
پودمان 5

نصب و راه اندازی شبکه افزارها

این  همۀ  می کنند.  یاد  نام شبکه افزار  با  آنها  از  که  می شوند  استفاده  مختلف  کاربردهای  برای  و  تحت شبکه  دستگاه ها  از  بسیاری 
دستگاه ها برای اتصال به شبکه دارای آدرس IP هستند. یکی از پرکاربردترین مشاغلی که در این رشته بازار خوبی را به خود اختصاص 
داده، مربوط به دوربین های تحت شبکه است که کار نظارت تصویر را انجام می دهند. این دوربین ها به همراه دستگاه های ضبط تصاویر 
تحت شبکه که به عنوان سیستم های نظارت تصویر نیز شناخته می شوند، برای ایجاد امنیت و نظارت بر مکان های مختلف از جمله 
محیط های کار و کسب، کارخانه ها، اماکن عمومی، پارکینگ ها و همچنین جهت کنترل عبور و مرور در خیابان ها و جاده ها استفاده 
می شوند. تنوع مدل و امکانات موجود در این تجهیزات این امکان را فراهم می کنند که بتوانیم از آنها در شرایط آب و هوایی مختلف 
اعم از مناطق گرم، سرد، خشک و مرطوب همچنین روز و شب استفاده کنیم. انتخاب تجهیزات و تعیین محل نصب آنها وابسته به 
نیازهایی است که از سیستم نظارتی وجود دارد. در این پودمان هنرجویان با اتکا بر دانش و مهارت قادر خواهند بود، انواع تجهیزات را 
شناسایی کرده، به صورت دستی و همچنین با استفاده از نرم افزار، محل نصب دوربین ها را جانمایی کنند. عالوه بر آن خواهند توانست 

دوربین های تحت شبکه و دستگاه NVR را نصب و راه اندازی، پیکربندی، مدیریت و عیب یابی کنند.
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آیا تا به حال پی برده اید

  مأمورین پلیس چگونه از ترافیک موجود در خیابان های سطح شهر مطلع می شوند؟
  دوربین ها در چه نقاطی از یک فروشگاه نصب شوند که تمام قسمت های آن قابل مشاهده باشد؟

 نگهبان یک کارخانه چگونه می تواند بفهمد مثاًل 3 روز قبل چه کسی بدون اجازه وارد انبار شده است؟
  اگر از نگهبان پرسیده شود سه ماه قبل ساعت 11 صبح چه کسی دِر انبار را باز کرده، می تواند پاسخ دهد؟
  آیا مدیر یک شرکت در طول مدت مأموریت خارج از شهر، می تواند بر کارمندان خود نظارت داشته باشد؟

هدف از این واحد شایستگی، نصب، راه اندازی و استفاده از دوربین های تحت شبکه است.

استاندارد  عملکرد

نصب و راه اندازی شبکه افزارهای تحت شبکه، مدیریت و دسترسی به آنها از طریق شبکه های محلی و اینترنت 

  واحد یادگیری 5 

شایستگی نصب و راه اندازی شبکه افزارها
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تاکنون در جاده ها تابلوهایی که روی آن نوشته »  این محور با دوربین 
کنترل می شود« را مشاهده کرده اید؟

آیا در برخی از فروشگاه ها تابلوی »  این مکان مجهز به دوربین مداربسته 
است« را مشاهده کرده اید؟

به وسیلۀ  چرا  می کنند؟  نصب  دوربین  جاده ها  یا  و  فروشگاه ها  در  چرا 
تابلوهای مختلف، وجود داشتن دوربین را اعالم می کنند؟

در سامانه های حفاظتی و نظارت تصویری، برای اهداف خاصی از جمله 
کنترل ترافیک، نظارت بر عملکرد کارکنان، جلوگیری از سرقت و مواردی دیگر از دوربین های تحت شبکه و 
از پروتکل های شبکه برای ارسال اطالعات استفاده می کنند. در شکل 1 اجزای یک مدل از این نوع دوربین ها 
و  Audio In،Alarm Out،Alarm In، Reset دکمه  مانند  اجزا  از  برخی  البته  است.  شده  داده   نشان 

Alarm Out ممکن است در برخی از مدل ها وجود نداشته باشد.

شکل1ـ اجزای دوربین تحت شبکه
حسگر تصویر

تصویر چگونه تولید می شود و چه پارامترهایی در کیفیت تصویر مؤثر است؟
در دوربین ها یک حسگر تصویر وجود دارد که مهم ترین بخش از فرایند تولید تصویر را بر عهده دارد. حسگر تصویر، 
قطعه ای الکترونیکی است که پرتوهای نور بازتابیده از صحنه مورد نظر را به سیگنال تبدیل می کند. سیگنال هایی که 
به وسیله حسگر تصویر تولید می شوند، پس از انجام یک مجموعه از پردازش ها به داده های دیجیتال تبدیل می شوند. 

شکل 2ـ انواع حسگرهای دوربین

تحقیق کنید تفاوت های دو نوع حسگر CCD و CMOS چیست؟پژوهش

دوربین های تحت شبکه

این داده ها در واقع اطالعات دیجیتال شده تصویر 
صحنۀ مورد نظر هستند. حسگر از میلیون ها قطعه 
در  است.  شده  تشکیل  پیکسل  نام  به  کوچک 
دوربین های تحت شبکه از فناوری های مختلفی 
برای ساخت و تولید حسگر استفاده می شود که دو 
نوع آنها CCD و CMOS هستند )شکل 2(. ابعاد 
و فناوری ساخت حسگرها در کیفیت تصویر ایجاد 

شده مؤثر است.

این مکان مجهز به

دوربین مداربسته
می باشد

لطفاً لبخند بزنید

RS485, Alarm I/O, Groud
Reset Power 

Adaptor
Network 
Interface

Audio 
Output

Audio 
Input

Video 
Output
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فعاليت 
گروهی
فعاليت 
گروهی

در مورد تصاویر شکل 4 در کالس بحث کنید.

دوربین  یک  به وسیله  که  روبه رو  تصویر  دو  به 
گرفته شده است، دقت کنید.

چرا تصویر سمت چپ واضح نیست؟
بر  عالوه  شفاف،  و  واضح  تصویر  ایجاد  برای 
داریم.  نیاز  لنز  نام  به  دیگری  قطعۀ  به  شکل 3ـ فوکوس در تصویرحسگر 

از صحنه، روی حسگر تصویر است. هر چقدر میزان تمرکز  بازتابی  نور  لنز متمرکز کردن پرتوهای  وظیفۀ 
نور بیشتر باشد، تصویر واضح تر می شود. به تصویری که کاماًل واضح بوده و مات نباشد، اصطالحاً فوکوس 
)Focus( گفته می شود. لنزها عالوه بر فوکوس کردن تصویر، محدوده دید را نیز مشخص می کنند. تصاویر 

شکل 4 به وسیلۀ یک دوربین از یک نقطه ولی با سه لنز متفاوت گرفته شده است.

شکل 4ـ تصویر از یک نقطه با سه لنز

به وسعت محدوده افقی از صحنه که در تصویر دیده می شود، زاویه دید )Angle of view( می گویند و واحد 
آن درجه است. با توجه به کاربرد و محل نصب دوربین های تحت شبکه، شرکت های سازنده دوربین از لنزهای 

مختلفی استفاده می کنند. لنزها از نظر فاصله کانونی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند.
)Fixed( 1 ثابت

)Varifocal( 2 متغیر
)Motorized( 3 موتوردار

شکل 5ـ فاصله کانونی و زاویه دید

لنز

                            

لنزهای ثابت
ثابت  کانونی  فاصله  لنزها  این  در 
ثابت  دید  زاویه  بنابراین  است، 
فاصله  اندازه گیری  واحد  دارند. 
و  است   )mm( میلی متر  کانونی 
معموالً در لنزهای ثابت  اندازه آن 

روی لنز نوشته می شود. 

حسگر تصویر

 زاویه دید

لنز

فاصله کانونی
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زاویه دید دوربین به اندازه فاصله کانونی لنز و حسگر تصویر بستگی دارد. در جدول 1 زاویه دید برای لنزهای 
 Recognition 13 اینچ نشان داده شده است. ستون 14 و  مختلف با دو نوع حسگر تصویر متفاوت با اندازه های 
مقدار تقریبی فاصله یک موضوع خاص تا دوربین را برای اینکه تصویر آن قابل تشخیص باشد، نشان می دهد.

با توجه به شکل 5، در رابطه با مفهوم فاصله کانونی تحقیق کنید.پژوهش

 اینچ 13  و  14 جدول 1ـ زاویه دید برای لنزهای مختلف و حسگرهای 

1 اینچ است و از فاصله حدود 3 كنجكاوي
3

فرض کنید می خواهیم از دوربینی استفاده کنیم که اندازه حسگر آن 
متر زاویه دیدی حدود 70 درجه داشته باشیم. با توجه به اطالعات جدول 1 چه لنزی پیشنهاد می کنید؟

Varifocal لنزهای
در این لنزها فاصله کانونی متغیر است، به همین دلیل زاویه دید آنها قابل تغییر است. این لنزها عموماً با دو 
عدد معرفی می شوند که محدوده تغییر فاصله کانونی را نشان می دهند. برای مثال لنز 60ـ6 که فاصله کانونی 
آن از 6mm تا 60mm قابل تغییر است )شکل6(. این لنزها زمانی استفاده می شود که در انتخاب محل نصب 
دوربین محدودیت وجود داشته باشد و ناچار شویم دوربین را دورتر و یا نزدیک تر از مکان مورد نظر نصب 

کنیم، سپس به صورت دستی فاصله کانونی لنز را تغییر دهیم تا تصویر مورد نظر حاصل شود.
این لنزها دارای دو دستگیره هستند که به وسیله یکی از آنها زاویه دید تغییر می کند و به وسیله دیگری تصویر 

فوکوس می شود. به دستگیره ها در شکل 6 توجه کنید.

varifocal شکل 6  ـ لنز
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Motorized شکل 7ـ لنز

Motorized لنزهای
این  با  هستند.   Varifocal لنزهای  مشابه  لنزها  این 
تفاوت که فاصله کانونی آنها به وسیله فرمان از راه دور 
و به وسیله موتور تغییر می کند. فوکوس تصویر در این 

نوع لنز به صورت خودکار صورت می گیرد. 

Dome شکل 8ـ انواع دوربین

انواع دوربین های تحت شبکه از نظر شکل ظاهری
دوربین ها از نظر شکل ظاهری دارای اشکال مختلفی هستند.

Dome 1 دوربین های
معنی واژه Dome گنبد است و به دوربین هایی می گویند که به شکل گنبد هستند. این دوربین ها با اندازه و 

طرح های متنوع برای نصب زیر سقف طراحی و ساخته  شده اند )شکل 8(.

شکل 9ـ LED های دوربین

در فضاهای تاریک یا مکان هایی که نور کافی وجود ندارد، باید حداقل روشنایی مورد نیاز دوربین فراهم شود.
گاهی اوقات امکان روشن کردن المپ وجود ندارد یا برای صرفه جویی در مصرف برق المپ ها را خاموش 
می کنند، به همین دلیل شرکت های سازنده روی برخی از این دوربین ها LED-IR نصب می کنند که به 
آنها Dome ـ IR گفته می شود. در این دوربین ها به محض تاریک شدن محیط، LED ها روشن شده و نور 
الزم را تأمین می کنند. هرچقدر تعداد و اندازه LED ها بیشتر باشد، محدوده بیشتری روشن خواهد شد که 

معموالً در مشخصات دوربین ذکر می شود.
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این LEDها نور مادون قرمز تولید می کنند و حسگر تصویر نسبت به این نور حساس است. حساس بودن 
حسگر به نور مادون قرمز سبب غیرطبیعی شدن رنگ تصویر در نور معمولی می شود. به تصویر زیر دقت کنید.

IR-CUT شکل 10ـ فیلتر

در  قرمز  مادون  امواج  فیلتر  از  مشکل،  این  برای حل 
 IR  ـCUT طول روز استفاده می شود. به این فیلترها
فعال شده،  CUT  ـ   IR در طول روز  فیلتر  می گویند. 
به  و  به حسگر می شود  قرمز  مادون  نور  مانع رسیدن 
محض تاریک شدن فضا غیرفعال می شود )شکل 10(.

)IR Bullet( IR 2 دوربین های بولت
برای  معموالً  و  مختلف  شکل های  به  نیز  دوربین  این 
نصب روی دیوار یا دکل طراحی شده است )شکل11(.

IR شکل 11ـ دوربین بولت

3 دوربین های box )صنعتی(
نوع دیگری از دوربین ها که بیشتر برای نصب روی دیوار و یا دکل طراحی شده اند، به دوربین های صنعتی 
مشهور هستند. این دوربین ها بدون IR ـ LED و لنز ساخته می شوند و با توجه به مکان نصب دوربین و 

صحنۀ مورد نظر، لنز مناسب روی آن نصب می شود )شکل12(.

box شکل 12ـ دوربین

IR-CUT بدون فیلترIR-CUT با فیلتر
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شکل 13ـ دوربین گردان

Speed Dome یا )PTZ( 4 دوربین های گردان
گاهی نیاز است دوربین توانایی چرخش در جهات مختلف و امکان بزرگ نمایی )zoom( روی موضوعات خاصی 
را داشته باشد. در این صورت از دوربین هایی استفاده می شود که به آنها PTZ می گویند. میزان بزرگ نمایی و 
سرعت چرخش در مدل های مختلف متفاوت است. مانند 10XZoom که قدرت بزرگ نمایی 10 برابر دارد. از 
این نوع دوربین ها بیشتر در خارج ساختمان و فضاهای نسبتاً بزرگ استفاده می کنند و معموالً روی دکل ها یا 
دیوارهای بلند نصب می شوند. برخی از این نوع دوربین ها IR   ـ  LED دارند. این دوربین ها از طریق بستر شبکه 

کنترل می شوند )شکل13(.

