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  دیتول ی مختلف یها یکربندیمدار بسته که در سبک ها و پ نیانواع دورب
  ایمکان، افراد  کیمداوم بر  ی بازرس ایدر جهت نظارت  ی همگ  شوند، ی م

است  ادیمداربسته آن قدر ز یها نی دورب تنوع .شده اندها ساخته   تیفعال
  .میمان ی آل باز م دهی مدار بسته ا نی دورب کی که اغلب ما از انتخاب درست 

مدار بسته   نیدورب  کیمحل کار خود  ایخانه  یبرا دیاگر قصد دار ن،یبنابرا
 د،یآشنا شو شتر ی مداربسته ب یها نیدورب انواع با دی خواه ی و م  دیبخر

 .دیتواند به شما کمک کند. با ما در ادامه همراه باش ی مقاله م  نیا

 

 (CCTV) ست؟ی مدار بسته چ نیدورب 1#

 (Closed-Circuit Television مخفف CCTV) ای مدار بسته  نیدورب
  .رود ی به کار م یر ینظارت تصو یبرا است که ی کیالکترون نیدورب کی

  ات یو عمل تی از امن ریناپذ  یی جدا ی بخش مدار بسته به  نیدورب ستمیس
  یمدار بسته عمدتا برا نیدورب انواع .شده است لیسازمان ها تبد یتجار 

  تیر یمد  ،ی خاطر، شواهد، کنترل دسترس نانیاطم ،ی بازدارندگ  ،ییشناسا
 .کاربرد دارند رهیو غ الت یتسه

مدار بسته و هدف آن   نیانواع دورب نیتر  جیاز را ی ادامه مقاله با برخ در
 .شد میها آشنا خواه
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 مدار بسته نیانواع دورب 2#

انتخاب وجود دارند که همه آن ها  یمدار بسته برا یها  نیاز دورب ی انواع
خاص ساخته  ی اهداف  یبرا از نظر کاربرد، طرح و اندازه متفاوت هستند و

 .شوند ی م

در  بدون د،یکه نصب کرده ا یمدار بسته ا نی دورب دیمطمئن شو دیبا شما
مختلف،   یی آب و هوا طیشرا اینظر گرفتن زمان روز، در دسترس بودن نور 

در  لیدل نی هم به .کند ی م نیو عملکرد مورد انتظار شما را تضم   یی کارا
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مدار بسته   نیانواع دورب  نی و محبوب تر  نیتر جیرا ی کل ی جا به بررس نیا
 .می پرداز ی م

 Dome مدار بسته نیدورب 1-2#

 نیا نام .باشد ی م Dome نیمدار بسته، دورب یها ن یاز انواع دورب ی کی
 .آن گرفته شده است یاز شکل گنبد نیدورب

 :عبارتند از Dome نیدورب یها ی ژگ یو

 .روزانه کاربرد دارد  یپروژه ها  یبرا اغلب •
 .درجه دارد 360چرخش  تیقابل •
 .مقاوم است اریبس بیبرابر آس در •
 رایدهد که نامحسوس باشد؛ ز ی به آن اجازه م نیدورب نیا شکل •

 .دشوار است ن یمدل دورب نیجهت لنز در ا صیتشخ
اشعه مادون قرمز را به کمک  یبردار  لمیف تی از آن ها قابل ی برخ •

 .دارند
 زیو فوکوس از راه دور را ن یر یاز آن ها امکان کنترل، جهت گ ی برخ •

 .کنند یکاربر فراهم م  یبرا
استفاده در داخل و خارج از   ی مداربسته برا نیمدل از انواع دورب نیا •

 .آل است دهیخانه ا
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 Bullet مدار بسته  نی دورب 2-2#

 .است Bullet نوع نیمدار بسته، دورب یها نیاز انواع دورب گرید  ی کی
و   ی بلند، مخروط یاستوانه ا ی طراح یدارا یگلوله ا ای بولت  یها نیدورب
 .فشنگ مهمات بزرگ هستند کی هیشب

 :عبارتند از Bullet نیدورب یها ی ژگ یو

مدت الزم  ی که نظارت طوالن   ی در مناطق ژهیباز به و یدر فضا شتریب •
انبارها و مزارع  د،یها، مراکز خر اطیها، ح نگیپارک مانند دارند،

 .شوند ی استفاده م 
 دیشد یمقاوم در برابر دماها   یدر داخل محفظه ها Bullet نیدورب •

 .شود و معموالً ضد آب است ی و گرد و غبار نصب م 
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مدار  ن یاز انواع دورب ی کی  ص،یقابل تشخ یداشتن ظاهر  لیدل به •
 .رود ی بسته بازدارنده در برابر سرقت و نفوذ به شمار م

 

 C-Mount مداربسته  نی دورب 3-2#

  یتر از مدل ها شرفتهی پ ی مدار بسته که کم یها ن یاز انواع دورب ی کی
 .مانت نام دارد ی س  نیاست، دورب گرید

 :مانت عبارتند از  ی س  نیدورب یها ی ژگ یو

دهد آن را   ی به کاربر اجازه م لنز قابل جدا شدن است که یدارا •
 .دهد رییخود تغ ازیمطابق با ن

استفاده کرد   یا ژهی و یتوان از لنزها ی م  C-Mount یها نیدورب با •
 .دهند ی پوشش م زیدور را ن اریبس  یکه مسافت ها

 .سخت مقاوم اند یی آب و هوا طیبرابر شرا در •
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به   لیدل  نیها هستند. به هم نیدورب گریتر از د  مینظر اندازه حج از •
 .شده اند یاسم نامگذار  نیا

 

