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 ةٌ ىام ظغا

 0ؿِـحم های نغارةـحٌ در ده ىَع آىالَگ ه جضث قتکٌ نی ةاقيغ 

ها ىام ةؼد کٌ کاةل  CCTVاز دهرةِو های آىالَگ نی جَان ةٌ ّيَان ىـل اهل 0 دهرةِو های آىالَگ  
زهِ نی قَىغ ه در آن دؿحگاً ّهلِات کيحؼل ( DVR)ظؼهزی جهانی دهرةِو ها در دؿحگاً کيحؼل نؼکؽی 
 .، ىُارت ، وتي ه ؿاُؼ پؼدازش ها مَرت نی گِؼد

 وغ ىَُؽ ه ؿاٌُ ، كاةلِث کارکؼد در ىَر ةـِار کم، نسٍؽ   ةا هوَح جنَُؼ ةاال ،  در  0 دهرةِو داةث
 Motion Detection  ةٌ نيَی رهی جنَُؼ، كاةلِث ّالنحگػاری رهی جنَُؼ

  هوَح جنَُؼ ةاال   ةا كاةلِث زهم ةاال ، وغ ىَُؽ ه ؿاٌُ ، كاةلِث دُغ در ىَرکم ،0  دهرةِو نحضؼک
  نسٍؽ ةٌ نيَ رهی جنَُؼ ،  درزٌ ّهَدی ، 043درزٌ افلی ه  063ر قب ، چؼظف كاةلِث دُغ د  ،

، كاةلِث اجنال ةٌ اىَاع قتکٌ، ًؼاصی  Motion Detection))كاةلِث ّالنحگػاری رهی جنَُؼ 
 . زُتا

  

  DVR 

كاةلِث فكؼدً ؿازی جناهُؼ ةؼای کهحؼ قغن صسم جناهُؼ ، کِفِتث ةتاالی     وتي جناهُؼ ةٌ مَرت زىغً ،
جنَُؼ ، دارای هارد دُـک داظلی ةا َؼفِث ةاال ، نسٍؽ ةٌ ظكاب های داظلی اوافی هارددُـک ، كاةلِث 

Back Up   گِؼی از جناهُؼ وتي قغً ةٌ هؿِلٌ پتَرتUSB  هDVD-RW   ةتٌ اىتَاع    ، كاةلِتث اجنتال
 ،  (Speed Dome)، كاةلِث کيحؼل دهرةِو های نحضؼک  Mouseقتکٌ، نسٍؽ ةٌ 

 RS232- RS422-RS485نسٍؽ ةٌ نيَ ، كاةلِث اجنال ةٌ کانپَِجؼ از ًؼُق پَرت های 
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  0ليؽ 

  اىَاع ليؽ ةا كاةلِث جيُِم ظَدکار ه دؿحی فاملٌ کاىَىی ه ههچيِو لحٌ ةا كاةلِث زهم دؿحی 

 کاىَىی   كاةلِث جيُِم ظَدکار فاملٌ ليؽهای ةا(Varifocal)   ةؼای فاملٌ های نعحلف 

  ليؽهای ةا كاةلِث زهم دؿحی از فاملٌ دهر ةَؿِلٌ کاةل کكی . 

 

  ناىِحَر ميْحی  

 

اُيچ ، ةا کِفِث جناهُؼ ةاال، هرهدی ه  24ه  21، 21،  02در اىغازً های  CRTه  LCDناىِحَرهای ميْحی 
 .ظؼهزی هُغئَ ه مَت ، كاةلِث کارکؼد ةٌ نغت ًَالىی
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   ٌ0 دهرةِو های جضث قتک 

   

دهرةِو های جضث قتکٌ را نی جَان ةٌ ّيَان ُک دهرةِو ه ُک کانپَِجؼ جْؼُف کؼد کٌ در ُک ؿِـحم 
اُو دهرةِو ها جناهُؼ را ةؼ رهی قتکٌ های کانپَِجؼی نيحلل نی کييغ جا کارةؼ . هَقهيغ زهِ قغً اىغ

رهی قتکٌ ارؿال قغ ، ةٌ نضه اُيکٌ جناهُؼ . ةحَاىغ از راً دهر جناهُؼ را نغُؼُث ، وتي ه پعف ىهاُغ
 .ه ُا اُيحؼىث نی جَاىغ ةٌ آىٍا دؿحؼؿی داقحٌ ةاقغ LANکارةؼ از هؼ کانپَِجؼ نحنل ةٌ 

  

دهرةِو های جضث قتکٌ ةٍحؼُو ه آؿاىحؼُو راً ةؼای نكاهغً ، دتث ه وتي ةا ةٍحؼُو ه نٌلَةحؼُو کِفِث 
( جضث هب)ةا اؿحفحغً از هؼ ىَع نؼهرگؼ  جناهُؼ.جنَُؼی ةؼ رهی هؼ ىَع از قتکٌ های کانپَِجؼُهی ةاقيغ

ةغهن هاةـحگی ةٌ ىَع ؿِـحم ّانل ، كاةل دُغن ه ةؼ رهی صافٌُ های کانپَِجؼ كاةل دتث ه وتي نی 
اُو .دهرةِو های جضث قتکٌ ، کاناًل نـحلل از کانپَِجؼ ّهل کؼدً ه در هؼ زاُی كاةل ىنب هـحيغ.ةاقيغ

 .از هؼ زاُی در دىِا ةؼای کارةؼ ةَزَد نی آهرىغ دهرةِو ها انکان نكاهغً ه وتي جناهُؼ
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 نكعنات ّهَنی نؽاُا

