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 يتیریمد يراھنما
 انتخاب سیستم نظارت تصویري نکات مھم در

 
 
 

 مقدمھ -1
حث  ھم در ب بزاري م نوان ا بھ ع پیش  سالیان  صویري از  ظارت ت ھاي ن ستم  سی

با توجھ بھ سابقھ . نظارت و ایجاد امنیت مورد استفاده قرار گرفتھ اند
سیار  ھاي ب شرفت  حوالت و پی ھا، ت ستم  ین سی حوزه طوالني ا ین  یادي در ا ز

صورت پذیرفتھ است كھ اطالع از روند این پیشرفت ھا، آخرین دستاوردھا و 
تكنولوژي ھا، نكات مھم در یك سیستم نظارت تصویري و موارد بسیار دیگر 
خاب و  حال انت كھ در  ساني  مدیران و كارشنا بھ  شایاني  مك  ند ك مي توا

در ھمین راستا در . باشد پیاده سازي یك سیستم نظارت تصویري مي نمایند،
 . ادامھ بھ صورت مختصر بھ بخشي از مھم ترین موارد اشاره مي گردد

 

 مراحل استاندارد جھت اجراي یك پروژه نظارت تصویري -2
ید در  كھ با ھایي  یت  ترین فعال شي از مھم صھ بخ صورت خال بھ  خش  ین ب در ا

پذیرد  صورت  صویري  ظارت ت پروژه ن جراي  عد از ا حین و ب بل،  مورد ق را 
در  .مي باشد )1(خالصھ این گام ھا بھ صورت فلوچارت . بررسي قرار مي دھیم

مي  قرار  سي  مورد برر چارت را  ندرج در فلو موارد م كدام از  ھر  مھ  ادا
 .دھیم

 

 بررسي تئوري و اجزاي اصلي سیستم 2-1
در ابتداي طرح، باید مطالعات جامعي برروي مبحث سیستم ھاي نظارت 

استانداردھا و تكنولوژي ھاي روز دنیا صورت پذیرد تا تصویري، اجزا، 
 . دامنھ موضوع و ابعاد بھ خوبي روشن گردد

 

 جمع آوري اطالعات شركت ھاي موجود 2-2
جود و در  صوالت مو ھا و مح شركت  عات  گردد اطال سعي  ید  لھ با ین مرح در ا
عات  سایر اطال غات و  جالت، تبلی نت، م یق اینتر كان از طر حد ام سترس تا د

 . وجود جمع آوري گرددم
 

 RFPتھیھ  2-3
یز  ستم و ن كاربران سی سایر  ست و  ندیھاي حرا ساس نیازم بر ا مھ  در ادا

تھیھ گـردد و  RFPاطالعات استخراج شده از مرحلھ بررسي تئوري سیستم، یك 
 .بھ شركت ھاي معتبر ارسال گردد

 

 دریافت اطالعات محصوالت در دسترس 2-4
ني و اقتصادي دریافت شده از شركت ھا و مطالعھ بر اساس اطالعات اطالعات ف

دقیق مستندات مذكور،  نكات ابھام آنھا نیز از طریق ارتباط مداوم با 
 .شركت ھا برطرف گردد

 

 تست عملي دوربین ھا در مكان ھاي واقعي با نظارت كاربران نھایي  2-5
ن خاب، توانم لھ انت ید در مرح ستم با ھایي سی كاربر ن كھ  یل  ین دل دي بھ ا

في از  ھاي مختل مارك  ید،  مس نما یك ل صویري را از نزد ظارت ت ستم ن سی
دوربین ھا با ویژگي ھاي گوناگون در محل ھاي مختلف مورد نظر در شرایط 
شبیھ سازي شده واقعي و با حضور كارشناسان حراست و كاربران نھایي مورد 

 . تست و بررسي قرار گیرد
 سایر سیستم ھا بررسي سیستم از لحاظ سازگاري با  2-6

ترل  ساختماني، كن سیون  ند اتوما گري ھمان ھاي دی ستم  كھ سی صورتي  در 
دسترسي، حضور و غیاب، اعالم حریق و غیره در سازمان وجود داشتھ كھ نیاز 
باشد با سیستم نظارت تصویري یكپارچھ گردد، در این مرحلھ باید بھ این 

 .یكپارچھ سازي توجھ گردد
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رھاي مختلف سیستم از لحاظ تئوري و تجربیات موجود بررسي دقیق پارامت 2-7
 جھاني