تحقیق کنید چرا به این نوع دوربین ها PTZ می گویند. پژوهش

فيلم
 PTZ فیلم شماره 12234: نصب دوربین گردان

)pinhole( 5 دوربین سوزنی
در مکان هایی که فضای کافی برای نصب دوربین وجود ندارد، از این نوع دوربین استفاده می شود. یکی از 

موارد استفاده از این دوربین ها در دستگاه های خودپرداز بانک ها است.

شکل 14ـ دوربین سوزنی
6 دوربین های بی سیم

در برخی مکان ها به دالیل مختلف امکان سیم کشی برای نصب دوربین وجود ندارد. در این صورت می توان از دوربین های 
تحت شبکه بی سیم استفاده کرد )شکل 15(. برای تمام دوربین هایی که ذکر شد نوع بی سیم آن نیز وجود دارد.

شکل 15ـ دوربین بی سیم
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ـ دوربین موجود در کارگاه را بررسی کرده، نوع آن را از نظر شکل ظاهری مشخص کنید. بررسی کنید 
آیا دارای LED-IR است؟

ـ اگر در محیط هنرستان دوربین وجود دارد، گزارش بررسی انواع دوربین های موجود را در کالس ارائه دهید.

فعاليت 
كارگاهي

برخی از دوربین های تحت شبکه این قابلیت را دارند که در فضای باز نصب شوند و در صورتی که در معرض باران 
و یا گرد و غبار قرار گیرند، بدون مشکل کار می کنند. دوربین های بولت IR و دوربین های گردان معموالً از این نوع 
هستند؛ ولی دوربین های باکس چنین ویژگی را ندارند. به همین دلیل اگر الزم شود این نوع دوربین در فضای باز 
مورد استفاده قرار گیرد، برای محافظت در برابر باران و گردوغبار، باید آنها را داخل روکش های )cover( خاصی 
قرار دهند )شکل 16(. این روکش ها قابلیت نصب در فضای باز را دارند. عالوه بر این برخی از آنها مجهز به فن 

خنک کننده برای مناطق گرم و گرماساز برای مناطق سرد نیز هستند.

فعاليت 
گروهی
فعاليت 
گروهی

دربارة دالیل عدم امکان سیم کشی برای نصب دوربین در گروه بحث کنید و آنها را بنویسید. سپس دالیل 
خود را با گروه دیگر مقایسه کنید.

1ـ............................
2ـ...........................
3ـ...........................

اگر تلفن همراه شما ناگهان در یک ظرف آب بیفتد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا وسیلۀ برقی می شناسید كنجكاوي
که چنانچه در معرض آب قرار گیرد، آسیب نبیند؟

شکل 16ـ روکش دوربین
تغذیه دوربین

بیشتر دوربین های تحت شبکۀ ثابت به تغذیه 12 ولت مستقیم و دوربین های گردان به تغذیه 220 ولت 
جریان متناوب نیاز دارند؛ ولی بسیار مهم است که همیشه قبل از متصل کردن منبع تغذیه به دوربین با 
مراجعه به دفترچه مشخصات فنی دوربین و یا با مشاهده برچسب دوربین، تغذیه مورد نیاز آن را مشخص 
کنیم. برخی از دوربین های تحت شبکه ویژگی PoE دارند و تغذیه مورد نیاز خود را از سوییچ شبکه تأمین 
می کنند. در این صورت الزم است سوییچ شبکه هم PoE بوده، ولتاژ PoE سوییچ و دوربین یکسان باشند. 

جانمایی دوربین
نصب و راه اندازی دوربین های تحت شبکه دارای مراحل مختلفی است. یکی از مهم ترین این مراحل جانمایی 
دوربین و انتخاب لنز مناسب است. برخی از تولیدکنندگان دوربین های تحت شبکه، به صورت برخط از طریق 
تارنما یا به وسیلۀ نرم افزاری که می توان آن را از تارنما بارگیری کرد، جانمایی دوربین و انتخاب لنز مناسب 
را برای مشتریان خود تسهیل می کنند. عالوه بر آنها نرم افزارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که یکی از 

آنها IP Video System Design Tool  است.
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ـ نقشه کارگاه را که در لوح فشرده همراه هنرجو قرار دارد، در نرم افزار وارد کنید و دوربین ها را در 
جایی قرار دهید که دید مناسبی روی دِر کارگاه داشته باشید و تمام رایانه های موجود در کارگاه تحت 

پوشش دوربین ها قرار گیرد. 
ـ در طرحی که ارائه می کنید به هرکدام از دوربین ها یک شماره اختصاص داده، جدول زیر را تکمیل کنید.

لنز دوربینشکل ظاهری دوربین شماره دوربین

فعاليت 
كارگاهي

فيلم

فيلم

فیلم شماره 12235 : معرفی نرم افزار جانمایی دوربین

فیلم شماره 12236: جانمایی دوربین به وسیله نرم افزار

فیلم ها را مشاهده کرده، با استفاده از نرم افزار IP Video system design tool فعالیت کارگاهی را انجام دهید.

NVR
نـام  بـه  مخصوص  دستگاه  یک  از  تصاویر  ضبط  بـرای  می شود،  نصب  دوربین  کـه  مکان هایـی  در 
Network Video Recorder( NVR( استفاده می کنند که از طریق شبکه به دوربین ها متصل می شود. این 
دستگاه معموالً دارای درگاه HDMI و VGA است که به صورت مستقیم به صفحه نمایش وصل شده، تصاویر 
دوربین ها را نمایش می دهد. به همین دلیل هنگام جانمایی دوربین ها و طراحی شبکه مربوط به آنها بهتر است محل 

نصب NVR نزدیک صفحه نمایش باشد.

NVR شکل 17ـ اتصال دوربین به
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جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی، ایمنی ، بهداشت و توجهات زیست محیطی

ارزشیابی مرحله 1

مراحل 
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(
نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

جانمایی 
دوربین

مکان: کارگاه  استاندارد رایانه
به  مجهز  رایانه  تجهیزات: 
دوربین،  جانمایی  نرم افزار 
حداقل یک عدد دوربین دارای 
عدد  یک  مشخصات،  برچسب 

ولت   12 آداپتور 
زمان: 10 دقیقه

باالتر
 از حد انتظار

تشخیص نوع دوربین از نظر شکل ظاهری و مشخصات آن 
شامل لنز دوربین، وجود یا عدم وجود LED-IR و میزان 
برد مؤثر LED-IR و تغذیۀ مورد نیاز دوربین ـ جانمایی 
دوربین به صورت دستی و با استفاده از نرم افزار با توجه 
به لنز و رزولوشن دوربینـ  تعیین محل نصب NVR برای 

یک پالن مشخص

3

درحد انتظار

تشخیص نوع دوربین از نظر شکل ظاهری و مشخصات 
آن شامل لنز دوربین، وجود یا عدم وجود LED-IR و 
دوربین  نیاز  مورد  تغذیۀ  و   LED-IR مؤثر  برد  میزان 
با توجه به لنز و  ـ جانمایی دوربین به صورت دستی 
رزولوشن دوربین ـ تعیین محل نصب NVR برای یک 

پالن مشخص 

2

پایین تر از 
حد انتظار

تشخیص نوع دوربین از نظر شکل ظاهری و مشخصات 
آن شامل لنز دوربین، وجود یا عدم وجود LED-IR و 

میزان برد مؤثر LED-IR و تغذیۀ مورد نیاز دوربین
1

شایستگی ها
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نتایج 
ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

شایستگی های 
غیرفنی

نمودن  برآورد  و کسب حالل،  درستکاری 
نیازهای مشتریـ  مسئولیت پذیری، اطمینان 
از کیفیت کار انجام شده ـ مستندسازی، 
تهیه صورت جلسات کاری ـ تعالی فردی، 
پایبندی کامل به اخالق حرفه ایـ  زبان فنی

قابل قبول

ارائه اطالعات کامل در مورد تجهیزات موجود در 
بازار به مشتری، عدم تحمیل هزینه غیر ضروری 
هنگام انتخاب تجهیزات مورد نیاز، برآورد صحیح 
مدت زمان اجرای پروژه ـ تأکید به مشتری برای 
تغییر  و  تصاویر  روزانه  بازبینی  و  کنترل، ضبط 
گذرواژه دوربین و NVR ـ دقت در حفظ اموال 
و زیبایی محیط و نظافت فردی حین کار، نظافت 
محل پس از انجام کار، تحویل دستورالعمل ها در 
ـ  از مشتری  امضا  و گرفتن  قالب صورت جلسه 
حفظ حریم خصوصی کارفرما هنگام حضور در 
محل، توجه به حفظ حریم خصوصی افراد با اعالم 

وجود دوربین در آن فضا

2

ایمنی و 
بهداشت

برق  جریان  قطع  ـ  زمین  سیم  اتصال 
عالیم  از  استفاده  ـ  اتصاالت  نصب  موقع 
هشداردهنده و لباس کار مناسب محیط 
و تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع ـ رعایت 
استانداردهای امنیتی متناسب محیط کار

توجهات 
زیست محیطی

جمع آوری زباله های بازمانده و تحویل آنها 
به مراکز بازیافت

غیر
1توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاهقابل قبول

نگرش
دقت در انتخاب درست تجهیزات مورد نیازـ  
اخذ تأیید کارفرما در مورد مسیر کابل کشی، 
محل نصب دوربین ها و تجهیزات و هنگام 

ارائه پیش فاکتور قبل از تأمین تجهیزات 
* این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.
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مشخصات فنی دوربین های تحت شبکه
به جز حسگر تصویر، لنز دوربین و شکل ظاهری دوربین ها، چه مشخصات دیگری برای انتخاب و تهیه یک 

دوربین تحت شبکه اهمیت دارد؟ 
برای یافتن پاسخ این سؤال، باید اطالعات بیشتری از مشخصات فنی دوربین های تحت شبکه داشته باشیم. 

برخی از این مشخصات عبارت اند از:
 وضوح تصویر

هرگاه یک عکس را بزرگ نمایی کنیم، جزئیات موجود در تصویر با کیفیت کمتری نشان داده خواهد شد. 
در مکان هایی که جزئیات اهمیت دارد، باید از دوربین هایی استفاده شود که تصاویری با وضوح بیشتر تولید 
می کنند. دوربین های تحت شبکه با وضوح تصویر مختلفی از جمله 1/3، 2، 3 و... مگاپیکسل وجود دارند که 

بر اساس نیاز انتخاب می شوند. 
Minimum Illumination 

تصاویر حاصل بازتاب نور از صحنه های مورد نظر هستند، بنابراین اگر در فضای مورد نظر نور کافی وجود 
نداشته باشد و IR ـ LED هم نتواند نور کافی را تأمین کند، تصویر فاقد کیفیت الزم خواهد بود. برای حل 

این مشکل دو راهکار وجود دارد:
راهکار اول: با استفاده از المپ، روشنایی مورد نیاز را تأمین کنیم. این کار باعث می شود هزینه برق مصرفی 

زیاد شده، انرژی زیادی به هدر برود. در بعضی موارد هم تأمین نور به این روش امکان پذیر نیست.

شکل 18ـ تأثیر مشخصه Minimum Illumination در تصویر

شکل 19ـ تأثیر WDR در تصویر

WDR (Wide Dynamic Range) 

استفاده  دوربین هایی  از  راهکار دوم: 
هم  کم  خیلی  نورهای  در  که  کنیم 

می توانند تصویر خوب تولید کنند. 
 Minimum Illumination مشخصه
که  می کند  مشخص  را  نوری  حداقل 
کیفیت  با  تصویر  تولید  برای  دوربین 
خوب نیاز دارد و واحد آن Lux است. 
کمتر  مشخصه  این  مقدار  چقدر  هر 
باشد، برای تصویر قابل قبول به شدت 

نور کمتری نیاز داریم.
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فعاليت 
گروهی
فعاليت 
در مورد تصاویر شکل 19 با هم کالس خود بحث کنید.گروهی

در مکان هایی که الزم است برای کنترل تردد افراد، دوربین را به سمت در ورودی قرار دهیم، یا ناچار هستیم 
دوربین را به سمت پنجره قرار دهیم؛ از آنجا که شدت نور پشت پنجره و یا در ورودی خیلی زیادتر از داخل 
ساختمان است صورت افراد سیاه شده، قابل تشخیص نخواهد بود. برای حل این مشکل باید از دوربین هایی 

استفاده کنیم که قابلیت WDR داشته باشند. 
ONVIF استاندارد 

یکدیگر  با  بتوانند  اینکه محصوالتشان  برای  تصویر،  مدیریت  نرم افزارهای  و   NVR دوربین،  تولیدکنندگان 
ارتباط برقرار کنند، باید استاندارد ONVIF را پشتیبانی کنند.

