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ج( بودجه بندی

جلسه

کارگاه )موضوع(
شماره 
ت
صفحا

ف توانمندسازی
اهدا

ت های تکمیلی
فعالی

29

معرفی حسگر، لنز و 
انواع دوربین ها، کار 
با نرم افزار جانمایی 

دوربین

185ـ192
ت شکل ظاهری دوربین ها، 

ت لنز، شناخ
ت حسگر تصویر، شناخ

شتاخ
، جانمایی دوربین با نرم افزار IR ت فیلتر

ت IRـLED، شناخ
شناخ

ب شده در مکان های عمومی 
ش از دوربین های نص

تهیه گزار

30

معرفی پارامترهای 
N و کار با 

V
R

نرم افزارهای محاسبه 
ت و 

ک سخ
دیس

پهنای باند

193ـ203

 m
inim

um
رزولوشن، 

شامل: 
دوربین 

پارامترهای 
با 

آشنایی 
،O

N
V

IF، W
D

R
، 3D

 D
N

R استاندارد ،Illum
ination

 ،Encoding ،شامل تعداد کانال، رزولوشن، درگاه ها N
V

R پارامترهای
ت و محاسبه پهنای باند

ک سخ
کار با نرم افزارهای محاسبه دیس

ف از مدرسه مثالً حیاط، راهروها، 
تهیه جانمایی برای چندین مکان مختل

کارگاه ها

31

اتصال به دوربین 
، پیکربندی  IE توسط

و کار با میان افزار 
دوربین

205ـ  208
ت 

برقراری ارتباط با دوربین توسط Internet Explorer، تنظیم ساع
س IP دوربین، تنظیم پارامترهای دوربین، 

و تاریخ دوربین، تنظیم آدر
ارتباط با دوربین از طریق شبکه

ت شبکه تحقیق 
ک نماد دیگر دوربین تح

در مورد رابط کاربری حداقل ی
شده و در صورت امکان فیلم منوهای آن بارگیری و مشاهده شود و با نماد 

معرفی شده در کتاب مقایسه گردد.

32
N

V
R کار با

208ـ214
W، پیکربندی 

izard توسط N
V

R راه اندازی ،N
V

R ت روی
ک سخ

ب دیس
نص

N
V

R کار با منوهای ،N
V

R مشاهده تصویر دوربین توسط ،N
V

R
ش تهیه 

Q تحقیق و گزار
nap در مورد دستگاه های ذخیره ساز تصاویر با نماد

شود.

33
N

V
R کار با

208ـ214
س به 

ت های دائم، زمان بندی شده، حسا
ضبط تصاویر دوربین در حال

ش تصاویر ضبط شده، پشتیبانی گرفتن از بخشی از تصاویر 
ت، بازپخ

حرک
ش تصاویر ضبط شده روی رایانه

ضبط شده، بازپخ

ک 
س به آالرم تحقیق و حداقل از ی

ت حسا
در مورد ضبط تصاویر در حال

ش تهیه شود.
ت، گزار

مورد عملی پیاده سازی که مورد استفاده قرار گرفته اس

34

 iV
M

S کار با نرم افزار ـ
 4200 ـ و مشاهده 
تصاویر دوربین توسط 
گوشی تلفن با استفاده 

A
pp از

214ـ216

ت 
ب  نرم افزار نسخه کالین

A روی گوشی، نص
pp H

ikـconnect ب
نص

ضبط شده توسط 
روی رایانه، مشاهده تصاویر زنده دوربین و تصاویر 

گوشی و رایانه
ت

افزار نسخه کالین ش شده از طریق نرم 
ش تصاویر پخ

بازپخ
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N موجود در کارگاه در پایان 
V
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ت درسی همچنان به اینترن
ساع

تلفن همراه تصاویر دوربین را مالحظه کند.

35
نگهداری و ارتقای 
افزار دوربین میان 

216ـ221
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aintenance کار با منوهای
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V
R کردن تنظیمات reset

ارتقای نسخه میان افزار دوربین

ک نماد دیگر 
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V
R کردن رمز عبور دوربین و reset

ش تهیه شود.
تحقیق وگزار
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شنهادی
س روزانه )هفتگی( پی

طرح در

پایه: دوازدهم
ب و راه اندازی شبکه افزارها

س: نص
در

ق
ت در پارامترهای دوربین از همان طری

Internet E و انجام تنظیما
xplorer ط

شاهده تصویر دوربین توس
ف کلی(: م

سه )هد
پیام جل

ف یادگیری
اهدا

ت ها
فعالی

زمان

ت
فعالی

ف: حیطه عاطفی/ 
طبقه هد

شناختی/ روانی ـ حرکتی
کار هنرآموز

کار هنرجو
ت
مد

)دقیقه(

ارزشیابی رفتار ورودی
هنرجو با 

ش میزان آشنایی 
سنج

ت شبکه
سیستم های دوربین تح

عینی موجود در دنیای  معرفی چندین مثال 
ک 

وافعی مانند سیستم موجود در کنترل ترافی
ث و ارائه توضیحات 

ت هنرجویان در بح
مشارک

که می توانند معرفی کنند. ورد مثال هایی  در م
15 دقیقه

ایجاد انگیزه
ث 

ایجاد تمرکز برای ورود به بح
دوربین

ت های استفاده از 
از هنرجویان بخواهیم مزی

دوربین را نام ببرند.
ذهنشان 

که به 
ت هایی 

مزی
هنرجویان 

ت کنند.
می رسد را لیس

15 دقیقه

ارائه مفاهیم کلیدی
)توضیح هنرآموز(

افزونه برای  و 
میان افزار 

توضیح 
که امکان 

ت افزاری 
سخ

تجهیزات 
آن در اختیار  تغییر در پارامترهای 

ت.
کاربر اس

12240   ,   12239 برای 
شماره 

فیلم  ش 
نمای

هنرجویان 
ف فیلم 

ش مجدد و یا توق
در صورت لزوم نمای

ش به نحوی که هنرجویان کامال 
در حین نمای

متوجه گردند.