   کيحؼل از راً دهر جناهُؼ زىغً دهرةِو ها در
هؼ زنان ، از هؼ نکان ه از ًؼُق هؼ 

 کانپَِجؼ نحنل ةٌ قتکٌ

   ةاالجؼُو کِفِث جناهُؼ دُسِحالی 

  ٌدارای جناهُؼ هاوش جؼ ةا جِؼگی کهحؼ ة
ةَدن ةؼ اؿکو پِكؼفحٌ  دلِل اؿحَار

 جناهُؼ

  اىٌْاف پػُؼ ةَدن نضل ىنب در هؼ زاُی
 .کٌ قتکٌ در دؿحؼس ةاقغ

 کارةؼدهای نحيَع ه نحْغد 

  كاةلِث افؽاُف جْغاد دهرةِو ها جا هؼ
 .زاُی کٌ قتکٌ گـحؼش ُاةغ

 پكحِتاىی قغً از ًؼف ةؽرگحؼُو قؼکحٍای  
 ؿعث افؽاری

  ةٌ ّلث داقحو نؽُثPower Over 
Ethernet  ٌىِازی ةٌ کاةل کكی زغاگاى

ةؼای ةؼق ىغارىغ کٌ اُو ةاّخ اُساد 
 . اًهِيان ةِكحؼ ةٌ ؿِـحم نی قَد

  اجنال نـحلِم ةٌ قتکٌ های
 اؿحاىغارد کانپَِجؼی

  کارکؼد ةؼ اؿاس قتکٌ های هب
ؿؼهر ةغهن ىِاز ةٌ هؼ گَىٌ ؿعث 

 افؽار هاؿي ه ُا ىؼم افؽار اوافی

  نـحلل )كاةل ىنب در هؼ نضِي
 (از کانپَِجؼ

  ؿٌ الٌُ انيِحی ةا اؿحفادً از
Username  هPassword  زٍث

 نضغهد کؼدن دؿحؼؿی غِؼ نساز

  پكحِتاىی فؼنحٍایJPEG  ،
MPEG2  ،MPEG4 

  ، ىؼم افؽار کارةؼدی داظلی كغرجهيغ
صافٌُ داظلی زٍث اوافٌ کؼدن 

جيُِهات نغُؼُحی ه ةٌ رهز رؿاىی 
 ؿِـحم

  ٌپٍيای کهحؼی در ًَل زنان هؽُي
نذل هؽُيٌ زاةٌ زاُی نؼکؽ کيحؼل )

ه ؿِم کكی نسغد ، هؽُيٌ ظؼُغ 
جسٍِؽات نؼکؽ کيحؼل ، اىحلال 

...( ه فكؼدً ؿازی آىٍا ه   جناهُؼ
 .ةؼای نالک در ةؼ ظَاهغ داقث
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  ٌ0ىؼم افؽار دهرةِو های جضث قتک  

را ةتِيِغ ، هم آىٍا را ةا کِفِث ةاالی ةَؿِلٌ ىؼم افؽار در آن هاصغ هم نی جَاىِغ جناهُؼ دهرةِو ها 
 0دُسِحالی ةٌ مَرت دائم ه ُا ةؼ ًتق ةؼىانٌ ای ظاص وتي کيِغ 

     هزَد صالحٍای نعحلف ةؼای وتي ، از زهلٌ ةٌ ًَر دائهی ، ةؼ ًتق ةؼىانٌ ای ظاص ، ُا پؾ از اُساد
 .ةا ؿِـحم های صـگؼ نضٌِی  ه ُا پؾ از ةؼكؼاری ارجتاط( Motion Detection)قغن صؼکث رهی جنَُؼ 

         جعنِل اجَناجِکIP ةا اؿحفادً از پؼهجکل های اؿحاىغارد 

        اىسام جيُِهات الزم 

        ةٌ رهز رؿاىی ؿِـحم ّانل نؼکؽی دهرةِو ها 

        ىهاُف ه وِْث ارجتاط ةا دهرةِو ها 

        نغُؼُث جْغاد ىانضغهدی دهرةِو 
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 ىُارجی -کارةؼدهای ؿِـحم های صفاَحی

  

 0 ادارات ه ارگان های دهلحی  

ؿِـحم های صفاَحی كاةل ىنب در ادارات ه ارگان های دهلحی ةؼای صفٍ ه صؼاؿث پِؼانَىی ه فِؽُکی ، 
دهلحی ه ةغُيَؿِلٌ ةا اُساد نضٌِی انو از انَال . کيحؼل هرهد ه ظؼهج ه ؿاُؼ نَارد انيِحی ةٌ کار نی رهىغ 

 .ارةاب رزَع نضافُث نی قَد

  

 0اناکو ميْحی 

در نضِي های ميْحی ، ناىيغ کارظاىٌ ها ه انکان دؿحؼؿی ةٌ ظٌَط جَلِغ ه اىتارها را در اظحِار نغُؼان كؼار 
 .نی دهغ

    

 

 

 0 انَر ةاىکی 

، نَؿـات نالی  ه دُگؼ ىلاط صـاس ةاىکٍا از ظٌؼ دزدی( ATM)ةٌ نيَُر صفاَث از ةازٌ های ظَدپؼداز 
قؼهع ةٌ ىنب ؿِـحم صفاَحی در اُو ىلاط ىهَدً اىغ ه ةؼای هؼ صؼکحی جنَُؼ زغاگاىٌ ای كاةل ذظِؼً در 

 .ُک پاُگاً دادً نؼکؽی اؿث
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 0فؼهقگاً ها 

ؿِـحم های صفاَحی ةٌ ًَری کٌ ةا اىحلال جناهُؼ .ميغهق فؼهقگاً ههَارً در نْؼض ظٌؼ دزدی كؼار دارد
ه نغُؼان نی جَاىيغ رهىغ کار را از راً دهر کيحؼل   قتکٌ ه ذظِؼً آىٍا رهی ؿؼهر ماصتان فؼهقگاًزىغً رهی 

