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  مقدمه - 1- 3

بيشتر از تجهيزات انتقال تصوير  ،هاي زيادحاضر براي ديدن تصاوير از فاصله در حال

روش احتياج به تجهيزات مخصوص  در اين. شوداستفاده مي ،كه با خط تلفن كار مي كند

نتيجه كيفيت پايين تصاوير باشد و عمده مشكل آن سرعت پايين انتقال اطالعات و در مي

امكان انتقال تصوير از بستر شبكه  ،هاي ضبط تصويرها و دستگاهاما با پيشرفت دوربين .است

ها معرفي شود تا سعي شده است بطور مختصر اين روش فصلدر اين  .فراهم شده است

  .شودبتوان بعنوان يك راه حل صحيح در بحث طراحي انتقال تصوير استفاده 

 بستر كابل- 2- 3

- متداول .از كابل بعنوان محيط انتقال استفاده مي گردد ،هاي محليال در شبكهمعمو

با  .باشندكابل هاي بهم تابيده مي ،ترين نوع كابلي كه در انتقال اطالعات استفاده مي گردد

، )UTP ,STP ,FSTP( كابل ها و همچنين استاندارد آن) cat5,cat6(توجه به نوع 

 توجه به اين پهناي باند مي توانبا  .باشدمگا بيت بر ثانيه مي 100حداقل سرعت شبكه 

از بخواهيم اما در شرايطي كه  .تعداد زيادي دوربين را بر روي شبكه بطور همزمان داشت

هاي ديگر شبكه مثل شبكه ديتا نيز داشته باشيم و يا از سرويساين بستر بطور همزمان 

Voip  نمودديريتي پهناي باند را كنترل هاي ميچئبايستي توسط سوشود، نيز استفاده .

چون با توجه به  ،باشدي فاصله ارتباطي م ،بزرگترين محدوديت استفاده از اين بستر

مي توان استفاده متر  100براي فاصله  تنها از اين نوع كابل، TIA/EIA568استاندارد 

  .خواهيم بودبنابراين محدود به استفاده در داخل ساختمان . نمود

 كابل كواكسيال- 1- 2- 3

-ل كواكسيال و يا هم محور ميكاب ،هاي انتقال در مخابراتترين محيطيكي از مهم

براي انتقال اخبار و اطالعات در دنيار به كار گرفته شده  1936ها از سال اين نوع كابل. باشد



ها، دو سيم تشكيل دهنده يك زوج، از حالت متقارن خارج شده و هر در اين نوع كابل. اند

در نوع . گرددشكيل ميزوج از يك سيم در مغز و يك اليه مسي بافته شده در اطراف آن ت

استفاده  ،اياي اليه مسي بافته شده، از تيوپ مسي استوانهج، به هاي كواكسيال ديگر كابل

ماده پالستيكي ممكن . ماده اي پالستيكي اين دو هادي را از يكديگر جدا مي كند. مي شود

هاي پالستيكي يا شيشه اي در فواصل مختلف استفاده و مانع از تماس است بصورت ديسك

د وسيله مواه ي در تمام طول كابل بدو هادي با يكديگر شود و يا ممكن است دو هاد

 .پالستيكي از يكديگر جدا گردند

شد كه از كابل كواكس به عنوان رسانه استفاده مي LANهاي اوليه تجاري در فناوري

اين كابل داراي دو بخش هادي  .مورد استفاده قرار مي گيرد) ولي بندرت(امروزه نيز گاها 

هسته مسي كابل به عنوان هادي سيگنال  از .باشدمسي و دو ايزوله كننده پالستيكي مي

هاي شبكه .شودشبكه و از بخش به هم تابيده مسي به عنوان سيگنال زمين استفاده مي

شوند كه در آن كابل بصورت ، كابل كشي ميباس) توپولوژي (كواكس با استفاده از همبندي 

هر . شوندبه هم وصل ميدر امتداد طول آن  هايك قطعه با دو انتهاست كه كامپيوتر

در هر دو جهت به حركت  ،گرددايستگاه كاري روي كابل ارسال مي سيگنال كه توسط يك

در هر يك از دو . هاي ديگر و سرانجام به دو انتهاي كابل برسددر مي آيد تا به همه كامپيوتر