مشاهده دقیق فیلم
30 دقیقه

ت 
انجام فعالی

کارگاهی شماره 1
)تمرین هنرجویان(

اتصال به دوربین به صورت مستقیم از 
طریق پورت شبکه رایانه

با توجه به اینکه میان افزار دوربین موجود در 
ش داده شده 

ت با فیلم نمای
س ممکن اس

کال
صورت  کارگاه 1 را به  یکسان نباشد، هنرآموز 

عملی برای هنرجویان انجام دهد.

ت شماره 1 را به ترتیبی که 
هنرجویان فعالی

در فیلم و کتاب توضیح داده شده و هنرآموز 
به صورت عملی اجرا می کند، انجام دهند.

ت
3 ساع
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شنهادی
س روزانه )هفتگی( پی

طرح در

پایه: دوازدهم
ب و راه اندازی شبکه افزارها

س: نص
در

ق
طری ت در پارامترهای دوربین از همان 

Internet E و انجام تنظیما
xplorer ط

شاهده تصویر دوربین توس
ف کلی(: م

سه )هد
پیام جل

ف یادگیری
اهدا

ت ها
فعالی

زمان

ت
فعالی

ف: حیطه عاطفی/ 
طبقه هد

شناختی/ روانی ـ حرکتی
کار هنرآموز

کار هنرجو
ت
مد

)دقیقه(

نظارت بر عملکرد 
هنرجویان و ارزیابی 

ها ت 
فعالی

اطمینان از اینکه تمام هنرجویان 
کارگاه را انجام داده اند.

ک هنرجویان و پاسخ به سؤاالت 
ک ت

نظارت بر ت
آنها و احیاناً راهنمایی

ت نکات ایمنی
انجام دقیق مراحل، رعای

در تمام طول 
مدت کارگاه 

1 و 2

ت 
انجام فعالی

کارگاهی شماره 2
)تمرین هنرجویان(

سوئیچ 
طریق 

اتصال به دوربین از 
موجود در شبکه و کار با میان افزار 

دوربین

ش 
ت ها در شبکه، نمای

توضیح دسترسی به کالین
فیلم 12241، کار با منوهای دوربین موجود در 

ب گفته شده در فیلم
س در حد مطال

کال

اتصال هم زمان هنرجویان به دوربین توسط 
رایانه های موجود در شبکه و انجام عملیات 
خواسته شده با توجه به دوربین موجود در 

س
کال

ت 
3 ساع

ت بازخورد از 
دریاف

س
تدری

ب 
اطمینان از اینکه هنرجویان مطال

را فراگرفته اند.
ب مطرح 

س مطال
طرح چند سؤال عملی، براسا
شده در فیلم برای هنرجویان

شده توسط 
سؤاالت مطرح 

انجام عملی 
هنرآموز

ت
1 ساع

ابزارهای موردنیاز
ت شبکه، منبع تغذیه دوربین، کابل 

ت، پیچ گوشتی، دوربین تح
ک سخ

N، دیس
V

R ،ویدئو پروژکتور، مانیتور، رایانه، تخته آموزشی
ت 

شبکه 2 متری، دفتر یادداش
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د( ورود به بحث
مثاًلً یک  پروژه کوچک  برای یک  بتواند  این است که هنرجو  پنج  پودمان  هدف 
نظارت  سیستم  یک  شبکه،  تحت  دوربین  از  استفاده  با  کار  دفتر  یا  و  فروشگاه 
نیاز  مورد  دانش  ابتدا  این هدف،  به  برای رسیدن  کند.  راه اندازی  و  تصویر نصب 
برای شناخت انواع دوربین و پارامترهای آن، به هنرجو منتقل می شود سپس با 
انجام چندین کارگاه هنرجویان مهارت الزم جهت نصب و راه اندازی این تجهیزات 

را کسب می کنند.
سؤاالت زیر و یا سؤاالت مشابه می تواند هنرجویان را برای ورود به بحث آماده کند:

 آیا تابه حال به دوربین های نظارت تصویر توجه کرده اید؟
 در چه مکان هایی این نوع دوربین ها را دیده اید؟

 آیا تاکنون به این فکر افتاده اید در این زمینه فعالیت کنید؟
فرصتی در اختیار هنرجویان قرار دهید که پاسخ های خود را با یکدیگر به اشتراک 

بگذارند. 
توجه به این نکته حائز اهمیت است که شایستگی احراز شده توسط هنرجویان در 
این پودمان، در حد و اندازه ای است که بتوانند به صورت واقعی وارد کار و کسب 
شوند بنابراین با سؤال زیر انگیزه ورود به بازار کار را در آنها ایجاد کرده و از آنها 
بخواهید این موضوع را بررسی کنند و در صورت تمایل تا جلسه بعد نتیجه بررسی 

