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 دارم قصد مقاله این در دوربین، انواع با آشنایی بر مبنی کردم منتشر سایت در که مقاالتی با توجه به 
 .دهم شرح قدم به قدم را دوربین نصب مراحل

ه کنی و مطالعزیر سایت را مطالعه نکرده ای توصیه میکنم ابتدا آنها را از لینک  یچنانچه مقاله ها
 .پردازیسپس به مطالعه این بخش ب

 :لینک مقاله
 نمعرفی نصاب دوربین مداربسته درآمد و بازار کار آ

  
 .ب دوربین مداربسته مراحل زیر باید طی شودبرای نص

  
 نانتخاب نوع دوربی-1

 
ه با توجه به محل قرار گیری دوربین و انتظاراتی که از دوربین مداربسته داریم و همچنین مقدار هزین

 .ای که قرار است به پردازیم نوع متفاوت است
 .توضیح دادم هسایت بیکارن انواع دوربین و قابلیت های هر کدام را در

 .با توجه به نیاز کارفرما و محلی که قرار است آن را نصب کنی نوع دوربین مشخص می شود
به عنوان مثال در فضای درب ورودی قرار است دوربین مداربسته نصب شود از آنجایی که دوربین 

از دوربین بولت استفاده شود تا در برابر  در فضای خارجی و معرض شرایط آب و هوایی است باید
 .گرما و سرما و همینطور آب و گرد و غبار عملکرد خود را حفظ کند
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 :دوربین هایی که در این مرحله می تواند انتخاب شود از جمله

 یدوربین دیجیتال تحت شبکه یا آی پ
 AHDدوربین دیجیتال 
 HD-TVIدوربین دیجیتال 
 HD-CVIدوربین دیجیتال 

 گربین آنالودو
 

 

 

 

 

 

 :قابلیت های دوربین که باید در انتخاب آن مد نظر قرار گرفته شود از جمله
 ندید در شب بود

 سقابلیت زوم و فوکو
 زقابلیت تعویض لن

 رقابلیت چرخ و کنترل از راه دو
 بقابلیت دید رنگی در ش
 نمقدار زاویه دید دوربی

 کقابلیت زوم و فوکوس اوتوماتی
 دقابلیت رهگیری حرکت افرا
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 رانتخاب نوع دستگاه ضبط تصوی -2

 
 

 .با توجه به مقاله ای که در سایت راجب نوع دستگاه منتشر کردم می توانی آن را انتخاب کنی
 .فقط باید توجه داشته باشی که نوع دستگاهی که انتخاب می کنی باید متناسب با نوع دوربین باشد

قط می تواند از دوربین های آی پی پشتیبانی کند چون اساس کابل ف NVRبه عنوان مثال دستگاه 
 .کشی آن با سایر دوربین ها متفاوت است و فقط با کابل شبکه کار میکند

که باید به دستگاهی متصل شود که قابلیت پشتیبانی از  AHDو همینطور در مورد دوربین های 
  دوربین ها را داشته باشد.
 .را پشتیبانی کند CVIیا  TVIنمی تواند دوربین های  AHDبط به عنوان مثال دستگاه ض

 .البته دستگاه های ترکیبی وجود دارند که از هر سه مورد باال پشتیبانی می کنند
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 هبستانتخاب محل نصب دوربین مدار -3
 

بین یکی از مهمترین مواردی که در یک سیستم مدار بسته باید مورد توجه قرار بگیرد ، جانمایی دور
ها در یک ساختمان می باشد. معموال جانمایی دوربین بر اساس نیاز کارفرما می تواند متغیر باشد 

 پر از برخی کنم می سعی مقاله این در من دارند متعددی حفاظتی های نیاز چرا که افراد مختلف 
یرد را توضیح بگ قرار توجه مورد باید استاندارد بسته مدار سیستم یک در که فضاهایی ترین تکرار
 دهم.

 
 

 :این موقعیت ها عبارتند از  
  (بر اصلی ساختمان ) فضای بیرون ساختمان 
  درب ورودی نفر رو و درب ورودی مخصوص

 وخودر
 ندرب پشت بام ساختما 
 نپنجره ها و سایر مبادی ورودی پرخطر ساختما 
 رراه پله ها و فضای جلوی درب آسانسو 
 نمحوطه ی البی ساختما 
 ناپارکینگ ساختم 
 ناتاق برق ، اتاق ژنراتور و سایر قسمت های حیاتی ساختما 
 یفضای جلوی انباری در ساختمان های مسکون 
 …. 

