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  طراحی سیستم مداربسته

 

 اجرای مراحل همه درباره پایه دانش داشتن نیازمند حداقل که است ایپیچیده کار مداربسته سیستم طراحی•

 از مشتری که بدانیم سیستم طراحی از قبل که است آن مهمتر نکته ولی. باشدمی آن اجزای و سیستم یک

 سیستم مورد نظر چه انتظاری دارد.

 درک نیازهای مشتری

باشد.ممکن ام قبل از طراحی سیستم مداربسته ، دانستن و درک کامل نیازهای مشتری میگ مهمترین و اولین•

است که مشتریان خودشان به اندازه شما از لحاظ فنی با سیستم مداربسته آشنا باشند ولی اغلب آنها از آخرین 

 پیشرفتهای فنی و قابلیتهای دستگاهها آگاهی ندارند.

تواند نظارت مستمر خواهد که این نظارت میی است که مشتری از نظارت میمهمترین نکته ، درک مفهوم عموم

گیرد و یا شاید فقط نظارتی بدون بر دوربینها و فعالیتها باشد که بوسیله پرسنل امنیتی انجام می ساعته 24و

آنها را درک مراقبت ) معموال با ضبط مستمر( و شاید ترکیبی از هر دو حالت باشد. زمانی که نیازهای عمومی 

کردید ، توضیح آنچه بوسیله تجهیزاتی پیشنهادی شما ، دست یافتنی خواهد بود ، مفید است. اجرای 

دوربین افزایش  10تر منطقا آسانتر است ولی زمانی که اندازه سیستم به بیش از سیستمهای کوچکتر و ساده

و سایر  DVRش از یک کنترلر ، تعدادی آالرم ،یابد که برخی از آنها پن تیلت زوم باشد و تعدادی مانیتور ، بی

 تجهیزات مشابه ، موضوع حادتر خواهد بود.

متغیرهای ناشناخته زیادی باید مدنظر قرار گیرند : اگر تعدادی از آالرمها همزمان روشن شود، چه اتفاقی خواهد 

( باشد ، آیا آالرمها playbackدر حال بازپخش ) DVRافتاد ؟ کدام مانیتور باید آالرمها را نشان دهد؟ اگر 

ضبط خواهند شد؟ سطح اولویت کاربری هر اپراتوری چگونه است؟ و غیره. متغیرهای فوق پیچیدگی سیستم را 

 کنند .تعریف می

ای ) سیستمی ( با متغیرهای زیاد ، باید پارامترهای بیشتری را بدانیم. همانند دانش ریاضیات ، برای حل معادله

تواند پس از آنکه با قابلیتهای تکنیکی تجهیزات آشنا شد ، مشخص کند. برای شما ا مشتری میاین پارامترها ر

افزارهایی که به مشتری پیشنهاد افزار و نرمبه عنوان کارشناس سیستم مداربسته ، شناختن تجهیزات ، سخت

 خ دهید.، به بهترین نحو ممکن پاسکنید ، ضروری است تا به نیازهایی که درخواست شده می

اگر در پایان بتوانید همان کارکردی را که قول داده بودید یا چیزی بیشتر از آنچه مشتری خواسته بود را به وی 

تحویل دهید، تصور مطلوبی در ذهن او ایجاد خواهید کرد و اگر نتوانید آنچه را اعالم کرده بودید عملی سازید ، 

اشید اگر مشتری بار نخست کامال از کار شما راضی باشد ، این به نارضایتی خواهد انجامید. به خاطر داشته ب

تر ، اگر اطمینان ندارید، ادعا نکنید احتمال وجود دارد که دوباره برای پیشنهاد کار به شما برگردد. به بیان ساده

 انجام تواندگویید، میکه سیستم پیشنهادی این کار را خواهد کرد و مطمئن شوید که سیستم آنچه را شما می

http://irancctv.persianblog.ir/page/irancctv32123
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 دهد.

