

ها ناشي از نور در مانيتوربازتاب  .ها به وجود آوردديدن تصاوير مانيتور

ممكن است باعث مبهم شدن اطالعات تصوير  ،مديريت ضعيف نورپردازي

يات عكس يا از دست دادن كامل مشاهده ربين، مانع از دقت اپراتور به جزئدو

  .يك رخداد از مانيتور شود

 زماني اهميت مي اين امر. بايد قابل تنظيم باشددماي اتاق كنترل  :دما

مركزي گرمايش ساختمان  كه سيستم اق كنترل در مواقعييابد كه ات

تجهيزات از خود گرما بيرون مي دهند و . مشغول فعاليت باشد ،خاموش است

 .اين موضوع بايد در طراحي لحاظ شود

زيرا هواي  .اتاق كنترل بايد با هواي آزاد يا پاك تهويه گردد :تهويه

. آسيب رسانده و ايجاد بيماري نمايدمانده و كهنه مي تواند به سالمت اپراتور 

از بسته بودن درها يا كار نكردن سيستم تهويه بايد جلوگيري شود زيرا باعث 

 .آزردگي و ناراحتي فرد مي شوند

  طراحي ايستگاه كاري

با توجه به اينكه طراحي ايستگاه كاري بر كارايي، سالمت و ايمني 

 :ايت شوندهاي زير بايد رعفاكتور ،اپراتور تأثير دارد

ارتفاع ايستگاه كاري و ترتيب چيدمان اجزاء و وسايل بايد به  :ارتفاع

ها محدوده كافي را فراهم كند و فضاي گونه اي باشد كه براي تمام اپراتور

ها و پايين پاها وجود داشته باشد تا به همه اپراتور انها، زانومناسب براي ران

ه تغيير وضعيت بدني خود را هنگامي اجاز ،با هر اندازه و ابعادي كه هستند



هاي طوالني نشستن براي زمان. داشته باشند ،كه بر روي صندلي نشسته اند

مي تواند ايجاد خستگي كند كه بر  ،و ممتد در وضعيت محدود و يا ثابت

 .كارايي، سالمت و ايمني و راحتي فرد موثر است

براي جاسازي ايستگاه كاري بايد عمق كافي  :اندازه ايستگاه كاري

در  .داشته باشد ، رانيتورهااتمام تجهيزات و اسناد هنگام مشاهده تصاوير م

غير اين صورت اپراتور نمي تواند به راحتي بنويسد يا به تلفن و كنترل پانل 

هايش را در ها و بازونتواند دست همچنين اگر اپراتور. دسترسي داشته باشد

  .منجر به خستگي وي خواهد گرديد ،ايستگاه كاري استراحت دهد

تمامي تجهيزات  :وضعيت قرارگيري تجهيزات، كنترل ها و اشياء

ها در مكاني قرار اگر آن. و وسايل بايد در دسترسي آسان اپراتور قرار گيرند

ها مجبور به خم شدن و يا داده شوند كه اپراتور براي دستيابي به آن

آسيب فيزيكي و درد كمر، گردن و  اين حال در وي منجر به ،كشيدگي شود

ها چگونگي قرارگيري تجهيزات و كنترلطراحي . محدوده شانه خواهد شد

ها هنگام تغيير چنانكه از گيج شدن اپراتور .بايد به صورت متقارن انجام شود

 .هاي متضاد بدن از يك حالت به حالت معكوس آن جلوگيري كندوضعيت

كاري بايد از موادي ساخته شود  سطح ايستگاه :سطح ايستگاه كاري

طوح منجر به زيراكه درخشندگي يا بازتاب زياد س ،كه بازتاب پاييني دارد

هاي انساني و خستگي بصري گردد كه خود باعث خطاخيرگي و انعكاسات مي

ها در محدوده سطوح نبايد لغزنده باشند تا كنترل پانلهمچنين . مي شود

 .عملكردشان جابجا نشوند

 چيدمان ايستگاه كاري



ها مشترك است بايد در جايي كه وسايل بين اپراتور :فاصله بندي

. ساده باشد هااپراتوركدام از ها براي هر بگونه اي باشد كه دستيابي به آن

كشيدگي براي دسترسي به وسايل باعث فشار به عضالت و مفاصل و به تبع 