خودشان را در کالس ارائه دهند.
 چنانچه مهارت نصب و راه اندازی دوربین ها را کسب کنید، در بین دوستان و 
آشنایان شما کسی هست که از شما بخواهد برای محل زندگی و یا کسب و کارش 

دوربین نصب کنید؟ 
در خالل این بحث و گفت وگوها احتماالً یکی از سؤاالتی که برای هنرجویان به ویژه 

هنرجویان دختر پیش خواهد آمد این است که:
آیا این مهارت از نظر توان بدنی، برای آنها مناسب است یا خیر؟

در پاسخ می توان گفت، محدودیت توان جسمی در بسیاری از مشاغل و مهارت ها 
وجود دارد و تنها محدود به این رشته نخواهد بود ولی در ادامه خواهند دید که در 
این مهارت، محدودیت تنها در قسمت نصب فیزیکی دوربین روی دیوار، سقف و یا 
دکل ها می تواند وجود داشته باشد و در سایر بخش ها همسو با دیگر مهارت های 
در صورت  فارغ التحصیالن  و همه  است  رایانه  نرم افزار  و  رشته شبکه  در  موجود 

تمایل قادر خواهند بود در این کار و کسب وارد شوند.
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 مراحل کار از شروع تا پایان 
در کار و کسب نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویر، انجام یک پروژه معموالً طی 

مراحل زیر رخ می دهد:

عقد قرارداد در صورت موافقت مشتری

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

به  سیستم  تحویل  و  جلسه  صورت  تنظیم 
مشتری

پیکربندی دوربین
NVR پیکربندی

تنظیم NVR جهت ضبط تصاویر
انتقال تصویر روی تلفن همراه 

آموزش کاربری به مشتری

تدریس

دوربین های تحت شبکه
در این بخش، هنرجو با انواع دوربین و دو پارامتر مهم حسگر و لنز آشنا می شود. 
پروژه خاص جانمایی  برای یک  باشد  قادر  است که هنرجو  در حدی  دانش  این 
از نظر شکل  انواع دوربین  با  انتظار داریم هنرجو  واقع  انجام دهد. در  را  دوربین 
ظاهری، موارد استفاده هر کدام و تأثیر لنز و حسگر بر کیفیت و محدوده دید آشنا 
شود و در پایان مرحله جانمایی دوربین بتواند توسط نرم افزار برای یک پروژه ساده 

جانمایی دوربین را انجام دهد.
تا پایان این قسمت از کتاب، هنرجو حداقل دانش الزم برای جانمایی دوربین را 
کسب کرده است. در پروژه های واقعی، جانمایی اهمیت بسیار زیادی دارد. در آن 
بخش از بازار ایران که مورد نظر این پودمان است بسیاری از افراد و یا شرکت های 
فعال در این زمینه، جانمایی دوربین را به صورت تجربی و بدون استفاده از نرم افزار 
انجام می دهند با این وجود توانایی استفاده از  نرم افزار برای انجام این قسمت از 

کار به هنرجویان توصیه می شود.

طراحی و اجرای شبکه 
NVR نصب فیزیکی دوربین ها و

ارائه طرح و اعالم نیاز مشتری از محل جانمایی دوربین  بازدید 
پیشنهاد قیمت
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 شیوه و الگوی پیشنهادی 
برای ارائه هرچه بهتر مطلب، هنرجو را در یک موقعیت فرضی قرار دهید که قرار 
است برای یک پروژه )مثاًلً کارگاه رایانه یا هنرستان( دوربین نصب کند. برای این 
منظور ابتدا باید بهترین نقاط برای نصب دوربین را پیدا کند به نحوی که با حداقل 

تعداد دوربین میزان محدوده دید مورد نیاز را تأمین کند.
برای آشنایی بیشتر هنرجویان با شکل ظاهری دوربین ها، از آنها بخواهید تا جلسه 
بعد یک گزارش از انواع دوربین ها )ترجیحاً همراه با عکس دوربین( از مکان های 

عمومی که در آنها دوربین نصب شده است را در کالس ارائه کنند. 
راهروهای  مدرسه،  حیاط  مثاًلً  اضافه  پروژه  چندین  می شود  پیشنهاد  همچنین 
از  و  تعریف  منزل  در  کار  برای  را  دیگر  دلخواه  مکان  هر  یا  و  کتابخانه  مدرسه، 
انجام  دوربین  برای  مناسبی  جانمایی  نرم افزار،  از  استفاده  با  بخواهید  هنرجویان 
دهند. برای ترغیب هر چه بیشتر آنها برای انجام این کار، نتیجه را در ارزشیابی 

پودمان با تأثیر مثبت اعمال کنید.
پاسخ به فعالیت ها

پژوهش
تحقیق کنید تفاوت های دو حسگر CCD و CMOS چیست؟صفحه 185

چنانچه دو حسگر از نظر اندازه مساوی باشند:

حسگر CMOSحسگر CCDویژگی مورد نظر

کمتربیشترمیزان حساسیت

ارزان ترگران ترقیمت

کمتربیشتررزولوشن

بیشترکمترنویز

کمتربیشترمصرف انرژی

فعالیت گروهی
در مورد تصاویر شکل 4 در کالس بحث کنید:صفحه 186

دیده  ساختمان  فقط  چپ  سمت  تصویر  در  می شود  دیده  عکس  در  که  همان طور 
در  و  است  شده  اضافه  قبلی  تصویر  به  راه پله  از  قسمتی  وسط  تصویر  در  می شود، 
تصویر سمت راست عالوه بر راه پله بخشی از ساختمان مجاور نیز دیده می شود. در 
واقع وسعت دید در سه عکس متفاوت است به عالوه اینکه ساختمان در تصویر سمت 
چپ که میدان دید کمتر است بزرگ تر دیده می شود. با توجه به تأثیرگذاری لنز بر 
محدوده دید، انتخاب اندازه فاصله کانونی آن بستگی به انتظار کارفرما و اینکه چه 