بعد از این كھ دایره انتخاب محدودتر گردید، در این مرحلھ پارامترھاي 
مختلف سیستم از قسمت ھاي سخت افزاري تا نرم افزاري بھ صورت دقیق و جز 
گذار در  تاثیر  ھم و  ھاي م شاخص  تا  یرد  مي گ قرار  سي  مورد برر جز  بھ 

 . ارت تصویري استخراج گرددسیستم نظ
 

 بررسي كلي استانداردھاي در دسترس 2-8
جزاي  مورد ا سترس در  ستانداردھاي در د ید ا سعي گرد ید  لھ با ین مرح در ا

 .مختلف سیستم نظارت تصویري مورد توجھ و بررسي قرار گیرد
 

 مقایسھ فني و اقتصادي راه حل ھاي بھینھ از جھات مختلف 2-9
ست آمده فني و اقتصادي از مارك ھاي مختلف سیستم ھاي بر اساس اطالعات بد

ید مقایسھ اي از لحاظ فني و اقتصادي بین آنھا صورت  صویري، با نظارت ت
ھاي  شاخص  بر  عالوه  سھ  ین مقای ھم در ا ھاي م لھ پارامتر كھ از جم پذیرد 
فني، مي توان بھ مواردي ھمانند ھزینھ نھایي سیستم، كارآیي و كیفیت، 

ت و نگھداري، ھزینھ گسترش سیستم، قابلیت اطمینان و موارد ھزینھ تعمیرا
 . بسیار دیگر اشاره نمود

 

 انتخاب راه حل، محصول و شركت نھایي 2-10
بر اساس بررسي ھاي صورت گرفتھ و نیز جلساتي با حضور شركت ھایي كھ بھ 
عنوان كاندیدھاي نھایي انتخاب مي گردند و نیز ارتباطات مداوم با آنھا 

 .ل و شركت مناسب انتخاب مي گرددمحصو
 

 مستند سازي كلیھ خواستھ ھا از سوي حراست و كاربر نھایي 2-11
جھت تكمیل خواستھ ھا و نیز طراحي نھایي، كلیھ خواستھ ھاي حراست و یا 

 .كاربران نھایي باید مستند گردد
 

 مكان یابي دقیق محل ھاي نصب 2-12
در طول طراحي معموال جابجا مي با توجھ بھ این كھ محل ھاي دوربین ھا 

بین،  باالبر و دور ند  تي ھمان ستفاده از تجھیزا با ا لھ  ین مرح گردد، در ا
قرار  فق  مورد توا ھا  بین  صب دور ھایي ن حل ن مورد م كھ در  ھایي  كان  م
ھایي، در  كاربران ن یا  ست و  سان حرا ضور كارشنا با ح ند را  تھ ا نگرف

سي  مورد برر لف  ھاي مخت یھ  ھا و زاو فاع  تا ارت قرار داد  صویري  ست ت و ت
 . مكان ھاي دقیق و زاویھ ھاي نصب مشخص گردد

 

 اجراي كلیھ امور مربوط بھ نصب 2-13
در این مرحلھ كار بستر سازي سیستم شامل كنده كاري، مسیر كشي و لولھ 

ھمچنین طراحي دكل ھا . گذاري براي عبور كابل ھا، نیز انجام مي پذیرد
ھمچنین سایر . اي تخصصي نیز باید صورت پذیردبا استفاده از نرم افزارھ

، برق گیر و غیره نیز بھ موازات این UPSتجھیزات ھمانند بستر ارتباطي، 
 .مرحلھ باید انجام پذیرد

 
 
 
 

 تست و راه اندازي سیستم 2-14
در این مرحلھ كلیھ تجھیزات مرتبط با طرح ھمانند دوربین ھا، سیستم ھاي 

كزي فزار مر نرم ا باطي،  ندازي و ارت صب و راه ا یره ن ترل و غ تاق كن ، ا
 .مشكالت احتمالي بر طرف مي گردد

 

 تھیھ كلیھ نقشھ ھا و مستندات سیستم 2-15
جھت كاركرد مداوم، صحیح و دقیق پروژه، نقشھ ھاي نھایي و تمامي گام ھا 

 .و اطالعاتي كھ در طول پروژه بدست آمده است با مستند گردد
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 سیستمتھیھ اصول كاربري  2-16
ستفاده از  حوه ا ساختار و ن قوانین،  گذار  تاثیر  سیار  سائل ب كي از م ی

