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 تَ ًام خذاًّذتخؾایٌذٍ هِشتاى

 عالم خذهت ؽوا کاستشّب عایت اتشالکتشًّیک دات کام

 

 مراحل طراحی یک سیستم  دَرتیه مذارتستً

 

 طشادی کٌیذ اها ُیچ ایذٍ ای تشای ؽشّع دّستیي هذاس تغتَآیا هی خْاُیذ یک پشّژٍ 

ًذاسیذ؟ اگشدغذغَ طشادی یک عیغتن هذاستغتَ ساداسیذًّویذاًیذکَ چَ کاسی تایذ اًجام 

دُیذدسایي همالَ ؽوا تاچگًْگی طشادی یک عیغتن هذاستغتَ سا تَ صْست اصْلی گام 

 .تا آخش ایي همالَ سا هطالؼَ کٌیذ. تَ گام یادخْاُیذ گشفت

لثل اص ؽشّع تَ فکش کشدى دس هْسد طشادی ًصة  .ُوَ چیض تا هؾتشی ؽشّع هی ؽْد

دّستیي هذاستغتَ، تایذ تذاًیذ کَ هؾتشی ؽوا کیغت ًّیاصُا ّاًتظاسات آى اص دّستیي 

 .هذاستغتَ چَ خْاُذتْد
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 .تااوُاع مشتریاوی کً قصذوصة دَرتیه مذارتستً را داروذ آشىا شُیذ

 شرکت ٌای تسرگ خصُصی، َحقُقی-1

آًِا ؽشکت ُای خصْصی ُغتٌذ هاًٌذ تاًک ُا، کاسخاًَ ُا، هشاکض خشیذ تضسگ، ّ 

 .تْجَ داؽتَ تاؽیذکَ ایي ًْع اص ؽشکت ُا فؼالیتِای هختلفی داسًذ  .غیشٍ

 

طشادی یک پشّژٍ هذاستغتَ تشای ایي ًْع هؾتشیاى  هؼوْال ؽاهل صهاى ّ تؼِذ اعت، 

 .چْى تشای تشداؽتي چٌیي پشّژُای تایذ تا چٌذیي ؽشکت دیگش سلاتت کٌیذ

 

دسچٌیي هْاسد چٌیي هؾتشیاًی تشای ًصة دّستیي ُضیٌَ ُای تاالی پشداخت هیکٌٌذصیشا 

هایل تَ ًصة یک عیغتن هذاستغتَ تا کیفیت تاالی داسًذّهایل تَ پشداخت ُضیٌَ تاالی 

 .داسًذ

 

صذثت کشدى تا افشاد هٌاعة تشای اجشای ایي ًْع پشّژُا ضشّسی اعت، صیشا پظ اص 

تجضیَ ّ تذلیل کاستایذ یک تصوین هٌاعة تشای اجشای چٌیي پشّژُای تگیشیذ ّتا چٌذیي 

 .ًفشدیگش ُن دساجشای آى هؾْست کٌیذ

 

ّلتی هؾتشی ؽوا هاًٌذ تاًک تاؽذ، هؼوْال دّستیي ُای هذاس تغتَ سا تشای ؽؼثات 

هختلف دس عشاعش کؾْس خشیذاسی هی کٌذ، ّیا اگش اعتاى تاؽذ تشای توام ؽِشعتاًِای 

 .خْد دّستیي خشیذاسی هیکٌذّلصذ ًصة دّستیي دستوام ؽؼثات خْدساداسد

 

ایي سا تصْس کٌیذ کَ هثال اگش یک تاًک تخْاُذ تشایی کل اعتاى ّؽِشعتاًِای اطشاف 

ایي تؼذاد .دّستیي هذاستغتَ داسد10،000خْد دّستیي هذاستغتَ ًصة کٌذدذالل ًیاص تَ 

 .دّستیي ّالؼا ًیاص آًِا اعت
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دس ایي هْسد، الصم اعت یک ًوایٌذٍ تجاسی خْب داؽتَ تاؽیذکَ چطْس پیؾٌِاد سّؽٌی 

تا هؾتشی تا اطویٌاى کاهل  اص ؽوا خشیذ ًواییذ ّتاػث ًؾْد کَ پیؼ .سا تَ هؾتشی تذُذ

 .سلیثتاى تشّد ّاص اّ یک عیغتن هذاستغتَ خشیذ ًواییذ

 