محدوده ای برای او مهم است دارد.
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پژوهش
صفحه 187 با توجه به شکل 5 در رابطه با مفهوم فاصله کانونی تحقیق کنید:

یک   Angle  of View یا   Field  of View  )FoV( محاسبه  در  فاکتور  کلیدی ترین 
ناحیه  بیشتر  کانونی  فاصله  با  لنز  است.  دوربین  آن  لنز  کانونی  فاصله  دوربین، 
باریک تری از تصویر را نشان می دهد. فاصله کانونی در دوربین ها در واقع فاصله بین 

لنز و سنسور است.

کنجکاوی
صفحه 187

کنجکاوی
صفحه 191

 اینچ است  1
3
فرض کنید می خواهیم از دوربینی استفاده کنیم که اندازه حسگر آن 

و از فاصله 3 متر زاویه دیدی حدود 70 درجه داشته باشیم. با توجه به جدول 1 چه 
لنزی پیشنهاد می کنید؟

لنز 3/6 میلی متر

پژوهش
صفحه 190 تحقیق کنید چرا به این دوربین ها PTZ می گویند.

PTZ سرکلمه حروف Pan, Tilt , Zoom هست.

فعالیت گروهی
صفحه 191 درباره 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.
  در برخی از مکان ها به دلیل دکوراسیون و زیبایی ساختمان اجازه کابل کشی داده 

نمی شود.
باستانی(  آثار  )مانند  معماری  نظر  از  اهمیت ساختمان  دلیل  به  مکان ها  برخی    در 

اجازه کابل کشی داده نمی شود.
 در برخی مکان ها از نظر فنی مسیر عبور کابل وجود ندارد. )مثاًل وجود تأسیسات(

 در برخی از مکان ها از نظر اقتصادی بهتر است دوربین بی سیم نصب شود.
  گاهی اوقات ممکن است به صورت موقت مثاًل برای چند روز به دوربین نیاز باشد به 

همین دلیل نصب و راه اندازی دوربین بی سیم سریع تر انجام می شود.

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

چنانچه ضد آب نباشد احتمال دارد آسیب دیده و کارایی خود را از دست بدهد.
ریش تراش و ساعت های ضد آب
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مشخصات فنی دوربین های تحت شبکه
در مرحله 2 یعنی تهیه فهرست تجهیزات برخی دیگر از پارامترهای مهم دوربین و 
دستگاه NVR مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان این مرحله هنرجو باید بتواند 
برای یک پروژه خاص و جانمایی که قباًل انجام داده است با توجه شرایط محیط، 
دوربین مناسب، و با توجه به تعداد دوربین ها و نیاز کارفرما NVR انتخاب کرده و 

نهایتاً لیست تجهیزات الزم جهت اجرای پروژه را مشخص کند.

 ضبط تصاویر دوربین های تحت شبکه 
تصاویر دوربین های تحت شبکه به چندین روش قابل ضبط کردن هستند:

  بعضی از دوربین ها قابلیت نصب حافظه جانبی را دارند و امکان ضبط تصاویر 
دوربین روی حافظه جانبی وجود دارد. این روش در موارد بسیار اندک و با توجه 

به ضرورت مورد استفاده قرار می گیرد.
  توسط میان افزار دوربین، می توان مسیری روی دیسک سخت یک رایانه موجود 
در شبکه تعریف کرد تا تصاویر دوربین در محل مذکور ذخیره شوند. این روش 
مرسوم نیست به ویژه که در صورت وجود چندین دوربین امکان مدیریت وجود 

ندارد.
  می توان یک  نرم افزار مدیریت دوربین های تحت شبکه روی یک رایانه موجود در 
شبکه نصب و به وسیله آن عالوه بر مدیریت دوربین ها، تصاویر آنها را نیز ذخیره 

و بازپخش کرد.
 Network می توان از یک دستگاه مخصوص ضبط تصاویر استفاده کرد که به آنها  

Video Recorder یا به اختصار NVR گفته می شود.
در فضای کار و کسب روش سوم و چهارم مورد استفاده قرار می گیرد. روش سوم 
این  اندازه  می شود.  استفاده  دولتی  سازمان های  یا  و  بزرگ  پروژه های  در  بیشتر 
پروژه ها در حد و اندازه ای نیست که فارغ التحصیالن هنرستان ها توانایی ورود به 
آنها را داشته باشند لذا بحث و مطالب این پودمان بر روی روش چهارم متمرکز 
شده است. البته ذکر این توضیح ضروری است که چنانچه هنرجویان توانایی نصب و 
راه اندازی پروژه های کوچک با استفاده از NVR را فراگیرند ورود به آن حوزه، یعنی 
استفاده از  نرم افزارهای حرفه ای مدیریت تصاویر چندان دور از ذهن نخواهد بود.