افتي را با هاي دريانتهاي باس بايد يك مقاومت خاتمه دهنده وجود داشته باشد تا سيگنال

 10شبكه كابل كواكس غير بهينه است زيرا سرعت آن به . صفر كردن ولتاژ خنثي نمايد

 .راهي براي ارتقاي آن وجود نداردمگابيت بر ثانيه محدود است و هيچ 

 هاي كواكسيالمزاياي كابل

 قابليت اعتماد باال  •

 مگاهرتز 300، حداكثر پهناي باند ظرفيت باالي انتقال •

 پايداري خوبدوام و  •



 ن بودن مخارج نگهداريئيپا •

 هاي آنالوگ و ديجيتاله در سيستمقابل استفاد •

 هزينه پائين در زمان توسعه •

هاي مخابراتي از جمله تله وسيع كه مورد استفاده اكثر سرويس پهناي باند نسبتا •

 .و تصويري استكنفرانس صوتي 

 هاي كواكسيالمعايب كابل

 مخارج باالي نصب  •

 هاي بهم تابيدهتر نسبت به كابل نصب مشكل •

 محدوديت فاصله •

 نياز به استفاده از عناصر خاص براي انشعابات •

هاي اغلب كارت. گرددهاي كواكسيال استفاده ميمراه كابله به BNCهاي از كانكتور

  .هاي الزم در اين خصوص مي باشندشبكه داراي كانكتور

  

  صه انواع كابل كواكسمشخ



نوع 

  پروتكل

اتصال 

  دهنده
  تقليل

امپدان

  س

قطر 

  كابل

عنوان 

  كابل

Thick 

Ethern

et  

N  1.9  50  "405/0  
RG-

8/U  

Thick 

Ethern

et  

BNC  4.5  50  "195/0  

RG-

58/U 

RG-

58A/U  

ARCne

t  
BNC  2.7  93  "242/0  

RG-

62A/U  

Cable 

TV 
F  3.4  75  "242/0  

RG-

59/U 

 :نكته

• U ل با هسته مسي گرد و يك تكه استنشانگر كاب. 

• A/U ل با هسته مسي به هم تابيده استنشانگر كاب. 

 زوج بهم تايبدههاي كابل - 2- 2- 3

در مقايسه با . است LANهاي استاندارد فعلي بيشتر شبكه ،كابل زوج به هم تابيده

بر خالف كابل كواكس كه . بهتر استنيز انواع كابل كواكس نصب آن آسانتر و كارايي آن 

فقط يك هادي منتقل كننده سيگنال و يك زمين دارد، كابل زوج به هم تابيده داراي چهار 

جفت سيم مسي عايق بندي شده است كه در هر اينچ به تعداد مشخصي به هم تاب مي 



اب خورند تا از تداخل الكترومغناطيسي ناشي از ساير جفت ها و منابع بيروني اجتن

 T568-Aاي زوج به هم تابيده، رنگ بندي خاصي دارند كه بر اساس استاندارد ه كابل.شود

كند و سيم راه ها را منتقل ميسيگنال ،در هر جفت سيم، سيم تك رنگ. شوندتعريف مي

 :اشندب كه به ترتيب زير مي.كندراه به عنوان زمين عمل مي

 ، آبي و سفيدآبي - 1جفت •

 جي و سفيد، نارننارنجي - 2جفت •

 ، سبز و سفيدسبز - 3جفت •

 ، قهوه اي و سفيدقهوه اي - 4جفت •

و ) STPروكش دار ( Shieldedهاي بهم تابيده داراي دو مدل متفاوت كابل

Unshielded  ) بدون روكشUTP  (مي باشند. 