بھ ھمین دلیل در این مرحلھ كلیھ قوانین و دستور العمل . سیستم مي باشد
ھاي مربوط بھ استفاده بھینھ از سیستم فراھم مي گردد و آموزش ھاي الزم 

 . بھ كاربران سیستم داده مي شود
 

 نامھ تعمیر و نگھداريتھیھ ساختار و بر 2-17
یكي از مباحث بسیار تاثیر گذار بر باال بردن قابلیت اطمینان و پایداري 
سیستم، مبحث تعمیرات و نگھداري از سیستم مي باشد كھ خود شامل انواع 

گردد مي  ھا  في از روش  یرات و . مختل ساختار تعم یین  لھ تع ین مرح در ا
د سازي تغییرات و تعمیرات و نگھداري، برنامھ و استراتژي ھا، نحوه مستن
 . آموزش پرسنل تعمیر و نگھداري صورت مي پذیرد

 

 مستند سازي و بھ روز رساني اطالعات جمع آوري شده در طول پروژه 2-18
جھت ثبت ھر گونھ تغییرات و یا توسعھ سیستم و نیز اطالع از پشرفت ھاي 

دسازي ھا و بھ مختلف در حوزه سیستم مربوطھ باید بھ صورت منظم این مستن
 .روز رساني ھا انجام پذیرد

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مكان یابي دقیق محل 
 ھاي نصب

 تست تصویري قبل از نصب

اجراي كلیھ امور مربوط 
 بھ نصب

تست و راه اندازي 
 سیستم

تھیھ كلیھ نقشھ ھا و 

مستند سازي كلیھ 
خواستھ ھا از سوي 

نھایيحراست و كاربر   

تعریف اولیھ 
 مسالھ

بررسي تئوري و اجزاي 
 اصلي سیستم

جمع آوري اطالعات شركت 
 ھاي موجود

 RFPتھیھ 

دریافت اطالعات محصوالت 
 در دسترس

تست عملي دوربین ھا در 
مكان ھاي واقعي با 
 نظارت كاربران نھایي 
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 يریروند انجام پروژه نظارت تصو -1فلوچارت 
 
 تكامل سیستم ھاي نظارت تصویري -3

ظارت  ھاي ن ستم  مل سی بھ تكا صر  صورت مخت بھ  شنایي  ھت آ خش ج ین ب در ا
 .تصویري مي پردازیم

 
 Analog CCTV system using VCR: نسل اول

 
) VCR   )Video Cassette Recorderھاي آنالوگ بھ ھمـراه  CCTVدر این سیستم ھا، 

مورد استفاده قرار مي گرفتند كھ در واقع شامل یك سیستم كامال آنالوگ 
و یا مولتي پلكسر بین دوربین و   Quadدر سیستم ھاي بزرگ تر یك . مي باشد

VCR این سیستم ھا این امكان را فراھم مي آورنـد كـھ . ودقرار داده مي ش
ضبط شود اما این مسالھ با سرعت پـایین تـری  VCRچندین دوربین برروي یك 

شد می با پذیر  کان  مورد . ام نالوگ  مانیتور آ یك  یز  صاویر ن یدن ت براي د
در شکل زیر آرایش کلی این سیستم نشان داده شده . استفاده قرار مي گرفت

 . است
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 :کالت این نسل را می توان بھ صورت زیر خالصھ نمودمش

  کواکسیالمحدودیت فاصلھ و کیفیت پایین تصویر برروی کابل ھای  ·

 محدودیت در بازنگری تصاویر ذخیره شده ·
 عدم قابلیت دیدن تصاویر از چند محل ·

 
 
 
 

 Analog CCTV Systems using DVR: نسل دوم
 

نوار  DVRدر . استفاده مي شود) DVR )Digital Video Recorderدر این سیستم از 
ست شده ا جایگزین  یو  ھارد درا یك  سط  یدئو تو كھ . و ست  یاز ا نابراین ن ب

اطالعات ویدئو ابتدا دیجیتال شده و فشرده شود و سپس برروي ھارد ذخیره 
 . سازي شود

تـایي  16و یـا  9، 4ھا داراي چندین ورودي مي باشند كھ معموال  DVRاكثر 
نیز   Multiplexerو  Quadبنابراین خود حاوي . ر قابل تھیھ می باشدآن در بازا