 .کييغ

 0 پاُاىٌ های نـافؼةؼی 

نی جَان ؿِـحم صفاَحی نَزَد را در زٍث اُساد انيِث ةِكحؼ ةؼای نـافؼان راً آهو ، فؼهدگاً ه نحؼه 
 .ىُارجی ىِؽ ةٌ جناهُؼ اُو ىلاط دؿحؼؿی ظَاهيغ داقثةغُيَؿِلٌ نؼاکؽ .نَرد اؿحفادً كؼار داد

 0اناکو آنَزقی 

ؿِـحم های صفاَحی كاةل اؿحفادً در نغارس ، پارک ها ، کالس های درس ، ؿتالو هتای نٌالْتٌ ه ؿتاُؼ     
 .نضِي های فؼهيگی ىِؽ نی ةاقغ ه اُو نکان ها را ةٌ نضِي های انو ه كاةل کيحؼل جتغُل نی کيغ
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  نتاىی قتکٌ های ةغهن کاةل
 

در . ، اؿحفادً نی ىهاُيغ" وؼهرجی ةٌ کاةل ها ی زغُغ ىهی ةاقغ" جکيَلَژی قتکٌ های ةغهن کاةل از اُغً 
اُو ىَع قتکٌ ها ، جهام کانپَِجؼها ةا اؿحفادً از ؿِگيال هائی رادَُئی اكغام ةٌ اىحكار اًالّات نَرد 

 .ىُؼ ةؼای ُکغُگؼ نی ىهاُيغ

 
قتکٌ ها دارای ؿاظحاری ؿادً ةَدً ه ةؼاصحی نی جَان ُک کانپَِجؼ نحنل ةٌ اُو ىَع از قتکٌ ها  اُو ىَع

در مَرجِکٌ اُو ىَع قتکٌ ها را " را نکان های دُگؼ اؿحلؼار ه کهاکو از انکاىات قتکٌ ةٍؼً نيغ گؼدُغ نذال
ةاقِم کٌ از  laptopانپَِجؼ در ُک فىای کَچک ىُِؼ ُک ؿاظحهان اداری اُساد کؼدً ةاقِم ه دارای ُک ک

کارت قتکٌ نعنَص ةغهن کاةل اؿحفادً نی ىهاُغ ، در هؼ نکاىی از ادارً نَرد ىُؼ کٌ نـحلؼ قغً 
 .نی جَان ةـادگی ةٌ قتکٌ نحنل ه از انکاىات نؼةًٌَ اؿحفادً کؼد Laptopةاقِم ةا اؿحفادً از 

 
ىُِؼ ةٌ ىُِؼ ه ؿؼهُؾ گِؼىغً 0 ةٌ ده گؼهً قتکٌ های کانپَِجؼی از ىلٌُ ىُؼ ىَع ظغنات هؿؼهُؾ دهی 

در قتکٌ های ىُِؼ ةٌ ىُِؼ هؼ کانپَِجؼ كادر ةٌ اُفای هَِفٌ در ده . ؿؼهُؾ دهيغً ىلـِم نی گؼدىغ/ 
ؿؼهُؾ دهيغً ، / در قتکٌ های ؿؼهُؾ گِؼىغً . ىلف ؿؼهُؾ گِؼىغً ه ؿؼهُؾ دهيغً در هؼ لضٌُ اؿث 

 ( .ؿؼهُؾ دهيغً ُا ؿؼهُؾ گِؼىغً . ) را ةازی ىهاُغ نی جَاىغ ُک ىلف" هؼ کانپَِجؼ مؼفا
در قتکٌ های ةغهن کاةل کٌ ةنَرت ىُِؼ ةٌ ىُِؼ پِادً ؿازی نی گؼدىيغ ، هؼ کانپَِجؼ كادر ةٌ ارجتاط 

ةؼظی دُگؼ از قتکٌ های ةغهن کاةل ةنَرت . نـحلِم ةا هؼ ُک از کانپَِجؼهای نَزَد در قتکٌ اؿث 
نی  Access pointاُو ىَع قتکٌ ها دارای ُک . يغً ، پِادً ؿازی نی گؼدىغؿؼهُؾ ده/ ؿؼهُؾ گِؼىغً 

دؿحگاً فَق ُک کيحؼل کييغً کاةلی ةَدً ه كادر ةٌ درُافث ه ارؿال اًالّات ةٌ آداپحَرهای ةغهن . ةاقيغ
 . ىنب قغً در هؼ ُک از کانپَِجؼها نی ةاقيغ( کارت های قتکٌ ةغهن کاةل ) کاةل 
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 (از کيغ ه ارزان جا ؿؼُِ ه گؼان ) ت از قتکٌ های ةغهن کاةل هزَد دارد چٍار ىَع نحفاه ●
 
 
▪ BlueTooth  
▪ IrDA  
▪ HomeRF)SWAP ) 
▪ WECA)Wi-Fi ) 
 

در صال صاوؼ ّهَنِث ىغاقحٌ ه ةيُؼ كادر ةٌ پاؿعگَئی ةٌ کارةؼان ةؼای قتکٌ ها  Bluetoothقتکٌ های 
اؿحاىغاردی ةهيَُر ارجتاط ( IrDA)Infrared Data Association. ی ةا ؿؼّث ةاال ىهی ةاقيغ

اؿحاىغارد فَق ىضًَ ّهلِات . دؿحگاهٍائی اؿث کٌ از ؿِگيال ها ی ىَری نادهن كؼنؽ اؿحفادً نی ىهاُيغ
جَلِغ قغً جَؿي جَلِغ ) ه ُک دؿحگاً راً دهر ( جَلِغ قغً جَؿي ُک جَلِغ کييغً ظاص ) کيحؼل از راً دهر، 