 خاوً َیا مغازٌای کُچک-2 

آًِا هؾتشی ُای کْچک ُغتٌذ کَ ًیاص تَ یک عیغتن دّستیي هذاس تغتَ دس خاًَ خْد ّ 

تشای ایي ًْع اص هؾتشیاى اغلة اّلات ؽوا تَ صْست هغتمین  .یا هغاصٍ کْچکؾاى داسًذ

 .تا ؽخص تصوین گیشًذٍ صذثت هیکٌیذ

 

افشادی کَ ًیاص تَ ًصة دّستیي ُای هذاس تغتَ دس خاًَ ُای خْد ّ یا هغاصٍ کْچکؾاى 

آًِا  .داسًذ، هؼوْال تَ سادتی هیتْاى تا آًِا دسهْسد یک عیغتن هذاستغتَ صذثت کشد

اصْال تصویوؾاى سا تشای خشیذ یک عیغتن هذاستغتَ خیلی عشیغ هیگیشًذ ًّیاص تَ 

. هؾْست خاصی ًذاسًذ

 

دسایي ًْع پشّژٍ ُای دّستیي هذاس تغتَ اغلة دّستیي لیوت پاییٌی اعتفادٍ هیؾْد 

 .ّهؾتشی اًتظاس ًذاسددّستیي ُای خاصی تا لیوت تاال تشای آى اعتفادٍ کشد

 

فمط هشالة تاؽیذیک پشّژٍ خیلی اسصاًی اعتفادٍ ًکٌیذ صیشا هوکي اعت تَ هؾکالت 

ادتوالی هٌجش ؽْدّتَ پؾتیثاًی فٌی صیاد ًّاسضایتی هؾتشی هٌجشؽْد 

 

دسُشدال اص ّعایلی اعتفادٍ کٌیذ کَ داسای گاساًتی هؼتثش ّطْالًی تاؽذ ُّوچٌیي دس 

 .خذهات دُی تا آى ؽشکتی کَ اص آى خشیذاسی هیکٌیؾوا سا پؾتیثاًی کٌذ

 

 کارٌای دَلتی- 3

 

آًِا هؾتشیاًی ُغتٌذ کَ تماضای عطخ تاالیی اص تؼِذ سا اص عیغتن هذاستغتَ سا هی کٌٌذ، 

تصوین گیشی تغتگی تَ  .صیشا سًّذتصوین گیشی ّ پشًّذٍ ُای صیادی دسگیش خْاُذ تْد

چٌذیي ػاهل داسد، یکی اص اصلی تشیي آًِا هطاتمت تا هؾخصات فٌی دس کوتشیي لیوت 

 .هوکي اعت
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تشای فشّػ یک پشّژۀ دّستیي هذاس تغتَ تَ اداسات دّلتی، صهاى تغیاس صیادی طْل 

هیکؾذهاًٌذ ؽشکت ُای خصْصی تایذ تصویوات تغیاسی تشای ایٌکاس گشفتَ ؽْد تا 

 .تتْاى آى پشّژٍ سا دسیک اداسٍ دّلتی اجشا کشد

 

دس اغلة هْاسد، تشای فشّػ ُش هذصْل یا خذهات تَ دّلت، الصم اعت کَ دس هٌالصَ 

ػوْهی هؾاسکت کٌیذ، جایی کَ یک سلاتت تضسگی ّجْد داسد کَ تغیاس تِاجوی اعت؛ 

 .چشا کَ پشّژٍ ُا هؼوْال تضسگ ُغتٌذ ّ تا همذاس لاتل تْجِی پْل هماتلَ هی کٌٌذ

 

تشای ایي ًْع اص پشّژٍ ُای دّستیي هذاستغتَ ضشّسی اعت کَ یک تین داؽتَ تاؽذ کَ 

 .تا ُن فکشی یکذیگش تتْاًیذ یک عیغتن هذاستغتَ هطاتك تاًیاص هؾتشی طشادی کٌیذ

 

اصْل اّلیَ تشای :پیؾٌِادهیکٌن کَ دتوا ایي همالَ ساُن هطالؼَ کٌیذ

 ًصة ّساٍ اًذاصی دّستیي ُای هذاستغتَ

 