هاي انساني در نتايج اهاي اسكلتي عضالني و خطستگي فرد، آسيبآن خ

هاي كاري بايد به گونه اي فاصله همچنين فضاي بين ايستگاه. اهد شدخو

وسايل كار، امكان دسترسي  گذاري شود كه در مواقع ضروري نياز به تعمير

ها، بدون اختالل در عملكرد روزانه سيستم وجود ها به پشت پانلتكنسين

 .داشته باشد

مراقبت شوند تا از  ،بايد به صورت ايمن هاي برقسيم :هاي برقكابل

 .ها با آنان جلوگيري شودبرخورد اپراتور

هاي نسبتاٌ ينكه ممكن است اپراتور براي زمانبا توجه به ا :راحتي

كه نشستن  طوالني نشسته باشد، صندلي بايد ثابت و راحت باشد زيرا

 .سر شود نامناسب مي تواند منجر به مشكالتي براي گردن، كمر و محدوده

براي اصالح وضعيت صحيح نشستن يك اپراتور، ارتفاع  :تنظيم ارتفاع

هاي خود را در سطح زمين صندلي بايد قابل تنظيم باشد تا شخص بتواند پا

، بايد از اگر يك اپراتور نتواند اين كار را انجام دهد. به حالت راحت قرار دهد

 .زيرپايي استفاده كند

اندازه، وضعيت قرارگيري و  :مدار بستههاي هاي دوربينمانيتور

هاي مدار بسته رل به عالوه تعداد تصاوير دوربينها در اتاق كنتتعداد مانيتور

كه يك اپراتور مسئول ديده باني آن است، مدت زمان ثبت هر مشاهده و 

هر مانيتور . وظيفه اي كه درحال انجام است، همگي بر كارايي اپراتور موثرند



به همراه اطالعات متني است و يا بيشتر ،وير دوربين تصقادر به نمايش يك 

يات و ه شود كه بيشترين احتمال ديدن جزئبايد در وضعيتي قرار داد

 .توسط اپراتور ممكن باشد ،اطالعات نشان داده شده در تصوير

اندازه  :هاي مدار بستهدوربين اندازه و وضعيت قرارگيري مانيتور

و داده شده، وظيفه ذاتي بصري  بايد با محاسبه سطح جزييات نمايشمانيتور 

اگر اپراتور در فاصله بسيار دوري نشسته . فاصله اپراتور از آن متناسب باشد

جزييات تصوير درحال پخش از يك مانيتور كوچك را تحليل  ، نمي تواندباشد

تصوير يا ممكن است بر توانايي اپراتور در ارزيابي موثر موضوع كند اين 

تأثير معكوس گذاشته و به آزردگي، خستگي  ،تنظيم بدون خطاي تصوير

تواند در پايين آوردن ها ميهر يك از اين فاكتور. چشم و سردرد منجر شود

 .كيفيت ضبط تصاوير نيز سهيم باشد

: CCTV هايساختار اطالعات نمايش داده شده بر روي مانيتور

نياز  ،به تصاوير بزرگ بايد مرتباً اسكن شونددر جايي كه بر اساس نوع وظيفه 

هاي تحت پوشش يا تشخيص سريع اينكه است تا درك كلي راجع به محدوده

 هاي كدام دوربين بايد مواظبت و دقت بيشتري شود، استفاده از مانيتورنما

مي تواند مناسب  يا تصاوير قابل تعويض،هاي دو بخشي اي مجموعه اي، نماه

 .باشد

يكي از مسائل قابل  :هاي دوربين به ازاء هر اپراتورعكستعداد 

هاي دوربين است كه يك اپراتور دوربين هاي ، تعداد عكسمالحظه و مهم

ها به تنهايي و به طور موثر در هر لحظه قادر به ديده باني آن ،مدار بسته

اگرچه تحقيقات در اين زمينه مدرك قاطعي را ارائه نكرده است ليكن . باشد



قادر به  ي كههاي دوربينها بر اين باورند كه حداكثر تعداد نماخود اپراتور

نما يا كمتر است و فقط بيش از نيمي از  16، ها هستندديده باني موثر آن

 .نما از دوربين است 4تا  1ها بين ها گفته اند كه حداكثر توانايي آناپراتور

ها افزايش يابد، كارايي ناظرين چنانچه تعداد مانيتور ،تجربه نشان داده است