3D DNR 
به تصاویر شکل20 دقت کنید. چه تفاوتی بین تصویر چپ و راست مشاهده می کنید؟

فيلم
ONVIF پویانمایی شماره 12237: استاندارد

اگر یک کارخانه NVR، دوربین و نرم افزار مدیریت تصویر تولید کند و همۀ آنها بتوانند با یکدیگر كنجكاوي
ارتباط برقرار کنند، آیا باز هم الزم است استاندارد ONVIF را پشتیبانی کند؟ چرا؟

شکل 20ـ تأثیر DNR در تصویر

هنگامی که نوِر محیط کم باشد، نسبت سیگنال به نویز تصویر زیاد می شود که تأثیر خود را به صورت نقاطی 
در تصویر نشان می دهد. DNR به فناوری گفته می شود که به صورت دیجیتال در هنگام پردازش تصویر، 
تأثیر نویزها را به حداقل می رساند. بعضی از دوربین ها این قابلیت را ندارند. برخی 2D DNR دارند و برخی 

3D DNR دارند. تأثیر 3D DNR بیشتر از 2D DNR است.
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فعاليت 
گروهی
فعاليت 
در مورد جدول زیر با هم کالسی خود گفت وگو کرده، به سؤاالت پاسخ دهید.گروهی

NVR شکل 21ـ دستگاه بازشده

ـ کدام دوربین بیشترین و کدام یک کمترین کیفیت وضوح تصویر را دارد؟
ـ کدام یک از دوربین ها را می توان در فضای باز استفاده کرد؟

ـ برای کدام یک از دوربین ها در شب باید نور کافی تأمین کرد؟

 3.0 Megapixel
Camera Package

 1.0 Megapixel
Bullet Camera

 3.0 Megapixel
 Outdoor Dome

 (Surface)

 3.0 Megapixel
 Intdoor Dome

(Surface)
Product

 Description

NINC-30DNE-28NTL-10ND-312ND4-13VR-312HBND4-13S-312Part Number

Indoor/OutdoorOutdoorOutdoorIndoorSuitable Environment

1/4″CMOS1/4″CMOS1/4″CMOS1/4″CMOSImager

3.0 Megapixel1.0 Megapixel1.3 Megapixel1.3 MegapixelResolution (Total Pixels)

2032×15361280×8001280×10241280×1024Resolution (Pixels)

1.0 Lux0 lux (IRs On)0 lux (IRs On)0 lux (IRs On)Minimum llumination

-YesYesYesIR LEDs

ضبط تصاویر دوربین های تحت شبکه
برای ضبط تصاویر دوربین ها از دو روش استفاده می شود:

LED IRWDRفاصله کانونی لنزنوع دوربین از نظر شکل ظاهریردیف

فرض کنید مدیر هنرستان تصمیم گرفته است داخل کارگاه رایانه دوربین نصب کند، به صورتی که بتواند 
رفت وآمد داخل کارگاه رایانه و همچنین رایانه ها را به وسیله دوربین تحت نظر داشته باشد، در طرحی که 

قباًل آماده کردید، حداقل مشخصات مورد نیاز هر دوربین را در جدول زیر بنویسید.
توجه داشته باشید که برای صرفه جویی در مصرف انرژی المپ های کارگاه در شب باید خاموش باشند.

فعاليت 
كارگاهي
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 تصاویر ضبط شدة چند دوربین 3 مگاپیکسل را به صورت هم زمان می توان با این NVR پخش کرد؟كنجكاوي

NVR روش اول: استفاده از دستگاه
روش دوم: استفاده از یک رایانه با مشخصات سخت افزاری مناسب و نرم افزار مدیریت تصویر

Stream و تعداد فریم در ثانیه: تعداد فریم در ثانیه نشان می دهد که NVR تصویر دوربین ها در وضوح 
مختلف را با چند فریم در ثانیه ضبط و پخش کرده یا نمایش می دهد.

 به شکل 22 دقت کنید:

در مورد DVR و Hybrid DVR تحقیق کنید. پژوهش

ما روش اول یعنی NVR را مورد بررسی قرار می دهیم.
را هم  NVR مناسبی  از شما خواسته است که  نوع دوربین ها  و  تعداد  بر  فرض کنید مدیر مدرسه عالوه 

پیشنهاد کنید. برای این منظور الزم است که با مشخصات مهم برای انتخاب NVR آشنا شوید.
 NVR مشخصه های مهم در انتخاب

تعداد کانال: NVR ها معموالً با 32،24،16،8،4 و 64 کانال در بازار موجود هستند. تعداد کانال به معنی 
حداکثر تعداد دوربین هایی است که NVR می تواند تصاویر آن را نمایش داده و یا ذخیره کند. 

وضوح تصویر: وضوح تصویر، در NVR ها از سه نظر اهمیت دارد:
 View )نمایش(: NVR تصویر دوربین ها با چه وضوح تصویری را می تواند به صورت زنده نمایش دهد؟

 Record )ضبط(: NVR چه تعداد از تصاویر دوربین ها را با چه وضوح تصویر و چند فریم در ثانیه می تواند 
ضبط کند؟

 Playback )پخش(: NVR چه تعداد از تصاویر ضبط شده و با چه وضوح تصویری را می تواند به صورت 
هم زمان بازپخش کند؟

اینها سؤاالتی هستند که در رابطه با وضوح تصویر NVR مطرح است و پاسخ آنها را باید در دفترچه راهنمای 
آن جست وجو کرد. به مشخصات یک نمونه NVR توجه کنید:

stream شکل 22ـ کاربرد انواع

ارسال برای نمایشگر یا 
دستگاه ضبط

ارسال برای رایانه 
سرویس گیرنده یا تلفن همراه

 اطالعات خام

Main Stream

Sub Stream  
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دوربین، اطالعات خام مربوط به تصاویر را تولید کرده، در بستر شبکه ارسال می کند. NVR اطالعات دریافتی 
 Main Stream را پردازش و دو تصویر با کیفیت متفاوت ایجاد می کند. یک تصویر با کیفیت اصلی که به آن
و یک تصویر با کیفیت پایین تر که به آن Sub Stream می گویند. NVR تصاویر دوربین ها را با کیفیت 
می کند.  ارسال  نمایش  به صفحه   VGA یا  و   HDMI درگاه  از طریق  و  می کند  Main Stream ذخیره 
از  باند دارند. بسیاری  ارسال می شود که محدودیت پهنای  یا شبکه هایی  تلفن همراه  برای   Sub Stream
دوربین های تحت شبکه نیز امکان ارسال تصویر به صورت Main Stream و Sub Stream را دارند که به 

آنها Dual Stream می گویند.

NVR شکل 23ـ پنل جلوی

NVR شکل 24ـ پنل پشت

NVR جدول 2ـ وظیفه اجزای پنل پشت  
شرح عملکردبخششماره

منبع تغذیه 12 ولت DCکانکتور منبع تغذیه1
رابط RCA برای ورودی صداورودی صدا2
3HDMI برای خروجی ویدئورابط HDMI رابط
رابط اترنت با قابلیت سازگاری با پهنای باند 10/100/1000Mbpsرابط LAN شبکه4
رابط RCA برای خروجی صداخروجی صدا5
6VGA نمایش ویدئو و منو دستگاهرابط VGA جهت خروجی DB9 رابط
7USB مانند ماوس و دیسک سخترابط USB برای اتصال دستگاه های اضافی
قبل از شروع به کار NVR آن را متصل کنید.اتصال به زمین8
کلید برای قطع و وصل برق دستگاهکلید روشن و خاموش9

NVR اجزا و مشخصات
در شکل های 23 و 24 پنل جلو و پشت یک مدل NVR نشان داده شده است. در جدول 2 وظیفه هریک از 

اجزای پنل پشت آمده است.

برخی از NVR ها قابلیت ضبط و پخش صدا را دارند. دوربین هایی که دارای میکروفن داخلی هستند، صدا 
را همراه با تصویر به وسیلۀ بستر شبکه به NVR ارسال می کنند. عالوه بر آن، برخی از NVR ها یک رابط 

RCA نیز برای اتصال مستقیم میکروفن دارند.
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نام هر بخش را روی شکل 24 بنویسید و به عالئم آن دقت کنید. فعاليت 
كارگاهي

در مورد ESATA تحقیق کنید. پژوهش

دیسک سخت: در NVR تصاویر دوربین ها روی دیسک سخت ذخیره می شود. هرچه حجم دیسک سخت 
دیسک  ظرفیت  و  تعداد  دلیل  همین  به  کرد،  ذخیره  را  تصاویر  می توان  بیشتری  مدت زمان  باشد،  بیشتر 

سخت هایی که به وسیله NVR پشتیبانی می شود، اهمیت زیادی دارد.
با توجه به اینکه در NVRها ذخیره و حذف اطالعات روی دیسک سخت به طور مداوم انجام می شود، الزم است از 
دیسک سخت مخصوص این کار استفاده شود. با توجه به نیاز مشتری، حجم دیسک سخت مورد نیاز متفاوت است. 
شرکت های مختلف، ابزاری برای محاسبه حجم دیسک سخت در اختیار مشتری قرار می دهند. در این نرم افزارها 
براساس تعداد دوربین، وضوح تصویر و تعداد فریم تصاویر هر دوربین، Encoding مربوط به NVR و ظرفیت 
دیسک سخت، محاسبه می شود که تصاویر چند روز دوربین ها ذخیره خواهد شد. همچنین می توانیم مشخص 
کنیم که برای چند روز به تصاویر ذخیره شده نیاز داریم و سپس نرم افزار، حجم دیسک سخت مورد نیاز را محاسبه 

می کند. پس از تکمیل ظرفیت دیسک سخت تصاویر قدیمی تر پاک شده، تصاویر جدید جایگزین می شود.

شکل25ـ نرم افزار محاسبه ظرفیت دیسک سخت

قالب ذخیره سازی تصاویر: قالب ذخیره سازی تصاویر در حجم پرونده های ذخیره شده تأثیر می گذارد. به 
همین دلیل یکی از مشخصه های مؤثر در انتخاب نوع NVR می تواند قالب های ذخیره سازی آن باشد.

NVR ها دارای درگاه های متعددی از جمله HDMI، VGA، USB، درگاه شبکه و ESATA هستند. 
هرچه کیفیت و تعداد این قبیل درگاه ها بیشتر باشد، قابلیت NVR بیشتر خواهد بود.

ظرفیت دیسک سخت

 مدت زمان ضبط تصاویر 
در هر روز برحسب 

ساعت

  مدت زمان نگهداری 
اطالعات برحسب روز    

تعداد کانال )دوربین(

تعداد فریم جهت ضبط 
تصاویر

فرمت ذخیره سازی 
تصویر

کیس: NVR ها مانند رایانه با کیس ها و در اندازه های مختلفی وجود دارند. برخی از آنها قابلیت نصب در َرک 
را دارند که به آنها Rack mount می گویند.

وضوح تصویر دوربین  
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ـ نرم افزار Bandwidth Calculator را اجرا کرده، برای 8 عدد دوربین با وضوح تصویر 2 مگاپیکسل 
حداقل پهنای باند مورد نیاز NVR را برای حالت های زیر محاسبه کرده، جدول را کامل کنید.

ـ اگر کالس شما به دو دوربین 5 مگاپیکسل احتیاج داشته باشد، برای اینکه تصاویر 30 روز دوربین ها 
را با 25fps ذخیره کنیم، با استفاده از نرم افزار Disk Calculator ظرفیت دیسک سخت مورد نیاز را 

محاسبه کنید.
ـ در نرم افزار Disk Calculator چه قالب هایی برای ذخیره سازی وجود دارد و کدام یک بیشترین حجم 

فشرده سازی را دارد؟

فعاليت 
كارگاهي

فعاليت 
كارگاهي

پهنای باند )Bandwidth( : پهنای باند یکی از ویژگی های بسیار مهم در انتخاب NVR است که با واحد 
Mbps سنجیده می شود. تعداد دوربین و وضوح تصویر آنها، تعداد stream ها، تعداد فریم تصاویر و قالب 
ذخیره سازی، پارامترهای مؤثر در مقدار پهنای باند است. باید قبل از انتخاب NVR حداقل پهنای باند مورد 
نیاز را محاسبه کنیم. معموالً سازندگان NVR نرم افزاری برای محاسبه پهنای باند ارائه می کنند )شکل 26(.

شکل26 ـ نرم افزار محاسبه پهنای باند

حداقل پهنای باند مورد نیازقالب ذخیره سازیتعداد فریم دوربین ها

15H264

25H264

25H265

را ضبط کنیم. در   25fps مگاپیکسل  و سه دوربین 2  مگاپیکسل  تصاویر دو دوربین 5  ـ می خواهیم 
کنید. محاسبه  را   NVR باند  پهنای  ذخیره سازی، حداقل  قالب  هر  برای  باال  مشابه جدول  جدولی 

حداقل پهنای باند مورد 
NVR نیاز

تعداد دوربین

وضوح تصویر دوربین ها

تعداد فریم تصاویر هر 
دوربین

نوع رمزگذاری تصاویر

پهنای باند الزم برای هر 
دوربین
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فعاليت 
ـ تصویر زیر مشخصات سه مدل NVR را نشان می دهد. پس از بررسی با هم گروهی، جدول را کامل گروهی

کنید.

NVR مدلcba

تعداد کانال ها

 Main Stream بیشترین تعداد فریم در حالت

HDMI بیشترین وضوح تصویر قابل نمایش در درگاه

تعداد کانال بازپخش با وضوح تصویر 2 مگاپیکسل

تعداد دیسک سخت قابل پشتیبانی و حداکثر ظرفیت دیسک سخت

USB تعداد درگاه

حداکثر پهنای باند ورودی
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مکان های مشاهده تصاویر

شکل 27ـ شبکه دوربین ها

در حالت کلی تصاویر دوربین ها به روش های زیر قابل مشاهده هستند:
 VGA یا درگاه HDMI با استفاده از درگاه  NVR 1 مستقیماً از طریق

شکل 28ـ اتاق کنترل

2 به وسیلۀ نسخه سرویس گیرنده نرم افزار NVR که روی یک رایانه نصب شده است، از طریق شبکه محلی 
و یا اینترنت

3 به وسیلۀ اپلیکیشن قابل نصب روی گوشی های هوشمند
با توجه به نکات باال، پس از جانمایی دوربین ها، باید در طراحی شبکه نیز پیش بینی های الزم برای اتصال 
NVR به اینترنت صورت پذیرد. همچنین اگر بخواهیم افرادی از طریق شبکه محلی به وسیله نسخه کالینت 

به تصاویر دسترسی داشته باشند، بستر الزم برای آنان نیز تأمین شود.
پس از مشخص شدن تعداد، مدل دوربین ها و نوع NVR باید شبکۀ دوربین ها طراحی شود. در این طراحی 

چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
1 محل نصب NVR مشخص شده باشد.

2 مکان های مشاهده تصاویر از قبل مشخص شده، بستر شبکه و یا تأمین اینترنت الزم برای آن پیش بینی شود.

3 درصورتی که دوربین ها PoE نباشند، باید در طرح خود پیش بینی های الزم برای تغذیه دوربین ها انجام شود.
برای تأمین تغذیه دوربین دو راه حل وجود دارد:

 برای هر دوربین یک منبع تغذیه جداگانه در نظر گرفته شود.
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با نظر هنرآموز بخشی از ساختمان هنرستان شامل کارگاه رایانه، در ورودی هنرستان، راه پله ها را مشخص 
کرده، با توجه به موارد زیر نقشه و فهرست تجهیزات را آماده کنید.