 دریک پرَژي کُچک مثالی از وصة دَرتیه مذار تستً

 

تیاییذ ؽشّع تَ تِیَ یک پشّژٍ دّستیي هذاستغتَ  تشای یک هؾتشی کْچک کٌین، 

 .تٌاتشایي ایي هفِْم تغیاس عادٍ تش خْاُذ ؽذ صیشا هفاُین فٌی عادٍ ُغتٌذ

 

تصْس کٌیذیکی هیخْاُیذ تشای یک هغاصٍ لثاط فشّؽی یک عیغتن هذاستغتَ اجشای کٌیذ 

ّهطاتك تا ًیاص هؾتشی ًْع دّستیي سا هؾخص کٌیذ ّتؼذ اص خشیذ دّستیي ُا ؽشّع تَ 

 .ًصة آًِا تکٌیذ

 

ؽوا تایذ یک ساٍ دل هٌاعة سا طشادی ًواییذّیک عیغتن هذاستغتَ ای تا دذالل ُضیٌَ 

 .تشای آى اجشای کٌیذ

 

الصم اعت تشای دسک آًچَ هؾتشی هیخْاُذتا اّ یک هؾْست کْچک داؽتَ تاؽیذّتذاًیذ 

 .چَ هکاًِای اص هغاصٍ تشای آى هِن اعت ّ دسچَ دذ هیخْاُذ ُضیٌَ کٌذ
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 قثل از وصة دَرتیه مذارتستً چً سُاالتی تایذ پرسیذي شُد؟

تیاییذ اص تشخی عْاالت تشای سّؽي ؽذى ایٌکَ تِتشیي ساٍ دل تشای اجشای عیغتن 

 :هذاستغتَ فشّؽگاٍ لثاط فشّؽی چَ خْاُذ تْد

 از کجا می خُاٌذ دَرتیه ٌای دَرتیه مذار تستً وصة کىذ؟ .-1

هؾتشی هؼوْال هکاى ُایی سا کَ ّی هی خْاُذ ًظاست هی کٌذ، هؾخص هی کٌذ، 

ادتوال داسد اّ تجشتَ ای داؽتَ تاؽذ کَ تَ ایي تاّس اعت کَ یک دّستیي دس آى هذل 

تٌاتشایي اص ًظش اّ دس هْسد تِتشیي هکاى تشای ًصة دّستیي .هؾکل سا دل خْاُذ کشد

 .ُای اهٌیتی هؾْست کٌیذ

 

اجاصٍ دُیذ هؾتشی دیذگاٍ خْدسا تگْییذّهکاًِای کَ تشای اّهِن اعت سا هْسد تْجَ 

 .لشاسدُذّؽوا تِتشیي ساٍ دل سا تشای اّطشادی ًواییذ

 

 ٌذف ازوصة دَرتیه مذارتستً چیست؟ 2.

 

آیااّ فمط ؽٌاعای .الصم اعت تذاًیذکَ هؾتشی اص یک عیغتن هذاستغتَ چَ اًتظاسی داسد

افشادسا هیخْاُذ ّیا ایٌکَ دغاب کتاب خْدسا دلیما هیخْاُذهْسدتْجَ لشاسدُذ یؼٌی 

ؽوا تایذایي هْاسد سا .ایٌکَ سّی دخل هغاصٍ خْد لصذ دغاتشعی دلیك سا داؽتَ تاؽذ

. کاهال دسًظشداؽتَ تاؽیذ

 

یک عیغتن دّستیي هذاس تغتَ تایذ تاکیفیت ّضْح تاالی داؽتَ تاؽذ تا اصجولَ تشای 

 .تؾخیص چِشٍ افشاد هؾکلی ًذاؽتَ تاؽذ

 

ایي اهش تغیاس سایج اعت کَ هؾتشی تؼذ اص تصوین گیشی ّاًتخاب دّستیي ،اگش تؼذاص 

ایٌکَ دّستیي ُا ًصة ؽذًذ ّدس تاصپخؼ دّستیي ُا ًتْاًذ چِشٍ کغی سا خْب تؾٌاعذ 

هوکي اعت ًاساضی تاؽذ ّؽوا سا عشصًؼ خْاُذ کشد پظ تایذ دساًتخاب ایي ًْع 

 .دّستیي دلت کافی سا داؽتَ تاؽیذ
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 چىذ رَزتصاَیر را ترای ضثط میخُاٌذ؟- 3

