
 
 

 

 طراحي و نصب دوربين هاي مداربسته تحت شبكه

 چيست ؟ CCTVآيا مي دانيد 

نياز ما به افزايش امنيت انسانها و اموال آنها باعث بوجود آمدن و توسعه وسيع دوربينهاي امنيتي در سطح خانه ها ، ادارات ، 
ديگر شد . در اين زمان ، دوربين هايي با نام  مدارس ، بيمارستانها ، فرورشگاهها ، مراكز خريد و فروش و بسيار از مكانهاي

CCTV بوجود آمدند كه نمايانگر”Close Circuit  بودند . يعني تصوير اين دوربين ها  "مداربسته"به معناي دوربينهاي�
نمايش داده نمي شد .در سالهاي اخير اينترنت باعث تغيير در مسير توسعه �  Public Network“در شبكه هاي عمومي 

) گويند. كه IP Cameraيا همان ( "آي پي "ربينهاي امنيتي ناظر شده است . بنابراين به آنها دوربين هاي مبتني بردو
) و يا شبكه اي با پهناي باند خانگي وصل مي شوند و تصاوير ويدئويي Ethernet Networkمستقيما به شبكه هاي اترنت (

امروزه در مراكز صنعتي و اداري جهت نظارت بر محيط فيزيكي و نظارت بركار را به صورت زنده از اينترنت به مقصد مي برند. 
 closedتر بـه وفـور از سيستمهاي تـلويزيوني مـداربسته (كاركنان ياكـارگران در جـهت كنترل و مديـريت بهـتر و كارآمـد

circuit TV)(CCTVي نيز شوند. گاهي نيز ناميده ميشود.اين سيستمها به عنوان سيستمهاي كنترل تصوير) استفاده مي
شود. در محلهايي مانند بانكها ـ ادارات ـ دانشگاهها (تجهيزات ويدئويي مدار بسته) ياد مي CCVEاز اين سيستمها با مخفف 

ر و د  ـ كارخانجات ـ فروشگاههاي بزرگ ـ فروشگاههاي فروش اجناس گرانقيمت مانند طالفروشيها ـ در سوپرماركتهاي بزرگ
ها اين سيستمها را ميتوان نصب و مورد استفاده قرار داد. استفاده از اين سيستمها در منازل رل ترافيك خيابانها و چهارراهكنت

مسكوني رواج چنداني نيافته است ولي با پا به عرصه گذاشتن سيستمهاي تصويري كه قادرند حركت را در محدودة تحت نظارت 
ا توسط سنسورهاي خاصي تحريك شده و شروع به ضبط فيلم از محل بنمايند انتظار سيستم تشخيص و اعالم خطر نمايند ي

رود كه استفاده از اين سيستمها در منازل مسكوني نيز گسترش بيايد. به اينگونه سيستمها هم اكنون اصطالح دزدگير مي
توسط دوربينهاي مدار بسته دريافت به اين صورت است كه ابتدا تصاوير  CCTVشود. اصول كار سيستمهاي تصويري اطالق مي

شود. همچنين براي ضبط و يا تغيير نحوه نمايش روي مانيتور شده و براي نمايش و پخش به مانيتور يا تلويزيون انتقال داده مي
صاوير و پخش همزمان تصاوير دوربينها روي مانيتور و كنترل از راه دور دوربينها نيز تجهيزات و امكاناتي وجود دارد. چون ت

يون گويند بر خالف تلويزباشد لذا به آنها تلويزيون مدار بسته ميدريافت شده از اين سيستمها براي بينندگان محدودي مي
باشد. با توجه به تنظيماتي كه روي دوربينها و ساير ) كه جهت پخش تصاوير براي عموم ميBroadcast TVعمومي (

  در شرايط جوي متفاوت و در روز و شب نيز كارآيي خوبي دارند.تجهيزات ميتوان انجام داد اين سيستمها 

 مزاياي استفاده از دوربين هاي مدار بسته

 نظارت, حفاظت , كنترل و مديريت مراكز تجاري , صنعتي , اداري و مسكوني 

 حفاظت از منابع مالي و تجهيزات 

 كاهش هزينه هاي ناشي از بازديدهاي فيزيكي 

 باالتر نيروي انساني  اركنان و بازدهمديريت و كنترل دقيق ك 

 ضبط طوالني مدت تصاوير و قابليت بازبيني تصاوير ضبط شده با توجه به زمان و تاريخ دلخواه 

 نظارت و كنترل محل كار از هر كجاي دنيا 

 



 
 

 

 

 آشنايي با دوربين هاي مدار بسته

ها، ها، فروشگاهشود. موزهردد و اماكن پرخطر استفاده ميها براي حفاظت و نظارت بر اماكن مهم، اماكن پرتامروزه از اين سيستم
 ها مجهزها و مدارس از ديگر اماكني است كه به اين سيستمآهن و حتي بيمارستانهاي مترو و راهها، ايستگاهها، فرودگاهزندان
 تر مجرمان فراهم خواهد بود.اند. با وجود اين سيستم، امكان شناسايي و تعقيب راحتشده