بنابراین برای طراحی یک سیستم خوب وکاربردی ، باید دستگاههای مورد استفاده ، مزایا ، محدودیتها و 

خواهد آنها چگونه مورد استفاده قرار چگونگی اتصال آنها را به خوبی بدانید و همچنین بدانید که مشتری می

توانید این کار را انجام دهید مگرآنکه را شما نمیشود که قابل تحقق هستند زیبگیرند. موارد نخست فرض می

 طی تواندمی نیز –خواهد اینکه مشتری چه می -اطالعاتی در مورد سیستم مداربسته داشته باشید. مورد آخر 

 فنی یا مالقات حضوری مشخص شود.تل تماس نخستین

  
ست کوتاهی از سواالتی که باید از باشد . اینجا فهرمعموال بازدید و بررسی مکان مورد نظر می گام بعدی

 شود.ید از محل بپرسید، ارایه میمشتریتان پیش از طراحی سیستم و قبل یا در هنگام بازد

 ستفاده از سیستم مداربسته چیست ؟اصلی اهدف ○

شوند. اگر اگر نقش بازدارنده یا ترساننده دارد باید از دوربینها و مانیتورهایی استفاده کنیم که در مال عام دیده 

کشی پنهان و ای به نوع دوربینها ، اندازه آنها ، حفاظت از آنها ، کابلنظارت بصورت پنهان است ، باید توجه ویژه

 ) مثال بعد از ساعت کاری ( شود. همچنین زمان نصب آنها

 اپراتور چه کسی خواهد بود؟○

تفاده کنند، پاسخ آالرم نسبت به حالتی ساعته از سیستم اس 24اگر قرار است گروه محافظ اختصاصی و بصورت 

 ی مراقب است ، متفاوت خواهد بود.که سیستم بدون مراقب و یا تا قسمتی دارا

 گی خواهد بود یا سیاه و سفید؟سیستم رن○

کند. درنتیجه نور محیط نیز پاسخ این سوال قیمت و هچنین میزان حداقل روشنایی مورد نیاز را مشخص می

کند ولی اگر قصد دیدن ار گیرد.تصویر رنگی جزئیات بیشتری از از اتفاق مشاهده شده ارایه میباید مورد توجه قر

ماند ) تصاویر در نور بسیار کم یا المپهای مادون را دارید گزینه دیگری جز دوربینهای سیاه و سفید باقی نمی

هم حالت رنگی و هم حالت سیاه مگر آنکه مشتری آماده باشد تا هزینه بیشتری برای دوربینهای روز شب که 

وسفید را دارد ، بپردازد(. قیمت سیستم رنگی نه تنها متاثر از قیمت دوربینها است بلکه به مانیتورها ، مالتی 

تم رنگی و برای سیس DVRپلکسر و کواد ) اگر نیاز باشد ( نیز وابسته است. بدیهی است که مالتی پلکسر و 

 سیاه وسفید یکسان است.

 تگاه دوربین باید استفاده شود؟دسچند ○

ی پلکسر جمع تواند بوسیله یک سوییچر یا مالتیک سیستم کوچک با نهایتا نیم دوجین دوربین به آسانی می

 پلکسر نیاز دارند.وییچر و مالتیشود ولی سیستمهای بزرگتر معموال به ماتریس سوییچر و یا تعداد بیشتری سمی

 خواهند بود؟ PTZز با فاصله کانونی ثابت و چند دستگاه چند دستگاه از دوربینها با لن○

به جای یک دستگاه دوربین فیکس  PTZتفاوت قیمت بین این دو حالت زیاد است زیرا اگر یک دستگاه دوربین 

)ثابت( استفاده شود، اضافه قیمت ناشی از قیمت لنزهای زوم ) نسبت به لنزهای فیکس ( ، پن تیلت ، کاربر 

بدست  PTZشود.ولی مزایایی که مشتری با استفاده از دوربین سایت و کیبرد کنترل برای کنترل آن می
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، انعطاف و بازده  PTZیابی( دوربینهای )موقعیت Presetیل عملکرد شود. ضمن آنکه به دلبرابر می 4آورد می

سیستم در مقایسه با سیستم متشکل از دوربین ثابت بسیار باالست.یک سیستم فقط با یک دستگاه دوربین 

PTZ  و نیم دوجین دوربین ثابت ، انتخابی است که ممکن است به ماتریس سوییچر برای کنترل آن نیاز باشد و

یابد. متناوبا، کنترل ) در مقایسه با سیستم فقط متشکل از دوربینهای ثابت( بطور چشمگیری افزایش میقیمت 

تواند از طریق دوربین دیجیتال تک و یا کنترلر با سیم بدست آید ولی آنها نیز هزینه را تک می PTZدوربین 

