
 
 

 

اگر در حال طراحي يك سيستم مديريت تصويري ( دوربين مداربسته ) براي محلي هستيد كه تا كنون هيچ دوربين در آن نصب 
است. اين دوربينها در مدلها و با كاربرد هاي   NetworkCamera ( IP Camera(  نشده است، بهترين گزينه براي شما

براي هر كاربردي و تقريبا براي هر سيستم با هر اندازه اي مي توان دوربين مناسب متنوعي وجود دارند با اين گوناگوني، امروزه 
  را يافت.

  انواع دوربين هاي تحت شبكه:

  :Fixed Network Cameras دوربين هاي تحت شبكه ثابت
دارند.  سنتي اين دوربين ها كه شامل يك بدنه و يك پايه هستند از نظر شكل ظاهري شباهت بسياري به دوربين هاي آنالوگ

در بعضي از كاربرد ها ديده شدن دوربين و جهت ديد آن امري مطلوب است. در چنين كاربردهايي بهترين گزينه استفاده از 
دوربين هاي ثابت است. مزيت ديگر اين دوربين ها اين است كه اغلب آنها لنزهاي قابل تعويض دارند و مي توان لنز دوربين را 

  و پوشش مناسب استفاده كرد. Housing انتخاب كرد. براي حفاظت از دوربينهاي ثابت مي توان ازمتناسب با كاربرد آن 

  :Fixed Dome Network Cameras دوربين هاي تحت شبكه ثابت دام
هم ناميده مي شوند، شامل يك دوربين ثابت نصب شده داخل يك هاوسينگ كروي شكل   Mini dome  اين نوع دوربينها كه

ناميده مي شود، هستند. مي توان اين دوربينها را به راحتي به هر جهت چرخاند و ثابت كرد. مهمترين   Dome اصطالحاكه 
مزيت آنها اين است كه ظاهري يكپارچه و مستقل دارند و معموال اين دوربين به گونه اي ساخته مي شوند كه از دخالت ها و 

مانع مشاهده جهت ديد دوربين مي شوند. با اين وجود دستكاري هاي مخرب افراد جلوگيري مي كنند و همچنين 
معموال لنز قابل تعويض ندارند و اگر تعوض لنز ممكن باشد نيز اندازه لنز با فضاي داخل پوشش   Fixed dome  دوربينهاي

  كروي محدود شده است.

  : PTZ دوربين هاي تحت شبكه
اپتيك و ديجيتال بصورت كنترل دستي و اتوماتيك را دارند. در حالت اين دوربينها قابليت حركت افقي ، عمودي و همچنين زوم 

مي تواند به عنوان مثال در يك محيط فروشگاهي براي تعقيب يك فرد مورد استفاده قرار   PTZ  كنترل دستي، يك دوربين
اتوماتيك دائمي درجه كامل هستند و براي حركت   ۳۶۰  گيرد اين دوربينها جهت ديد مشخص ندارند و داراي امكان حركت

 برابر است. ۲۶تا  ۱۸اين دوربينها معموال بين  زوم اپتيك ساخته شده اند.

  (تحت شبكه) :  IP مروري بر سيستم هاي نظارت تصويري مبتني بر

؛ دياگرام انواع تجهيزات ۱-۱   : بلو

۱-۱-۱  Analogue CCTV system using VCR :  
مورد استفاده قرار مي   Video CassetteRecorder (VCR)  همراه هاي مورد آنالوگ به  CCTV  در اين سيستم ها

بين   مولتي پلكسر  يا Quad  گرفتند كه در واقع شامل يك سيستم كامال آنالوگ مي باشد. در سيستم هاي بزرگ تر يك
ضبط   VCR  قرار داده مي شود. اين سيستم ها اين امكان را فراهم مي آورند كه چندين دوربين برروي يك VCR  دوربين و

  شود اما با سرعت پايين.تر. براي ديدن تصاوير نيز يك مانيتور آنالوگ مورد استفاده قرار مي گرفت.