 .از ىَرنادهن كؼنؽ اؿحفادً نی ىهاُيغ IrDAدؿحگاهٍای . نی کيغ را جتِو( کييغً دُگؼ 
 

الزم اؿث کٌ در اةحغا ةا اؿحاىغارد اهلٌِ ای کٌ ده نغ ل فَق ةؼ  Wi-Fiه  SWAPكتل از ةؼرؿی نغل های 
اهلِو نكعنات قتکٌ های اجؼىث ةغه ن کاةل ةا ىام . اؿاس آىٍا ارائٌ قغً اىغ ، ةِكحؼ آقيا قَُم 

IEEE ۲.۲.۸۸  ٌجَؿي نَؿـIEEE در اؿحاىغارد فَق ده رهش ةهيَُر ارجتاط ةِو دؿحگاهٍا . ّؼوٌ گؼدُغ
 0ده رهش فَق ةكؼح زُؼ نی ةاقيغ . ةا ؿؼّث ده نگاةِث در داىٌِ نٌؼح قغ

 
DSSS)Direct-sequence spread spectrum ) 

FHSS)Frequency-hopping spread spectrum) 
 

ههچيِو ده رهش . اؿحفادً نی ىهاُيغ( FSK)Frequency-shift keyingده رهش فَق از جکيَلَژی 
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 . گِگاهؼجؽ اؿحفادً نی ىهاُيغ ۲/ ۴در نضغهدً  Spread-spectrumفَق از انَاج رادَُئی 
Spread Spectrum  ةغُو نْيی اؿث کٌ دادً نَرد ىُؼ ةؼای ارؿال ةٌ ةعف های کَچکحؼ جلـِم ه ،

 .فؼکاىؾ های گــحٌ كاةل دؿحِاةی در هؼ زنان ، ارؿال ظَاهيغ قغهؼ ُک از آىٍا ةا اؿحفادً از 
 

اؿحفادً نی ىهاُيغ ، هؼ ةاُث دادً را ةٌ چيغُو ةعف نسؽا جلـِم ه آىٍا را  DSSSدؿحگاهٍائی کٌ از 
از پٍيای ةاىغ ةـِار ةاالئی  DSSS. ةنَرت ههؽنان ةا اؿحفادً از فؼکاىؾ های نحفاهت ، ارؿال نی دارىغ

اؿحفادً نی ىهاُيغ ، درُک زنان  FHSSدؿحگاهٍائی کٌ از ( نگاهؼجؽ  ۲۲" جلؼُتا) نی ىهاُغ اؿحفادً 
ةعف دُگؼی از اًالّات را ( hop)پَِؿحٌ کَجاً ، اكغام ةٌ ارؿال دادً کؼدً ه ةا قِفث دادن فؼکاىؾ 

 .ارؿال نی ىهاُيغ
 

گؼدىغ ، ةؼ اؿاس فؼکاىؾ نؼةًٌَ  کٌ ةا ُکغُگؼ نؼجتي نی FHSSةا جَزٌ ةٌ اُيکٌ هؼ ُک از دؿحگاهٍای 
" صغهدا) ىهاُيغ ه از هؼ فؼکاىؾ در ُک ةازً زناىی ةـِار کَجاً اؿحفادً نی ىهاُيغ  Hopای کٌ نی ةاُـث 

ةغهن ادؼات زاىتی ) در ُک نضِي اؿحفادً کؼد FHSS، ةياةؼاُو نی جَان از زيغُو قتکٌ ( نِلی داىٌِ  ..۴
 .ٍيای ةاىغ ُک نگاهؼجؽ ه ُا کهحؼ نی ةاقيغدارای پ" مؼفا FHSSدؿحگاهٍای ( . 
 
 

● HomeRF  هSWAP 
HomeRF  اجضادٌُ ای اؿث کٌ اؿحاىغاری ةا ىام ،SWAP)Shared Wireless Access protocol ) را

. اؿث ۲.۲.۸۸ه  DECTدارای قف کاىال مَجی نحفاهت ةؼ اؿاس اؿحاىغارد  SWAP. اُساد ىهَدً اؿث 
اُساد ه در هؼ داىٌِ كادر ةٌ ارؿال ُک نگاةِث در داىٌِ نی  hop .۰در هؼ داىٌِ  SWAPدؿحگاهٍای 

، جَاىائی فَق ارجتاط . در ةؼظی از نغل ها نِؽان ارؿال اًالّات جا ده نگاةِث در داىٌِ هم نی رؿغ. ةاقيغ
 .نـحلِم ةٌ جْغاد اُيحؼفِؾ های نَزَد در نسِي ّهلِاجی دارد
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 0 ّتارجيغ از  SWAPنؽاُای 

 
 كِهث نياؿب  ▪
 ىنب آؿان  ▪
 ةٌ کاةل های اوافٌ ىِاز ىعَاهغ ةَد  ▪
 ىِـث  Access pointدارای  ▪
 دارای قف کاىال مَجی ده ًؼفٌ ه ُک کاىال دادً اؿث  ▪
 . دؿحگاً در هؼ قتکٌ هزَد دارد ۸۲۱انکان اؿحفادً از  ▪
 . ىهاُغ انکان داقحو چيغُو قتکٌ در ُک نضل را فؼاهم نی ▪
 .انکان رنؽىگاری اًالّات ةهيَُر اُهو ؿازی دادً ها هزَد دارد ▪
 

  0ّتارجيغ از  SWAP ةؼظی از اقکاالت
 
 ( در صالث ّادی ُک نگاةِث در داىٌِ ) دارای ؿؼّث ةاال ىِـث  ▪
 ( نحؼ  ۲۲جا  ۲۲/ فَت  ۸۲۰جا  ۱۰) دارای دانيٌ نضغهدی اؿث  ▪

