
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CCTV 
Equipments 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 زیتجه 4با  ییآشنا
مدار   نی دورب یاصل

 بسته



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 Closed-Circuit Televisionمدار بسته ) نیبدور زاتیتجه .1
Equipment )   

  ( Coaxial Cableمدار بسته ) نیدورب زاتیاز تجه الیکابل کواکس .2
   ( Monitorمداربسته ) نی دورب  تور یمان .3
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Space) 

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

و مکان نصب آن،  نیمدار بسته، وابسته به نوع دورب نیدورب زات یتجه
مدار بسته   نیدورب زات یتجه یآماده ساز  اما ؛ممکن است متفاوت باشد

مدار بسته است   نیاقدامات در نصب هر نوع دورب نیتر  ی همواره از اساس 
 دیداشته باش  میتصم چه .از نصب به طور کامل انجام شود شیپ دیبا و

 دیمحل کار دست به کار شو ایمدار بسته خانه  نینصب دورب یخودتان برا
مقاله  نیا خواندن د،یبسپار یکار نصب را به شرکت معتبر  دیبخواه چه و
 اریتواند بس ی مدار بسته، م  نیدورب زات یشما با تجه ی کل یی آشنا یبرا

 .دیباشد. پس با ما همراه باش کمک کننده

 

-Closed) مدار بسته نیدورب زاتیتجه 1#
Circuit Television Equipment) 

 .می دار ازین زات ی مدار بسته، به انواع تجه نیدورب ینصب و راه انداز  یبرا
و   ی گوشت چ یچسب برق، پ ل،ی آن ممکن است در زاتیتجه نی تر جیرا
 اما .شوند ی م دایپ یباشند که در هر خانه ا ی و مرتبط ی برق  یابزارها ریسا
  نینصب هر دورب هیوجود دارند که اساس و پا زین یگر یمهم د زات یتجه

 .روند و از موارد گفته شده مهم تر هستند ی به شمار م یمدار بسته ا

مدار بسته آشنا  نینصب دورب زات یتجه  نیتر ی مورد از اساس 4ادامه با  در
 .شد میخواه
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  مدار بسته  نیدورب زاتیاز تجه الیکابل کواکس 2#
(Coaxial Cable) 

 تا،یانتقال د  یبرا کابل است که ی، نوع (coaxial) الیکواکس ای  کواکس
 .شود ی استفاده م ی ارتباطات صوت  یو برقرار  وی دیو

روکش  کی با  ی و مس  ی وم ینیمحافظ آلوم کیکابل کواکس از  کی
 گنال،یکمک به کاهش اتالف س یبرا کی الکتر ید  قیعا ای  ی کیپالست

مدار بسته، به   یها نیدورب زات یتجه یآن جا که برا از .ساخته شده است
  یها کابل م،یدار ازیدرصد مس خالص ن  5 از  شیبا ب ی مس   یهاد کی
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 یدرصد مس خالص ساخته شده باشند، برا 55.57که از  ی ال یکواکس
 .هستند ی مدار بسته عال  یها  نیاستفاده در دورب

داشتن حداقل  یمدار بسته برا نیدورب زات یمعموال، در تجه  نیبر ا عالوه
  ی اهم دارد، استفاده م   7 که امپدانس  ی از کابل کواکس  ،یی وی دیتلفات و

را در طول مسافت   یبهتر  گنالیس  ی کپارچگینوع کابل،  نی که ا چرا .شود
 .دهد ی انتقال م 

 

 

 (Monitor) مداربسته نیدورب توریمان 3#

ه  جفت چشم هستند ک کیمدار بسته مانند  نیدورب  ی ت یامن یتورهایمان
 !زنند ی هرگز پلک نم

 ای  شگرینما واحد .کنند ی م  فایساعته ا 24در رصد  ی رو نقش مهم  نیا از
  ای یوتر یکامپ ستمیس کی تواند   ی مدار بسته م نیدورب (Monitor) توریمان
و   نیدورب ی که خروج ی واقع تا زمان  در .باشد ی معمول ونی زی تلو کی  ی حت

 ی م  زین ی معمول  ونی زیتلو  کی مطابقت داشته باشند، ونیز یتلو  یورود
عنوان مثال،   به .مدار بسته استفاده شود نیدورب توری تواند به عنوان مان

تواند   ی م ونی زی ارائه دهد و تلو HDMI ی خروج کی تواند  ی م  نیدورب
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توان از آن ها با هم  ی م  ی به راحت نی بنابرا .ردیرا بپذ HDMI یورود
که   یی ها هیو زاو وهاید یتمام و میتوان ی م  تورهایکمک مان به .استفاده کرد

 .میمدار بسته در حال ضبط آن است را مشاهده کن نیدورب

 