 
 

 

 

۱-۱-۲  Analogue CCTV Systems using DVR :  
نوار ويدئو توسط يك هارد درايو   DVR  استفاده مي شود. در  )DVR) Digital Video Recorder  در اين سيستم از

بنابراين نياز است كه اطالعات ويدئو ابتدا ديجيتال شده و فشرده شود و سپس بر روي هارد ذخيره سازي جايگزين شده است. 
تايي مي باشد. بنابراين اين سيستم ها خود ۱۶، و يا  ۹،  ۴ها داراي چندين ورودي مي باشند كه معموال   DVR  شود اكثر

  نيز مي باشند.  Multiplexer وQuad حاوي
۱-۱-۳ CCTV systems using network DVR Analogue :  

اين سيستم در واقع يك سيستم نيمه ديجيتال بوده كه داراي يك پورت اترنت نيز مي باشد. وقتي كه تصاوير در 
ديجيتال و فشرده شد، مي تواند برروي شبكه كامپيوتري به يك كامپيوتر راه دور ارسال گردد. بعضي از سيستم   DVR  داخل

توانند تصاوير ذخيره شده و هم تصاوير زنده را نمايش دهند. اما برخي ديگر فقط اطالعاتي كه ذخيره شده است را ها هم مي 
مخصوص براي ديدن تصاوير دارند. اما برخي ديگر  Client مي توانند پخش نمايند. عالوه بر اين برخي از سيستم ها نياز به يك

  از مرورگرهاي استاندارد استفاده مي كنند.
۱-۱-۴ Video Server Network Video systems using Analogue Camera: 

همان طور كه ذكر گرديد يك مزيت بزرگ ويدئو سرور اين است كه بسيار انعطاف پذير بوده و دوربين هاي آنالوگ فعلي مي 
 ارسال نمايند. بنابراين با استفاده ازتوانند به صورت زمان واقعي اطالعات خود را به دور دست و از طريق يك شبكه كامپيوتري 

ويدئو سرور اطالعات تصاوير به صورت زنده مي تواند به هر مكاني منتقل گردد. مزيت هاي ويدئو سرور را مي توان به صورت زير 
  برشمرد:

 دسترسي از راه دور به تصاوير با استفاده از شبكه هاي كامپيوتري �

 راحتي يكپارچه سازي سيستم ها �

 اهش هزينه ها با استفاده از بستر موجود شبكه سادگي معماري سيستمك �

 سرعت زياد در جستجوي تصاوير ذخيره شده �

با استفاده از ويدئو سرور تصوير ابتدا ديجيتال شده و به صورت تصاوير ديجيتال برروي يك شبكه كامپيوتري ارسال مي گردد 
برروي اترنت استاندارد   PAL فريم بر ثانيه را در حالت ۲۵و   NTSC  برثانيه را در حالتفريم  ۳۰يك ويدئو سرور مي تواند تا 

ارسال نمايد. اين سيستم مي تواند بيش از يك ورودي آنالوگ داشته باشد و ساير قسمت هايي مانند ديجيتال كننده تصوير، 
باشد. در اين سيستم ها از يك ويدئو سرور، يك  فشرده ساز تصوير، وب سرور، رابط شبكه و سريال از قسمت هاي ديگر آن مي

سوئيچ شبكه و يك كامپيوتر با نرم افزار مديريت ويدئو استفاده مي شود. دوربين آنالوگ به ويدئو سرور متصل مي شود و سپس 
 PC به يك هديجيتال و فشرده مي گردد. ويدئو سرور سپس به شبكه متصل شده و اطالعات ويدئو را با استفاده از سوئيچ شبك

   ارسال مي كند. استفاده از اين سيستم داراي مزيت هاي زير مي باشد:

  استفاده از شبكه هاي استاندارد و سخت افزار كامپيوتري براي ذخيره سازي و مديريت تصاوير  �
  قابليت توسعه آسان �

 

 

 



 
 

 

 

۱-۱-۵ Network Video systems using network camera    

كامپيوتر در داخل يك واحد مي باشد. اين دوربين ها درداخل خود ديجيتايزر و فشرده ساز داشته و در واقع تركيب دوربين و 
معمولي با يك نرم افزار مديريت   PC  داراي رابط شبكه نيز مي باشند. اين اطالعات از طريق شبكه منتقل شده و برروي يك

  شرح زير مي باشد:ويدئو ذخيره سازي مي شود. مزيت هاي استفاده از اين سيستم به 

 رزولوشن باال �

 كيفيت پايدار تصوير �

  قابليت توسعه آسان �

 برخي از مزاياي اصلي ۱-۲

 : interlace پاياني بر مشكل ۱-۲-۱

) هر تصوير را دو بار و با تاخير زماني اسكن PAL/NTSC  دوربينهاي آنالوگ به دليل محدوديت استاندارد در مورد استفاده (
؛ ميشود . در مقابل دوربينهاي تحت شبكه كل تصوير را در آن واحد اسكن ميكنند كه  باعث افت شديد كيفيت تصاوير متحر