هاي  مراتب متداول تر بوده و در اكثر شبكهه ب STPنسبت به كابل  UTPكابل 

هاي متغير بوده و از كابل UTPهاي كيفيت كابل.قرار مي گيرندمورد استفاده محلي 

كابل داراي . شوندهاي با سرعت باال را شامل ميمعمولي استفاده شده براي تلفن تا كابل

ا تعداد مشخصي پيچ هر زوج ب. چهار زوج سيم بوده و درون يك روكش قرار مي گيرند

يكي هاي الكترها و ياساير دستگاهآن از ساير زوجپذيري  تا تاثير) در واحد اينچ(تابانده شده 

  كاهش يابد

 هاي بهم تابيدهمزاياي كابل

 سادگي و نصب آسان •

 انعطاف پذيري مناسب •

 .شوندراحتي بهم تابيده مي ه داراي وزن كم بوده و ب •

 هاي بهم تابيدهمعايب كابل



 تضعيف فركانس •

هاي طوالني  سيگنال در مسافتها، قادر به حمل بدون استفاده از تكراركننده •

 .نيستند

 پايين بودن پهناي باند •

 .به كار نمي روند قويهاي الكتريكي در محيط ،دليل پذيرش پارازيته ب •

 )UTP(زوج به هم تابيده بدون حفاظ 

اين كابل از هادي . كننداستفاده مي UTPهاي اترنت دفتري از كابل يشتر شبكهب

  اهم است  100 نيز امپدانس آن و كنداستفاده مي AWG 24يا  22مسي 

 

 UTPهاي كابل مشخصه انواع

 نوع سيم حراكثر فركانس ديتا كاربرد

TEL RING 
براي انتقال ديتا استفاده 

 نمي شود
CAT 1 

TEL RING – 

WRING 
4 Mb/S CAT 2 

10 BASED – 

TOKEN RING 

4Mb/S – ISDN 

LOW SPEED 

10 Mb/S CAT 3 

TOKEN RING 

16Mb/S 
16 Mb/S CAT 4 



100 BASED –ANY 

LOW TOKEN 

RING 20Mb/S 

100 Mb/S CAT 5 

150 BASED –ANY 

LOW TOKEN 

RING 25Mb/S 

120 Mb/S CAT 6 

 كانكتور استاندارد

شباهت زيادي به  ،كانكتوراين . مي باشد RJ-45، از نوع UTPهاي براي كابل

ي بايست بدرستي كانكتور فوق مهاي هر يك از پين. دارد) RJ-11(هاي تلفن كانكتور

  .پيكربندي گردند

  

  )STP(زوج به هم تابيده حفاظ دار

هاي داده را در مقابل تداخل الكترومغناطيس اين نوع كابل با پوششي خاص، سيگنال

خود هادي است و در صورتي كه صحيح به زمين  STPپوشش حفاظ كابل . كندحفظ مي

به  ،هاي داخلينويز اطراف را به جريان تبديل كرده كه در فرايند انتقال به سيم ،وصل شود

كنند و هيچ نويز شود كه اثر همديگر را خنثي ميهاي مساوي و مخالف تبديل ميجريان

، از جمله همه اجزايي كه در اتصال شركت دارند بايد دقت شود كه. مزاحمي باقي نمي ماند



 STPحفاظ كابل  .هاي ديواري، همگي بايد حفاظ دار باشندو پالك RJهاي اتصال دهنده

حفاظ مؤثرتري است  ،فلز به هم تابيده. مي تواند از جنس فويل يا فلز به هم تابيده باشد

با پوشش حفاظ از جنس  STPهاي كابل. دهد، اندازه و هزينه كابل را افزايش ميولي وزن

  .شوندينيز خوانده م ScTPيا  FTPفويل گاها 

 : هاي زير تقسيم بندي مي شودبر اساس جنس حفاظ به رده STPكابل 

• CAT 1A 

• CAT 2A 

• CAT 6A 

• CAT 9A  

 .شناسدرا مي STPفقط دو مورد از انواع كابل  T568-Aكه از موارد فوق استاندارد 

 ).هاي افقيسيم(ها ده در زير ساختبراي استفا 1Aنوع  •

  .استفاده در شبكهها مورد براي تكه كابل 6Aنوع  •

  بستر فيبر نوري-3- 3

براي فواصل  ،وجود دارد محدوديت فاصله ،هاي با كابل مسيبا توجه به اينكه در شبكه

فيبر نوري به دو صورت مالتي مود و  .توان از بستر فيبر نوري استفاده كردطوالني مي

از فيبر نوري مالتي  معموال) متر 2000زير (براي فاصله كوتاه . باشدسينگل مود موجود مي