 . ؿازگار ىِـث  FHSSةا دؿحگاهٍای 
 . دؿحگاهٍای دارای فلؽ ه ُا هزَد دَُار نی جَاىغ ةاّخ افث ارجتاًات قَد

 .اؿحفادً در قتکٌ های کاةلی ، نكکل اؿث 
 

ؿاظحٌ ) اُساد PCMCIAه ُا  ISA , PCIجؼاجـَِر ةغهن کاةل هاكْی ةٍهؼاً ُک آىحو کَچک در ُک کارت 
ةنَرت نـحلِم ةٌ  PCMCIAاؿحفادً نی قَد ، کارت  Laptopدر مَرجِکٌ از ُک کانپَِجؼ . نی گؼدد( 

 .نحنل ظَاهغ قغ PCMCIAُکی از اؿالت های 
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ه ُا ُک کارت  PCI HomeRF، کارت  ISAدر کانپَِجؼهای قعنی ، نی ةاُـث از ُک کارت اظحنامی 

PCMCIA اظحنامی  ةا جَزٌ ةٌ وؼهرت اؿحفادً از کارت های. ةٍهؼاً ُک آداپحَر نعنَص ، اؿحفادً کؼد
چاپگؼها ه ؿاُؼ هؿائل زاىتی نی . اؿحفادً کؼد SWAPکانپَِجؼها را نی جَان در ُک قتکٌ " ، مؼفا

ةٌ ُک کانپَِجؼ نحنل ه جَؿي کانپَِجؼ نَرد ىُؼ ةْيَان ُک نيتِ اقحؼاکی نَرد " ةاُـث نـحلِها
 .اؿحفادً كؼار گِؼىغ

 
ةهيَُر افؽاُف " ةؼظی از جَلِغکييغگان اظِؼا. نی ةاقيغ " ىُِؼ ةٌ ىُِؼ " ةنَرت  SWAPاکذؼ قتکٌ های 

قتکٌ های . هائی را ةٌ ةازار ّؼوٌ ىهَدً اىغ Access pointدانيٌ جادِؼ پػُؼی در قتکٌ های ةغهن کاةل ، 
HomeRf ىـتث ةٌ ؿاُؼ قتکٌ های ةغهن کاةل ، دارای كِهث نياؿب جؼی نی ةاقيغ. 

 
● WECA  هWi-Fi  
 

WECA)Wireless Ethernet Compatibility Alliance ) ٌرهُکؼد زغُغی را ىـتث ةHomeRF  ٌارائ
، اؿحاىغاردی اؿث کٌ ةٌ جهام جَلِغکييغگان ةؼای جَلِغ نضنَالت نتحی ةؼ اؿحاىغارد  Wi-Fi. ىهَدً اؿث 

IEEE ۲.۲.۸۸  نكعنات فَق . جاکِغ نی ىهاُغFHSS دً از را صػف ه جاکِغ ةؼ اؿحفاDSSS ةغلِل . ) دارد
، هؼ دؿحگاً كادر ةٌ ةؼكؼاری ارجتاط ةا  IEEE ۲.۲.۸۸bةؼ اؿاس ( . َؼفِث ةاال در ىؼخ اىحلال اًالّات 

 ۰/۰در مَرجِکٌ ؿؼّث فَق پاؿعگَ ىتاقغ ، ةحغرُر ؿؼّث ةٌ . ؿؼّث ُازدً نگاةِث در داىٌِ اؿث 
ةغُو جؼجِب . ٌ ُک نگاةِث در داىٌِ جيؽل پِغا ظَاهغ کؼدة" نگاةِث در داىٌِ ، ده نگاةِث در داىٌِ ه ىٍاُحا

 .قتکٌ از مالةث ه اّحهاد ةِكحؼی ةؼظَردار ظَاهغ ةَد
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  0ّتارجيغ از  Wi-Fiنؽاُای 

 
 ( ُازدً نگاةِث در داىٌِ ) ؿؼّث ةاال  ▪
 كاةل اّحهاد  ▪
نحؼ  ۸۲۲جا  ۱۷/ فَت  ..۴جا  .۲۰نحؼ در كىای ةاز ه  ۲.۰فَت ُا  ....۸) دارای دانيٌ ةاالئی نی ةاقيغ  ▪

 ( در فىای ةـحٌ 
 . ةا قتکٌ های کاةلی ةـادگی جؼکِب نی گؼدد ▪
 . ؿازگار اؿث ( اهلٌِ )  DSSS ۲.۲.۸۸ةا دؿحگاهٍای  ▪

 0 ّتارجيغ از  Wi-Fiةؼظی از اقکاالت 
 . گؼان كِهث نی ةاقيغ ▪
 . پِکؼةيغی ه جيُِهات آن نكکل اؿث  ▪
 .اؿث ىَؿاىات ؿؼّث زُاد  ▪
 

Wi-Fi کارت های ؿازگار ةا . ؿؼّث قتکٌ های اجؼىث را ةغهن اؿحفادً از کاةل در اظحِار كؼار نی دهغWi-

Fi  هزَد دارد ، هلی نْهَال" ىُِؼ ةٌ ىُِؼ " ةهيَُر اؿحفادً در قتکٌ های "Wi-Fi  ٌةAccess Point  ىِاز
َُر اجنال ةٌ ُک قتکٌ کاةلی اجؼىث ىِؽ ها دارای ُک اُيحؼفِؾ ةهي Access pointاغلب . ظَاهغ داقث 

ةؼظی از جَلِغکييغگان . ّؼوٌ قغً اىغ PCMCIAةنَرت کارت های  Wi-Fiاکذؼ جؼاىـَِرهای . نی ةاقيغ
 را ىِؽ ّؼوٌ ىهَدً اىغ ISAه ُا  PCIکارت های 
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 Network cameraدهرةِيٍای جضث قتکٌ ُا 