 .خواهد يافتكاهش  فتن اهداف در مركز تصاويردر يا

اطالعات يك تصوير براي كمك به  :اطالعات روي صفحه نمايش

. در دسترس اپراتور باشدبايد بسته  هاي مدارعملكرد موثر سيستم دوربين

شناسايي مي هايي كه يك عكس را تعداد يا محل دوربين اطالعات مربوط به

گونه اي بر روي ه اين اطالعات بايد ب. بايد بر روي مانيتور ارائه شود ،كنند

در . شدن عكس مربوطه نگردد مانيتور ارائه شود كه باعث پوشاندن و مات

ظاهر نوشتار، اندازه قلم، (هايي كه الگو و شيوه قرار گيري اطالعات سيستم

 صفحه نمايش يكبار براي همه نماروي  )غيره هاي متن ورنگ فضا، حاشيه

ت بايد از يك فرم. نياز به طراحي دقيق دارد ،هاي دوربين ثابت گرديده است

 .جهت ارائه اطالعات روي صفحه نمايش استفاده شودو قالب همسان و ثابت 

  كنترل پانل

كنترل پانل اولين وسيله ايست كه توسط اپراتور براي وارد كردن 

 ،شودنگامي كه طرح و وظايف آن مشخص ميه. داطالعات استفاده مي شو

ها بايد براي كنترل پانل. ها و انتظارات اپراتور نيز بايد در آن لحاظ شودنياز

مالحظات . طراحي شوند ،هاو چپ دستدست استفاده هر دو گروه راست 

 :زير در اين خصوص اهميت دارند



در (امكان حركت دادن ماليم پنجره ديد به صورت افقي  :نوع كنترل

، نوسان كردن كجي و بزرگ )تصاوير بزرگ كه به يكباره قابل ديدن نيستند

، صفحه لمسي و )ترك بال(با استفاده از دسته فرمان، موس  (PTZ)نمايي 

ها روي پانل به ويژه نحوه قرارگيري دكمه. و اجرا است قابل كنترل ،هادكمه

دوربين يا تغيير حالت آن  اي شروع و نگه داشتن عمل ضبطيي كه برهاآن

بايد به نحوي طراحي شوند كه از  ،استفاده مي شوند ،روي وضعيت اوليه

هايي كه بيشترين استفاده را دارند هاي تصادفي جلوگيري كند و دكمهخطا

بايد در مكان بهينه  ،مانند دكمه انتخاب كننده و بزرگ نمايي دوربين ها

به ويژه هنگامي  .ها جلوگيري كندتا از بروز خطا ،دسترسي جايگيري شوند

ها اگر دكمه. اشدكه اپراتور ممكن است تحت فشار و سختي در حال كار ب

فاً ها را ببيند يا تصاد، ممكن است اپراتور نتواند برچسبخيلي كوچك باشد

 .فشار دهدبيش از يك دكمه را 

بايد  ،اگر بيش از يك كنترل پانل استفاده مي شود :طراحيهمساني 

هاي محتمل، هنگامي كه اپراتور از يك طرحي انتخاب شود تا وقوع خطا

كليه كنترل پانل . كاهش يابد ،كنترل پانل به ديگري تغيير وضعيت مي دهد

داراي پوشش ضد  ،ها بايد جهت پيشگيري از انعكاس نور و درخشندگي

 .بازتاب باشند

  اصطالحات رايج  -8

قسمتي از اصطالحات متداولي كه ممكن است در مورد سيستم هاي 

CCTV در  ،و در مشخصات ذكر شده براي تجهيزات با آن ها برخورد كنيد

  : توضيح داده شده است زير



A/D:  مبدل آنالوگ به ديجيتال يا همانANALOG TO 

DIGITAL CONVERTOR   

ALPHANUMERIC:  وسيله قرار دادن نوشته روي تصوير كه در

DVR مولتي پلكسر كار برد دارد و .  

BACK – FOCUS:  تنظيم مكان لنز در رابطه با سنسورCCD  در

  دوربين 

)WIDTH BAND (B.W  : پهناي باند فركانس كه براي سيگنال

  . مگا هرتز است 5ويدئويي معمولي 

BETAMAX : فرمت ضبط ويدئويي شركتSONY  و رقيبVHS   

CCD APERTURE:  سطحي ازCCD كه به نور حساس است .  