ـ همۀ در های ورودی تحت پوشش دوربین قرار گیرد و تصاویر آنها در تمام طول شبانه روز واضح باشند.
ـ راه پله ها تحت پوشش دوربین قرار گیرد.

ـ وضوح تصویر دوربین ها 2 مگاپیکسل در نظر گرفته شود.
ـ تصاویر همه دوربین ها با وضوح تصویر 2 مگاپیکسل و 15 فریم در ثانیه ذخیره شود.

ـ تصاویر باید برای حداقل یک ماه ذخیره شود.
ـ محل نصب NVR در اتاق سرپرست رایانه در نظر گرفته شود.

ـ المپ ها در شب خاموش هستند.
در گزارش خود موارد زیر را در نظر بگیرید:

1 با توجه به اینکه انتخاب مشخصات دوربین و NVR در قیمت تمام شده مؤثر خواهد بود، باید طرحی 
ارائه کنید که با توجه به نیاز پروژه، با حداقل قیمت قابل اجرا باشد. بنابراین دوربین ها و NVR حداقل 

مشخصه های مورد نیاز را داشته باشند.
2 جانمایی دوربین ها به صورت دستی انجام شود.

3 شکل ظاهری، IR ـ  WDR ،LED برای دوربین ها مشخص شود.
4 ظرفیت دیسک سخت مورد نیاز مشخص شود.

 NVR 5 تعداد کانال، وضوح تصویر کانال ها، پهنای باند و پشتیبانی از دیسک سخت مورد نیاز برای
شود. مشخص 

 با توجه به تعداد دوربین ها، یک منبع تغذیه مناسب برای تمام دوربین ها در نظر گرفته شود.
با اطالعات کسب شده تا این مرحله می توانیم برای یک ساختمان، مانند هنرستان خود یک سیستم دوربین 

مداربسته تحت شبکه طراحی کنیم.

به فهرست تجهیزاتی که شما در قالب گزارش باال تهیه می کنید List of Material( LOM( می گویند.یادداشت

در دنیای کار عالوه بر موارد فوق یک ستون برای قیمت کاال و نهایتاً یک برآورد کلی از هزینه پروژه نیز اضافه 
می شود و کارفرما پس از دریافت آن معموالًً با توجه به موارد زیر در مورد واگذاری اجرای پروژه به شما تصمیم 

خواهد گرفت.
 حدود قیمت برآورد شده

 دقیق و کامل بودن طرح جانمایی دوربین
 مشخصات ذکر شده در فهرست تجهیزات

 برآورد حدودی از مدت زمان اجرای پروژه که این برآورد بیشتر به میزان تجربه، شرایط و محیط کار بستگی 
دارد.

پروژه
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پس از مشاهده فیلم، دوربین  ها را مطابق نقشه شبکه در محل مورد نظر نصب کنید. فعاليت 
كارگاهي

ارزشیابی مرحله 2

فرض کنید که مدیر مدرسه بر اساس LOM، تجهیزات الزم را تهیه و از شما خواسته است که آنها را نصب 
و راه اندازی کنید.

فيلم
فیلم شماره 12238: نصب فیزیکی دوربین

کارگاه 1     آماده سازی دوربین

شکل29ـ مشخصات دوربین روی جعبه

1 ولتاژ کاری دوربین را مشخص کنید.
دفترچه  روی  از  را  دوربین  کاری  ولتاژ  ابتدا 
راهنما یادداشت کنید. مشخصات معموالً روی 
است  شده  نوشته  نیز  دوربین  بدنه  و  جعبه 

)شکل 29(.
2 متناسب با ولتاژ کاری دوربین، منبع تغذیه مناسب تهیه کنید.

3 یک کابل شبکه یک تا دو متری آماده کنید.

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نتایج
 ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

تهیه فهرست 
تجهیزات

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات: رایانه مجهز به
 نرم افزارهای محاسبه

Bandwidth و storage 
زمان: 10 دقیقه

باالتر از
 حد انتظار

و  ظاهری  شکل  نظر  از  دوربین ها  نوع  و  تعداد  تعیین 
مشخصات آن شامل نیاز یا عدم نیاز به ویژگی WDR، برد 
مؤثر IR برای دوربین با LED - IR، رزولوشن دوربین ها ـ 
تعیین نوع NVR از نظر تعداد کانال، رزولوشن کانال ها در 
حالت ضبط و پخش برای یک پالن مشخص ـ محاسبه 
storage و Bandwidth موردنیاز برای پالن و نیاز مشخص

3

در حد
 انتظار

و  ظاهری  شکل  نظر  از  دوربین ها  نوع  و  تعداد  تعیین 
مشخصات آن شامل نیاز یا عدم نیاز به ویژگی WDR ، برد 
مؤثر IR برای دوربین با LED - IR، رزولوشن دوربین ها ـ 
تعیین نوع NVR از نظر تعداد کانال، رزولوشن کانال ها در 

حالت ضبط و پخش برای یک پالن مشخص

2

پایین تر از
 حد انتظار

و  نظر شکل ظاهری  از  دوربین ها  نوع  و  تعداد  تعیین 
با  دوربین ها  برای   IR مؤثر  برد  شامل  آنها  مشخصات 
از   NVR نوع  تعیین  ـ  دوربین ها  رزولوشن   ،LED - IR

نظر تعداد کانال برای یک پالن مشخص
1
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4 منبع تغذیه را به دوربین متصل کنید.
دوشاخه تغذیه را به برق و کانکتور آن را به دوربین وصل کنید. پس از حدود یک دقیقه دوربین آماده به کار 

است.
5 با کابل شبکه دوربین را به رایانه متصل کنید.

یک طرف کابل شبکه را به دوربین و سمت دیگر آن را به درگاه شبکه رایانه متصل کنید.

فيلم
فیلم شماره 12239: تنظیم IE جهت بارگیری و نصب افزونه

کارگاه 2     مشاهدۀ تصویر دوربین

1 آدرس IP دوربین، نام کاربری و گذرواژه دوربین را مشخص کنید.
نام   ،IP آدرس  دوربین  بدنه  در  موجود  برچسب  روی  همچنین  شبکه  تحت  دوربین  راهنمای  دفترچه  در 
کاربری و گذرواژه نوشته شده است. در برخی از دوربین های تحت شبکه، کارخانه سازنده برای حفظ امنیت، 
به دوربین گذرواژه ای اختصاص نمی دهد و در اولین ورود از کاربر خواسته می شود گذرواژه دوربین را تعیین 

کند )شکل 30(.

در دوربین های تحت شبکه، برای اولین بار که از طریق Internet Explorer به دوربین متصل می شوید، 
یک پرونده افزونه )plugin  ( برای رایانه شما ارسال می شود. این پرونده باید بارگیری و نصب شود. در دفعات 

بعدی به این کار نیازی نخواهد بود.

شکل 30ـ درخواست گذرواژه

2 آدرس رایانه خود را در محدوده IP دوربین تنظیم کنید.
3 به وسیلۀ IE به Firmware  دوربین متصل شوید.

برای دسترسی به Firmware، آدرس IP دوربین را در نوار آدرس مرورگر IE وارد کنید.
4 گذرواژه دوربین را تعیین کنید.

در صفحه ای که ظاهر می شود، گذرواژه دوربین را P@ssw0rd قرار دهید.
 تصویر دوربین را به صورت زنده ) live View  ( مشاهده کنید. 5
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پس از مشاهده فیلم، تنظیمات زیر را انجام دهید.
ـ آدرس IP دوربین را در محدوده آدرس شبکه تنظیم کنید.

ـ تاریخ و ساعت دوربین را با رایانه هم زمان کنید.
ـ نام دوربین را به Class تغییر دهید.

ـ اطالعات عمومی دوربین را بررسی و جدول زیر را تکمیل کنید.

فعاليت 
كارگاهي

کارگاه 3      تنظیمات اولیه دوربین

کارگاه 4     تنظیمات پیشرفته دوربین

فيلم
IE فیلم شماره 12240: راه اندازی دوربین به وسیله

مقدارنام مشخصه

مدل دوربین

شماره زنجیره دوربین

نسخه Firmware تحت ویندوز

نسخه Firmware تحت وب

ساعت و تاریخ دوربین

رایانه های  به وسیله همۀ  را هم زمان  به سوییچ شبکه کارگاه وصل کنید و تصویر دوربین  را  ـ دوربین 
کنید. مشاهده  در شبکه  موجود 

به یادداشت می توانند  شبکه  در  موجود  رایانه های  تمام  سوییچ،  به  آن  اتصال  و  دوربین   IP تنظیم  از  پس   
Firmware دوربین دسترسی پیدا کنند.

فيلم
IE فیلم شماره 12241: تنظیم پارامترهای دوربین به وسیله
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پس از مشاهده فیلم موارد زیر را انجام دهید.
ـ یک کاربر جدید با نام کاربری test و گذرواژه Test@123 تعریف کنید. به این کاربر اجازه ندهید 

دسترسی live View Remote داشته باشد.
ـ با نام کاربری test به دوربین متصل شده، نتیجه را مشاهده کنید.

ـ با نام کاربری admin به دوربین متصل شده، وضوح تصویر را 720×1280 و تعداد فریم را 5 قرار 
دهید و تصویر را مشاهده کنید. 

ـ با نام کاربری admin وارد تنظیمات دوربین شوید و با اعمال تغییرات زیر در تنظیمات دوربین، تأثیر 
آن را در تصویر دوربین مشاهده کرده، نتیجه را در جدول زیر بنویسید.

تأثیر در تصویرمقدارنام مشخصه

WDR)دوربین به سمت پنجره کالس باشد( ON

MirrorUp/Down

RotateON

White BalanceNatural Light

Brightness100

ـ در منوهای دوربین جست وجو کرده، با توجه به اطالعات به دست آمده جدول زیر را تکمیل کنید.

مقدارنام مشخصه

انواع وضوح تصویری که دوربین پشتیبانی می کند.

مدل دوربین

Main Stream وضوح تصویر دوربین در حالت

Sub Stream وضوح تصویر دوربین در حالت

صدا را پشتیبانی می کند

WDR را پشتیبانی می کند

قالب های تصاویری که دوربین می تواند تولید کند.

فعاليت 
كارگاهي



208

پیش از نصب دیسک سخت، کابل برق را از NVR جدا کنید.ایمنی

NVR کارگاه 5    نصب دیسک سخت روی

فعاليت 
آدرس IP دوربین موجود در کارگاه را با استفاده از نرم افزار SADP تغییر دهید.كارگاهي

شکل 31ـ نمایش فهرست دوربین های موجود در شبکه

 IE دوربین ها به جز استفاده از IP اگر در یک پروژه بخواهیم چندین دوربین نصب کنیم، برای تنظیم آدرس
راهکار دیگری وجود دارد؟ تمام کارخانه های سازنده دوربین های تحت شبکه، یک نرم افزار همراه دوربین ها 
ارسال می کنند که به وسیلۀ آن می توان بدون استفاده از مرورگر وب آدرس IP دوربین ها را تنظیم کرد. پس 
از اجرای این نرم افزارها، فهرست دوربین های موجود در شبکه نمایش داده خواهد شد. با انتخاب هر دوربین 

می توان آدرس IP آن را تغییر داد )شکل 31(.

NVR راه اندازی
پس از انجام تنظیمات الزم در دوربین، برای مدیریت و ضبط تصاویر به وسیله NVR باید ارتباط دوربین را 

با NVR برقرار کنیم.

ابزارهای مورد نیاز: پیچ گوشتی مناسب
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1 حداکثر ظرفیت دیسک سخت قابل نصب روی NVR را مشخص کنید.

NVR شکل 32ـ بازکردن درپوش

پیش از شروع، حداکثر ظرفیت دیسک سخت قابل نصب 
روی NVR را با توجه به نیاز و دفترچه مشخصات فنی 

NVR انتخاب کنید.
2 درپوش NVR را جدا کنید.

درپوش  جانبی،  و  پشت  پیچ های  کردن  باز  از  پس 
NVR را جدا کنید )شکل 32(.

3 یک سمت کابل داده را به دیسک سخت و سمت دیگر آن را به برد اصلی NVR متصل کنید 
)شکل 33(.

4 کابل تغذیه دیسک سخت را متصل کنید )شکل34(.
5 دیسک سخت را در محل خود محکم کنید )شکل35(.

دیسک سخت را در فضای خالی مخصوص نصب آن قرار داده، با بستن پیچ های زیر دستگاه، آن را در محل 
خود محکم کنید.

شکل 33ـ اتصال کابل داده دیسک سخت

شکل 34ـ اتصال کابل تغذیه دیسک سخت

6 درپوِش دستگاه را ببندید.
درپوش دستگاه را در جای خود قرار داده، پیچ هایی را که بازکرده بودید، در محل خود ببندید.

شکل 35ـ محکم کردن دیسک سخت در محل نصب
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1 امکان نصب NVR در فضای مورد نظر را بررسی کنید.
مواردی که هنگام نصب فیزیکی باید مورد توجه قرار داد عبارت اند از:

 از وجود فضای کافی برای قرارگیری کابل های صدا و ویدئو اطمینان حاصل کنید. 
 بین دستگاه های موجود در َرک حداقل 2 سانتی متر فاصله قرار دهید.

 چنانچه NVR قابلیت نصب داخل َرک را دارد، حتماً از پایه های نصب برای اتصال NVR به َرک استفاده کنید.
2 زاویه خم شدن کابل های مورد استفاده NVR را بررسی کنید.

هنگام مسیردهی به کابل ها مطمئن شوید که زاویه خم شدن کابل کمتر از 5 برابر قطر کابل نباشد.
3 سیم اتصال به زمین NVR را وصل کنید.

4 دمای محیط را تنظیم کنید.
دمای محیط برای NVR ها معموالًً بین 10- تا 55 درجه سانتی گراد است.