 (Internet protocol) تحت شبکه نیکه از دورب ی در صورت  ن،یبر ا عالوه
 نینوع دورب ن ی کمک ابه  دیتوان یآن جا که م از د،یکن ی استفاده م IP ای

مدار بسته   نیدورب یوهای دیبه و نترنتیا قیو از طر ایدن یها در هر جا
توانند به    ی م زیشما ن ی تاپ، تبلت و گوش لپ د،یداشته باش ی خود دسترس

 .شوند لیمدار بسته تبد نیدورب توریمان
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 نی از مهم تر  وی دی ضبط کننده و یدستگاه ها 4#
 Video) مدار بسته نیدورب زاتیتجه

Recorders) 

ضبط کننده  یمدار بسته، دستگاه ها  نیدورب زات یتجه نی از مهم تر ی کی
ضبط  ستمیهمان س ای Digital Video Recorder مخفف DVR .هستند

 Network Video مخفف NVR که ی حال در .است تالیجی د یوی دیو
Recorder شبکه است یویدی ضبط و ستمیهمان س ای. 

 

مدار بسته   نیکه دورب یی ها لمیدهند ف  ی آن ها به شما اجازه م  یهردو
آن  دیتوان  ی م توریبه کمک مان ازیشوند و در صورت ن  ضبط  رد،یگ ی شما م

  یدر نحوه پردازش داده ها DVR و NVR نیب تفاوت  .دیها را تماشا کن
را در ضبط کننده   یی وید یو یداده ها DVR یها ستمی س .است یی وی دیو
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 NVR یها ستمیدر س یی و یدیو ی که داده ها ی حال در کنند؛ ی پردازش م 
آن ها   سپس شوند و  ی و پردازش م  یمدار بسته رمزگذار  نیابتدا در دورب

 یها نیها در دورب NVR شتریب .کنند ی منتقل م  NVR را به ضبط کننده
IP و DVR آنالوگ کاربرد دارند یها نیها در دورب. 

مدار بسته    نیدورب ستمیس کی ، DVR هیمداربسته بر پا یها نیدورب
 NVR هیمدار بسته بر پا یها نیکه دورب ی حال در .روند ی به شمار م ی میس

 .باشند زین میس ی توانند به صورت ب  ی م  ،یمیس ستمیعالوه بر س

 

مدار   نیدورب  یها لمیف  یساز  رهیذخ یفضا 5#
 (Storage Space) بسته

 

مدار   نیضبط شده توسط دورب  یوهای دیو یاست که حجم باال ی هیبد
که  ی مکان  .شود  رهیامن ذخ ی در مکان دیبا یبعد یها یدسترس  یبسته برا
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 یها نیدورب سکیهاردد .داشته باشد یساز  رهیذخ یبرا یی باال یفضا
  ی شناخته م (hard disk drive) سکیهاردد ویکه به عنوان درا ی ت یامن

روز  7ساعته در   24 ی نظارت  یها لمیف یساز  رهیذخ یدرجه اول برا در شود،
از  یار یبس .شود ی استفاده م  (Local) ی هفته و به صورت محل

  یوید یضبط کننده و کیدر داخل  ی تیامن یها نیدورب یها سکی هاردد
از قبل نصب شده   (NVR) شبکه ی وی دیضبط کننده و ای (DVR) تالیجید

 ی ت یامن یها نیدورب یبرا ی خارج یها  وی از هارد درا ی که برخ ی حال در اند؛
 .نصب کرد NVR ای DVR کی یرو زیتوان به صورت جداگانه ن ی را م

در هر   ی تیامن  یها ستمیس یوهاید یبه و ی جهت دسترس  ن،یبر ا عالوه
 زین (cloud storage) یابر  یساز  رهیذخ یتوان از فضا  ی زمان، م

 .استفاده کرد

  ی م  د،یتبلت( دار  ایکه شبکه و دستگاه )تلفن، لپ تاپ  ی تا زمان  نیبنابرا
داشته   ی دسترس یابر  یخود شده و به فضا یوارد حساب کاربر  دیتوان
 .دیباش

 یان یپا سخن

  .روند ی مدار بسته به شمار م نیدورب ی مهم و اصل   زات یمورد، از تجه 4 نیا
 نینصب دورب یبرا زین یگر ید اریبس زات یو تجه لیممکن است وسا اگرچه

دستگاه  تورها،یمان  ال،یکواکس یبدون کابل ها اما باشند؛ ازیمدار بسته ن
و  ای توان از مزا ی امن، نم یساز  رهیذخ یفضا کیضبط کننده و  یها

  دیبا ن،یبنابرا .مدار بسته استفاده کرد نیدورب ی تی امن ستمیخدمات س
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  زات یتجه یمدار بسته، از آماده ساز  نیمراحل نصب دورب یاز اجرا شیپ
 .میمدار بسته خود مطمئن باش نیدورب