 . مي باشند
شده  مایش داده  صویری ن ظارت ت ھای ن ستم  سل دوم سی یش ن یر، آرا شکل ز در 

 . است
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 :از جملھ مزیت ھا و معایب این نسل، می توان بھ موارد زیر اشاره نمود

  :مزیت ھا

 رقابلیت ذخیره سازی دیجیتال تصاوی ·

 جستجوی تصادفی تصاویر ·

 :مشکالت

  کواکسیالمحدودیت فاصلھ و کیفیت پایین تصویر برروی کابل ھای  ·

  عدم قابلیت دیدن تصاویر از چند محل ·
 

 Analog CCTV systems using network DVR: نسل سوم
پورت  یك  كھ داراي  بوده  تال  مھ دیجی ستم نی یك سی قع  ستم در وا ین سی ا

دیجیتال و فشرده شـد،   DVRتي كھ تصاویر در داخل وق. اترنت نیز مي باشد
شبكھ كامپیوتري بھ یك كامپیوتر راه دور ارسال گردد ند برروي  . مي توا

بعضي از سیستم ھا ھم مي توانند تصاویر ذخیره شده و ھم تصاویر زنده را 
ند مایش دھ مي . ن ست را  شده ا یره  كھ ذخ عاتي  قط اطال گر ف خي دی ما بر ا

 . دتوانند پخش نماین
مخصـوص بـراي دیـدن  Clientعالوه بر این، برخي از سیستم ھا نیاز بـھ یـك 

ند صاویر دار مي . ت ستفاده  ستاندارد ا ھاي ا گر از مرورگر خي دی ما بر ا
 .در شکل زیر نحوه پیکربندی این سیستم نشان داده شده است. كنند
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 :وداز جملھ مزیت ھا و معایب این نسل می توان بھ موارد زیر اشاره نم

  :مزیت ھا

 قابلیت ذخیره سازی دیجیتال تصاویر ·

 جستجوی تصادفی تصاویر ·

 قابلیت دیدن تصاویر از سراسر دنیا ·

 :مشکالت

  کواکسیالمحدودیت فاصلھ و کیفیت پایین تصویر برروی کابل ھای  ·
 
 
 
 
 
 

 Network Video Systems using Video Servers: نسل چھارم
م، راھکاری جدیدی بھ عنوان ویدئو سرور با توجھ بھ محدودیت ھای نسل سو

ید ضھ گرد بازار عر سیار . بھ  كھ ب ست  ین ا سرور ا یدئو  بزرگ و یت  یك مز
انعطاف پذیر بوده و دوربین ھاي آنالوگ فعلي مي توانند بھ صورت زمان 
خود را بھ دور دست و از طریق یك شبكھ كامپیوتري ارسال  واقعي اطالعات 

ند ستفاد. نمای با ا نابراین  صورت ب بھ  صاویر  عات ت سرور اطال یدئو  ه از و
 . زنده مي تواند بھ ھر مكاني منتقل گردد

با استفاده از ویدئو سرور تصویر ابتدا دیجیتال شده و بھ صورت تصاویر 
گردد مي  سال  كامپیوتري ار شبكھ  یك  برروي  تال  مي . دیجی سرور  یدئو  یك و

فـریم برثانیـھ را در  25و   NTSCفریم بر ثانیھ را در حالت  30تواند تا 
این سیستم مي تواند بیش . برروي اترنت استاندارد ارسال نماید PALحالت 

از یك ورودي آنالوگ داشتھ باشد و سایر قسمت ھایي مانند دیجیتال كننده 
ھاي  سمت  سریال از ق شبكھ و  بط  سرور، را صویر، وب  ساز ت شرده  صویر، ف ت

یدئو سرور، یك سوئیچ شبكھ و در این سیستم ھا از یك و. دیگر آن مي باشد
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شود مي  ستفاده  یدئو ا مدیریت و فزار  نرم ا با  كامپیوتر  بین . یك  دور
گردد مي  شرده  تال و ف سپس دیجی شود و  مي  صل  سرور مت یدئو  بھ و نالوگ  . آ

ویدئو سرور سپس بھ شبكھ متصل شده و اطالعات ویدئو راه با استفاده از 
 .ارسال مي كند  PCسوئیچ شبكھ بھ یك 