نظارت  ها بر كار نيروهاي خودهاي مداربسته، كاركرد نظارتي است. امروزه مديران زيادي بوسيله اين سيستمكاركرد ديگر سيستم
  هاي مداربسته استوار است.دارند. همچنين كنترل ترافيك شهرها نيز بر اساس اين كاركرد سيستم

 ارزشمنددر باره استفاده امن از اين ابزار ارتباط حاميـم توصيه 

راي استفاده از اين دوربينها حتما ازرمزگذاري بر روي سيستم استفاده كنيد و هرگز تصوير آنهارابر روي اينترنت بدون ب .۱
 نكنيد. Broadcastرمز 

يكبار كه دوربينها را به صورت امن تنظيم كرده و آنها را نصب كرديد ، به صورت تستي تالش كنيد كه از خارج شبكه  .۲
نها متصل شويد اگرتوانستيد اين كار را انجام دهيد حتما براي امن تر كردن سيستم شبكه اي خود فكري به اين دوربي

 بكنيد .

 Firewallگر دوربين ها به نحوي تنظيم شده اند كه بر روي اينترنت تصوير را انتقال دهند ، در اين حالت حتما از ا .۳
يمات با ما از اين تنظ. (توجه كنيد كه هيچكس غير از خود ش استفاده كرده و آنرابه صورت بسيار دقيقي تنظيم كنيد

   )خبر نباشد

انتهاي كليه مسيرهايي كه احتمال دارد بوسيله آن افراد غير مطمئن به اين شبكه دسترسي داشته باشند را مسدود  .۴
ت ر در زمينه امنيكنيد در اين حالت شما مي توانيد از چك ليست هاي امنيتي استفاده كنيد و يا از شركتهاي مشاو

  شبكه هاي كامپيوتري كمك بخواهيد.

شما را در اين راه پر  "حاميم شبكه"گروه قابل توجه سازمان هايي كه مي خواهند از اين تكنولوژي ارزشمند استفاده كنند 
 شتاب ياري مي نمايد

 دوربين هاي تحت شبكه انواع

 .تقسيم كرد Outdoor و Indoor دوربين هاي تحت شبكه را مي توان به دو دسته

 داشته باشند تا ميزان نور ورودي به سنسور را تنظيم كند. بعضي دوربين هاي Auto Iris بايد لنز Outdoor دوربين هاي
Outdoor  نياز به Housing ) هاوسينگ يا پوشش محافظ) دارند. درحالي كه بعضي مدل ها با بدنه ي مقاوم ساخته مي

كه نياز به محافظت داشته باشند هم وجود دارد. براي  Indoor شوند. درضمن امكان استفاده از هاوسينگ براي دوربين هاي
 .د داردمحافظت در محيط هاي پرگردو غبار و مرطوب يا مواردي كه امكان خرابكاري وجو

  (PTZ Dome)، اسپيد دام يا پي.تي.زد دام (PTZ)، پي.تي.زد (Fixed Dome)، دام ثابت (Fixed)ثابت: انواع

    



 
 

 

  

 تحت شبكه ثابت دوربينهاي

دوربين ثابت دوربيني است كه پس از نصب امكان تغيير زاويه ديد دوربين وجود ندارد. 
. در بعضي موارد نياز است كه دوربين نوع معمول آن دوربيني با بدنه و لنز جداگانه است

زياد در ديد باشد. اگر چنين باشد، دوربين هاي ثابت بهترين انتخاب هستند زيرا هم خود 
دوربين و هم زاويه اي كه در آن جهت قرار گرفته است كامال مشخص هستند. مزيت ديگر 

ن مي توان دوربياين نوع دوربين ها امكان تعويض لنز در آنهاست. براي محافظت بيشتر 
 .هاي ثابت را در هاوسينگ قرار داد

  (Fixed Dome)تحت شبكه دام ثابت دوربينهاي

 نيز ناميده مي شوند، اساساً از يك دوربين ثابت Mini Dome دوربينهاي دام ثابت، كه

Fixed تشكيل شده كه از قبل در يك هاوسينگ گنبدي شكل (Dome)  قرار گرفته
دوربين به هر سمتي وجود دارد. مزيت اصلي اين نوع دوربين در است.امكان تغيير جهت 

طراحي آن است، زيرا كه تشخيص جهتي كه دوربين در آن قرار دارد سخت است. همچنين 
دوربين از دستكاري مصون است. يكي از محدوديتهاي دوربينهاي دام ثابت اين است كه 

ه مي گردند، و حتي اگر هم لنز قابل اين نوع دوربين ها به ندرت با لنز قابل تعويض ارائ
ارائه مي  Varifocal تعويض داشته باشند انتخابهاي بسيار محدودي براي لنزها وجود دارد. اگرچه با اين نوع دوربينها لنزهاي

 خرابكاري-ضدشود كه امكان تنظيم پهنه ي ديد دوربين را فراهم ميكند. بدنه ي اين نوع دوربين ها انواع گوناگوني از جمله انواع 
(Vandal Resistant) يا بدنه هاي IP-66 دارد. اين دوربين ها اغلب روي سقف نصب ميشود و نياز به هاوسينگ ندارند. 