مورد نیاز است ، مقرون به صرفه  PTZدهند. بنابراین اگر یک دستگاه دوربین بطور قابل توجهی افزایش می

 استفاده کنیم. PTZاست که بیش از یک دستگاه دوربین 

 ور و کیبرد کنترل مورد نیاز است؟چند دستگاه مانیت○

اگر سیستم کوچک باشد، استفاده از یک دستگاه مانیتور و کیبرد کنترل پیشنهاد منطقی است ولی زمانی که 

مورد کنترل و تماشای همزمان زیاد است ، پیشنهاد یک سیستم کاربردی و بهینه انالهای تعداد اپراتورها و یا ک

 هیزات و اتصاالت آنها ضروری است.شود. پس از آن بازدید از اتاق کنترل برای طراحی تجتر میسخت

قط آیا سیستم برای نظارت زنده استفاده خواهد شد ) که نیازمند پاسخ آنی به آالرمهاست( و یا ف○

 بازبینی بعدی استفاده خواهد شد. بط سیگنالها برای بررسی وبرای ض

و مالتی پلکسر نیاز هست. اگر شما یک دستگاه ماتریس  DVRکند که آیا به پاسخ این سوال مشخص می

 پلکسر اضافی نیاز دارید.ه مالتیسوییچر داشته باشید ، هنوز به یک یا دو دستگا

 تواند مورد استفاده قرار گیرد؟یدر محیط مای برای انتقال چه رسانه○

شود و نصب باید متناسب با آن انجام شود. اگرچه معموال طبق یک قانون نانوشته کابل کواکسیال انتخاب می

بعضی وقتها انتخاب دیگری به جز استفاده از ماکروویو بیسیم و یا حتی فیبر نوری وجود ندارد که بطور قابل 

اگر محل در معرض نور مدام است ، بهتر است که از ابتدا فیبر نوری را پیشنهاد برد. توجهی هزینه را باال می

جویی مالی در بلندمدت است را برای مشتری توضیح دهید. بنابراین باید درباره کنید و مزیت آن که صرفه

یر و انجام چه پذرود بیشتر بدانید و بدانیداز لحاظ فیزیکی انجام چه عملیاتی امکانمحیطی که سیستم بکار می

 ریزی کنید.دیتا و تصویر را طرح عملیاتی غیرممکن است و سپس انتقال مناسب

آخرین و مهمترین موضوع دانستن میزان بودجه در نظر گرفته شده برای سیستم مداربسته مورد ○

 باشد ) اگر امکانپذیر باشد(.می نظر

کند نوع تجهیزات کند و شاید شما را مجبور یوشن و مشخص مپاسخ این سوال پاسخ برخی پرسشهای قبلی را ر

رود سیستم کار کند را تغییر دهید. اگرچه بودجه ای که انتظار میرا تغییر و تعداد دوربینها را کاهش یا طریقه

دانید کارکردی رضایت بخش فاکتور مهمی است ولی نباید موجب گردد که سیستم را طوری جمع کنید که می

دهد ، بهتر است با پیشنهاد سیستمی نزد بودجه اجازه اجرای سیستم مورد نظر را نمینخواهد داشت. اگر 

اید طبق نیازهای مشتری کار خواهد کرد ) حتی اگر بیش از بودجه در نظر مشتری برگردید که متقاعد شده

بودجه اجازه گرفته شده باشد( و درکنارش پیشنهاد دیگری متناسب با بودجه مشتری و با نهایت امکاناتی که 
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کند که یا تعداد دوربینها را کم کنید و یا نوع آنها را از دهد ، ارایه کنید. محدودیت بودجه شما را مجبور میمی

 به دوربین ثابت تغییر دهید. PTZدوربین 

محکمترین استدالل در زمان ارایه طرح این است که سیستم مداربسته باید از لحاظ کارکرد مطمئن باشد و این 

جویی افتد مگر آنکه کار به نحو شایسته انجام شود. بنابراین ارایه سیستم با طراحی خوب موجب صرفهتفاق نمیا

کنید سیستم چگونه گردد. با ارایه توضیحات خوب و ارایه جزییات شامل اینکه شما فکر میمدت میمالی در دراز

 پذیرد.باید کار کند ، مشتری معموال پیشنهاد شما را می

 • محل از بازدید• 

بعد از مذاکرات اولیه با مشتری و با فرض اینکه شما درک خوبی از آنچه مورد نیاز است دارید ، باید از محل 