 Day/Night مدار بسته  نیدورب 4-2#

روز و شب هم  یها نیتوان به دورب ی مدار بسته م  یها  نیانواع دورب از
 .اشاره کرد

 :عبارتند از Day/Night نیدورب یها ی ژگ یو
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 .از استاندارد تا کم نور قابل استفاده است  ی ط یهر نوع مح در •
 یرود که برا  ی مداربسته به شمار م یها ن یاز انواع دورب ی کی •

تواند   یم  رایز مادون قرمز ندارد؛ یبه نورپرداز  یاز ین یربردار ی تصو
 .ضبط کند کی روشن و تار طیرا در شرا  ی واضح  یوهای دیو

مختلف مانند  طیعملکرد در شرا یبرا یگسترده ا  ی کینامید محدوده •
 نهیبازتاب ها و نور پس زم د،یخورش میکننده، نور مستق رهیتابش خ

 .در هر زمان دارد یقو
  یساعته در فضا 24استفاده  یآل برا دهیمدار بسته ا نیانواع دورب از •

 .رود  ی به شمار م یتجار  یباز و مکان ها
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 Infrared/Night Vision مدار بسته  نیدورب 2#- 5

آل  دهیا نیدورب کیمدار بسته به دنبال  یها نیانواع دورب انیدر م اگر
 .دیدر شب استفاده کن دید نیاز دورب  دیبا د،ینظارت شبانه هست یبرا

 :مادون قرمز عبارتند از ایدر شب  دید  نیدورب یها ی ژگ یو

 یمادون قرمز برا یدر شب از فناور  دیمدار بسته د یها نیدورب •
 .کنند ی مطلق استفاده م  ی کیها در تار لمیو ف  ریضبط تصاو

در  نهیعملکرد به لیبه دل infrared/night vision یها نیدورب •
 .روز/شب هستند یها نیکامل، گران تر از دورب ی ک یدر تار ی شب حت

توانند در برابر مه، گرد و غبار و دود مقاومت کنند و در طول روز    ی م •
را ثبت  دیو سف اهید و در طول شب سضبط کنن ی رنگ یها لمیف

 .کنند
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 Wireless ای میس یمداربسته ب  نیدورب 6-2#

 ی مدار بسته ب  نیمدار بسته، دورب یها  نیانواع دورب نی از محبوب تر  ی کی
 .است Wireless همان ای میس

 :عبارتند از میس ی ب  نیدورب یها ی ژگ یو

در نصب   ییباال یر ی انعطاف پذ Wireless همان  ای میس ی ب نیدورب •
 .دارد

 .شود ی م  بیاطراف ترک طی با مح ی راحت به •
  ی شناس یی با یممکن است ز ی اضاف یها میس شی که نما ی طیشرا در •

و   ی فرهنگ راثیم یموزه ها، مساجد، مکان ها مانند ببرد، نیرا از ب
 .انتخاب است نی بهتر ،یگردشگر  یجاذبه ها ریسا
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 PTZ مدار بسته  نی دورب 7-2#

نسبت به  متیمدار بسته گران ق ی ها نیاز انواع دورب ی ک ی PTZ نیدورب
است که  Zoom و Tilt ، Panمخفف  رود و ی مدل ها به شمار م ریسا

  نیواقع ا در .کند ی کاربر فراهم م  یو زوم را برا بیامکان حرکت، ش
 اریمناطق بس ی مداربسته برا نیانواع دورب انیانتخاب از م نیبهتر  نیدورب

 .باشد ی حساس م 

 :عبارتند از PTZ نیدورب یها ی ژگ یو

 .را پوشش دهند ی ع یتوانند محدوده وس  ی سبک دارند و م ی وزن •
گسترده مانند  ینظارت منطقه ا یبا برنامه ها یدر موارد اغلب •

 نیاز ا ی و موارد ی ورزش یها ومی شهرها، مراکز حمل و نقل، استاد
 .کاربرد دارند لیقب
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 HD مدار بسته نی دورب 8-2#

مناسب هستند که   ی طیشرا یاست که برا یی از جمله آن ها HD نیدورب
 .هست تی فیباک ریبه تصو ازین

 :عبارتند از HD نیدورب یها ی ژگ یو

شود   ی را ضبط کنند که سبب م وهای دیباال و می تواند با نرخ فر  ی م •
 .مدار بسته داشته باشد یها  نینسبت به انواع دورب یاالتر وضوح ب

 ی امکان را م نیمدار بسته است که به اپراتور ا ن یاز انواع دورب ی کی •
 .کند یی را بزرگنما ریتصو ت،یفیدهد که بدون از دست دادن ک

سطح باال، مانند مراکز حمل و نقل،  ی تیامن یها طیمح یبرا •
 یها تیباز در معرض خطر فعال یها طیمح ر ی ها و سا ومی استاد

 .آل هستند دهیا ،یست یترور 
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 IP مداربسته  نی دورب 9-2#

 قیاز طر Internet protocol مخفف IP ایمدار بسته تحت شبکه  نیدورب
ا به صورت زنده  مدار بسته ر نیدورب یها لمیبه ف ی امکان دسترس نترنتیا

 .کند یکاربر فراهم م  یبرا

 :تحت شبکه عبارتند از  نیدورب یها ی ژگ یو

 به است که یافراد یمدار بسته برا نیانواع دورب نیاز بهتر  ی کی •
 cloud) یابر  یدر فضا یساز  رهیذخ نهی دنبال استفاده از گز

storage) هستند. 
 زمان ایکه اغلب دور از محل کار خود هستند  ی صاحبان مشاغل یبرا •

  دهیباشند، انتخاب ا ی و حرکت م  یی از روز در حال جا به جا یادیز
 .رود  ی به شمار م ی آل

 .است میس ی و ب  ی دو نوع کابل یدارا •
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