CCIR:  انجمن راديويي بين المللي براي استاندارد تلويزيوني اروپا  

)CORROLATED DOUBLE SAMPLING (CDS : 

   CCDتكنيكي در ايجاد تركيب رنگ در بعضي از دوربين هاي 

 )COLOR FILTERARRAY (CFA  :هاي نوري كه در فيلتر

 . براي توليد تركيب رنگ سيگنال ويدئويي استفاده مي گردد CCDدوربين 

CIE:  انجمن بين المللي نور كه واحد هاي نوري را تعريف و ارائه مي

  . كند

CHROMINANCE:  به اطالعات رنگ سيگنال ويدئويي گفته مي

  . شود

CONTRAST: وشن اختالف بين ر. يكي از تنظيمات كيفيت تصوير

  ترين و تاريك ترين نقطه تصوير 



DARKCURRENT:  نشت سيگنال ازCCD  در نبود نور كه ايجاد

  . مي كند) dark noise(نويز 

:IGITAL MICRO MIRROR DEVICE (DMA)  يك

تكنولوژي جديد ساخت سنسور ويدئويي كه از تعداد زيادي آينه مينياتوري 

  . روي چيپ استفاده مي شود

DUPLEX: رتباطي كه اطالعات را در دو جهت رفت و سيستم ا

معموالً به امكان ضبط و  CCTVهاي در سيستم. برگشت مبادله مي كند

 . پخش با هم به صورت مولتي پلكس گفته مي شود

D.S.P:  مدار الكترونيكي پردازنده سيگنال ديجيتالي 

DV-MINI:  يك فرمت ضبط صدا و تصوير جديد كه اكثراً در هندي

 . ه مي شودكم استفاد

D-VHS:  استاندارد جديد ارائه شده توسطJVC  براي ضبط سيگنال

  VHSديجيتالي روي 

EBU:  اتحاديه پخش برنامه هاي اروپايي 

EIA:  انجمن صنعتي الكترونيك 

FCC:  كمسيون ارتباطات فدرال آمريكا 

FIELD:  تعداد نصف خطوط فريم را گويند در سيستمCCIR/PAL 

 60تعداد فيلدها  EIA /NTSCعدد در ثانيه و درسيستم  50ها تعداد فيلد

 . عدد در ثانيه است

FRAME STORE:  وسيله الكترونيكي شماره گذاري و ذخيره فريم

 . هاي تصوير



FRAME SWITHER: نام ديگر مولتي پلكسر ساده است . 

FRAME TRANSFER:  يكي از سه اصل يا روش انتقال شارژ از

 - FRAMEدو روش ديگر عبارتند از مي باشد  CCDچيپ 

INTERLINE, INTERLINE  

FRAME:  در سيستمCCIR/PAL در  خط و 625تركيب  از

خط يك فريم ساخته مي شود  525از تركيب  EIA /NTSCسيستم 

 . فريم بر ثانيه دارد NTSC  ،30فريم بر ثانيه و سيستم  25سيستم پال 

GAMMA :پاسخ خطي  اين مشخصه براي تصحيح اختالف بين

مثالً مقدار نمايي گاما . دوربين و پاسخ غير خطي مانيتور تعريف مي شود

 45/0يعني 2.2/1است لذا دوربين بايد روي  2/2براي مونيتور تك رنگ 

 .تنظيم شود

HAD:  يك نوع سنسورCCD  است كه طرح اليه اي دارد و سطح نويز

 . آن بسيار پايين است در

HDDTV:  استاندارد آينده پخش برنامه هاي تلويزيوني با رزلوشن باال

 ) پيكسل 1000× 2000(

HUM: نويز روي فركانس اصلي را گويند . 

HYPER-HAD:  تكامل يافته چيپCCD HAD  

ILLUMINATION: حداقل . به مقدار روشنايي تصوير اشاره دارد

روشنايي الزم براي دوربين هاي معمولي چند دهم لوكس و براي دوربين 

 .هاي ديد شب چند صدم لوكس مي باشد

I/0:  خروجي 



I/P:  ورودي 

IEC:  انجمن بين المللي برق 

INSERTER: وسيله اي براي گذاشتن متن روي تصوير . 