5 رطوبت محیط را تنظیم کنید.
رطوبت محیط باید بین 10% تا 90% باشد.

مشابه دوربین، NVR هم دارای نام کاربری و گذرواژه است که در دفترچه راهنمای آن نوشته شده است. 
 NVR نوع  به  بسته  و  می شود  درخواست  شما  از  گذرواژه  و  کاربری  نام   NVR منوهای  به  ورود  هنگام 
در صورتی که سه یا چهار مرتبه گذرواژه را اشتباه وارد کنید، ناچار به راه اندازی دوباره NVR خواهید شد. 
جهت افزایش امنیت برخی از کارخانه های سازنده، برای NVR گذرواژه تعریف نمی کنند و کاربر باید در 
اولین راه اندازی گذرواژه را تعریف کند. تا زمانی که گذرواژه تعریف نشود، دستگاه قابل استفاده نخواهد بود. 

در برخی از مدل های NVR، از الگو برای گذرواژه استفاده می شود.

 NVR کارگاه 6    نصب فیزیکی

VGA یا HDMI کارگاه 7     مشاهده تصویر دوربین از طریق درگاه

NVR کارگاه 8     برخی امکانات کانال ها در

پس از مشاهده فیلم، مراحل کارگاه را انجام دهید.

فيلم
wizard با استفاده از NVR فیلم شماره 12242: راه اندازی

1 تاریخ و ساعت NVR را تنظیم کنید.
2 آدرس IP را برای NVR در محدوده آدرس شبکه کارگاه تنظیم کنید.

3 دیسک سخت را قالب بندی کنید.
4 دوربین را روی کانال شماره یک NVR اضافه کرده، تصویر آن را روی صفحه نمایش 

مشاهده کنید.

فیلم را مشاهده کنید و مراحل کارگاه را انجام دهید.
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کارگاه 9     تنظیمات NVR با استفاده از منو

1 به صورت دستی 5 ثانیه ضبط کنید.

2 تصاویر ضبط شده را مشاهده کنید.
3 تصویر را به صورت دیجیتال بزرگ نمایی کنید.

4 مشخصات تصویر را بررسی کنید.
روی دکمه Information کلیک کرده، مشخصات تصویر در این حالت را در جدول زیر وارد کنید.

تعداد فریمپهنای باند )kb(وضوح تصویرقالب ذخیره سازی

5 مشخصات stream تولید شده را بررسی کنید.
روی دکمه تبدیل stream کلیک کرده، بار دیگر جدول زیر را تکمیل کنید.

تعداد فریمپهنای باند )kb(وضوح تصویرقالب ذخیره سازی

6 دو جدول فوق را مقایسه کنید.

فيلم

فيلم

NVR فیلم شماره 12243: دسترسی سریع به برخی امکانات

NVR فیلم شماره 12244: معرفی رابط کاربری

فیلم را مشاهده کنید و مراحل کارگاه را انجام دهید.

1 تاریخ و ساعت NVR را تنظیم کنید.
2 زبان NVR را به فارسی تغییر دهید.

3 وضوح تصویر خروجی را روی 768×1024 تنظیم کنید.
4  موقعیت جغرافیایی را روی تهران تنظیم کنید.

داده شده، سپس  نمایش  ثانیه   5 کانال ها  از  یکی  تصویر  که  کنید  تنظیم  به گونه ای  را   NVR   5
دوربین بعدی نمایش داده شود.

با کاربر  Student و گذرواژه @1234Stu از نوع مهمان تعریف کنید، سپس  با نام   یک کاربر  6
تعریف شده وارد NVR شده، جدول زیر را تکمیل کنید.

دسترسی ندارددسترسی داردنام گزینه
NVR تنظیم ساعت
IP address تغییر

Sub Stream به Main Stream تغییر از
تعریف کاربر جدید
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تنظیمات ضبط تصاویر
یکی از اهداف اصلی نصب دوربین، ضبط تصاویر محیط مورد نظر است. ضبط تصاویر به چند روش امکان پذیر است:

 ضبط دائم: تا زمانی که NVR و دوربین ها روشن است، تصاویر دوربین ها ضبط می شود.
 ضبط زمان بندی شده: ساعات و روزهای خاصی از ایام هفته برای ضبط تصاویر مشخص می شود.

 ضبط حساس به حرکت )Motion Detection(: هر زمان که شیء یا شخصی مقابل دوربین حرکت 
کند، NVR شروع به ضبط تصاویر می کند.

 ضبط در حالت تشخیص اعالن خطر )Alarm Detection(: چنانچه از یک حسگر بیرونی مانند حسگر 
تشخیص دود، فرمانی برای NVR ارسال شود، NVR ضبط را شروع می کند.

ضبط حساس به حرکت چه مزیتی دارد؟كنجكاوي

NVR کارگاه 10     تنظیم روش ضبط

کارگاه 11     بازپخش تصاویر و تهیه نسخه پشتیبان

پس از مشاهده فیلم مراحل کارگاه را انجام دهید.

فيلم

فيلم

فیلم شماره 12245: تنظیمات NVR و دوربین برای ضبط

فیلم شماره 12246: بازبینی تصاویر ضبط شده

1 از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 صبح تا 14:45 تصاویر دوربین ها را به صورت دائم ضبط 

کنید.
2 روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت 0:00 تا 7:30 و از ساعت 14:45 تا 24 ضبط تصاویر در 

حالت حساس به حرکت باشد.
3 روزهای پنجشنبه و جمعه به صورت ضبط حساس به حرکت تنظیم شود.

4 مقابل دوربین حرکت کرده، به نشانه ضبط روی صفحه نمایش توجه کنید.

5 یک قسمت از تصویر را ماسک )mask( کنید.

6 حداقل 5 دقیقه تصویر دوربین را ضبط کنید.

مقابل آن قسمت از تصویر که ماسک شده یک شیء را حرکت دهید، آیا نشانگر ضبط روی صفحه نمایش 
ظاهر می شود؟

پس از مشاهده فیلم مراحل کارگاه را انجام دهید.

1 تصاویر ضبط شده را بازپخش کنید.

2 از یک دقیقه از تصاویر ضبط شده، روی حافظه فلش پشتیبان بگیرید.
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فعاليت 
پس از مشاهدة فیلم، وارد گزینه maintenance شده، جدول زیر را تکمیل کنید.كارگاهي

مقدارنام مشخصه
مدل دستگاه
شماره سریال

f irmware نسخه
MAC address

میزان داده ارسالی روی شبکه

با توجه به اینکه همه هنرجویان برای آموزش از NVR و دوربین موجود در کارگاه استفاده می کنند. پس یادداشت
از پایان کار، کلیه تنظیماتی که روی NVR و دوربین ها انجام شده است باید به تنظیمات پیش فرض 

کارخانه برگردانده شود.

بررسی کنید فیلمی که روی حافظه فلش ذخیره شده 
است، روی رایانه قابل مشاهده است؟

با توجه به اینکه NVR تصاویر را با قالب H264 ذخیره 
مشاهده  رایانه  در  را  آنها  بتوانیم  اینکه  برای  می کند، 
کنیم، باید از Player کارخانه سازنده استفاده کنیم و یا 
 mp4 با استفاده از نرم افزار کارخانه، قالب آن را به قالب
 media  player دستگاه های  در  قابل پخش  قالب  یا 
 NVR تبدیل کنیم. این نرم افزار در لوح فشرده همراه

وجود دارد.

فيلم
 NVR فیلم شماره 12247: تنظیمات نگهداری و پشتیبانی

شکل 36ـ نرم افزار پخش فیلم

3 نرم افزار VSplayer را نصب و پرونده ای که از NVR به صورت پشتیبان تهیه کرده اید را بازبینی 
کنید.

بازگشت به تنظیمات پیش فرض کارخانه
ممکن است اطالعاتی راجع به نسخه نرم افزار NVR احتیاج داشته باشیم یا بخواهیم تنظیمات انجام شده 
را به تنظیمات پیش فرض کارخانه برگردانیم. برای این منظور امکاناتی در قسمت maintenance پیش بینی 

شده است.
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ارزشیابی مرحله 3

مراحل کار
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان 
و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

نصب 
دوربین و 
 NVR

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات: منبع تغذیه 12 ولت، دوربین، 

کابل شبکه، سوییچ، دیسک سخت 
بنفش، رایانه مجهز به نرم افزار مدیریت 

IP دوربین، نرم افزار نسخه کالینت 
دوربین و تبدیل قالب پرونده ویدئویی 

اتصال اینترنت 
زمان: 30 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

با  اتصال دوربین به رایانه و مشاهده تصویر دوربین 
رایانه به وسیله مرورگر وب و از طریق  NVRـ  تغییر 
ـ   تنظیم    f irmware طریق  از  دوربین   IP آدرس 
و  وضوح  ـ  تغییر  دوربین   نام  ـ    تعیین  تاریخ   و  ساعت 
ـ  تنظیم    NVR آدرس   IP ـ    تغییر  تصویر   فریم  تعداد 
ـ  ضبط  ـ    فرمت دیسک سخت      NVR ساعت  و تاریخ
از  ـ   پشتیبان گیری    NVR به وسیله  دوربین  تصویر 
ـ   تعریف کاربر و  فیلم های ضبط شده و بازپخش آن  
تعیین سطوح دسترسی محدود در NVR و تست آنها

3

در حد انتظار

اتصال دوربین به رایانه و مشاهده تصویر دوربین با 
رایانه به وسیله مرورگر وب و از طریق NVR ـ تغییر 
ـ    تنظیم     f irmware طریق  از  دوربین   IP آدرس 
و  وضوح  ـ    تغییر  دوربین   نام  ـ    تعیین  تاریخ   و  ساعت 
ـ   تنظیم    NVR آدرس   IP ـ    تغییر  تصویر   فریم  تعداد 
ـ  ضبط  دیسک سخت   ـ    فرمت    NVR تاریخ  و  ساعت 
از  ـ  پشتیبان گیری    NVR به وسیله  دوربین  تصویر 

فیلم های ضبط شده و باز پخش آن

2

پایین ترازحد 
انتظار

اتصال دوربین به رایانه و مشاهده تصویر دوربین با 
1رایانه و به وسیله مرورگر وب

NVR نسخه سرویس گیرنده نرم افزار
تنظیمات  انجام   NVR و  دوربین ها  همه  نصب  از  پس  بود،  کرده  تعریف  هنرستان  مدیر  که  پروژه ای  در 
نرم افزاری و تنظیم جهت دوربین ها، مکان های مورد نظر مدیر هنرستان تحت پوشش نظارت قرار گرفته، 

NVR شروع به ذخیره سازی تصاویر می کند.
اکنون فرض کنید الزم باشد مدیر هنرستان و برخی از معاونان از دفترشان تصاویر دوربین ها را مشاهده کنند 

راه حل چیست؟
برای این منظور رایانه مدیر و معاونان باید به شبکه دوربین ها متصل باشند و نسخه سرویس گیرنده نرم افزار 

NVR را روی رایانه آنها نصب کنیم.

NVR کارگاه 12     استفاده از نسخه سرویس گیرنده نرم افزار

1 نرم افزار iVMS4200 را از روی لوح فشرده همراه NVR روی رایانه خود نصب کنید.
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به وسیله نرم افزار iVMS4200 از روی رایانه های موجود در شبکه دوربین ها، عالوه  بر مشاهده زنده تصاویر 
NVR هم  تنظیمات  به  این می توان  بر  کرد. عالوه  را هم مشاهده  تصاویر ضبط شده  دوربین ها، می توان 

دسترسی پیدا کرد.
 NVR موجود در کارگاه را به نرم افزار iVMS4200 اضافه کرده، تصاویر ضبط شده را بازپخش  3

کنید.
4 مشخصات NVR را از طریق نرم افزار iVMS4200 مشاهده کنید.

 کاربر جدید با دسترسی محدود در نرم افزار iVMS4200 تعریف کنید. 5
فرض کنید مدیر هنرستان می خواهد این نرم افزار را برای نگهبان مدرسه نصب کند، تا زمانی که هنرستان 
 NVR تعطیل است، نگهبان از طریق دوربین ها وضعیت مدرسه را کنترل کند. البته نگهبان نباید به تنظیمات
دسترسی پیدا کند و تصاویر دوربین های کالس را مشاهده کند. نگهبان فقط اجازه دارد دوربین های درون 
حیاط مدرسه و دوربین َدِر ورودی را مشاهده کند. برای این کار باید بتوانیم یک کاربر جدید در نرم افزار 
iVMS4200 تعریف کنیم که دسترسی محدود داشته باشد. بنابراین یک کاربر جدید با نام Negahban و 

دسترسی Operator تعریف کنید.
 با کاربر Negahban وارد نرم افزار iVMS4200 شوید و میزان دسترسی آن را بررسی کنید. 6

آیا این کاربر اجازه خروج از برنامه را دارد؟

شکل 37ـ تعیین نام کاربری و گذرواژه

2 برای ورود به نرم افزار iVMS4200 نام کاربری و گذرواژه تعریف کنید.
پس از نصب نرم افزار هنگامی که اولین بار برنامه را اجرا می کنید باید یک نام کاربری و گذرواژه تعریف کنید 

)شکل 37(.

فيلم
فیلم شماره 12248: مدیریت NVR به وسیله رایانه

فیلم را مشاهده کرده، مراحل 3 تا 7 را انجام دهید.
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فيلم
فیلم شماره 12249: مشاهده تصاویر روی گوشی هوشمند

 نرم افزار Connect  ـ Hik را روی گوشی همراه خود نصب کنید. 7
مدیر مدرسه عالوه بر دفتر خود عالقه مند است که روی گوشی تلفن همراه خود نیز تصویر دوربین ها را داشته 
باشد. به همین دلیل باید تنظیمات خاصی روی NVR صورت پذیرد. عالوه بر آن باید یک نرم افزار مخصوص 

مشاهده تصاویر روی گوشی همراه خود نصب کند.
8 تصاویر دوربین ها را روی گوشی همراه مشاهده کنید.