 .شکل زیر، نحوه استفاده از ویدئو سرور نمایش داده شده استدر 
 

 
 
 
 

 :از جملھ مزیت ھا و معایب این سیستم می توان بھ موارد زیر اشاره نمود

  :مزیت ھا

 قابلیت ذخیره سازی دیجیتال تصاویر ·

 جستجوی تصادفی تصاویر ·
 قابلیت دیدن تصاویر از سراسر دنیا ·

 
 Network Video systems using network camera:  نسل پنجم

Network camera  در واقع تركیب دوربین و كامپیوتر در داخـل یـك واحـد مـي
شد شتھ و . با ساز دا شرده  تایزر و ف خود دیجی خل  ھا در دا بین  ین دور ا

این اطالعات از طریق شبكھ منتقل شده و . داراي رابط شبكھ نیز مي باشند
 . دیریت ویدئو ذخیره سازي مي شودمعمولي با یك نرم افزار م PCبرروي یك 

 . نحوه استفاده از دوربین ھای تحت شبکھ در شکل زیر نمایش داده شده است
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 : از جملھ مزیت ھا و معایب این سیستم می توان بھ موارد زیر اشاره نمود

  :مزیت ھا

 قابلیت ذخیره سازی دیجیتال تصاویر ·

 جستجوی تصادفی تصاویر ·

 قابلیت دیدن تصاویر از سراسر دنیا ·

 قابلیت توسعھ آسان ·

 استفاده از زیرساخت ھای موجود در ساختمان ·
 
 
 
 
 
 
 

 نکات فنی
جھت آشنایی بیشتر، در ادامھ برخی از پارامترھا و نکات فنی کھ در 

 . انتخاب سیستم نظارت تصویری باید بھ آن توجھ گردد، آورده شده است
نظارت تصویري را مي توان بھ صورت زیر تقسیم قسمت ھاي اصلي یك سیستم 

 :بندي نمود
 دوربین  .1

 )میزان زوم اپتیكال، تركیب لنزھا، سرعت لنز( مشخصات لنز  ·
 )ابعاد سنسور، رزولوشن( مشخصات سنسور  ·
 Irisمشخصات  ·
 نوع خروجي تصویر ·
 )سرعت گردش، زاویھ گردش(  pan-tiltمشخصات  ·
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 )درجھ حفاظت( مشخصات محفظھ  ·
 میز كننده محفظھ دوربینسیستم ت ·
 میزان سیگنال بھ نویز ·
· Automatic Gain Control 
 Shutterسرعت  ·
 كمترین نور ممكن ·
 قابلیت دید در شب ·
 

 سیستم ارسال اطالعات برروي شبكھ .2
 تحت شبكھ) DVR   )Digital Video Recorderاستفاده از  ·
 استفاده از ویدئو سرور ·

 
 بستر شبكھ .3

موجود استفاده شود و یا یك شبكھ آیا از بستر شبكھ كامپیوتري  ·
 اختصاصي؟

 
 لینك ھاي ارتباطي .4

 كشیدن كابل شبكھ اترنت تا محل دوربین ھا ·
استفاده از سیستم ارتباط بیسیم تا نزدیكترین ساختمان داراي  ·

 شبكھ
 xDSLاستفاده از مودم ھاي  ·

 
 نرم افزار مركزي .5

 مشخصات مورد نیاز براي مدیریت تصویر ·
 BMSارچگي با سایر قسمت ھاي سیستم قابلیت سازگاري و یكپ ·
در صورت ( قابلیت سازگاري با نرم افزارھاي موجود در مجموعھ  ·

 )نیاز
 
 سیستم ذخیره سازي تصاویر .6

 ذخیره سازي توزیع شده ·
 ذخیره سازي مركزي ·

 
 سیستم ھاي جانبي .7

 دكل جھت نصب دوربین ·
 نصب برق گیر برروي دكل ھا ·
· UPS  
 نحوه كابل كشي  ·
 سیستم پخش صوت ·
 كروفنمی ·
 تامین روشنایي پایدار و كنترل پذیر محل ·
 سایر خروجي ھا و ورودي ھاي مورد نیاز ·
 سیستم آشكار سازي دستكاري كابل ھا و یا دوربین ·