؛ را بدون نويز و اعوجاج نشان ميدهد.   كرده و در نهايت يك تصوير متحر

 يا تامين برق مصرفي دوربين از طريق كابل شبكه :  Power Over Ethernet امكان ۱-۲-۲

سيستم استاندارد عالوه بر كاهش هزينه هاي اجرايي ، خرابي هاي ناشي ازگستردگي سيستم را به حداقل پشتيباني از اين 
 مركزي را بسيار ساده و كم هزينه مي سازد. UPS ميرساند. بطوريكه استفاده از

 رزولوشن مگا پيكسل ۱-۲-۳

اين امر بدليل محدوديت تعداد خطوط است . در حاليكه مگاپيكسل دارند كه  ۰,۴دوربينهاي آنالوگ حداكثر رزولوشني برابر با 
  دوربينهاي تحت شبكه داراي رزولوشن باالي يك مگاپيكسل بسيار زياد هستند.

 . دوربينهاي هوشمند :۱-۲-۴

دارند . عالوه بر اين امكان مديريت آالرم با قابليت   motion detection دوربينهاي تحت شبكه توانايي تشخيص حركت يا
امكان وصل انواع سنسورهاي مختلف اعم از دود و   I/O تنظيم حساسيت و موقعيت حركت در تصوير نيز وجود دارد . وروديهاي

  گاز را به دوربين ميدهد.

   انتقال همزمان صدا و تصوير و سيستم كنترلي دوربين بر پايه يك كابل شبكه : ۱-۲-۵

ه اين است كه عالوه بر برق و آالرم هاي ناشي از سنسورهاي آنالوگ مثل يكي از ويژگيهاي بسيار جذاب دوربين هاي تحت شبك
اعالم حريق دودي و گازي، سنسورهاي نوري و ... ، مي تواند همزمان بر روي يك كابل شبكه صدا، تصوير و فرمانهاي مربوط 

، زمان اجرا  Passive كاالها و خدماتدوربين ها را نيز منتقل نمايند. اين قابليت عالوه بر كاهش هزينه چشمگير   P/T/Z به
  را نيز به شدت كاهش داده و امنيت ارسال و كنترل تصاوير و صداها را نيز افزايش مي دهد.

   داراي سيستم صداي دو طرفه جهت ضبط و پيجينگ افراد : ۱-۲-۶

 
 



 
 

 

 
 
 

بوده و صدا  )Built in(  دروني يكي ديگر از امكانات موجود در قالب دوربين هاي تحت شبكه آن است كه داراي ميكروفونهاي
امكان ارسال صوت را به راحتي  Speaker  را از محيط منتقل مي كنند. همچنين با پيش بيني خروجي صوتي جهت اتصال به

فراهم آورده است. اين امكان به جهت ايجاد سيستم پيجينگ در سالنهاي توليد و نيز تشكيل اتاق فرمان در خطوط توليد و 
  نظامي مورد استفاده است. مراكز صنعتي و

  امنيت انتقال تصاوير : ۱-۲-۷
هاي ناشناس از تصوير دوربينهاي تحت شبكه محافظت   IP سدي از كلمات عبور مختلف و رمزگزاري هاي پيچيده و فيلتر كردن

 برساند.ميكند. عالوه بر اين اطالعاتي به تصاوير اضافه كرده كه اصالت آن را به مراجع قانوني به اثبات 

  : IP زيرساخت كامال اقتصادي وقابل انعطاف مبتني بر ۱-۲-۷
با يك دوربين آنالوگ برداشت مي شود و در اغلب موارد بر روي آن تبليغات   IP  علي رغم آنچه با مقايسه قيمت يك دوربين

اعم از خريد   Passive هايگسترده اي صورت مي گيرد، به ويژه در پروژه هاي بزرگ به دليل كاهش بسيار گسترده هزينه 
انواع كابلهاي صوت، تصوير برق، هزينه هاي كابل كشي مربوطه و نيز هزينه هاي انواع ترانكينگ با لوله هاي فلزي و پلي اتيلن 
و نيز حفاري هاي مختلف مورد نياز و بتّبع كاهش چشمگير زمان اجراي پروژه، در مجموع هزينه هاي اجراي پروژه در مقايسه 

  بليتها و امكانات گسترده موجود، كامال اقتصادي به نظر مي رسد.با قا
 