برای انجام این مرحله، فیلم زیر را مشاهده کنید.

ارزشیابی مرحله 4

مراحل کار
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

مشاهده تصویر 
از راه دور

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات: منبع تغذیه 12 ولت، 
 ،NVR ،دوربین، کابل شبکه

سوییچ و اینترنت، رایانه مجهز به 
نرم افزار نسخه سرویس گیرنده

زمان: 30 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

نصب نسخه سرویس گیرنده نرم افزار NVR روی 
ـ مشاهده  رایانه و نسخه App روی تلفن همراه 
تصویر دوربین به وسیله نسخه سرویس گیرنده 
نرم افزار و App روی گوشی هوشمند ـ    تنظیمات 
NVR به وسیله نسخه سرویس گیرنده نرم افزار 

NVR

3

در حد 
انتظار

نصب نسخه سرویس گیرنده روی رایانه و نسخه 
App روی تلفن همراهـ  مشاهده تصویر دوربین 
 App به وسیله نسخه سرویس گیرنده نرم افزار و

روی گوشی هوشمند

2

پایین تراز
حد انتظار

نصب نسخه سرویس گیرنده روی رایانهـ  نصب 
1نسخه App روی تلفن همراه

عیب یابی و پشتیبانی
در هنگام نصب به اشکاالتی برخورد خواهیم کرد که باید توانایی برطرف کردن آنها را داشته باشیم، عالوه بر 
آن یکی از وظایف افراد یا شرکت هایی که دوربین های تحت شبکه را نصب می کنند، پشتیبانی و خدمات پس 
از نصب و راه اندازی است؛ زیرا معموالً به مرور زمان مواردی رخ می دهد که نصب کنندگان دوربین موظف به 
رفع عیب هستند. برای مثال در مورد دوربین هایی که در مدرسه نصب کرده اید، ممکن است مشکالت زیر به 

وجود آید:
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 تصویر یکی از دوربین ها قطع شود.
 روی NVR تمام تصاویر وجود دارد؛ ولی مدیر مدرسه قادر نباشد تصاویر دوربین ها را در دفتر خود مشاهده 

کند.
 تصاویر دوربین ها روی NVR قابل مشاهده باشد؛ ولی ضبط نشود.

به نظر شما چه موارد دیگری ممکن است رخ دهد؟
دالیل گوناگونی ممکن است وجود داشته باشد که تصویر یک دوربین قطع شود.

فعاليت 
گروهی

فعاليت 
گروهی

سه مورد از عواملی که می تواند باعث قطع تصویر دوربین شود را در جدول زیر وارد کنید.

شرح ایراد رخداد احتمالی

عمل  ترتیبی  چه  به  کنید  عیب یابی  بخواهید  اگر  دارد؟  اهمیت  احتمالی  مشکالت  بررسی  ترتیب  آیا 
می کنید؟ 

با هم گروهی خود بحث کنید و نتیجه آن را به ترتیب در جدول زیر وارد کنید. سپس  این مورد  در 
کنید. مقایسه  دیگر  گروه  با  را  گروه خود  اولویت های 

شرح بررسی و نتیجهردیف

مطرح  باال  جدول  در  که  مواردی  باید  شود،  مشاهده  دوباره  دوربین  تصویر  و  شود  حل  مشکل  آنکه  برای 
کرده اید، بررسی شود و پس از مشخص شدن علت عیب، رفع مشکل صورت پذیرد.

نظرات خود را با نظرات سایر هنرجویان کالس مقایسه کنید، آیا همگی به یک نتیجه رسیده اید؟ پاسخ قطعاً 
منفی خواهد بود. عیب یابی نه تنها در بحث دوربین های تحت شبکه بلکه در سایر موارد از جمله کارهایی 
است که روش و دستورالعمل مدون و مشخصی برای آن وجود ندارد و هر شخصی ممکن است با شیوه و روش 
خاصی نسبت به رفع عیب اقدام کند. مهم  آن است که بر اساس یک نقشه و روش صحیح، با کمترین هزینه 
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کارگاه 13     برگرداندن تنظیمات کارخانه دوربین

و در کوتاه ترین زمان، علت عیب مشخص شود. اگر برای عیب یابی روندنما رسم شود قطعاً در زمان کوتاه تری 
به نتیجه مطلوب خواهید رسید.

تقسیم  دسته  سه  به  را  می آید،  به وجود  شبکه  تحت  دوربین های  سیستم  در  که  مشکالتی  کتاب  این  در 
می کنیم:

 اشکال در بستر شبکه شامل کابل، سوییچ و کانکتور ها 1

NVR عیب های نرم افزاری دوربین ها و  2
 عیب های سخت افزاری مانند سوختن دوربین، NVR، سوییچ، منبع تغذیه و... 3

ما باید قادر باشیم عیب هایی که در گروه اول و دوم قرار دارند را برطرف کنیم ولی در مورد عیب های دسته 
سوم در بیشتر مواقع مجبور خواهیم شد قطعه معیوب را تعویض کنیم. تشخیص و رفع عیب های بستر شبکه 
در این پودمان توضیح داده نمی شود. در این بحث فرض ما بر این است که کابل های شبکه، سوییچ ها و تمامی 

اتصاالت شبکه سالم هستند. پس عیب های دسته دوم و سوم را بررسی می کنیم.

یادداشت

یادداشت

رفع عیب از جمله کارهایی است که تجربه در آن نقش بسیار زیادی دارد. گاهی دو تجربه زیر می تواند 
در عیب یابی کارگشا باشد:

ـ در بسیاری از مواقع منبع تغذیه NVR و دوربین می تواند علت عیب باشد و با تعویض آن ممکن 
است عیب برطرف شود.

ـ چون NVR ها پیوسته تصاویر دوربین ها را روی دیسک سخت ذخیره می کنند، میزان خرابی دیسک 
سخت نیز زیاد است و برخی از مشکالت از جمله ضبط نشدن تصاویر به علت خراب شدن دیسک 

سخت است.

هنگام عیب یابی در هر لحظه فقط یک احتمال را مورد بررسی قرار دهید و پس از بررسی، چنانچه 
ایرادی در مورد مشکوک مشاهده نکردید، حتماً تغییرات احتمالی را به حالت قبل برگردانده، سپس 

موارد بعدی را بررسی کنید.

اشکاالت نرم افزاری
در بسیاری از موارد مشکالت موجود در سیستم های نظارت تصویر، مربوط به تنظیمات f irmware دوربین 
و NVR است. به همین دلیل برگرداندن تنظیمات کارخانه )reset to factory( می تواند اشکاالت مربوط 

به تنظیمات را از بین ببرد.

استفاده  f irmware دوربین  reset to factory در منوهای  از گزینه  تنظیمات کارخانه  به  بازگشت  برای 
می کنیم. برای برگرداندن برخی تنظیمات به تنظیمات کارخانه به روش زیر عمل می کنیم:

 آدرس IP دوربین را در IE وارد کنید. 1
 نام کاربری و گذرواژه را وارد کرده، روی Login کلیک کنید. 2
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3 دکمه OK کادر Bit Rate Type را کلیک کنید )شکل 38(.

 موارد دلخواه را به تنظیمات کارخانه بازگردانید. 5
در کادر محاوره ای Default با انتخاب هر یک از تنظیمات 
دوربین می توان آن را به تنظیمات کارخانه برگرداند )شکل 

40(. کاربرد گزینه select all چیست؟

 Bit Rate Type شکل 38ـ کادر

advanced در کادر default شکل 39ـ انتخاب گزینه

 به تنظیمات پیش فرض وارد شوید. 4
در کادر Device Conf ig گزینه advanced و سپس 

Default را انتخاب کنید )شکل 39(.

Default شکل 40ـ کادر محاوره ای
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6 آدرس IP دوربین را از طریق نرم افزار پیدا کنید.
 IE دوربین را نداشته باشیم. در این صورت وارد شدن به منوها از طریق IP گاهی اوقات ممکن است آدرس
امکان پذیر نخواهد بود. برای پیدا کردن آدرس IP دوربین باید از نرم افزارهایی استفاده کرد که کارخانه سازنده 
در اختیار کاربران قرار می دهد. قباًل با نرم افزار SADP آشنا شده اید در اینجا یکی دیگر از نرم افزارهای موجود 

در بازار به نام Device Manager معرفی می شود.

Device Manager شکل 41ـ نرم افزار

تا فهرست دوربین های موجود در شبکه  IP Search کلیک کنید،  این نرم افزار روی دکمه  از اجرای  پس 
نمایش داده شود. با انتخاب هرکدام از دوربین ها در منوی سمت چپ آدرس IP و سایر مشخصات دوربین 
نمایش داده خواهد شد. از طریق گزینه Reset Conf ig می توان تنظیمات را به تنظیمات پیش فرض کارخانه 

برگرداند )شکل 41(.

گذرواژه  کردن  فراموش  در صورت  دوربین،  تصاویر  به  امنیت دسترسی  افزایش  به منظور  کارخانه ها  برخی 
کاربر admin امکان تغییر گذرواژه یا پیدا کردن آن را از طریق نرم افزار در اختیار کاربران قرار نمی دهند 
این  از فروش دوربین تماس گرفته شود،  ارائه کنندگان خدمات پس  با  این است که  تنها راه حل مشکل  و 
ارائه کنندگان معموالً برگ خرید، شماره زنجیره و مدل دوربین را درخواست می کنند و یک پرونده برای تغییر 

گذرواژه دوربین برای شما ارسال می کنند.
NVR برگرداندن تنظیمات کارخانه

 reset to factory ها نیز گزینه مربوط به برگرداندن تنظیمات کارخانه را دارند و با ورود به منوی آنها امکان NVR
وجود دارد.

و یادداشت  IE از طریق  دوربین  تصویر  و  منو  به  admin دسترسی  کاربر  گذرواژه  کردن  فراموش  در صورت 
همچنین NVR امکان پذیر نخواهد بود و از طریق نرم افزارهای جست وجوی آدرس IP نیز نمی توان 

برگرداند. کارخانه  تنظیمات پیش فرض  به  را  دوربین 
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به منوهای  امکان دسترسی  نیز  را فراموش کنند، در چنین حالتی  NVR ها  ممکن است کاربران گذرواژه 
NVR وجود نخواهد داشت. در این صورت شرکت هایی که خدمات پس از فروش NVR ها را انجام می دهند 

به وسیله نرم افزارهای خاص خود می توانند گذرواژه و سایر تنظیمات را به پیش فرض کارخانه برگردانند.
f irmware به روز رسانی

کارخانه های سازنده، نسخه های جدید f irmware تجهیزات خود را از طریق تارنمای خود در اختیار کاربران 
قرار می دهند. معموالًً نسخه های جدید f irmware امکانات بیشتری دارند و در صورت وجود نسخه جدید، 
بهتر است نسخه قدیمی ارتقا داده شود. ضمن اینکه برخی از مشکالت غیرمعمول در NVR ها با ارتقای نسخه 

میان افزار حل می شود.

فيلم
NVR f irmware فیلم شماره 12250: ارتقای

NVR f irmware موجود در کارگاه را ارتقا دهید.

ارزشیابی مرحله 5

مراحل کار
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان 
و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

 عیب یابی 

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات: منبع تغذیه 12 ولت، حافظه 

فلش، مودم، دوربین، کابل شبکه، 
 IP رایانه با نرم افزارمدیریت ،NVR
 f irmware دوربین، یک نسخه از

NVR مربوط به
زمان: 10دقیقه

باالتر از 
حد انتظار

اتصاالت  و   NVR و  تغذیه دوربین  کنترل 
و  دوربین  تنظیمات  بازگرداندن  ـ  شبکه 
NVR به پیش فرض کارخانهـ  به روز رسانی 

NVR در firmware

3

در حد 
انتظار

اتصاالت  و   NVR و  دوربین  تغذیه  کنترل 
و  دوربین  تنظیمات  بازگرداندن  ـ  شبکه 

NVR به پیش فرض کارخانه

2

پایین تراز 
حد انتظار

اتصاالت  و   NVR دوربین  تغذیه  کنترل 
شبکه

1

 معیار شایستگی انجام کار:
NVR کسب حداقل نمره 2 از مرحله نصب دوربین و

 کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش 
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:

1ـ جانمایی دوربین
NVR 3ـ نصب دوربین و

5ـ عیب یابی

استاندارد عملکرد: 
نصب و راه اندازی شبکه افزارهای تحت شبکه، مدیریت و دسترسی به آنها از طریق شبکه های محلی و اینترنت

شاخص ها:
شاخص های مرحله کارشماره مرحله کار

جانمایی دوربین ها براساس نوع دوربین ها و منبع تغذیه و نوع NVR از نظر تعداد کانال و مشخص کردن محل نصب1

تهیه فهرست تجهیزات مورد نیاز )تعداد دوربین با ذکر مشخصات فنی، نوع NVR با ذکر مشخصات فنی،  ظرفیت دیسک سخت( براساس نیاز 2
)یک پروژه مشخص و نیاز مشخص(

3
اتصال دوربین به رایانه و مشاهده تصویر دوربین با رایانه ـ اتصال دوربین و NVR به سوییچ و گرفتن تصویر دوربین در NVR ـ ضبط 
تصاویر دوربین در حاالت دائم، زمان بندی و Motion Detection در NVR ـ تنظیمات الزم در NVR جهت اتصال به اینترنت ـ تهیه 

پشتیبان از بخشی از تصاویر ضبط شده روی فلش مموری و بازپخش آن روی رایانه
نصب نرم افزار نسخه سرویس گیرنده و نرم افزار بر روی گوشی هوشمند و گرفتن تصویر دوربین در آنها4

5 f irmware به پیش فرض کارخانه ـ به روز رسانی NVR و اتصاالت شبکه ـ بازگرداندن تنظیمات دوربین و NVR کنترل تغذیه دوربین و
 NVR مربوط به

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان: کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها

تجهیزات: منبع تغذیه 12 ولت، دوربین، NVR، سوییچ، دیسک سخت بنفش، صفحه نمایش، کابل شبکه، رایانه مجهز به نرم افزارهای جانمایی دوربین، 
محاسبه ظرفیت دیسک سخت، محاسبه Bandwidth، نسخه سرویس گیرنده نرم افزار NVR، آخرین نسخه firmware مربوط به NVR نرم افزار مدیریت 

IP دوربین، نرم افزار نسخه کالینت دوربین و تبدیل قالب پرونده ویدئویی
زمان: 90 دقیقه )جانمایی دوربین 10 دقیقه ـ تهیه فهرست تجهیزات 10 دقیقه ـ نصب دوربین و NVR 30 دقیقه ـ مشاهده تصویر از راه دور 30 دقیقه 

ـ عیب یابی 10 دقیقه(

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1جانمایی دوربین1
1تهیه فهرست تجهیزات2
3NVR 2نصب دوربین و
1مشاهده تصویر از راه دور4
1عیب یابی5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
درستکاری و کسب حالل، برآورد نمودن نیازهای مشتری ـ مسؤلیت پذیری، اطمینان از کیفیت کار انجام شده 

ـ مستندسازی، تهیه صورت جلسات کاری ـ تعالی فردی، پایبندی کامل به اخالق حرفه ای ـ زبان فنی 
اتصال سیم زمین ـ قطع جریان برق موقع نصب اتصاالت ـ استفاده از عالیم هشداردهنده و لباس کار مناسب 

محیط و تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع ـ رعایت استانداردهای امنیتی متناسب محیط کار
جمع آوری زباله های بازمانده و تحویل آنها به مراکز بازیافت 

دقت در انتخاب درست تجهیزات مورد نیاز ـ اخذ تأیید کارفرما در مورد مسیر کابل کشی، محل نصب دوربین ها 
و تجهیزات و هنگام ارائه پیش فاکتور قبل از تأمین تجهیزات

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

2ـ تهیه فهرست تجهیزات
4ـ مشاهده تصویر از راه دور
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دفتر کار و کسب ما

امام رضا )ع(
بهترین زندگی و معاش را کسی دارد که در پرتو معاش او معاش دیگران نیز به خوبی تأمین شود.

)خیر او به دیگران می رسد(

»پیامبر )ص(«
به دنبال روزی حالل رفتن، جهاد در راه خدا است.

نام و نام خانوادگی:
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مدت زمان پیش بینی شده برای اتمام پروژه :

شغل شما بخش عمدة زندگیتان را تشکیل خواهد داد، پس باور داشته باشید در حال انجام کار بزرگی 
هستید. بهترین راه برای انجام یک کار بزرگ نیز لذت بردن از آن کار است.

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

رایانامهتاریخ حضورتاریخ شروع مسئولیتتوانایی و مهارتتخصصمشخصات اعضای تیم

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

در بین اقوام و دوستان خود جست وجو کنید. در صورتی که شخصی از آنها در کار و کسب خود دچار مسئله یا مشکل 
است، داستان وی را با شناسایی مشکالت و تشخیص نکات اصلی بیان کنید. به نظر شما بهترین راه حل کدام است؟ 

راه حل های خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
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نوآوری ضروری است.

زاویه دیدتان را تغییر دهید.

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

آیا می توانید در  داستان خود یکی از عناصر اعم از شیء، فکر، روش، سیستم، واحد، راهبرد، هدف، بسته بندی، شخص 
و ... را جایگزین عنصر دیگری کنید؟ جدول زیر را تکمیل کنید.

پاسخ هاپرسش های کلیدی روش جایگزین کردن

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

در مورد کاال یا خدماتی که کار و کسب شما ارائه می کند راهکاری پیشنهاد دهید تا ضمن افزایش کیفیت، هزینه ها 
کاهش پیدا کنند.

پاسخ هاپرسش های کلیدی روش ترکیب

گام 2:

گام 3:
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برای ایجاد استانداردی جدید، چیزی که کمی متفاوت باشد کافی نیست. بلکه نیاز به چیزی واقعاً تازه 
است که به راستی قدرت تخیل مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

کارهای سخت را زمانی که آسان هستند و کارهای بزرگ را زمانی که کوچک هستند انجام بده.

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

در مورد داستان و ایده خود جدول زیر را تکمیل کنید. کارکرد و نقش محصول یا خدمات تولیدی کار و کسب خود  
را با الهام از نقش های دیگر شرح دهید.

پاسخ هاپرسش های کلیدی روش سازگاری یا اقتباس

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

اگر در شرایطی ملزم باشید که کاالی تولیدی خود را از نظر مقیاس )حجمی یا وزنی یا طولی و... برحسب نوع کاال یا 
خدمات( دو برابر حالت فعلی، تولید و عرضه کنید چه کار خواهید کرد؟

پاسخ هابرخی از پرسش های کلیدی روش اصالح

گام 4:

گام 5:
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There are only two ways to establish competitive advantage do things better than 
othan others or do them differently

زمانی که محصول مناسب و هماهنگ با بازار هدف را پیدا کنید، دیگر راه اندازی کار و کسب الکترونیکی 
و موفقیت در آن شانسی نخواهد بود.

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

چه تغییری می توان در کاالها یا خدماتی که کار و کسب شما تولید یا ارائه می کند، ایجاد کرد تا به محصول یا خدمات 
شما کاربرد تازه ای اضافه شود؟

 
پاسخ هاپرسش های کلیدی روش به کار بستن در کاربرد دیگر

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

چگونه در داستان و ایده خود، می توانید عنصر، مرحله، یا بخش دیگری را از محصول یا خدمت خود حذف کنید؟ 

پاسخ هاپرسش های کلیدی روش حذف کردن

گام 6:

گام 7:
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Be not afraid of growing growing slowly, be afraid only of standing still

بیش از همیشه به مشتریان خود نزدیک شو. به قدری نزدیک که به آنها بگویی به چه چیزی نیاز دارند 
پیش از اینکه خودشان متوجه آن شوند.

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

در نظر بگیرید اگر بخشی از مشکل، محصول یا خدمت شما به طور معکوس عمل کند، یا به ترتیب متفاوتی باشد، 
چه کاری انجام می دهید؟ در مورد داستان و ایدة خود جدول زیر را تکمیل کنید.

پاسخ هابرخی از پرسش های کلیدی روش معکوس کردن یا باز آرایی

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

در جدول زیر نیازها، خواسته ها و تقاضای مشتریان ایده کار و کسب خود را مشخص کنید.

تولید محصول یا 
مشتـریانخدمت براساس

نیاز

خواسته

تقاضا

گام 8:

گام 9:
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برای اینکه با استفاده از ایده های جالب و فناوری های نو شرکتی بسازی که بتواند برای سال ها نوآوری 
کند، نیاز به نظم بسیاری داری.

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

در جدول زیر ایده هایی که برای راه اندازی یک کار و کسب به ذهنتان رسیده است را ارزیابی و امتیازبندی کنید. در 
مورد ایده ای که برای کار و کسب خود انتخاب می کنید دالیل برتری ایدة برگزیده را تشریح و بررسی کنید. 

ارزیابی ایده
نام ایده

وجود 
مشتری

وجود 
بازار 
هدف

رقابت پذیری 
با محصوالت 

مشابه

منابع 
موجود

ایجاد 
ارزش 
برای 

مشتریان

میزان 
سرمایه مورد 

نیاز

میزان 
هزینه 

مورد نیاز

ت
ازا

متی
ع ا

مو
مج

ایده 1:

ایده 2:

ایده 3:

ایده 4:

ایده 5:

گام  10:
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تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

مشتریان و مصرف کنندگان کار و کسب خود را در جدول زیر مشخص کنید.

مشتریان کسب وکارمحصول

مشتری
)خریدار(

مصرف کننده نهایی
)مشتری(

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

مشتریان کار و کسب خود را از منظر فروش دسته بندی کنید.

مثالدسته بندی مشتریان از منظر فروش

مشتری احتمالی

مشتری جدید

مشتری آنی

مشتری دائمی

مشتری وفادار

گام 11:

گام 12:

ناراضی ترین مشتریان شما، بزرگ ترین منبع یادگیری هستند.



دفتر کار و کسب ما

231

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

در مورد کار و کسب خود جدول ارزش پیشنهادی را ایجاد و تکمیل کنید.

راه های 
توسعه 
ارزش 

پیشنهادی

تازگی
)پاسخ به 
مجموعه 
جدید از 

نیازها(

قابلیت 
دسترسی

)دسترسی 
راحت به 

محصول و 
خدمت(

عملکرد
)بهبود عملکرد 

خدمت یا 
محصول(

قیمت
)پیشنهاد 

قیمت 
کمتر(

سفارشی سازی
)سازگاری 
محصول یا 

خدمت با نیاز 
مشتری(

کاهش 
خطر

نشان 
تجاری

طراحی
)خاص 

خدمت یا 
محصول(

محصوالت 
کار و کسب

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

در جدولی مانند جدول زیر کانال های توزیع کار و کسب خود را تعیین و تکمیل کنید.

انواع کانال ها
وظایف کانال ها

خدمات پس از فروشتحویلخریدارزیابیآگاهی

صی
یمشخ
ستق

فروش حضوریم
فروش اینترنتی

یم
ستق

یرم
خرده فروشیغ

کی
عمده فروشیشری

فروشگاه های شریک

گام 13:

گام 14:

آنهایی که موفق هستند به فکر ایجاد ارزش با ارائه بهترین راه حل هستند.

قبل از تولید و گسترش محصول، بازار آن را پیدا کنید.
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تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

روش های ارتباط با مشتریان را در کار و کسب خود تشریح کنید.

کمک شخصیکمک شخصی
خدمات خودکارسلف سرویساختصاصی

جوامع
)باشگاه 
مشتریان(

خلق مشترک

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

در جدول زیر، جریان درآمد ممکن از کار و کسب خود را تکمیل کنید.

مبلغمثالروش

حق استفاده

فروش دارایی ها

حق عضویت

انجام تبلیغات

دستمزد کارگزاری

گام 15:

گام 16:

تداوم و ماندگاری ارتباط اثربخش یعنی:
احترام به تفاوت ها یافتن شباهت ها  

کسی که تبلیغات را متوقف می کند تا در پول صرفه جویی کند،
مثل کسی می ماند که ساعتی را از کار می اندازد تا در وقت صرفه جویی کند.
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تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

در جدول زیر منابع کلیدی کار و کسب خود را ترسیم و تکمیل کنید.

مثالمنابع کلیدی

فیزیکی
مالی

اجتماعی
معنوی
انسانی

یادداشت: ...........................................................................................................
...........................................................................................................     

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

فعالیت های کلیدی کار و کسب خود را در جدول زیر شناسایی و تکمیل کنید.

شرحانواع فعالیت کلیدی
تولید و خدمات

حل مسئله
شبکه

یادداشت: .............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................     

گام 17:

گام 18:

اولین قانون هر فناوری که در تجارت استفاده می شود این است که
اضافه کردن اتوماسیون به فعالیت های اجرایی اثربخش، بازدهی را افزایش خواهد داد.

دومین قانون این است که
اضافه کردن اتوماسیون به فعالیت های ناکارآمد، عدم بازدهی را افزایش خواهد داد.
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تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

انگیزه های شریک یابی کار و کسب خود را با شناسایی شرکا در جدول زیر تدوین و تکمیل کنید.

شرحانگیزه های شریک یابی
کاهش خطر

کاهش هزینه تولید
کسب منابع و فعالیت های خاص

یادداشت: ................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................     

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

نوع برآورد هزینه کار و کسب خود را در جدول زیر مشخص کنید. هزینه های ثابت شما چیست؟ هزینه متغیر کار و 
کسب شما چیست؟

توضیحاتانواع برآورد هزینه
هزینه محور
ارزش محور

هزینه ثابت:

توضیحاتمیزان )به ریال(فهرست هزینه های ثابت

هزینه متغیر:

توضیحاتمیزان 3 )ریال(میزان 2 )ریال(میزان 1 )ریال(فهرست هزینه های متغیر

گام 19:

گام 20:

اگر می خواهی با دشمن خود به صلح برسی، باید با دشمنت کار کنی، این گونه او شریک تو می شود.

هزینه های ناچیز را نادیده نگیر. سوراخی کوچک، یک کشتی بزرگ را غرق خواهد کرد.
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تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

بوم مدل کاروکسب خود را کامل کنید.

مشتریان 1

ارتباط با مشتریان 4

ارزش پیشنهادی 2

فعالیت های اصلی

شرکای کلیدی 8

منابع اصلی 6کانال توزیع 3

هزینه هاجریان درآمد 5

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

راهبرد )استراتژی( کار و کسب خود را تعریف کنید.

گام 21:

گام 22:

روی کاغذ فکر کنید.

اینکه کجا هستید فقط مهم نیست، اینکه به » کجا می روید« تعیین کننده است.
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تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

مشخص کنید نوع کار و کسب پیشنهادی شما کدام یک از وجه های مکعب ابعاد تجارت الکترونیکی است؟ به کدام 
نوع دیگر می تواند تبدیل شود؟ 

یادداشت: ....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................  

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

مزیت هایی را که کار و کسب الکترونیکی شما از منظر فروشنده ایجاد خواهد کرد بیان کنید. برای تحقق هر یک از 
این مزیت ها چه راهی پیشنهاد می کنید؟ 

گام 23:

گام 24:

اگر کسب و کارتان روی اینترنت نباشد؛ به زودی در بازار هم نخواهد بود.

موفقیت این نیست که هیچ وقت اشتباه نکنی، بلکه هیچ وقت یک اشتباه را دو بار مرتکب نشوی.
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تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

مزیت هایی را که کار و کسب الکترونیکی شما از منظر خریدار ایجاد خواهد کرد بیان کنید. برای تحقق هر یک از این 
مزیت ها چه راهی پیشنهاد می کنید؟ 

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

همانند شکل زیر پیشنهاد ویژه خود به مشتری و پیشنهاد رقبایتان و مزیت رقابتی کار و کسب خود را ترسیم کنید.