پاسخ به فعالیت ها

فعالیت گروهی
در مورد تصاویر شکل 19 با هم کالسی خود بحث کنید.صفحه 195

هنگامی که دوربین داخل ساختمان به سمت پنجره و یا درب ورودی قرار گیرد به 
دلیل اینکه شدت نور پشت درب یا پنجره بیشتر از نور داخل ساختمان است صورت 
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کنجکاوی
صفحه 195 آنها  همه  و  کند  تولید  تصویر  مدیریت  نرم افزار  و  دوربین   ،NVR کارخانه  یک  اگر 

را   ONVIF استاندارد  است  الزم  هم  باز  آیا  کنند  برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  بتوانند 
پشتیبانی کند؟ چرا؟ 

ONVIF پشتیبانی  از  اگر  انتخاب شود حتی  از یک مارک  NVR و دوربین  چنانچه 
این  اگر  ولی  داشت  خواهیم  تصویر  و  شده  برقرار   NVR و  دوربین  ارتباط  نکنند 
تجهیزات ONVIF را پشتیبانی نکنند در آینده چنانچه قرار شود پروژه را گسترش 
داده و دوربین های بیشتری اضافه کنیم ناچاریم از همان مارک استفاده کنیم و این 
تجهیزاتی  از  حتمًا  می شود  توصیه  لذا  نیست.  به صالح  اصالً  طراحی  یک  در  نکته 

استفاده شود که ONVIF را پشتیبانی کنند.

فعالیت گروهی
صفحه 196 در مورد جدول با هم کالسی خود گفت وگو کرده به سؤاالت پاسخ دهید:

کدام دوربین بیشترین و کدام دوربین کمترین کیفیت وضوح تصویر را دارد؟
 دوربین 312ـ13sـND4 کمترین وضوح و دوربین 28ـ30DNEـNINC حداکثر  1

وضوح را دارد
کدام یک از دوربین ها را می توان در فضای باز استفاده کرد؟

 دوربین هایی که Outdoor هستند در فضای باز قابل استفاده می باشند. 2
برای کدام یک از دوربین ها در شب باید نور کافی تأمین کرد؟

 دوربینی که IRـLED ندارد یعنی 28ـ30DNEـNINC نیاز به تأمین نور دارد.  3

کاماًل  نیز  بیرون  تصاویر  اینکه  ضمن  بود  نخواهد  تشخیص  قابل  و  شده  سیاه  افراد 
از دوربین هایی استفاده شود که خاصیت  باید  واضح نیستند. برای رفع این مشکل 
افراد  این دوربین ها فعال شود هم تصاویر   WDR باشند هنگامی که  WDR داشته 
و یا اشیا داخل ساختمان قابل تشخیص خواهند شد و هم تصویر بیرون. همان طور 
اتاق همچنین  داخل  گلدان های   WDR فعال شدن  با  که در شکل مالحظه می شود 
ساختمان بیرون قابل تشخیص هستند. معموالً دوربین هایی که این ویژگی را دارند 
گران قیمت تر هستند. این پارامتر از طریق میان افزار دوربین قابل فعال یا غیرفعال 
از دوربین ها هم به صورت نرم افزاری این مسئله را حل کرده اند  کردن است. برخی 
که به آن DWDR گفته می شود. البته DWDR به اندازه WDR واقعی کارایی ندارد.

پژوهش
صفحه 197

در مورد DVR و Hybrid DVR تحقیق کنید.
دوربین های آنالوگ:

در این دوربین ها، اطالعات مربوط به تصاویر به صورت سیگنال آنالوگ و توسط کابل 
کابل کشی  با  دوربین ها  از  مدل  این  در  کابل کشی  می کنند.  پیدا  انتقال  کواکسیال 
رشته  یک  توسط  دوربین  هر  که  بدین گونه  است  متفاوت  شبکه  تحت  دوربین های 
کابل کواکسیال مستقیمًا به یکی از کانال های دستگاه ضبط تصاویر وصل می گردد. 
جهت اتصال دوربین به کابل از کانکتورهایی استفاده می شود که به آنها BNC گفته 

می شود.
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البته  هستند  ارزان تر  شبکه  تحت  دوربین های  با  مقایسه  در  آنالوگ  دوربین های 
تولیدکننده  کارخانه های  اخیر  در چند سال  است.  پایین تر  نیز  آنها  تصاویر  کیفیت 
دوربین های آنالوگ به منظور افزایش کیفیت تصاویر محصوالت و در عین حال عدم 
افزایش قیمت آنها، دوربین های HD در بستر آنالوگ را تولید و روانه بازار کرده اند. با 
توجه به اینکه بین تولیدکنندگان بزرگ در سطح بین المللی رقابت زیادی وجود دارد 

فناوری های مختلفی در ساخت این نوع دوربین ها به کار رفته که عبارت اند از:
AHD و HDـTVI، HDـCVI