 .گرددهاي بيشتر از فيبر نوري سينگل مود استفاده مي شود و براي فاصلهمود استفاده مي

ع فيبر نوري تقريبا براي هر دو نو) Active(درحال حاضر با توجه به اينكه تجهيزات فعال 

صورت تا در  شود از فيبر نوري سينگل مود استفاده هابهتر است در طراحي باشد،ييكسان م

در صورت آنالوگ بودن  .نباشد تعويض بستر نيازي به ،آيندهنياز به پهناي باند بيشتر در 

ها بوسيله كابل كواكسيال به بعد از ارتباط دوربين ،براي انتقال تصوير بر روي فيبر ،دوربين

مي باشد از طريق پورت شبكه و ) Ethernet(كه داراي پورت شبكه  دستگاه ضبط تصوير



 Media(بوسيله يك سويچ كه داراي ماژول فيبر نوري است يا بوسيله يك مبدل 

Converter (هاي سوكت البته مبدل .تصاوير را بر روي فيبر انتقال دادBNC  به فيبر

  .كردها استفاده كه مي توان از آن استنوري نيز در بازار موجود 

مي توان دوربين را بصورت موضوع فرق مي كند و  ،هاي تحت شبكهاما براي دوربين

و از روي سويچ نيز تصوير را بر روي شبكه  مستقيم و بوسيله كابل شبكه به سويچ انتقال داد

  .فرستاد

فيبر نوري را . هاي كامپيوتري، فيبر نوري استهاي انتقال در شبكهيكي از محيط

متر و پهناي باند  100هاي بيش از كنيم كه نياز به ارتباط بين مسافتهنگامي استفاده مي

ها، نور در اثر انعكاسات كلي در فصل مشترك هسته و غالف در اين فيبر. زياد داريم

)cladding(ها، ديود ليزري و يا ديودمنابع نوري در اين نوع كابل. ، انتشار پيدا خواهد كرد

  .هاي ساطع كننده نور مي باشند

 

قبيل ضد جونده، واير استيل آرمورد، هاي نوري از نظر ژاكت به انواع مختلف از فيبر

همچنين متناسب با محل استفاده به سه گروه . شوندتقسيم مي... ضد آتش، ضد دود و 

هاي پالستيكي و فلزي ، مصارف داخل ساختمان و كانال Indoorمصارف داخل ساختماني 

Indoor/Outdoor  و براي استفاده در فضاي آزاد و دفن در زير زمينOutdoor قسيم ت

  .شوندمي

  هاي نوري در دو گروه عمده ارائه مي گردندفيبر



منظور ارسال يك سيگنال در هر فيبر ه ب): Single-Mode(هاي تك حالته فيبر

 .شوداستفاده مي

منظور ارسال چندين سيگنال در يك فيبر ه ب) : Multi-Mode(هاي چندحالته فيبر

  .استفاده مي شود

بوده و قادر به ) ميكرون قطر  9و  8( يك هسته كوچك هاي تك حالته داراي فيبر

هاي چند فيبر. باشندمي) نانومتر 1550تا  1300طول موج از (ارسال نور ليزري مادون قرمز 

مادون قرمز از  و قادر به ارسال نور) ميكرون قطر  5/62و  50( حالته داراي هسته بزرگتر 

  .مي باشند LEDطريق 

كيلومتر مسافت را پاسخگو  2مگابيت با  100تواند در سرعت  ميهاي مالتي مود فيبر

متر و  300فقط در حدود  5/62هاي مالتي مود هاي گيگابيتي، فيبراما در سرعت. باشد

هاي سينگل مود تا سرعت فيبر. كند متر را پشتيباني مي 550فقط در حدود  50مالتي مود 

ها به البته اين محدوديت. ند پشتيباني كندكيلومتر مي توا 100مگابيت را تا مسافت  100