INTERFERENCE:  ناشي از ميدان الكتريكي يا تداخل

 الكترومغناطيسي ساير وسايل روي سيگنال 

IP:  درجه حفاظت بدنه يك وسيله را در برابر عوامل خارجي به صورت

 . عدد بيان مي كند

IR:  نور مادون قرمز 

ISDN:  كيلو بايت بر ثانيه  64شبكه تلفن جديد با سرعت انتقال داده 

ITU :طات راه دور اتحاديه بين المللي ارتبا 

JPEG:  فرمت عكس 

LINE-LOCKED:  در سيستم هايCCTV  به چند وسيله گفته

تغذيه مي شوند ) هرتز 60يا 50(مي شود كه با فركانس منبع تغذيه مشترك 

 . و از نظر فركانس فيلد قفل شده اند

LUMINANCE:  اطالعات سيگنال ويدئويي در مورد روشنايي

 . تصوير را گويند

MOD: فاصله شي از لنز را گويند كه براي لنز هاي زوم حدود  حداقل

به طول فاصله كانوني لنز . ( هاي فيكس خيلي كمتر استيك متر و براي لنز

 ) بستگي دارد

MOIREPATERN:  نويز در تصوير حاصل ازCCD  در فركانس

 هاي باال 



NBS:  اداره ملي استاندارد در آمريكا 

NDFILTER:  يك نوع فيلتر نوري كه مقدار نور را بدون بر هم زدن

 . تعادل رنگ تقليل مي دهد

NIT : يكي از واحد هاي نوري 

NTSC: استاندارد رنگي در آمريكا، كانادا ، ژاپن و چند كشور ديگر . 

OIP:  خروجي 

OBJECTIVE:  جلويي ترين قسمت لنز 

OCULAR:  نزديكترين قسمت لنز بهCCD  

PAL:  تلويزيون رنگي اروپا سيستم 

PHOT : واحد نوري معادل ده هزار لوكس 

POTS  ياPSTN : يكي از سيستم هاي تلفن 

PRINCIPLE POINT : مركز عدسي 

PTZSITE DRIVER: سيگنال  يك قسمت از سويچر ماتريسي كه

يا مولتي پلكسر را در يافت  DVRهاي كد دار كنترلي مربوط به كنترولر و 

 . مي كند

RETMA : نام ديگرEIA  

گيگا هرتز تعلق  300طيف تا  سيگنال راديويي كه به :RFسيگنال 

 .دارد

RS-232: يك فرمت ارتباط ديجيتالي كه فقط نياز به دو سيم دارد . 

RS-485:  32شكل پيشرفته تر ارتباط ديجيتالي كه مي تواند تا 

 . دريافت كننده را در مقصد پوشش دهد



S/N RATIO: نويز كه بر حسب  نسبت سيگنال بهDb  بيان مي

 . شود

SCOTOPIC VISION: لوكس كه براي چشم  10- 2سطح نور زير

 . قابل ديدن نيست

SIMPLEX: درCCTV  به يكي از دو روش مولتي پلكسي اشاره دارد

) DUPLEXبر خالف (فقط در يك جهت قابل انتقال است  ،كه اطالعات

 . دمثالً فقط امكان ضبط يا پخش در يك زمان باش

SMEAR:  خطوط عمودي به صورت نويز در محل هاي بسيار روشن

  CCDتصوير حاصل از 

SMPTE:  انجمن مهندسين تلويزيون و تصاوير متحرك 

SPLIT SCREEN:  به صفحه نمايش چند تكه شده مي گويند 

S-VHS:  خط  400يك فرمت ضبط ويدئويي است كه رزولوشن افقي

 . دارد

TBC: هاي مختلف بر اساس زمان  سنكرون كردن سيگنال 

TDG:  ايجادكننده تاريخ و زمان روي تصوير 

TELEMETRY : سيستم كنترل از راه دور اطالعات ديجيتالي كد

 دار 

TERMINATION:  اتصال انتهاي كابل را به يك كانكتور مي

 . گويند

VDA : يك آمپلي فاير سيگنال تصويري با يك ورودي وچند خروجي 



: VIDEO HOME SYSTEM (VHS)  سيستم ويدئويي

 خانگي 

VIDEO MATRIX SWITCHER:  وسيله اي براي انتخاب

تر از يا چاپگر ويدئويي و امثال آن كه قدرتمند VCRبيش از يك دوربــين ، 

 . هاي معمولي استسويچر

VITS:  سيگنال تست با شكل خاص كه در سيستم پال در خطوط

 . ا زده مي شودج 331و33و18و17نامرئي 

(VMD) :VIDEO MOTION DETECTOR  سيستمي كه

 . در برابر تغيير نور يا جابه جايي و حركت سيگنال آالرم ايجاد مي كند

VS:  در مقابل آن (سنكرونيزاسيون عموديHS سنكرونيزوسيون افقي ( 

W-VHS:  استاندارد جديد ضبط ويدئويي ارائه شده توسطJVC  