 و این اطالعات را جمع آوری کنید:بازدید کنید 

 ورد نیاز و غیره، رزولوشن ) وضوح ( م PTZدوربینها : شامل نوع ) رنگی یا سیاه و سفید ، ثابت یا ○

 ( و غیره mm ,8~80mm 75~12.5لنزها : زاویه دید ، نسبت بزرگنمایی برای لنزهای زوم ) ○

 فی ، مجزا و غیره( ، پایه و مفصلحفاظت از دوربینها : نوع کاور ) استاندارد ، ضدآب ، سق○

د ( راستای ربین رنگی استفاده شونور : میزان نور ، منبع نور مورد استفاده ) مخصوصا زمانی که قرار است دو○

غربی . موقعیت خورشید در روزهای مختلف سال هم در تابستان و هم در زمستان را تصور  -مشاهده شرقی 

 کیفیت کلی تصویر بسیار مهم است. کنید که برای

 ق کنترل ، فاصله فیزیکی و کنسول.تجهیزات دریافت تصویر : موقعیت مکانی ، محوطه اتا○

 قعیت ، پایه و سایر موارد مشابه.، مو رها : رزولوشن ، اندازهمانیتو○

منبع تغذیه : نوع ، اندازه ) همیشه بیشتر از آمپر مورد نیاز را در نظر بگیرید(. آیا به منبع تغذیه بدون وقفه ○

(UPS ( نیاز است ؟ ) در صورت نیاز بهUPS ) انتخاب توان مورد نیاز ، 

 تک یا دیجیتال –بندی بار ، کنترل ) دو سیم ، دسته شود : نوع ، اندازهده میاگر سیستم پن تیلت استفا○

گردد( باشد ) برای سیستمهای بزرگتر قویا توصیه مییابی از قبل ( می) موقعیت Preset به نیاز آیا(.  ایهسته

 ای استفاده شود ؟د؟ چه نوع پایه؟ کجا قرار است نصب شون

ابتدایی مکان دوربینها تهیه کنید. تا آنجایی که ممکن امل پیشنهادهای تخمینی و طرحی حدودی از محل ش ○

تواند است دیدگاه نصاب را در نظر بگیرد.تغییری کوچک در موقعیت دوربین ، بدون تاثیر بر کارکرد دوربین ، می

جویی زمان کار نصاب را کاهش دهد و از سختی کار آن بکاهد و در نهایت برای مشتری از لحاظ مالی صرفه

بین از تابش مستقیم نور قانون طالیی نانوشته برای داشتن تصویری خوب ، دور نگه داشتن دورشود. یک 

 باشد.می

اید، تهیه کنید . خواهد یا شما برای نصب دوربین پیشنهاد کردهفهرستی از نام مکانهای مرجعی که مشتری می○

تندات به آنها به عنوان نکات مرجع نیاز تهیه کنید زیرا در تهیه مسفهرستی نیز از نام مکانهایی مورد نظارت،

بدیهی ) در مورد نصب ( آماده باشید حتی اگر مشتری بخواهد چنین  "نه  "خواهید داشت. برای دادن پاسخ 
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های باالی نصب و یا مشکالت فنی منجر شود که چیزی انجام شود. گاهی تغییرات کوچک ممکن است به هزینه

شت. همیشه آسانتر است در اولین مرحله با دادن توضیحات مشتری را از انجام امکان رفع آنها وجود نخواهد دا

ناپذیر است ، های اضافی اجتنابتغییرات منصرف کنید ، تا اینکه بعدا و در حین نصب، زمانی که انجام هزینه

 مجبور به این کار شوید.

 

 راحی و قیمت دادن سیستم مداربستهط 

همچنین دانش تجهیزات ) که بطور مستمر نیاز به روزرسانی دارد ( ، شما باید  و فوق اطالعات تمام داشتن با•

بنشنید و فکر کنید. طراحی یک سیستم همانند طراحی هر چیزی جدیدی، نوعی هنر است و همانطور که در 

یلی کند ، اثر شما ممکن است فورا مورد توجه قرار نگیرد و شاید به دالمورد بسیاری از هنرمندان صدق می

 پذیرفته نشود.