 
 اتاق كنترل .8

 ...)سرقت، حملھ و  آتش سوزي،(  امنیت فیزیكي اتاق كنترل ·
 نحوه دسترسي بھ اتاق كنترل ·
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 قسمت استراحت كاركنان ·
 یم با قسمت ھاي مختلف سیستم ارتباطي مستق ·
 ثبت مشخصات بازدیدكنندگان ·
ــش  · ــاري، آرای ــد معم ــك مانن ــاي ارگونومی ــھ پارامترھ ــھ ب توج

مانیتورھا، آرایش پانل كنترل، صندلي ھا، سیستم تھویھ ھوا و 
 دما

 
 

 كاربران راه دور .9
سي  · براي دستر یاز  مورد ن ھاي  سخت افزار یا  ھا و  نرم افزار

 كاربران راه دور
 

 .طور مختصر بھ بررسي مھم ترین پارامترھا مي پردازیمدر ادامھ بھ 
 
 : رزولوشن -

این خط منظور . رزولوشن در دوربین ھاي آنالوگ بھ صورت خط تعریف مي شود
تعداد خطوط افقي تصویر مي باشد كھ یك رابطھ مشخص با تعداد خطوط عمودي 

ستگي . دارد بین ب سور دور ھا در درون سن سل  عداد پیك بھ ت شن  . داردرزولو
 :بنابراین مي توان گفت

 .كیفیت تصویر بھتر= رزولوشن باالتر = خط بیشتر 
. براي اندازه گیري دقیق رزولوشن یك دوربین روش ھاي مختلفي وجود دارد
( بھ عنوان مثال استفاده از چارت ھاي مخصوص، روش مبتني بر پھناي باند 

ي شده و در یك عدد در این روش پھناي باند بر روي اسیلوسكوپ اندازه گیر
ید ست آ بین بد شن دور تا رزولو گردد  مي  ضرب  شخص  ھا ) م ین روش  لھ ا از جم

 . محسوب مي گردند
 
 كمترین نور محیط/ میزان حساسیت  -

این پارامتر كمترین نور محیط را كھ مي توان یك تصویر قابل قبول بدست 
ند مي ك شخص  سازندگان،. آورد، م عاي  خالف اد ست آور  بر  عدد براي بد دن 

واقعي این پارامتر، باید از فرمولي كھ در آن پارامترھاي مختلف دوربین 
 . لحاظ شده است، استفاده نمود

 
 سرعت لنز -

ایـن . در مشخصات دوربین نشان داده مي شـود F-Stopاین پارامتر معموال با 
ھرچھ این . در جلوي لنز باز مي شود را مشخص مي كند Irisمقدار میزاني كھ 

 . كمتر است Irisر بزرگ تر باشد نشان مي دھد كھ میزان باز شدن مقدا
 
 Shutterسرعت  -

Shutter  مي تواند زمان شارژ شدن و رسـیدن نـور بـھCCD  را كنتـرل كنـد .
بـار در ثانیـھ بـراي  60و  PALبار در ثانیھ بـراي  50استاندارد موجود 

NTSC  ار در ثانیھ برسـد ب 1000بھ عنوان مثال اگر این سرعت بھ . مي باشد
 ).PAL(برابر شود  20بدان معني است كھ نور محیط باید 

 
 فاكتورھاي تاثیر گذار برروي كیفیت لنز -

لنز دوربین ھاي رنگي بھ دلیل تغییر فركانس طیف رنگ، تركیبي از لنزھاي 
مختلف مي باشد كھ بر اساس كاربرد انواع مختلفي از لنزھا بھ آن اضافھ 

گردد نابرا. مي  عھ اي از ب ظور مجمو شود، من مي  صحبت  نز  تي از ل ین وق
باعث فوكوس كردن بـرروي یـك شـي مـي (  Focusing Lensلنزھاي مختلف ھمانند 

(  Compensator Lens، )انـدازه تصـویر را تغییـر مـي دھـد( Variator Lens) شود
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ھنگامي كھ از لنز تغییر اندازه دھنده استفاده مي شود از این لنز بھ 
ایـن لنـز (   Relay Lensو )زمان براي تصحیح فوكوس استفاده مي گرددطور ھم 

مـي )  قرار مي گیرد و نور را برروي آن متمركز مـي كنـد  CCDدر نزدیكي 
پارامترھاي زیر از جملھ عوامل تاثیر گذار برروي كیفیت لنز مي . باشد
 :باشند