:Hybrid DVR و DVR
استفاده   )AHD, CVI, TVI, analogue( آنالوگ  دوربین های  از  که  مکان هایی  در 
می شود به منظور مدیریت و ضبط تصاویر از دستگاهی به نام DVR استفاده می شود. 
DVR مخفف Digital Video Recorder است. DVRها عمومًا در قالب دستگاه های 
4و 8 و 16و32 کانال در بازار وجود دارند در مدل های اولیه هر DVR مختص یک مدل 
از دوربین ها بود مثالً دوربین AHD فقط به DVR همان مدل یعنی AHD قابل مدیریت 
بود ولی در حال حاضر دوربین ها و DVRهایی وجود دارد که در تمام حالت های مختلف 
 TVI و CVI و AHD قابل تنظیم هستند. یعنی یک دوربین در هر کدام از حالت های
و آنالوگ می تواند تنظیم شود و به همان ترتیب DVRها را نیز می توان تنظیم کرد. 
از  برخی  موارد  این  بر  گفته می شود. عالوه   4 in  1 DVR ها  و  نوع دوربین ها  این  به 
DVRها هستند که اصطالحًا  هایبرید گفته می شوند. این مدل ها، عالوه بر دوربین های 
آنالوگ دوربین های تحت شبکه را هم پشتیبانی می کنند. از نظر شکل ظاهری DVR ها 
و  BNC دارند  ازای هر کانال یک پورت  به  تفاوت که  این  با  NVR مشابه هستند  با 
دوربین ها باید مستقیمًا توسط کابل کواکسیال به این پورت ها متصل شوند. DV ها یک 
پورت شبکه جهت اتصال به سوییچ دارند و مشابه NVR، امکان دسترسی به تصاویر 

دوربین ها از طریق شبکه و همچنین تلفن هوشمند وجود دارد.

نحوه اتصال دوربین آنالوگ
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کنجکاوی
صفحه 197 با توجه به شکل تصاویر ضبط شده چند دوربین 3 مگاپیکسل را به صورت هم زمان 

می توان با این NVR پخش کرد؟
تصاویر 4 دوربین

پژوهش
صفحه 199 در مورد ESATA تحقیق کنید.

اتصال External Serial Advanced Technology Attachment یا ESATA به رابط 
باالی  ارائه سرعت  برای  اتصال  این  SATA گفته می شود.  فناوری های  برای  خارجی 

انتقال داده ها روی دستگاه های ذخیره سازی خارجی ساخته شده است.

فعالیت کارگاهی
صفحه 200 اگر کالس شما به دو دوربین 5 مگاپیکسل احتیاج داشته باشد، برای اینکه تصاویر 

 Disk Calculator 25 ذخیره کنیم، با استفاده از نرم افزارfps 30 روز دوربین ها را با
ظرفیت دیسک سخت مورد نیاز را محاسبه کنید.

7T باشد H264 اگر فرمت
3TB باشد H264+ اگر
4TB باشد H265 اگر

در نرم افزار Disk Calclator چه قالب هایی برای ذخیره سازی وجود دارد و کدام یک 
بیشترین حجم فشرده سازی را دارد؟

قالب های H264+ ،H264 و H265 وجود دارد.
H264 وکمترین H264+ بیشترین فشرده سازی

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

جدول را کامل کنید.
 Stream ارتباط برقرار می کنند به دو NVR هنگامی که دوربین های تحت شبکه با
نیاز داریم، یک استریم جهت ضبط تصاویر و یک استریم جهت مشاهده زنده تصاویر 

در شبکه لذا در نرم افزار تعداد استریم باید 2 در نظر گرفته شود.
54,9 Mbps
 91,5 Mbps
45,8 Mbps

می خواهیم تصاویر 2 دوربین 5 مگاپیکسل و سه دوربین 2 مگاپیکسل را ضبط کنیم، 
در جدولی مشابه جدول باال برای هر قالب ذخیره سازی، حداقل پهنای باند NVR را 

محاسبه کنید.
85,8 Mbps :H264 برای حالت
40,4 Mbps :H264+ برای حالت
42,9 Mbps :H265 برای حالت
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فعالیت گروهی
صفحه 201

تصویر مشخصات سه مدل NVR را نشان می دهد. پس از بررسی با هم گروهی، جدول 
زیر را کامل کنید.

cba

32168تعداد کانال

بیشترین تعداد فریم
Main Stream

505050

بیشترین تعداد فریم 
Sub Stream

505050

بیشترین رزولوشن 
HDMI

1920×10801920×10801920×1080

2MP 6تعداد کانال بازپخشch6ch6ch

2 عدد دیسک تعداد دیسک سخت و حداکثر ظرفیت
4T سخت

2 عدد دیسک 
4T سخت

2 عدد دیسک 
4T سخت

USB تعداد درگاهUSB2,0 یک
USB 3,0 یک

USB2,0 یک
USB 3,0 یک

USB2,0 یک
USB 3,0 یک

20010050حداکثر پهنای باند ورودی

مکان های مشاهده تصاویر
در بحث نظارت تصویر، یکی از نیازهای دنیای کار مشاهده تصاویر دوربین ها در 
به تصاویر روی بستر  اینکه داده های مربوط  به  با توجه  مکان های مختلف است. 
شبکه منتقل می شود لذا در هر نقطه ای از شبکه امکان دسترسی به تصاویر وجود 
دارد. همان طور که در شکل 27 کتاب نشان داده شده است مکان های یادشده به 

قرار زیر هستند.:
NVR مربوط به VGA و HDMI مستقیماًَ از طریق پورت های 

 توسط نسخه کالینت کارخانه سازنده NVR روی رایانه های موجود در شبکه 
داخلی. )رایانه ها می توانند به صورت باسیم و یا بی سیم به NVR متصل شده باشند.(

 توسط رایانه و یا گوشی تلفن همراه از طریق اینترنت
در هر کدام از موارد فوق الزم است تنظیمات خاصی روی NVR و یا نرم افزارهای 
نصب شده روی رایانه و یا گوشی تلفن همراه صورت پذیرد. این تنظیمات در قالب 
چندین کارگاه به صورت عملی روی یکی از نمادهای موجود در بازار صورت گرفته 
نماد  کارگاه های هنرستان ها مشابه  تجهیزات موجود در  نماد  است  است. ممکن 
انتخاب شده در کتاب نباشد، در این صورت هنرآموزان محترم باید با توجه با منوی 