توانید پیشنهاد ولی مثبت فکر کنید و طوری تمرکز کنید که انگار قرار است بهترین سیستمی باشد که شما می

کنید. با کمی شانس ، ممکن است بهترین طراحی را انجام دهید و فردا با افتخار به همکاران و مشتریانتان نشان 

 دهید.

 ی طراحی یک سیستم دارند. با این وجود شروعی ساده و منطقی وجود دارد.برا متفاوتی روشهای متفاوت افراد•

کنید باید جزء ویژگیهای سیستم باشد ، شروع کنید.مانیتورها ، ای شامل آنچا فکر میهمیشه با دست نوشته○

یزیکی و ید. با رسم کردن ، اتصاالت فدوربینها ، کاورها ، اتصاالت کابل ، منبعهای تغذیه و غیره را رسم کن

شوند نیازهای دستگاهها را مشاهده خواهید کرد. در این صورت جزئیات کوچکی که برخی مواقع فراموش می

همانند پایه دوربینها ، نوع کابل مورد استفاده و طول کابل ، حذف نخواهند شد. حتی اگر طرحی دستی و 

سیستم و شاید پرس و جوی بیشتر از تواند منجر به انجام اصالحات ، بهبود بخشیدن تخمینی بکشید ، می

و یا اینکه اپراتورها چقدر از  PTZمشتری شود. به عنوان مثال ممکن است بررسی حداکثر فاصله برای کنترل 

 ت ولتاژ و غیره فراموش شده باشد.کابلهای برق ، اف تجهیزات پردازش مرکزی ویدیویی دور هستند ، فاصله

، خواهید دانست که چه تجهیزاتی مورد نیاز است و در این مرحله است تی آخرین طراحی دستی انجام شدوق○

توانید فهرست تجهیزات پیشنهادی را تهیه کنید. بعد از آن شاید مرحله تطبیق دوربین و لنزها باشد. که می

ی شوند.این فرصت دیگرمطمئن شوید که دوربینها داخل کاورهایی که قصد استفاده از آنها را دارید ، جا می

است تا مروری بر دفترچه مشخصات فنی تولیدکننده داشته باشید. برخی موارد کوچک که ممکن است نصب را 

تواند شامل مقدار کابل کواکسیال پشت دوربین ) به خاطر داشته مشکل سازد را فراموش نکنید. این موارد می

 حرکت فوکاس یک لنز زوم باشد .یا بگذارید(  BNCمیلیمتر برای  50باشید ، همیشه بهتر است حداقل 

های نصب ، حاشیه ها ، مالیات فروش و عوارض ، هزینهگذاری تجهیزات ، محاسبه هزینهمرحله بعدی قیمت○

اندازی را باشد. فراموش نکنید که هزینه راهسود و مهمتر از همه اینها ) به ویژه برای مشتری ( قیمت کل می

کنند. محاسبه این مورد بیشتر را مجزا کرده و بصورت جداگانه اعالم می ه کنید اگرچه بیشتر افراد آناضاف
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اندازی ممکن است بطور قابل توجهی تغییر کند و بیشتر و یا کمتر از آنچه باشد ، زیرا هزینه راهتجربی می

سیستم مداربسته ای برای آموزش اپراتورهای اندازی ، باید هزینهریزی شده بود ، طول بکشد. در هزینه راهبرنامه

 اختصاص یابد.

دهید، بکشید. این طراحی تری از سیستمی که پیشنهاد میبعد از پایان این مرحله، باید طرح نهایی و دقیق○

استفاده  CADهای تواند دستی باشد ولی این روزها بیشتر طراحان دوربین مداربسته از کامپیوتر و برنامهمی

 رسد.تر به نظر میر ) وقتی به آن عادت کردید( است و شکلیلکنند. این روش آسانتر و سریعتمی

بعالوه ، قیمتهایی که بطور دستی محاسبه شده است ، باید در جدول نوشته شده و توضیحات اساسی درباره ○

 د.یابد نیز به آنها اضافه شواینکه سیستم چگونه کار خواهد و به چه اهدافی دست می

خالصه و ساده و در عین حال دقیق نوشته شود زیرا قیمتها و پیشنهادات ) مهم است که این قسمت بصورت 

شود ( بوسیله افراد غیرفنی همانند ماموران خرید و عالوه بر آنکه توسط مدیران امنیتی و افراد فنی خوانده می