 

 

 !!جا کيَن هِچ دهرةِو در آن ىنب ىكغً اگؼ در صال ًؼاصی ُک ةؼای نضلی هـحِغ کٌ 

ىنب ىكغً اؿث، ةٍحؼُو گؽُيٌ   اگؼ در صال ًؼاصی ُک ةؼای نضلی هـحِغ کٌ جا کيَن هِچ دهرةِو در آن
اُو دهرةِيٍا در نغلٍا ه ةا کارةؼد . اؿث Network cameraةؼای قها اؿحفادً از دهرةِيٍای جضث قتکٌ ُا 

َىاگَىی، انؼهزً ةؼای هؼ کارةؼدی ه جلؼُتا ةؼای هؼ ؿِـحم ةا هؼ اىغازً ای ةا اُو گ. های نحيَّی هزَد دارىغ
 .نی جَان دهرةِو نياؿب را ُافث

  
های پِؼانَىی كادر ةٌ زلَگِؼی  صحی كَی جؼُو ه ىِؼهنيغجؼُو صنارها ه نَاىِ ةٌ کار گؼفحٌ قغً در صفاَث

های پِؼانَىی چيغان كَی ه  اکذؼ صفاَث التحٌ صلِلث آن اؿث کٌ. دائهی از ىفَذ نٍازهِو ىعَاهيغ ةَد
اگؼ نٍازهِو دارای هكث کافی ةاقيغ ه نؽاصهی . ىِؼهنيغ ىتَدً ه جَاىاُی نلاةلٌ ةا نٍازهِو را ىغارىغ

ىغاقحٌ ةاقيغ در ىٍاُث كادر ظَاهيغ ةَد کٌ ةٌ داظل رظيٌ کييغ ه صلِلث جلط دُگؼ آن اؿث کٌ هؼ چٌ كغر 
ةٌ ىُؼ رؿيغ ةاز هم ةا کهال جْسب   ةؼدً قغً جؼؿياک ه جٍغُغ آنِؽ ها ه نَاىِ ةٌ کار هم کٌ صفاظ

 .قَد ةِيِم کٌ ةٌ ؿؼّث در آىٍا ىِؽ رظيٌ نی نی
 
اگؼ گػر از نَاىِ ه قکـحو آىٍا ؿعث ةاقغ، نٍازهِو ةا ةاال رفحو از نَاىِ ه ُا صفؼ زنِو ه گػقحو از  

گِؼد  ه چٍار ؿاّحٌ ه جهام هكث ةؼ نضِي اىسام ىهیها نؼاكتث ةِـث  در اکذؼ نکان. کييغ زُؼ ناىِ ّتَر نی
 .قَد های الکحؼهىِکی اصـاس نی ةؼای رفِ اُو وْف ىِاز ةٌ ؿِـحم  ه
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 0های نلاهم ؿازی  رهش

 
های  های پِؼانَىی ًِف هؿِْی از راً صل ةؼای نلاهم ؿازی ه جلَُث ؿاظحارهای فِؽُکی صفاَث

 0های الکحؼهىِکی ّتارجيغ از ُو رهشةؼظی از ا. الکحؼهىِکی هزَد دارد
  

قَىغ، دجکحَرهای اقٌْ  های هكغاری ه آالرم ؿَار قغً ةؼ صنارها کٌ ةا فكار ه جيف فْال نی ؿِـحم
های مَجی ه  ، ؿِـحمCCTVهای  های هُغَُُی قياؿاُی صؼکث ههچَن ؿِـحم نادهن كؼنؽ ه ؿِـحم

 .های ةؼق دار ؿِم
 

الکحؼهىِکی دارای ُک کارکؼد نكحؼک هـحيغ ه آن هم قياؿاُی نٍازهِو ه های  انا کلٌِ اُو ؿِـحم
اُساد فؼمث نياؿب ةؼای کارکيان ه نؼاكتان انيِحی زٍث پاؿعگَُی ه ّکؾ الْهل ؿؼُِ ةٌ صَادث 

ُک ىَع ةاز داری اوافی ، فْال ه آىی دُگؼی هزَد دارد کٌ (های ةؼق دار ؿِم)جيٍا در آظؼُو نَرد . ةاقغ نی
اُو ىَع . قَىغ ةاالجؼی دارد هلی ةٌ قغت دردىاک اؿث چؼا کٌ نٍازهِو دچار ُک قَک الکحؼُکی نیاُهيی 

 .کيغ در اکذؼ نٍازهِو ُک ىَع ةازداری رهاىی اُساد نی( اؿحفادً از قَک الکحؼُکی)صفاَث پِؼانَىی 
 
 

كکالت دائهی انيِحی کييغ اغلب ن هاُی کٌ از قَک الکحؼُکی اؿحفادً نی ها ه نکان در ةـِاری از ؿاُث
ُاةغ هلی در راةٌٌ ةا ةؼظی افؼاد نٍازم صحی قَک الکحؼُکی ىِؽ ىِؼهی ةازدارىغً  رفِ قغً ه زؼائم کاهف نی

 .قَد ه ةاّخ جؼس آىٍا ىهی قَد ای نضـَب ىهی
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 0 اُساد جاظِؼ
 

گػقحٌ از هؽُية فاکحَر املی ةؼای اىحعاب ُک ؿِـحم انيِحی ه صفاَث پِؼانَىی در ىُؼ ًؼاصان انيِحی 
نذال انکان . در اىحعاب ؿِـحم انيِحی ةاُـحی ةٌ ةؼظی ىکات جَزٌ ىهَد. ةاقغ ؿادگی ؿِـحم نی آن ،

هكَع چٌ ىَع صهلٌ ای از ؿَی نٍازهِو هزَد دارد ُا چٌ نغت زنان الزم اؿث جا پؾ از هكَع ه قياؿاُی 
 .ّکؾ الْهل نؼةًٌَ اّهال قَد