گام 25:

گام 26:

برای موفقیت کار و کسب الکترونیکی خود باید دید بلند مدت داشته باشید.

هرجز از تارنما و یا بازاریابی شما باید بر روی موقعیت بی همتای شما در کار و کسب الکترونیکی تمرکز 
داشته باشد.

پیشنهاد شما

پیشنهاد رقبا

نیاز مشتریان
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تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

برای کار و کسب خود دو پرسونا طراحی کنید.

پرسونا 2پرسونا 1مرحلهشماره

انتخاب یک نام برای پرسونا 1
تعریف سابقة حرفه ای و شخصیت2

تعریف اطالعات جمعیتی3
)سن، جنسیت، تحصیالت، قومیت، وضعیت خانوادگی و ..(

تعیین اهداف4
تعیین نیاز و خواسته5
تعیین دغدغه ها6
رفتار خرید در گذشته7
محیط پیرامونی شامل محیط فیزیکی، اجتماعی و فناوری8
بیان نقل قول کلیدی9

اختصاص یک تصویر به پرسونا10

گام 27:

برای راه اندازی، رشد و ارتقای کار و کسب خود به درستی تصمیم بگیرید.

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

نقشه سفر مشتری در مواجه با کار و کسب الکترونیکی پیشنهادی خود را ترسیم کنید. نقاط ارتباط یا تماس مشتری 
با کار و کسب شما کجاست؟

گام 28:

بی خاصیت ترین فروشندگان کسانی هستند، که برای فرار از بی کاری فروشندگی را انتخاب می کنند.
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تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

حداقل محصول پذیرفتنی پس از الکترونیکی کردن کار و کسب شما چیست؟
شیوة ارائه هر چیز اهمیت آن را مشخص می کند.

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

 با جست وجوی عبارت اصلی هدف کار و کسب خود در گوگل، سه رقیب اصلی خود را شناسایی و تعداد صفحات 
تارنمای رقیب را بررسی کنید. 

نحوه اجراروش های مقدماتی تحلیل رقبا

بررسی تعداد صفحات تارنما
پس از عبارت site: نشانی تارنما را بنویسید 
و در گوگل جست وجو کنید؛ به این صورت: 

site:http://webaddress.com

بررسی صفحه اصلی تارنما رقبا

عنوان صفحه آنها به چه صورت است؟
عنوان صفحه از چند واژه تشکیل شده است؟

آیا نام تارنما هم در عنوان وجود دارد ؟
آیا  فقط کلمه کلیدی را مشاهده می کنید؟

 بررسی فعالیت رقبا در شبکه های 
اجتماعی

ورود در یکی از صفحات اجتماعی برند رقیب
بررسی تعداد دنبال کنندگان

تعداد الیک ها 
تعداد هشتک ها 

تناسب تعداد الیک با دنبال کننده 
بررسی میزان دنبال کننده های واقعی ...

گام 29:

گام 30:

شیوة ارائه هر چیز اهمیت آن را مشخص می کند.

می توانی بخاطر رقابت نگران شوی، با اینکه بر روی چیزی که در مقابلت قرار دارد تمرکز کنی و به سرعت 
حرکت کنی.
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تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

فهرستی از امکانات ضروری اصلی و فرعی کار و کسب خود تهیه کنید.

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

 نسخه A و B کار و کسب الکترونیکی خود را ایجاد کنید. با ایجاد یک ویدئو کوتاه پیام اصلی کار و کسب خود را  
معرفی و در یکی از نسخه ها بارگذاری کنید.

:A ویژگی های نسخه

:B ویژگی های نسخه

گام 31:

گام 32:

بهترین دانش ها و امکانات بدون استمرار و پایداری تا پایان کار، نتیجه ای برای شما نخواهند داشت.

برای موفق شدن، باید قلب خود را در کسب و کارت و کار خود را در قلبت داشته باشی.
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تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

عملکرد نسخه A و B کار و کسب خود را مقایسه کنید. پس از بررسی و تجزیه تحلیل عملکرد، کدام نسخه را برای 
کار و کسب الکترونیکی خود مناسب تر می دانید؟

MVP جدول مقایسه نسخه های

رایانامه های سفارش دهندگانبازدیدکنندگاننسخه
ارسالی

تماس های 
تلفنی

سفارش های 
نتیجه گیری کلیمنجر به خرید

A

B

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

یک نام دامنه برای کار و کسب الکترونیکی خود انتخاب و نشانی آن را بنویسید.

مشخصات دامنه: .................................................................................................................................................................................

یادداشت: ..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

گام 33:

گام 34:

هیچ چیز نمی تواند جلوی یک نفر با نگرش ذهنی درست را در رسیدن به هدفش بگیرد.

تغییرات کوچک، موفقیت های بزرگی ایجاد می کند!
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تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

یک میزبان مناسب برای کار و کسب خود انتخاب و تهیه کنید.

مشخصات میزبان: ................................................................................................................................................................................

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

تکمیل این کاربرگ به شناسایی فرصت های کار و کسبی که با سالیق، توانایی ها و خصوصیات شما تناسب دارد کمک 
شایانی می کند.

کاربرگ ارزیابی

حداقل سه تا پنج فعالیت را که به انجام آنها عالقه مند هستید، یا آنها را به خوبی و با مهارت انجام می دهید فهرست 1
کنید.

هنگامی که از شما سؤال می شود: »شغل شما چیست؟« چه پاسخی می دهید؟ عنوان یک شغل را ذکر می کنید یا 2
مهم ترین فعالیتی که بیشتر اوقات هفته شما را به خود اختصاص می دهد؟ 

چهار مورد را که در کار خود بیشترین لذت را از آنها می برید ذکر کنید.3

چهار موردی را که در کار خود دوست ندارید، نام ببرید.4

به غیر از شغل اصلی چه مهارت و تخصص دیگری دارید؟ 5

در کنار کسب درآمد باالتر و استقالل مالی بیشتر، دوست دارید چه چیزهای دیگری به دست آورید؟6

گام 35:

یک نتیجه بد لزوماً نشان دهنده یک تصمیم بد نیست؛ بهترین تصمیم هم، بدون اجرا و نظارت مناسب 
چیزی جز بیهودگی نیست.

شما بهترین کار خود را انجام می دهید اگر شغلی داشته باشید که خوشحالتان کند.
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تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

فهرست وارسی آغاز یک کار و کسب جدید

فعالیت های اولیه و زمینه سازی
ایده کار و کسب خود را با تحلیل SWOT تحلیل کنید.

نقاط قوت و ضعف خود را به عنوان یک آفریننده کار و کسب الکترونیکی شناسایی و سپس آن را ارزیابی کنید.
اهداف شخصی و کار و کسب الکترونیکی خود را تبیین کنید.

منابع مالی خود را ارزیابی و پشتیبان های مالی بالقوه خود را شناسایی کنید.
ریسک های هزینه ای خود را شناسایی کنید.
هزینه های شروع به کار خود را ارزیابی کنید.

در صورت نیاز در مورد محل و مکان فیزیکی کار و کسب خود تصمیم گیری کنید.
درباره بازار، ارزیابی کامل و جامعی انجام دهید.

مشتریان خود را شناسایی کنید.
رقبای خود را شناسایی کنید.

یک طرح بازاریابی تنظیم کنید.

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

فهرست وارسی آغاز یک کار و کسب جدید

امور مرتبط با اصل کار و کسب
مشاور حقوقی و حسابدار مورد اطمینان خود را انتخاب کنید.

نوع سازمان کار و کسب الکترونیکی را انتخاب کنید. )مثاًل مالکیت کامل، مشارکت، ایجاد شخصیت حقوقی و...(
کار و کسب خود را اعالم کنید. )ثبت نام تجاری، ثبت شرکت و...(

بوم مدل کار و کسب خود را تهیه کنید.
حساب بانکی شرکت خود را افتتاح کنید.

در صورت امکان، در پی وام های تجاری و حمایتی باشید.
یک کارگزار بیمه ای مناسب انتخاب و کار و کسب خود را بیمه کنید.
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تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

کاربرگ برآورد هزینه های شروع به کار

میزان برآورد شده در بودجهمیزان واقعیشرح هزینه

خدمات حسابداری و حسابرسی
آگهی های تبلیغاتی تأسیس و شروع به کار

صندوق پول
متوسط مالیات

هزینه استخدام و جذب نیروی کارآمد و متخصص
بیمه ها

هزینه های قانونی، مجوزها و نظایر آن
ملزومات دفتری )نوشت افزار، رایانه، چاپگر، میز و صندلی اداری و...(

پرداخت اجاره محل

تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

کاربرگ برآورد هزینه های شروع به کار

میزان برآورد شده در بودجهمیزان واقعیشرح هزینه

حقوق و مزایای پرسنل
تابلوها و عالئم تبلیغاتی و اطالع رسانی

هزینه ثبت دامنه، هزینه میزبان، نرم افزارهای مرتبط

موجودی مواد و کاال برای شروع به کار
طراحی و راه اندازی تارنما

وسایل نقلیه )خودرو سواری، وانت، ون و...(
هزینه های پیش بینی نشده )معموالً بر حسب درصدی از مجموع فوق 

بیان می شود.(
سایر هزینه ها:
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تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

فهرست بررسی کارهای الزم برای صدور جواز کار و کسب الکترونیکی

فهرست وارسی الزامات

عنوان معیارردیفگروه

صفحات تارنما

1
تارنمای  تارنما و عدم آزمایشی بودن  بارگذاری  )ارزیابی  الکترونیکی  تارنمای کار و کسب  الزامات عمومی 

مورد نظر(

قانونمندی کار و کسب الکترونیکی2

پیش بینی زبان فارسی در تمامی صفحات )در تارنماهای چند زبانه(3

در صورت هدایت بازدیدکنندگان به تارنماهای دیگر، نمایش در پنجره جدید4

5pop up عدم استفاده از

6
تطابق اطالعات صاحب امتیاز نماد با اطالعات مندرج در تارنما ))تطابق شخصیت حقیقی/  حقوقی( متقاضی 

نماد با اطالعات مندرج در سایت مورد نظر(

اطالعات فروشگاه

7
درج نشانی پستی در بخش »تماس با ما« تارنمای کار و کسب )نشانی ثبت شده در تارنما عیناً مطابق با 

نشانی درج شده در اطالعات کار و کسب الکترونیکی در فرم حاضر باشد.(

8
درج تلفن تماس در بخش »تماس با ما« تارنمای کار و کسب )تلفن ثابت ثبت شده در تارنما عیناً مطابق با 

شماره درج شده در اطالعات کار و کسب الکترونیکی در فرم حاضر باشد.(

9
درج اطالعات صاحب امتیاز نماد و توضیحات کامل و شفاف درباره خدمت و کاالیی که در بخش »درباره 

ما« از تارنما ارائه می شود. 

درج قوانین و مقررات تارنما در بخش »قوانین و مقررات«10

درج لینک ثبت شکایات در تارنما )دریافت شکایات می تواند حضوری و یا سیستمی باشد(11

12
مالکیت دامنه: متقاضی حقیقی امتیاز دامنه به نام شخص متقاضی نماد و متقاضی حقوقی، به نام شرکت و یا 
یکی از اعضای هیئت مدیره آن ثبت شده باشد. )اطالعات صاحب دامنه است که در Whois درج می شود.(

فرایند خرید

امکان ثبت سفارش به صورت برخط در تارنما13

درج قیمت کاال / خدمت در تارنما14

15
درج تمامی هزینه هایی که برای خرید کاال / خدمت بر عهده مشتری خواهد بود، در فرایند سفارش گذاری 

در سبد کاال یا پیش فاکتور )مانند قیمت کاال یا خدمت، هزینه تماس، هزینه حمل، هزینه بسته بندی(

تولید پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید16
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تاریخ.../.../...                 روز...... از شروع پروژه

فهرست نرم افزارها و تارنماهایی که برای  این کار و کسب مفید است:

توضیح-کاربردهزینهنام ابزار )نرم افزار/تارنما (

یادداشت: ........................................................................................

از اینکه روی خود سرمایه گذاری کنید، نترسید. به آموزش خود ادامه دهید. همیشه روی آموزش و 
بهتر شدن خود سرمایه گذاری کنید.
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اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه
رشته شبکه و نرم افزار رایانه ـ کد 212290

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

مرکزي محمد رضا منصوری20شهرستان های تهران فرزانه گل محمدی1

همدان شکوفه بشیری21اصفهان نوشین عسکرانی2

یزد مهناز اسالمی22سیستان وبلوچستان جواد اربابی3

البرز مهناز درویشی23قم علی نیکوصحبت4

کرمان الهام السادات گوهری اصل24شهر تهرانزینب خیام5

هرمزگان اسماعیل وفانور25قزوین زهره نصیری6

شهرستان های تهرانمحمدمهدی آهنگری26مازندران پردیس پیرایش7

اردبیل فرحروز رزمی27سیستان وبلوچستان هوشنگ ابراهیمی8

خراسان رضوی قربانعلی عربی28قزوین مهتاب کاکاوند9

چهارمحال وبختیاري طاهره سدیان29آذربایجان شرقيناهید فائقی10

همداناصغر طاهری30آذربایجان غربي اکبر سهرابی دلی11

خراسان جنوبي محمدرضا یعقوبي31سمنان محبوبه خوانی12

کرمانشاه نازیال کرکوکی32آذربایجان شرقي پرستو کفیل13

ایالم مریم کولیوند33یزد محمدرضا ابدی14

خوزستانمسعود مشعل چی34بوشهر کبری باقری15

شهر تهرانحسن جعفریه35کرمان مجید خضری16

لرستان سیده فاطمه صادقیان36فارس مهرنوش نوبخت17

کهگیلویه وبویراحمد حسین تاوانه37خراسان جنوبي احسان مهرآرا18

خراسان رضوی اعظم خان احمدی38لرستان مرضیه سپهوند19

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری 
اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط 
اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارة کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، 
با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی 
استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانة راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن 
به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای 

این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.