ند که شوهای صفحات گسترده برای محاسبه دقیق استفاده میشود.اغلب برنامهحسابداران هم خوانده می

آورد و این اطمینان را ایجاد اید، بوجود میفرصتی دیگر برای بررسی فهرست تجهیزات و طرحی که کشیده

ای از بروشورها برای تجهیزاتی که اگر همراه لیست قیمت ، مجموعه○کند که هیچ چیز از قلم نیفتاده باشد. می

نباید فراموش شود که شرایط فروش شرکتتان ○ود. تر خواهد باید، کار شما حرفهکنید، پیوست گردپیشنهاد می

 ما را از لحاظ قانونی حمایت کند.در لیست قیمت لحاظ شود که ش

ارایه کنید. در این بیانیه  "بیانیه انطباق "اگر لیست قیمت در پاسخ به درخواست مناقصه باشد ، احتماال باید ○

کند. اینجا باید ویژگیهای کند یا نمیقصه مطابقت میتجهیزات شما با درخواستهای منا کنید که آیااعالم می

ای که تجهیزات شما دارند را برجسته کنید. در مناقصه ، ممکن است از شما درخواست شود که برای اضافه

ر یا مشاور قانونی ای کار تهیه کنید، در این صورت نیازمند کمک حسابداپیشرفت کار تعهد بدهید و پوشش بیمه

 باشید.می

کنند در این سیاری از شرکتهای تخصصی فقط سیستم مداربسته طراحی و تجهیزات مداربسته ارایه میب○

صورت باید از یک نصاب متخصص که از محل بازدید خواهد کرد ، درخواست قیمت کنید. بهتر است که همه 

 آسان و عملی باشد.و بررسی آنها  قرار دهید که مرورمطالب ، طرحها و بروشورها را داخل یک پوشه طوری 

 ○نکات قابل توجه در نصب○

 نگران دوربین دکل نصب یا ، سقف کشیسیم درباره که نیست ،نیاز هستید مداربسته سیستم طراح شما اگر•

خواهد بود و مقادیر  مفید بسیار ، باشید داشته زمینه این در اطالعاتی اگر ولی. است نصاب کار اینها زیرا باشید

جویی خواهد شد.اگر هیچ سودی دیگری نداشته باشد ، قبل از اعالم قیمت نهایی ، زیادی از لحاظ مالی صرفه

توانید نظرات و پیشنهاداتش در تمرین خوبی خواهد بود تا نصاب مورد نظر خود را به محل ببرید ، سپس می

 را مدنظر قرار دهید. مورد اینکه که نصب عملی چگونه انجام خواهد شد

 گیرد، قرار استفاده مورد دیتا و برق ، ویدئو انتقال برای است قرار که کابلی نوع به توجه موضوع، مهمترین•
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 بنفش ماورای اشعه برابر در حفاظت ، الکترومغناطیسی تابش ، مکانیکی هایآسیب برابر در حفاظت و آنها فاصله

د. برای این هدف ، شناختن مناطق اطراف سودمند خواهد بود بویژه اگر باشمی مشابه موارد سایر و باران ،

کنند و ممکن است روی کنند که برق زیادی مصرف میآالت برقی قویی در آن نزدیکی کار میماشین

 سیگنالهای ویدئویی و کنترلر تاثیر بگذارند.

ومغناطیس قویی ایجاد کنند که ممکن موتورهای برقی قوی که شروع و توقف کار دارند ممکن است جریان الکتر

-lineکند ) اگر دوربینهای است حتی روی ثبات فاز تاثیر بگذارد که هماهنگی زمانی دوربینها را متاثر می

lockedگذارد.( استفاده شود و روی کیفیت تصویر مانیتورها هم تاثیر می 

همان نزدیکی نصب شده باشد، بروی به عنوان مثال ممکن است تابش هارمونیک یک آنتن رادیویی که در 

 کنید ، تاثیر بگذارد.استفاده میای که سیگنالهای فرکانس باالی سیستم مداربسته

نصب دوربینها و مانیتورها نیز مهم است.اگر قرار است دکل نصب شود نه تنها ارتفاع آن بلکه قابلیت ارتجاعی آن 

 به دکلهای بتونی ، قابلیت ارتجاعی بیشتری دارند.نیز مهم است. به عنوان مثال دکلهای فوالدی نسبت 

شود ، عامل بزرگنمایی لنز زوم ، حرکات دکل را که ناشی از باد و یا لرزش خود پایه نصب می PTZ دوربین اگر•

پن تیلت است را هم بزرگنمایی خواهد کرد.این عامل بزرگنمایی همانند بزرگنمایی اپتیکال است ) یک لنز زوم 

میلیمتر را بزرگ کند به دلیل وزش باد  1شود ، ممکن است حرکت دوربین به اندازه کامل زوم می وقتی بطور

 در سطح یک متری (.