 
كاةل جَزٍی جا ؿاظحهان نَرد صفاَث داقحٌ  ها فاملة  اقغ ه ُا صفاظاگؼ پاؿط ه ّکؾ الْهل ؿؼُِ ة 

انا اگؼ جَان . ةاقيغ آىگاً کافی اؿث نٍازهِو را کهی نٌْل کيِم جا نانَران انيِحی ةٌ نضل ةؼؿيغ
ىکحٌ . ّکؾ الْهل ؿؼُِ ىغاقحٌ ةاقيم ةاُـحی ًؼاصان ؿِـحم انيِحی از نَاىِ ةِكحؼی اؿحفادً کييغ

آن اؿث کٌ در هؼ صالث ه قؼاٌُی ةاُـحی ّهل قياؿاُی ؿؼُِ ه نٌهئو ةاقغ ه هؼ چٌ اههِث   صائؽ
 . ؿؼُْحؼ ةاقغ ةٍحؼ ظَاهغ ةَد
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 0اىَاع دهرةِو های جضث قتکٌ

  
   دهرةِو های جضث قتکٌ داةث -
 

Fixed Network Cameras 

 

 
قتاهث ةـِاری ةٌ دهرةِو های اُو دهرةِو ها کٌ قانل ُک ةغىٌ ه ُک پاٌُ هـحيغ از ىُؼ قکل َاهؼی 

در چيِو . در ةْىی از کارةؼد ها دُغً قغن دهرةِو ه زٍث دُغ آن انؼی نٌلَب اؿث. آىالَگ ؿيحی دارىغ
نؽُث دُگؼ اُو دهرةِو ها اُو اؿث کٌ اغلب . کارةؼدهاُی ةٍحؼُو گؽُيٌ اؿحفادً از دهرةِو های داةث اؿث

 .يؽ دهرةِو را نحياؿب ةا کارةؼد آن اىحعاب کؼدآىٍا ليؽهای كاةل جَُْه دارىغ ه نی جَان ل
 

 .ه پَقف نياؿب اؿحفادً کؼد Housingةؼای صفاَث از دهرةِيٍای داةث نی جَان از 
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 Fixed Dome Network Camerasدهرةِو های جضث قتکٌ داةث دام  

 

 

 
 

هم ىانِغً نی قَىغ، قانل ُک دهرةِو داةث ىنب قغً داظل ُک  Mini domeاُو ىَع دهرةِيٍا کٌ 
نی جَان اُو دهرةِيٍارً ةٌ راصحی ةٌ . ىانِغً نی قَد، هـحيغ Domeهاهؿِيگ کؼهی قکل کٌ امٌالصا 

نٍهحؼُو نؽُث آىٍا اُو اؿث کٌ َاهؼی ُکپارچٌ ه نـحلل دارىغ ه نْهَال . هؼ زٍث چؼظاىغ ه داةث کؼد
ای ؿاظحٌ نی قَىغ کٌ از دظالث ها ه دؿحکاری های نعؼب افؼاد زلَگِؼی نی کييغ ه  اُو دهرةِو ةٌ گَىٌ

نْهَال ليؽ  Fixed domeةا اُو هزَد دهرةِيٍای . زٍث دُغ دهرةِو نی قَىغ  ههچيِو ناىِ نكاهغً
كاةل جَُْه ىغارىغ ه اگؼ جَْض ليؽ نهکو ةاقغ ىِؽ اىغازً ليؽ ةا فىای داظل چَقف کؼهی نضغهد قغً 

 .ؿثا
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 PTZ  دهرةِو های جضث قتکٌ-

 

 
 

 
 
 

اُو دهرةِيٍا كاةلِث صؼکث افلی ، ّهَدی ه ههچيِو زهم اپحِک ه دُسِحال ةنَرت کيحؼل دؿحی ه 
نی جَاىغ ةٌ ّيَان نذال در ُک نضِي فؼهقگاهی  PTZدر صالث کيحؼل دؿحی، ُک دهرةِو . اجَناجِک دارىغ

ةؼای جْلِب ُک فؼد نَرد اؿحفادً كؼار گِؼد اُو دهرةِيٍا زْث دُغ نكعل دارىغ ه فاكغ انکان صؼکث 
زهم اپحِک اُو دهرةِيٍا نْهَال . درزٌ کانل هـحيغ ه ةؼای صؼکث اجَناجِک دائهی ؿاظحٌ ىكغً اىغ 063
 .ةؼاةؼ اؿث 66جا  81ةِو 
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 Network Dome Camerasدهرةِو های دام جضث قتکٌ -

 

 

   
 

اُو دهرةِيٍا ةا دهرةِيٍای دام داةث نؽاُای نكحؼکی دارىغ، پَقف نـحلل ه ُکپارچٌ دارىغ ه ىلٌٌ دُغ 
درزٌ  063كاةلِث صؼکث  Domeُک دهرةِو  PTZدر نلاُـٌ ةا دهرةِو های . آىٍا غِؼ كاةل رهُث اؿث
ؼای نغت ًَالىی ةغهن اُيکٌ آؿِتی ةٌ نکاىِؽم صؼکث داظل آن ةؼؿغ چؼظف ه پَِؿحٌ دارد ه نی جَاىغ ة

ةٌ هزَد آهرد کٌ دهرةِو ةٌَر  Guard Tourةا دادن ىلاًی ةٌ ّيَان پِف فؼض نی جَان ُک . زهم کيغ
 .پی در پی اُو ىلاط را ىهاُف ظَاهغ داد

 
زهم اپحِک . دهرةِو جضث قتکٌ داةث داقحٌ ةاقغةا اُو کار ُک دهرةِو دام نی جَاىغ کارةؼدی ةؼاةؼ ةا دً  