 

ؽوا تایذ تَ آًچَ کَ هؾتشی هی گْیذ تشای دسک آًچَ کَ اّ دس رُي داسد گْػ دُیذ، اها 

اگش اّ هی گْیذفیلن ُای ضثط ؽذٍ ساتشای یک عال هیخْاُذ ، ًگشاى ًثاؽیذ، تایذ گْػ 

 .دُیذ

 

گاُی اّلات ایي اتفاق هی افتذ،کَ هؾتشی فیلن ُای ضثط ؽذٍ سا تایک عال هیخْاُذ، 

 .صیشا هؾتشی ًوی داًذ کَ ایي یک ّضؼیت سایج ًیغت ّ تایذُضیٌَ صیادی تپشداصد

 

چً وُع ٌاردی ترای سیستم :پیشىٍادمیکىم ایه مقالً را حتما مطالعً فرماییذ

 مذارتستً اوتخاب کىیم؟

 

 چً کسی دسترسی تایذ دسترسی تً یک سیستم مذارتستً داشتً تاشذ؟- 4

 

آیا هؾتشی هی خْاُذدیگش ُوکاساى اّ تَ دّستیي ُا دعتشعی داؽتَ تاؽٌذ یؼٌی ایٌکَ 

تتْاًٌذ دعتگاٍ سا کٌتشل کٌٌذ ّیا ایٌکَ فمط تصاّیش صًذٍ سا داؽتَ تاؽٌذ؟ تایذ ایي هْسد سا 

. دتوا دسًظش گشفت

 

ایي ًمطَ کاهال تذشاًی اعت، تغیاسی اص افشادی کَ تَ عیغتن دعتشعی پیذا هی کٌٌذ، هی 

تْاًٌذ ًاسادتی ُایی سا ایجاد کٌٌذ، اص جولَ اعتفادٍ ًاهٌاعة اص تصاّیش،یاایٌکَ هوکي 

 .اعت تصاّیش ضثط ؽذٍ سا پاک کٌٌذ

  

ایي هی تْاًذ دتی خطشًاک تاؽذ، تصْس کٌیذ اگش یکی اص ُوکاساى فایلِای ضثط ؽذٍ سا 

فشهت کٌذ ّدس آى فایلِا یک فیلن ضثط ؽذٍ دغاعی تْد ّاّ ًویذاًغت ،هوکي هْجة 

 .ًاسادتی عٌگیٌی تیي آًِا پیؼ تیایذ

 

 آیا مشتری میخُاٌذ دَرتیه ٌا را از راي دَر کىترل وماییذ؟- 5

اگشهؾتشی هیخْاُذ دّستیي ُا سا اص ساٍ دّس کٌتشل ًواییذ،تایذ صیشعاخت هٌاعثی تشای 

اًجام ایي کاسداؽتَ تاؽیذ،تایذ اص طشیك ایٌتشًت ّتٌظیوات هٌاعة تشای ایي کاس سا اًجام 

 .دُیذ
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 طراحی پرَژي کُچک دَرتیه مذار تستً

تش اعاط عْاالتی کَ اص هؾتشی پشعیذیذ، هی تْاًیذ یک پیؼ ًْیظ اص پشّژٍ سا ؽشّع 

. کٌیذ، ّجضییات سا کاهال تشسّی یک کاغز تٌْیغیذ

 

تصوین گیشی دس هْسد هکاى ًصة دّستیي ُای هذاس تغتَ تَ ؽوا تغتگی داسد، تا 

پشعؾٌاهَ اّلیَ  کَ اص هؾتشی کشدیذّآًچَ کَ هؾتشی دسرُي داسد،ؽوا تایذ تصوین گیشی 

 .کٌیذ کَ دّستیي ُا سا چگًَْ ًصة ًواییذ ّدالیلؼ سا ُن تشای هؾتشی تْضیخ هیذیذ

 