پس از مشخص شدن موقعیت های مورد نیاز جهت پوشش دوربین مداربسته می توان محل نصب 
رفی دقیق هر دوربین و نوع آن را مشخص نمود ، سپس بر اساس محل نصب متراژ کابل و موارد مص

 .دیگر به دست می آید
 

https://bikarna.com/


 مراحل نصب دوربین مداربستهآموزش 
 برای دیدن مقاالت بیشتر به سایت بیکارنه مراجعه کن

https://bikarna.com 
 

 
 تهیه کننده:

 مهدی محمدی

 

 

 رط تصویانتخاب محل نصب دستگاه ضب -4
 

 .بعد از انتخاب محل نصب دوربین ها نوبت به انتخاب محل نصب دستگاه ضبط تصویر می رسد
 .برای انتخاب محل نصب مناسب باید به مواردی توجه شود

 دمحل نصب نباید در دسترس عموم باش
 .دستگاه باید در باکس مخصوص یا رک قرار بگیرد

محل نصب دستگاه باید به صورتی باشد که کابل کشی به حداقل برسد. به عبارت دیگر دستگاه باید 
 .در مرکز ساختمان و طوری نصب شود که فاصله تمام دوربین ها به آن یکسان باشد
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باشد و از هر دوربین بتوان کابلی به محلی باید انتخاب شود که کابل کشی به قسمت امکان پذیر 
 .دستگاه متصل کرد

 .ارتفاع دستگاه نسبت به زمین باید زیاد باشد تا هر کسی نتواند به آن دسترسی داشته باشد
 .دستگاه در صورت امکان باید از دید عموم مخفی باشد

 

 زبرآورد میزان کابل مورد نیا -5
 

است و همینطور محل نصب دستگاه باید به صورت حال که هم محل نصب دوربین ها مشخص شده 
 .دقیق متراژ کابل های مورد نیاز هر دوربین اندازه گیری شود

کابل های مورد نیاز هر دوربین متفاوت است چنانچه نوع دوربین تحت شبکه باشد فقط یک کابل از 
 .ابل شبکه تامین می شودهر دوربین به دستگاه باید انتقال یابد. برق این دوربین ها از طریق همین ک

 اما اگر دوربین غیر از مدل آی پی باشد باید عالوه بره کابل انتقال تصویر یک کابل برق نیز از هر
 .کشیده شود تا دوربین روشن شود DCدوربین به منبع تغذیه 
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 ارید تجهیزات الزم با توجه به تعداد دوربین هخ -6

 
با توجه به تعداد دوربین ها دستگاه 

د نظر باید انتخاب شود. به عنوان مور
دوربین باید نصب  12مثال چنانچه 

کاناله باید  16شود یک دستگاه 
خریداری شود تا در صورت توسعه 

های بعدی نیاز به خرید دستگاه مجدد 
 .نباشد

و  BNCبرای هر دوربین باید دو عدد 
یک عدد فیش برق خریداری شود تا 
 .اتصال دوربین به دستگاه ممکن شود

چنانچه دوربین تحت شبکه باشد باید 
برای هر دوربین دو عدد سوکت با 
کاور آن جهت اتصال به دوربین و 

 .دستگاه خریداری شود
دوربین های آنالوگ معموال دارای 

آداپتور جداگانه هستند اما میتوان با توجه به میزان برق مورد نیاز دوربین یک منبع تغذیه که برق 
 .یک محل متصل شود تهیه کردتمام دوربین ها به 

 .برای اکثر دوربین ها یک پاور کامپیوتر برای تامین برق دوربین ها کافی است
تولید کند که برای دوربین هایی که با این برق  DCولت برق  12پاور کامپیوتر می تواند چند خروجی 

 .کار می کنند کافی است
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 رنصب دوربین و نکات الزم جهت نصب بهت -7
 

م نصب دوربین های مداربسته در یک هنگا
ساختمان شامل مسکونی یا اداری باید برخی از 

موارد کلی را جهت استفاده بهتر و افزایش طول 
 :عمر این محصوالت رعایت کنیم

 
 
 
 
 
 
 

  نصب دوربین مداربسته باید به گونه ای باشد که در هیچ نقطه ای کابل دوربین مشاهده نشود ، به عبارت دیگر کلیه
بل کشی باید یا بصورت توکار بوده یا از درون لوله هایی که برای این کار تعبیه شده اند انجام شود. برخی از مسیر کا

ضمنا در مواردی که دوربین درون ساختمان … انواع این لوله ها شامل لوله فوالدی ، لوله فلکسی ، لوله پلی اتیلن و 
 .تیکی عبور داده می شوندنصب می شود معموال کابل ها از درون داکت های پالس

  هنگام جانمایی دوربین بهتر است زاویه نصب آن به گونه ای باشد که حتی االمکان روبروی پرتو مستقیم خورشید قرار
 .نداشته باشد