  PTZ تحت شبكه دوربينهاي

يا به صورت خودكار و يا بصورت دستي زاويه دوربين از راه دور قابل تغيير است. امكان 
باال و پايين عالوه بر زوم كردن وجود دارد. دوربين تغيير زاويه دوربين به چپ و راست، 

 .دارند (ePTZ) و غيرمكانيكي (Mechanical) دو نوع مكانيكي PTZ هاي
مكانيكي امكان تغيير زاويه دوربين به چپ و راست، باال و پايين عالوه  PTZ دوربينهاي

ويه ور مي تواند زابر زوم كردن را به صورت اتوماتيك و دستي دارند. به صورت دستي اپرات
اكثرا در  PTZ و زوم دوربين را مثال براي دنبال كردن يك فرد تغيير دهد. دوربين هاي

مواردي استفاده مي شوند كه يك اپراتور براي كنترل دوربين باشد و قابل تشخيص بودن جهت دوربين مهم نيست. مقدار زوم 
است. امكان نصب اين نوع دوربين ها بر روي سقف و  26x تا 10x بين PTZ دوربينهاي (Optical Zoom) اپتيكال

  .ديوار وجود دارد

امكان گردش  PTZ اين است كه به خاطر محدوديت مكانيكي دوربين هاي  PTZ Dome و PTZ تفاوت دوربين هاي
 فاوت ديگر دوربينهايدرجه را ندارند، يعني امكان دنبال كردن فردي كه دايره وار به دور دوربين مي چرخد وجود ندارد. ت ۳۶۰

PTZ و PTZ Dome اين است كه دوربين هاي PTZ براي حركت اتوماتيك دائم يا به اصطالح Patrol يا Guard 
Tour ساخته نشده اند. 

  

  



 
 

 

 

درجه (در برخي موارد بيشتر)  ۱۸۰تا  ۱۰۰غيرمكانيكي با استفاده از سنسورهاي مگاپيكسلي زاويه هايي از  PTZ دوربينهاي
هند. اين نوع دوربينها به اپراتور اين امكان را ميدهد كه بدون استفاده از كنترلهاي مكانيكي روي تصوير زوم كند را پوشش ميد

؛  (ePTZ) و يا به چپ و راست و باال و پايين حركت كند. مزيت اين نوع خاص اين است كه به خاطر عدم وجود اجزاء متحر
ر بخشي از تصوير بدون وقفه است در حالي كه در دوربين هاي معمولي اين خرابي دوربين كمتر مي شود. همچنين زوم كردن د

ثانيه طول ميكشد. بعالوه جهت دوربين با تغيير زاويه آن تغيير نمي كند. براي دريافت كيفيت مطلوب ميزان  ۱عمل حداقل 
 .پيشنهاد مي شود 3x ر زومدرجه حداكث ۱۴۰مگاپيكسلي با زاويه ديد  ۳زوم بايد محدود باشد، مثال براي يك دوربين 

  

   Speed Dome) �(PTZ Domeتحت شبكه اسپيد دام دوربينهاي

پوشش بيشتر و قابليت بهتري براي حركت به باال و پايين و  PTZ Dome دوربينهاي
درجه  ۱۸۰درجه، تغيير زاويه  ۳۶۰چپ و راست و همچنين زوم دارند. امكان چرخش 

به خاطر طراحي كه امكان مشاهده  (PTZ Dome) عمودي. دوربينهاي اسپيد دام
زاويه دوربين را نمي دهد (به ويژه در دوربينهاي دامي كه شيشه آنها پوشش دودي دارند). 

مناسب تر هستند.  (Guard Tour, Patrol) اين نوع دوربين ها براي حركت دائم
ود. دوربين ثابت ش ۱۰   با حركت دائم مي تواند جايگزين PTZ Dome يك دوربين

 ۹وضعيت قابل مشاهده است و  ۱۰تنها مشكل اين است كه در هر زمان فقط يكي از 
 دوربينهاي (Optical Zoom) وضعيت باقيمانده حفاظت شده نيستند. زوم اپتيكال

PTZ Dome 10 بينx  36تاx است.دوربين هاي PTZ Dome  اكثرا در مواردي استفاده مي شوند كه يك اپراتور براي
روي دكل و يا گوشه  Outdoor روي سقف و در محيطهاي Indoor ين باشد. اين نوع دوربين ها در محيطهايكنترل دورب

، بر خالف دوربين هاي آنالوگ دام، همه ي كنترل PTZ Dome ي ساختمان نصب مي شوند. در دوربين هاي تحت شبكه
 نيست RS-485 روي شبكه ارسال ميگردند و نياز به نصب كابل هاي PTZ هاي

 

 