 :دَرتیه َ لىس مىاسة را اوتخاب کىیذ
 

تشای رخیشٍ عاصی تصاّیش اص دّستیي ُای تا ّضْح تاال تشای تؾخیص چِشٍ افشاد 

اًتخاب ًواییذُّوچٌیي اگش تشای تؾخیص جضییات خیلی سیض هاًٌذ تؾخیص پْل اص 

 .دّستیٌی تا لٌضُای هجضا اعتفادٍ ًواییذ

 

 :زمان ضثط تصاَیر چقذتایذ تاشذ
 

تشای ًگَ داؽتي تصاّیش ضثط ؽذٍ دّستیي ُای هذاستغتَ تایذتایذ ُاسد سا هتٌاعة تاتؼذاد 

سّص تاؽذ 30یا15دّستیي ُا اًتخاب کٌیذ،یؼٌی ایٌکَ اگش هیخْاُیذ تصاّیش ضثط ؽذٍ 

 .تایذ ُاسدی سا کَ تشسّی عیغتن هذاستغتَ هیضاسیذ هتٌاعة تا ُواى تؼذاد سّص تاؽذ

 

 دَرتیه ٌای مذار تستً از راي دَر مشاٌذي شُوذ

 .تشای هؾاُذٍ تصاّیش اص ساٍ دّس، الصم اعت کَ تشخی اص لْاًیي سا دس هذل اجشا کٌیذ

یؼٌی ّلتی کَ دّستیي ُا سا تَ ایٌتشًت ّصل کشدیذ،سهض ػثْس پیؼ فشض ضثط کٌٌذٍ 

ثاتت تشای اًتمال تصْیش اعتفادٍ ipسا تغییش دُیذ ّ دس صْست اهکاى اص (dvr(دّستیي ُا

 .ًواییذ

 

 



 دروب سایت ابرالکترونیک دات کام میتوانید به بهترین آموزش ها درزمینه دوربین های مداربسته دسترسی داشته باشید
http://abarelectronic.com 

 چً وُع سیستم دَرتیه مذار تستً تٍتر استکً وصة کىیذ؟

 

اجشا ipّیا عیغتن دّستیي هذاستغتَ(hd)عْال ایي اعت کَ،آیا تِتش اعت عیغتن آًالْگ

 .ؽْد

جْاب دسعت یا غلطی ّجْد ًذاسد، صیشا ُش عیغتن داسای هضایا ّ هؼایة اعت خْدػ 

تَ ًظش هي یک عیغتن .ساداسد،ُّوچٌیي تَ هیضاى ُضیٌَ کشدى هؾتشی تغتگی داسد

 .تشای ایٌجْسهکاًی هٌاعة اعت (hd)آًالْگ

 

 راي حل ترای پرَژي کُچک دَرتیه مذار تستً

 

 HD (1920 x داسای سصّلْؽي کاهل DVRتا  (hd)یک دّستیي هذاس تغتَ آًالْگ

 .هی تْاًذ کیفیت الصم سا تشای ؽٌاعایی تِتش افشاد ّجضییات سیضتش ساداؽتَ تاؽذ (1080

 

DVR  ٍُن تایذ لاتلیت اتصال تَ ایٌتشًت سا ُن داؽتَ تاؽذتااهکاى هؾاُذٍ تصاّیش اص سا

 .دّسُن فشاُن ؽْد

 

 وتیجً

 

تا ّضْح تاال ّسصّلیؾي (hd)تشای چٌیي پشّژُای کْچک یک عیغتن هذاستغتَ آًالْگ

کَ الثتَ تغتگی تَ هیضاى ُضیٌَ ای کَ هؾتشی هیکٌذ داسد ؽایذ .تاال هیتْاًذ هتٌاعة تاؽذ

ُضیٌَ کٌذّلی دسکل یک عیغتن آًالْگ ipُن هؾتشی هیتْاًذ تشای یک عیغتن هذاستغتَ 

 .تشای چٌیي هکاًی هٌاعة اعت

 

 .:تشای تکویل ایي تخؼ هماالت صیش سا هطالؼَ فشهاییذ

 معرفی َسایل ضرَری ترای وصة َراي اوذازی دَرتیه ٌای مذارتستً

 آشىای تالىسٌای تً کار رفتً دردَرتیه ٌای مذارتستً

 داولُدرایگان تٍتریه کتاب آمُزش وصة دَرتیه مذارتستً
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