ست · شده ا ستفاده  كھ ا شھ اي  ھاي شی كھ  عداد ت یاد . ت عداد ز ت
ا باعث باالتر رفتن دقت و از سوي دیگر افزایش جذب سطحي لنزھ

 .نور مي شود
شیشھ ھایي با كیفیت پایین نور بیشتري را جذب . ضریب جذب شیشھ ·

 .مي كنند
شش · برروي . نوع پو یادي  تاثیر ز یز  ھا ن ین لنز شش ا یت پو كیف

 .كارآیي آن دارد
 دقت و كیفیت مكانیزمي كھ تكھ ھاي لنز را حركت مي. مكانیزم ·

 . دھد نیز بسیار مھم مي باشد
 

 ارسال اطالعات برروي شبكھ -
ستفاده  توان ا مي  سھ روش  كامپیوتري از  شبكھ  برروي  عات  سال اطال ھت ار ج

 :نمود
 IP-Basedدوربین ھاي  ·
·  DVR 
· Video Server 

باید گفت این دوربین ھا بھ دلیـل ایـن كـھ  IP-Basedدر مورد دوربین ھاي 
دارند از مزیت ھاي بسیاري نسبت بھ دوربین  خروجي دیجیتال و تحت شبكھ

 . ھاي نسل قبلي برخوردار ھستند
DVR اما ھم اكنون با ورود . ھا نسل قبلي ویدئو سرورھا بھ شمار مي روند
DVR در . ھاي تحت شبكھ عمال اختالف بین این دو سیستم از بـین رفتـھ اسـت

ق جھ  مورد تو ید  تھ را با ند نك قط چ ستم ف ین دو سی سھ ا در . رار دادمقای
DVR  بنابراین در صـورتي . اطالعات بھ صورت محلي ھم مي تواند ذخیره گردد

گردد،  طع  مدتي ق براي  ترل  كز كن با مر بین  باط دور یل ارت ھر دل بھ  كھ 
ین  سرور ا یدئو  ما در و شوند ا یره  لي ذخ صورت مح بھ  ند  مي توان صاویر  ت

ندارد جود  یت و صاویر . قابل ید ت ستگاھھا با ین د نالوگ را از ھر دوي ا آ
ورودي گرفتھ، تبدیل بھ دیجیتال نموده و پس از فشرده سازي برروي شبكھ 

ھا بھ دلیل آن كھ باید این تصاویر را بـرروي ھـارد  DVR. ارسال نمایند
سرورھا  یدئو  بھ و سبت  تري ن پردازش كم قدرت  ند از  سازي نمای یره  یز ذخ ن

ت پردازنده ھا تا اما این مسالھ امروزه با پیشرف. برخوردار مي باشند
 . حدود زیادي كمرنگ شده است

. نكتھ دیگري كھ باید بھ آن توجھ نمود نحوه فشرده سازي تصاویر مي باشد
در این زمینھ  MJPEG 2000و   MPEG-4ھم اكنون استانداردھاي رایجي ھمانند 

 . مورد استفاده قرار مي گیرد كھ از جھاتي با یكدیگر متفاوت مي باشند
 
 رد استفادهشبكھ مو -

مع  ھا را ج بین  عات دور كھ اطال كامپیوتري  شبكھ  مورد  لي در  یدگاه ك دو د
یكي استفاده از بستر شبكھ كامپیوتري موجود و . آوري مي كند وجود دارد

 . دیگري پیاده سازي یك شبكھ اختصاصي
با توجھ بھ این كھ سیستم فوق، یك سیستم امنیتي محسوب مي گردد، باید 

ي این كار مورد استفاده قرار مي گیرد داراي خواص زیر شبكھ اي كھ برا
 :باشد
 .از نظر امنیتي قابل اطمینان باشد ·
 .داراي پایداري زیاد باشد ·
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بنابراین در صورتي كھ از شبكھ موجود استفاده مي گردد باید بھ موارد 
 . فوق بھ دقت توجھ گردد

 
 نرم افزار مركزي -

رد توجھ مي باشد كھ مھم ترین این نرم افزار مركزي از جھات گوناگون مو
 :پارامترھا بھ شرح زیر مي باشد

 .از امنیت باالیي برخوردار باشد ·
 .امكانات مدیریتي و حرفھ اي مربوط بھ نظارت تصویري را دارا باشد ·
ترجیحـا ھمـھ ( امكان پذیر باشد  BMSتركیب آن با سایر سیستم ھاي  ·