  فضای جلوی دوربین نباید شامل پوشش های مختلف گیاهی یا مصنوعی باشد چرا که این پوشش ها میدان و عمق دید
 .دوربین را کاهش می دهند

  در برخی موقعیت ها ، نصب دوربین در فضایی که در معرض دید همه باشد می تواند به لحاظ روانی جلوی بسیاری از
در این موارد باید از دوربین های با ظاهر بزرگ تر و در محلی که در معرض دید  فعالیت های مجرمانه را بگیرد لذا

 .همه باشد استفاده نمود
  بهتر است جهت عملکرد بهتر دوربین ها در گرمای تابستان و سرما و هوای نامساعد زمستان در زیر سایه بان یا

 .برآمدگی های بیرونی ساختمان ها نصب شود
 د به گونه ای نصب شود که از دسترس سارقین و افراد سودجو دور بوده و کمترین میزان جلب دوربین مدار بسته بای

توجه را داشته باشد. به عالوه نحوه نصب و نوع دوربین باید به گونه ای باشد که در فضاهای بیرونی زاویه دید بزرگ 
 .تری را تحت پوشش خود داشته باشد

  باید توسط یک منبع تغذیه مستقل که برای سیستم مداربسته تعبیه شده است از نظر استاندارد ، تغذیه دوربین ها
سیستم قرار می گیرد اما در مواردی نیز می توانیم جهت صرفه جویی در  NVRتامین شود ، این منبع تغذیه در کنار 

 .میزان مواد مصرفی از نزدیکترین پریز برق به دوربین کابل کشی برق را انجام دهیم
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 نکابل کشی برق و تصویر و نصب اتصاالت آ -8
 

 
کابل کشی تجهیزات مدار بسته پس از نصب دوربین های مدار بسته یک کار خیلی مهم به حساب 
می آید. با توجه به نوع سیستم هایی که انتخاب می کنیم کابل کشی متفاوتی را باید انجام دهیم. به 

 .طور کلی سه نوع سیستم را می توان انتخاب کرد
و  IP، تحت شبکه یا  HDسیستم های مدار بسته برای کابل کشی و نصب به سه دسته کلی آنالوگ یا 

 .بی سیم یا وایرلس تقسیم می شوند
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 ؟اگر از دوربین مدار بسته آنالوگ استفاده می کنی نحوه کابل کشی به چه ترتیب است 

 
در یک سیستم مدار بسته آنالوگ برای هر دوربین باید دو 

تا پای دوربین کشیده شود ، کابل  DVRجزا از محل کابل م
اول به عنوان کابل تصویر ، وظیفه انتقال تصویر دوربین به 

DVR  را دارد ، این کابل از نوعRG59  ،RG6  ،RG11  و یا
 .می باشد ۲٫۵C2Vکابل های 

تا پای دوربین  DVRکابل دومی که باید از محل نصب  
کشیده شود ، کابل برق می باشد. این کابل از یک سو به 

 DVRنصب شده ) این منبع تغذیه در کنار  DCمنبع تغذیه 
قرار می گیرد ( و در سوی دیگر به دوربین نصب می شود 

و باعث ، رسیدن برق به دوربین و روشن شدن آن می 
 .شود
: در برخی موارد به جای منبع تغذیه از آداپتور استفاده می کنند. در آن موقع برق مستقیم 1نکته 
ولت نصب شده و این آداپتور به دوربین مدار بسته آنالوگ  ۱۲ولت توسط کابل برق به آداپتور  ۲۲۰

 .اشدسانتیمتری می ب ۱۰متصل می شود. محل قرار گرفته آداپتور در کنار دوربین و درون یک باکس 
رشته ای استفاده می کنند ، در سیستم های  ۳یا  ۲: معموال در این کاربری از کابل های برق  2نکته 

مدار بسته ای که مجهز به سیستم ارت هستند کابل برق سه رشته ای مورد استفاده قرار می گیرد ) 
ابل های دو رشته ای و در مواردی که ِارت وجود ندارد معموال از ک(  ۱٫۵*۳به طور مثال کابل برق 

استفاده می شود. عدد دوم در کابل برق سطح مقطع هر رشته می باشد که با توجه به فاصله دوربین 
این سطح مقطع نیز باید افزایش پیدا کند. به طور مثال برای تغذیه یک دوربین آنالوگ در  DVRو 

ای تغذیه یک دوربین آنالوگ استفاده شود و بر ۲٫۵*۳متری بهتر است از یک کابل برق  ۱۵۰فاصله 
 .یک انتخاب خوب به حساب می آید ۱٫۵*۳متری یک کابل برق  ۸۰در فاصله 