 قابلیت ، شعاع و ارتفاع همان با ایاستوانه دکلهای به نسبت وجهی 6 دکلهای ، است مهم بسیار نیز دکل شکل•

کند. یک پایه بسیار ارزان با های پن تیلت صدق میایهپ و دوربینها درباره منطق همین. دارند کمتری ارتجاعی

 از بهترین دوربین شود. نوسان طراحی بد ممکن است موجب ارایه تصویری بدون ثبات و با

 انتخاب در مهمی عامل بودن شکلیل و زیبایی شود، نصب خرید مرکز یا معتبر هتلی در است قرار سیستم اگر•

 ین نکته هم مهم است که هیچ کابلی آویزان نباشد.ا.باشدمی مفصل و پایه نوع

روزی باشد. سیستم باید پایا ) افراد با تجهیزات بصورت شبانهنظارت صحیح نیازمند توجه به تمامی جوانب می

کنند(، شکلیل ) زیبا به نظر برسد( و کاربردی ) دیدن تصاویر آسان باشد و به دلیل نویز و پرشهای زیاد ، کار می

 یر خسته کننده نباشد( باشد.تصو

شوند در اتاق کنترل جایی که سایر تجهیزات قرار با توجه به اینکه همه کابلهایی که در یک سیستم استفاده می

 محافظت از کابلها داشته باشیم. کشی وای باید به کابلشوند ، توجه ویژهدارند ، جمع می

ق قرار دارند ، در معرض لگد شدن افراد هستند که وزن اغلب ، کابلهایی که در طول مدت نصب روی کف اتا

های کابل بویژه مقاومت ظاهری کابل کواکسیال، کافی است. به خاطر افراد برای آسیب رساندن به مشخصه

داشته باشید مقاومت ظاهری به رابطه فیزیکی بین هسته مرکزی ، عایق و پوشش محافظ بستگی دارد. اگر 

 است که کف کاذب پیشنهاد شود و همه کابلها آزادانه زیر کف کاذب نصب شوند. سیستم بزرگ باشد، بهتر

توان کابلها را زیر سقف کاذب قرار داد. االبته این کار برخی مواقع اگر ایجاد کف کاذب امکانپذیر نیست ، می

گیرند، نار هم قرار میشوند و کمی ای است تا کابلها ایمن باشند زیرا کابلها وقتی دستهنیازمند توجهات ویژه
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 شوند.سنگین می

نصب سیستمهای بزرگتر ممکن است به تابلوهای سرهم بندی ) پچ پنل ( نیاز داشته باشند که معموال در رک 

گیرند و هدف این است که کابلها را بوسیله کانکتورهای اتصال کواکسیال ویژه منفصل کنند اینچی قرار می 19

 ایش ، آنها را تغییر مسیر بدهند.شدن با مشکل یا انجام آزمتا بتوانند در صورت مواجه 

دانند ولی گذاری کابلها ندارند. بیشتر آنها در زمان نصب محل همه کابلها را میبسیاری از نصابها عادت به نشانه

از  یدهگذاری کابلها بویزه در سیستمهای بزرگ و یا پیچکنند.نشانهدو روز بعد به سادگی آنها را فراموش می

 ای برخوردار است.اهمیت ویژه

ای برای گذاری مناسب و پایدار کابلها طبق طرحتان پافشاری کنید. در بازار سیستمهای زیاد و ویژهبر نشانه

تهیه و به  هایی که روی کابلها استفاده شدهگذاری کابلها وجود دارد. بعالوه باید فهرستی از همه شمارهنشانه

 د.طرح سیستم اضافه شو

به خاطر داشته باشید نصابان خوب از جهات شیوه به پایان رساندن ، اجرا کردن ، نشانه گذاری کابلها و مستند 

 کردن کارشان با نصابان بد تفاوت دارند.

 