ةؼاةؼ در نضِي ظارج ةٌ  63ةؼاةؼ اپحِک اؿث ه انا زهنٍای ةاال جؼ از  03جا  81دهرةِو های دام نْهَال ةِو 
 .دلِل لؼزقٍای ىاقی از هزش ةاد غِؼ كاةل اؿحفادً اؿث
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 اىحلال جنَُؼ ةـحؼ

 0 نغار ةـحٌ  یـحهٍاِةـحؼ اىحلال در ؿ
  
  

 0كـهث کلی ه نسؽا نی ةاقغ  4جَوِش اُيکٌ ُک ؿِـحم نغار ةـحٌ قانل 
  
 ( دهرةِيٍا ) ادهات دُغاری  – 1
 ةـحؼ اىحلال  – 2
 ( نغؽ ؿِـحم ) نؼکؽ کيحؼل هَقهيغ  – 3
 نَىِحَرُيگ – 4
  
  
 .نی ةاقغ  اىحلال جَوِضات ذُل در ظنَص اىَاع ةـحؼ 

  
 0 اىحلال جناهُؼ ه دُحا ةٌ ده رهش نلغهر اؿث 

  
 دُسِحال  – 2آىالَگ        – 1
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 آىالَگ  – 1
  

 0کاةل کَاکـِال 0 الف 
  
  
  

 0 نگا هؼجؽ  444اىَاع کاةل کَاکـِال ةٌ جفکِک جَاىاُی در فؼکاىؾ 
  

RG 59  = MAX 700 m a :  
RG = MAX 1000 m  b :  
RG 211 = MAX 1300 m  c :  

  
  

 (  WIRELESS) ةِـِم 0 ب 
  

،  GHZ 1.2ةِِـِهٍای دارای نسَز از ؿازنان ارجتاًات رادَُُی ةؼای اىحلال دُحاه جنَُؼ دارای فؼکاىـٍای 
2.4 GHZ  ،5.6 GHZ  108ةا پٍيای ةاىغ Mb/S  0.1ةا كغرت هاُی از W   5الی W  ةؼای نـافث هاُی از

 .کِلَنحؼ در دؿحؼس نی ةاقغ کٌ جيٍا كاةلِث اىحلال ُک جنَُؼ را در اُو صالث دارد  5نحؼ جا  144
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 ( TWISTEDPAIR) زفث ؿِهٌ 0 ج 
  

 .نحؼ كاةل اؿحفادً نی ةاقغ  144ةؼای نـافحٍای صغاکذؼ  4Mb/Sةؼای اىحلال دُحا ةا پٍيای ةاىغ 
  
 0دُسِحال  – 2
  

 ةؼای داقحو اًالّات ةا فؼنث دُسِحال ، ؿِگيالٍا اةحغا ةاُغ جَؿي دؿحگاً 
TO TCP/IP  MEDIA CONVERTOR  ةٌ ؿِگيال دُسِحال ةاACCESS CODE IP  ٌجتغُل گكح

 0ؿپؾ ةٌ هاؿٌٌ ةـحؼ های اىحلال زُؼ نيحلل گؼدىغ 
  
  

 (  WIRELESS) ةِـِم 0 الف 
  

،  GHZ 1.2ةِِـِهٍای دارای نسَز از ؿازنان ارجتاًات رادَُُی ةؼای اىحلال دُحاه جنَُؼ دارای فؼکاىـٍای 
2.4 GHZ  ،5.6 GHZ  108ةا پٍيای ةاىغ Mb/S  0.1ةا كغرت هاُی از W   5الی W  ةؼای نـافث هاُی از

جنَُؼ را جَانا دارد ،  14صغاكل  کِلَنحؼ در دؿحؼس نی ةاقغ کٌ در اُو صالث جَاىاُی اىحلال 5نحؼ جا  144
 .ةٌ ههِو دلِل هؽُيٌ های اىحلال دُحا ةـِار کاهف نی ُاةغ 

  
  

 ( TWISTEDPAIR) زفث ؿِهٌ 0 ب 
  

 .نحؼ كاةل اؿحفادً نی ةاقغ  544ةؼای نـافحٍای صغاکذؼ  100Mb/Sةؼای اىحلال دُحا ةا پٍيای ةاىغ 
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 (قتکٌ )   UTPکاةل های 0 ج 
  

  
 ىَع ؿِم صؼاکذؼ فؼکاىؾ دُحا کارةؼد

TEL RING  ًةؼای اىحلال دُحا اؿحفاد
 ىهی قَد 

CAT 1 

TEL RING – WRING  4 Mb/S CAT 2  

10 BASED – TOKEN RING 4Mb/S – ISDN 

LOW SPEED  

10 Mb/S CAT 3 

TOKEN RING 16Mb/S 16 Mb/S CAT 4 

100 BASED –ANY LOW TOKEN RING 

20Mb/S 
100 Mb/S CAT 5 

150 BASED –ANY LOW TOKEN RING 

25Mb/S 
120 Mb/S CAT 6  

  
  
  

 (  FIBER OPTIC) فِتؼ ىَری 0 د 
  

جنَُؼ ههؽنان  15را در اظحِار دارُم کٌ جَان اىحلال  500Mb/Sةٌ هاؿٌٌ اُو ةـحؼ اىحلال پٍيای ةاىغ 
ه مَت ةا ةٍحؼُو کِفِث انکان پػُؼ نی ةاقغ ، الزم ةػکؼ اؿث ( فؼانِو کيحؼلی ) ههؼا ً ةا دُحا 

 . زغُغجؼُو ه جَاىهيغجؼُو ةـحؼ اىحلال دىِا در صال صاوؼ اُو ةـحؼ اىحلال نی ةاقغ 
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