  .دليل عدم توانايي تجهيزات اكتيو مي باشد

  
  :يك فيبر نوري از سه بخش متفاوت تشكيل شده است

هاي نوري در آن  هسته نازك شيشه اي در مركز فيبر كه سيگنال): Core(هسته  •

 .كنندحركت مي



دور هسته را احاطه  تا بخش خارجي فيبر بوده كه دور): Cladding(روكش  •

  .منعكس شده به هسته مي گردد كرده و باعث برگشت نور

روكش پالستيكي كه باعث حفاظت فيبر در ): Buffer Coating(بافر رويه  •

 .ت و ساير موارد آسيب پذير، استمقابل رطوب

  
-سازماندهي شده و كابلهاي نوري فوق در دسته هائي صدها و هزاران نمونه از رشته

روكش هائي با نام هاي فيبر نوري توسط هر يك از كالف. آورندوجود ميه نوري را بهاي 

Jacket گردندمحافظت مي.  

  تجهيزات فيبر نوري-3-1- 3

براي اتصال بين پچ پنل فيبر نوري و سوئيچ شبكه از پچ كورد : پچ كورد فيبر نوري

مثال پچ كورد . يبر نوري انتخاب شوندبايد متناسب با ف نيزها اين پچ كورد. شوداستفاده مي

براي فيبر  50سينگل مود براي فيبر سينگل مود و پچ كورد مالتي مود براي فيبر مالتي 

هاي مختلفي ها داراي كانكتورپچ كورد. ميكرون 5/62متناسبش و همينطور پچ كورد فيبر 

، 3، 2، 1ها معموال طول اين پچ كورد. ها نصب شده استهستند كه در كارخانه بر روي آن

  .است متر 10و  5



  

هاي خاص كانكتور فيبر نوري بر روي فيبر نوري توسط ابزار: هاي فيبر نوريكانكتور

-MTها عبارتند از برخي از انواع اين كانكتور. دهدمينصب مي شود و امكان انتقال داده را 

Rj  وLC  وSC  وST وVF-45  و سينگل مود نيز تقسيم مي  كه به دو گروه مالتي مود

  .شوند

    

    

  

 آداپتور فيبر نوري واسط بين فيبر نوري كه كانكتور بر روي آن :آداپتور فيبر نوري

پچ پنل مخصوص فيبر قرار  اين آداپتور عموما داخل. نصب شده و پچ كورد فيبر نوري است



يا تك پورت  Duplexپورت  2و انواع مختلف آن متناسب با نوع كانكتور بصورت  گيردمي

Simplex وجود دارد.  

    

  .رودمي كار هدستگاه فيوژن براي اتصال فيبرنوري ب :فيوژن

  