 )سیستم ھا در یك نرم افزار یكپارچھ شوند
بلیت گسترش، حقوق و ھزینھ ھاي مربوط بھ آن نیز در نظر گرفتھ قا ·

 . شود
 
 
 سیستم ذخیره سازي تصاویر -

ھمان طور كھ در بخش ھاي قبلي ذكر گردید، ذخیره سازي تصویر مي تواند 
ھـاي   DVRبـھ عنـوان مثـال اسـتفاده از . بھ شكل ھاي مختلف صورت پذیرد

 .خیره سازي توسط كاربران راه دورمحلي، ذخیره اطالعات در اتاق كنترل، ذ
 
 نحوه كابل كشي -

برق،  ھاي  بل  ند كا في دارد ھمان ھاي مختل شي  بل ك بھ كا یاز  ستم ن ین سی ا
بنابراین رعایت اسـتانداردھاي الزم در زمینـھ . DATAكابل تصویر و كابل 

كنده كاري، كانال كشي، جنس كابل ھا و نحوه اتصاالت، تھیھ نقشھ و سادگي 
 . گھداري از جملھ موارد مھم در این زمینھ مي باشدتعمیر و ن

 
- UPS 

برق  ید  ما با ستم حت یداري سی نان و پا یت اطمی فتن قابل باال ر یل  بھ دل
 :تامین گردد تا اھداف زیر برآورده گردد UPSسیستم توسط 

جلوگیري از صدمھ دیدن ( برق با كیفیت باال بھ تجھیزات وارد شود  ·
 )تجھیزات

بر · طع  موارد ق بھ در  قع  ین موا یز در ا خاص ن خدادھاي  لب ر كھ اغ ق 
 .وقوع مي پیوندد، سیستم بھ كار خود ادامھ دھد

 
 دكل جھت نصب دوربین -

صاویر  یت ت برروي كیف یادي  تاثیر ز ند  مي توا خود  بین  صب دور ھاي ن كل  د
. بھ عنوان مثال محل نصب دكل، ارتفاع دكل، میزان لرزش دكل. داشتھ باشد

یاب كان  نابراین م شكل ب جنس و  فاع،  سب ارت خاب منا ھا و انت كل  یق د ي دق
 . ھندسي دكل ھا تاثیر زیادي برروي نتیجھ نھایي طرح خواھد داشت

 نصب برق گیر -
بھ دلیل ارتفاع بلند دكل ھا نصب برق گیر یكي از ضروریات این سیستم مي 

 . باشد
 
 تامین روشنایي پایدار -

، نور پردازي صحیح و مناسب محل یكي از مواردي كھ باید بھ آن توجھ گردد
و كنترل روشن و خاموش كردن آن بھ صورت خودكار و یا توسط مركز كنترل 

شد مي با صویري  ظارت ت ید . ن طرح با جراي  حین ا یدات الزم در  كھ تمھ
 . اندیشیده شود

 سیستم صوتي -
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ندگو  یا بل كروفن و  صب می بھ ن یاز  ھا ن حل  خي از م كھ در بر صورتي  در 
  DVRاین موارد نیز در انتخاب دوربـین، ویـدئو سـرور و یـا باشد، باید 

 . مورد توجھ قرار گیرد
 
 سایر ورودي ھا و خروجي ھا -

در صورتي كھ در آینده نیازھایي جھت ارتباط مستقیم سیستم نظارت تصویري 
ھا و  ید ورودي  شد، با شتھ با جود دا حل و جود در م ھاي مو ستم  سایر سی با 

بھ عنوان مثال در . در طراحي سیستم لحاظ نمود خروجي ھاي مورد نیاز را
خودرو  جود  شخیص و ھت ت قایي ج سور ال یك سن خودرو  كھ در درب ورود  صورتي 
صب  صویري ن ظارت ت ستم ن بھ سی سور را  ین سن جي ا توان خرو مي  گردد،  صب  ن

 . نمود تا بھ صورت خودكار دوربین برروي خودرو زوم نماید
 
 كاربران راه دور -

ران راه دور، نحوه دسترسي آنھا بھ سیستم، نرم افزارھایي در مورد كارب
حرك  ھاي مت ستم  ستفاده از سی یا ا ند و  قرار دھ ستفاده  مورد ا ید  كھ با

 . ، نیز باید مشخص گرددPDAو یا   Laptopھمانند 
 
 