تجهیزات خود کارگاه ها را انجام دهند. 
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کارگاه 2ـ مشاهده تصویر دوربین
دوربین   IP آدرس  تنظیم  شبکه،  تحت  دوربین های  پیکربندی  برای  گام  اولین 
در محدوده آدرس شبکه ای است که دوربین باید به آن متصل گردد. این کار به 

روش های زیر انجام پذیر است.
 Internet Explorer استفاده از مرورگر  

یکسان  مارک دوربین  با   NVR مارک دستگاه  اگر  )معموالً   NVR از    استفاده 
نباشد ممکن است این کار امکان پذیر نباشد.(

  استفاده از نرم افزارهایی که کارخانه سازنده دوربین ارائه می کند.
هنرجو باید به هر سه روش این کار را انجام دهد.

در روش اول، آدرس IP، نام کاربری ادمین و رمز عبور دوربین مورد نیاز است. این 
اطالعات روی برچسب کلیه دوربین های تحت شبکه نوشته شده است.

 شیوه و الگوی پیشنهادی 
هر هنرجو باید مراحل کارگاه را به صورت جداگانه انجام داده تصویر دوربین را از 

طریق مرورگر مشاهده کند و آدرسIP دوربین را عوض کند.

 مشکالت متداول در فرایند یاددهی ـ یادگیری 
  دقت فرمایید حتماً از Internet Explorer استفاده شده و از سایر مرورگرهای 
وب استفاده نشود زیرا برای دسترسی به میان افزار دوربین الزم است یک افزونه 
نصب شود و افزونه بسیاری از دوربین ها ممکن است با سایر مرورگرها به درستی 

ارتباط برقرار نکنند.
  گاهی اوقات مشاهده شده است دو رایانه که از نظر سخت افزار و سیستم عامل، 
کاماًل مشابه بوده اند هم توسط Internet Explorer با دوربین به درستی ارتباط 
برقرار نکرده اند، لذا الزم است همکاران محترم از این موضوع اطالع داشته باشند.

  وجود داشتن آنتی ویروس ها روی رایانه هم ممکن است باعث جلوگیری از نصب 
افزونه شوند که برای رفع مشکل موقتاً آنتی ویروس غیرفعال شود.

نکته
به کلیه هنرجویان تأکید شود گذرواژه ادمین دوربین عوض نشود.

زمانی که افزونه توسط یک هنرجو روی رایانه نصب گردید و تصویر را مشاهده کرد، 
 Internet Explorer کرده تنظیمات کارت شبکه و remove افزونه را از روی رایانه
را مجدداً reset کند تا هنرجوی دوم هم دقیقاً مراحل خواسته شده را انجام دهد.
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NVR کارگاه 6ـ نصب فیزیکی
NVRها به صورت دائم و یا حساس به حرکت در حال ضبط کردن تصاویر دوربین ها 
هستند در واقع اطالعات مرتباً درحال نوشتن روی دیسک سخت است، لذا دیسک 
در  باشند.  کار  این  مخصوص  باید  می شود  نصب   NVR روی  که  سخت هایی 
حال حاضر دیسک سخت بنفش مارک وسترن دیجیتال و دیسک سخت سی گیت 

Surveillance مناسب این کار هستند.

VGA و HDMI کارگاه 7ـ مشاهده تصویر دوربین از طریق درگاه
 دقت شود رزولوشنی که برای HDMI تنظیم می کنید توسط مانیتور پشتیبانی 
شود در غیر این صورت تصویر غیرطبیعی همراه با خطوط موازی دیده می شود 

برخی اوقات هم ممکن است تصویری مشاهده نشود.
 یک رمز عبور مشخص برای NVRها در نظر گرفته شود و به هنرجویان تأکید 
کنید فقط از آن رمز عبور استفاده کنند در غیر این صورت ممکن است رمز عبور 

فراموش شده و در فرایند آموزش خلل ایجاد کند. 

کارگاه 9ـ تنظیمات NVR با استفاده از منو

کنجکاوی
ضبط حساس به حرکت چه مزیتی دارد؟صفحه 212

ضبط در حالت Motion Detection دو مزیت دارد
 صرفه جویی در مصرف دیسک سخت و در نتیجه ذخیره تصاویر در مدت زمان بیشتر 1
 هنگام بازپخش تصاویر چنانچه در جست وجوی صحنه مربوط به یک اتفاق خاص  2

باشیم زودتر به نتیجه می رسیم.

NVR کارگاه 10ـ تنظیم روش ضبط
هدف اصلی استفاده از NVR ضبط تصاویر دوربین هاست.

ضبط تصاویر دوربین ها در NVR را به چند روش می توان برنامه ریزی کرد که ما 
در این پودمان سه مورد از آنها را به صورت عملی انجام می دهیم.

طول  در  دائم  به صورت  را  دوربین  تصاویر   NVR حالت  این  در  دائم:  ضبط   
24 ساعت شبانه روز و تمام ایام هفته ضبط می کند.

 ضبط در حالت برنامه ریزی شده: در این حالت، NVR را به گونه ای زمان بندی 
می کنیم که طی ساعات مورد نظر ما ضبط تصاویر انجام شود.