 مزاياي فيبر نوري

 حجم و وزن كم •

 پهناي باند باال •

 .را مي توان افزايش داد هادر نتيجه فاصله تقويت كننده. استتلفات سيگنال كم  •

 هافراواني مواد تشكيل دهنده آن •

 هاي الكترو معناطيسي مدارات ديگرمصون بودن از اثرات القا •



 هادليل عدم وجود پالس الكتريكي در آنه ها بآتش زا نبودن آن •

 بودن در مقابل عوامل جوي و رطوبتمصون  •

 سهولت در امر كابل كشي و نصب •

 مخابراتي آنالوگ و ديجيتالهاي استفاده در شبكه •

 صونيت در مقابل پارازيتم •

 معايب فيبر نوري

 اين مسئله. ب باشندبايست داراي يك پوشش مناسراحتي شكسته شده و ميه ب •

 .شيشه اي كاهش پيدا كرده است/ هاي تمام پالستيكي و پالستيكيبا ظهور فيبر

در . فرآيند دشواري است، اتصال دو بخش از فيبر يا اتصال يك منبع نور به فيبر •

اما اين مسئله باعث  ،هاي ضخيم تر استفاده كردتوان از فيبرچنين حالتي مي

 .خواهد شداد و كم شدن پهناي باند تلفات زي

. در فيبر نوري نمي توان استفاده نموداب عجهت گرفتن انششكل  Tاز اتصاالت  •

 اين .اضافه گردد Detectorبايست بريده شده و يك در چنين حالتي فيبر مي

 .ال را داشته باشددريافت و تكرار سيگن بليتبايست قادستگاه مي

براي . ت اساسي در زمينه فيبر نوري استتقويت سيگنال نوري يكي از مشكال •

، هاي الكتريكي تبديلوري به سيگنالنهاي بايست سيگنالتقويت سيگنال مي

  .دبه عالئم نوري تبديل شو تقويت و مجددا

  بستر اينترنت- 4- 3

در حال حاضر با گسترش شبكه اينترنت در سراسر كشور و امكان دسترسي به 

با  .روش انتقال تصوير استفاده نمود عنوان يكه مي توان از اين روش ب ،اينترنت سرعت باال

هاي ضبط تصوير كه داراي هاي تحت شبكه و همچنين دستگاهتوجه به اينكه دوربين



عنوان ه توانند بمي ،كنندپشتيباني مينيز  هاي شبكه رااستانداردخروجي شبكه هستند و 

نترنت شناخته در دنياي اي) Ip Public( يك دستگاه تحت شبكه با گرفتن آدرس واقعي

گران قيمت  اينترنت داشت كه چون در كشور ما پهناي باند البته بايستي در نظر .شوند

عنوان يك راه حل در مناطقي ه تواند ب اما مي .باال است ،هزينه استفاده از اين روش ،است

  .كه استفاده از ديگر بستر ها امكان پذير نيست مطرح باشد

نكته مهم براي استفاده از اين روش اين است كه چون محدوديت پهناي باند وجود 

هاي ضبط تصويري استفاده شود كه بتوانند تصوير را ها يا دستگابايد از دوربين ،دارد

عنوان مثال از تجهيزاتي استفاده شود ه ب. شودنمايند تا پهناي باند كمتري اشغال  ترفشرده

  .را پشتيباني كنند H.264كه كدك 

  )Wireless(بستر بي سيم - 5- 3

هاي كابلي را  باشد كه به زودي جاي شبكهترين روش مياين روش ارتباطي جديد

ارسال اطالعات از امواج راديويي و در اين روش به جاي استفاده از كابل براي . گيردمي

  .مادون قرمز استفاده مي شود

از اين شبكه مي توان در جاهايي كه امكان كابل كشي وجود ندارد يا كاربران شبكه 

  .در حال حركت و جابه جايي هستند از اين روش استفاده كنند

ر يك تصوير زي. باشدمي Access Pointبراي راه اندازي اين شبكه نياز به يك 

Access Point را نشان مي دهد.  



  
Access Point مي تواند در شعاع  هاين محدود. ها تا يك محدوده اي كار مي كنند

 Access Pointبه محدوده اي كه يك . متر يا بيشتر باشد 250درجه و تا فاصله  360

 Access Pointاربران براي اتصال به ك. شود يك سل گفته مي ،اطالعات را ارسال مي كند

  .بايد روي سيستم خود يك كارت شبكه بيسيم نصب كنند و در محدوده سل قرار گيرند

  :تصوير زير يك كارت شبكه بيسيم را نشان مي دهد

  
براي اينكه با  ،هاي بيسيم توليد مي شوندهايي كه براي استفاده در شبكههدستگا

 ،تداخل نكنند و روي همديگر ايجاد نويز نكنند... امواج ديگر مانند راديو و تلويزيون و

  :جدول زير را ارائه كرده است IEEEموسسه مهندسي 

 استاندارد سرعت فركانس محدوده



 5GHz 54 Mbps IEEE 802.11a فوت 150

 GHz 11Mbps IEEE 802.11b 2.4 فوت 300

 2.4GHz 54 Mbps IEEE 802.11g فوت 300

  