 ضبط در حالت Motion Detection: در این حالت هر زمان شیء یا شخصی 
مقابل دوربین حرکت کرد NVR شروع به ضبط تصاویر خواهد کرد.
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توضیح اینکه در حالت زمان بندی، می توان برخی از ساعات مورد نظر را به صورت 
Motion Detection زمان بندی کرد.

 مشکالت متداول در فرایند یاددهی ـ یادگیری 
برای اینکه ضبط در حالت Motion detection فعال شود باید در منوی دوربین 

نیز گزینه Motion Detection فعال شود. 
 زمانی که دوربین و NVR ساخت دو کارخانه متفاوت باشد این احتمال وجود 

دارد که NVR نتواند در حالت Motion Detection ضبط کند.
 بعد از انجام تنظیمات ضبط در NVR به آیکن های هر کانال که نشان دهنده 

وضعیت ضبط آن کانال است توجه شود.
در حالت Motion Detection گاهی اوقات اتفاق می افتد که یک شیء خاص به طور 
مداوم در حال حرکت کردن است مثاًل یک پرده مقابل سیستم گرمایش، سرمایش 
در نتیجه حالت حساس به حرکت عماًل کارایی خود را از دست خواهد داد. در این 
حالت باید به طریقی حرکت پرده را از صحنه حذف کنیم. برای این کار اصطالحاً از 
گزینه Mask استفاه می شود. گاهی اوقات ممکن است الزم شود اگر در نقطه خاصی 
حرکت اتفاق افتاد NVR شروع به ضبط کند )مثاًل مقابل درب ورودی( در این گونه 

موارد در واقع باید کل تصویر منهای منطقه مورد نظر Mask گردد.

کارگاه11ـ بازپخش تصاویر و تهیه پشتیبان
هنگامی که برای export کردن بخشی از فیلم های ذخیره شده روی فلش اقدام 
می کنیم NVR این امکان را دارد که Player آن را هم همراه با فیلم روی حافظه 

فلش کپی کند. 
پس از تکمیل آموزش، توصیه می شود تنظیمات دوربین و NVR را به پیش فرض 

کارخانه reset کنید تا گروه های بعدی با مشکل مواجه نشوند.

NVR کارگاه12ـ استفاده از نسخه سرویس گیرنده نرم افزار
به دو روش امکان مشاهده تصاویر دوربین های متصل به NVR توسط اینترنت و 

app نصب شده روی گوشی تلفن همراه وجود دارد.
روش اول: استفاده از آدرس IP ثابت و انجام تنظیمات الزم توسط روتر

روش دوم: اتصال به سرور کارخانه سازنده و مشاهده تصاویر از آن طریق
در این کارگاه روش دوم توضیح داده شده است و اغلب شرکت های نصب کننده 
دوربین نیز به همین روش عمل می کنند. البته در این روش چون تصاویر دوربین ها 

از مسیر سرور کمپانی سازنده مشاهده می شود از امنیت کافی برخوردار نیست.
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 مشکالت متداول در فرایند یاددهی ـ یادگیری 
یکی از نیازهای فعلی موجود در بازار مشاهده تصاویر دوربین ها توسط گوشی تلفن 
همراه است و معموالً تا زمانی که نصاب دوربین نتواند این کار را انجام دهد قادر 
نخواهد بود پروژه را به مشتری تحویل داده و تسویه حساب کند. اگر چه روال کلی 
انجام کار برای همه مارک های موجود در بازار تقریباً مشابه است ولی در برخی 

قسمت ها تفاوت های کوچکی با یکدیگر دارند.
نمادی که بر اساس آن فیلم آموزشی تهیه شده است دارای محدودیتی است که 
اغلب برندهای دیگر ندارد. در این برند هنگامی که اولین نفر دستگاه را رجیستر 
کرده و به اینترنت وصل کرد سایر افراد، قادر نخواهند بود طبق مراحل گفته شده 
در فیلم های آموزشی، دستگاه را رجیستر کرده و به تصاویر دسترسی پیدا کنند 
بلکه همان شخص اول باید دستگاه را برای دیگری به اشتراک گذاشته و دسترسی 

بدهد. )مراحل به اشتراک گذاری دستگاه در فیلم توضیح داده شده است.(
سرور  سرعت  به  بستگی  روش  این  از  تصاویر  مشاهده  اینکه  دلیل  به  همچنین 
کمپانی سازنده و پهنای باند اینترنت دارد لذا قطع شدن و یا کند شدن تصاویر 

امری عادی است.
پاسخ به فعالیت ها

فعالیت گروهی
صفحه 217

فعالیت گروهی
صفحه 217

زیر  جدول  در  را  شود  دوربین  تصویر  قطع  باعث  می تواند  که  عواملی  از  مورد  سه 
بنویسید:

 خرابی منبع تغذیه دوربین 1
 قطعی زیرساخت شامل کابل، کانکتور و یا خرابی پورت سوییچ 2

 عوض شدن رمز عبور دوربین 3

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

ترتیب اهمیت دارد.
ارتباط شبکه  از صحت  قبل  پودمان های  در  مهارت کسب شده  و  دانش  با  ابتدا    1

اطمینان حاصل کنید.
 منبع تغذیه دوربین را چک کنید. 2

 آدرس IP و رمز عبور دوربین را کنترل کنید. 3
 در NVR چک کنید دوربین حذف نشده باشد و یا رمز عبور آن تغییر نکرده باشد. 4
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