 .نیز عینا می تواند انجام شود HDاین نوع از کابل کشی برای سیستم های 
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 ؟استفاده می کنی نحوه کابل کشی به چه ترتیب است  IPاگر از دوربین مدار بسته تحت شبکه یا 

 .NVR، سوئیچ شبکه و  IP، اجزای مورد استفاده سه نوع هستند ، دوربین  IPر بسته در سیستم مدا
باید نخست از هر دوربین یک کابل به سوئیچ شبکه بکشیم و  NVRبرای انتقال تصویر دوربین ها به 

 NVRسپس در پایان که کابل تمام دوربین ها به سوئیچ کشیده شد ، از سوئیچ شبکه یک کابل به 
، از نوع کابل شبکه می باشد . کابل های  IPود. نوع کابل های مورد استفاده در سیستم کشیده ش

 .…و  Cat5  ،Cat5e  ،Cat6شبکه انواع متفاوتی دارد که عبارتند از 
باشد ، از همان  POEدارای قابلیت  IPاگر سوئیچ های شبکه استفاده شده در یک سیستم مدار بسته 

دوربین و سوئیچ می توان برای تغذیه دوربین ها استفاده نمود اما در  یک کابل شبکه متصل شده بین
صورتی که سوئیچ شبکه استفاده شده از نوع معمولی باشد باید برای هر دوربین یک کابل برق مجزا 
مانند آنچه در سیستم آنالوگ به آن اشاره شد کشیده شود. به طور کلی حجم کابل کشی در سیستم 

IP یگر کمتر استاز سیستم های د. 
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به تجهیزات شبکه مانند سوئیچ ، دوربین و یا  RJ45کابل های شبکه توسط کانکتور های شبکه 
NVR  سخت عملیات ، نیاز مورد های کشی کابل و ها دوربین فیزیکی نصب از پس. شوند می متصل 

 .رسد می اتمام به بسته مدار سیستم یک اندازی راه افزاری
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 ؟بسته بی سیم یا وای فای استفاده می کنی نحوه نصب به چه ترتیب است اگر از دوربین مدار 

 
دوربین وای فای برای نصب و انتقال تصویر به تجهیزات ضبط نیازی به کابل شبکه ندارد لذا کاربران 
می توانند به سادگی محل نصب دوربین را تغییر دهند. دوربین بی سیم را در محل مناسب خود نصب 

ه از بستر کن، سپس کابل برق را برای تغذیه دوربین بی سیم بکش ، حال هم می توانی تصاویر را ک
وای فای منتقل می شود از طریق یک دریافت کننده بی سیم ) اکسس پوینت ( دریافت کرده و سپس 

بی سیم دریافت و  NVRمتصل نمایی و یا تصاویر دوربین بی سیم را به صورت مستقیم توسط  NVRبه 
 .ضبط کنی

ین ها و همچنین عدم نیاز سیستم مدار بسته وای فای با توجه به سهولت نصب و امکان جابجایی دورب
 .به کابل کشی همواره در بین مشتریان از محبوبیت ویژه ای برخوردار است
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 اراه اندازی دوربین ه -9
 

پس از نصب و راه اندازی کامل و اتمام کابل کشی ، نوبت به تنظیم نرم افزاری دوربین ها مانند 
ین ، تنظیمات ضبط دوربین ها بر روی تنظیم زاویه دید دوربین ، تنظیم فوکوس و شفافیت دورب

NVR  که چرا. است برخوردار ای ویژه اهمیت از کار از بخش این. رسد می دست این از مواردی و 
 به شب یا روز طول در کیفیت با و مناسب تصاویر ارائه ، مفید بسته مدار سامانه فاکتورهای از یکی

 .آید می شمار
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 :ری مورد نیاز در سامانه دوربین مداربسته عبارتند از افزا نرم تنظیمات مهمترین از برخی
 

  اختصاصIP هبه دوربین های تحت شبک 
 زتنظیم زاویه دید و جهت دید دوربین با توجه به نیا 
 رتنظیم فوکوس و شفافیت دوربین برای تصویربرداری بهت 
  تنظیمات پیشرفته مربوط به تکنولوژی های تصویر مانندWDR  ،۳D-DNR 
 ربوط به تنظیمات مLED بدید در شب دوربین جهت تصویر برداری بهینه تر در طول ش 
 هتنظیمات و پیکربندی سوئیچ های شبک 
 طتنظیم و اضافه کردن دوربین های مدار بسته بر روی سیستم ضب 
  نصب هارد دیسک درونNVR نو تنظیمات نرم افزاری مربوط به آ 
 وی تلفن همراه یا تنظیمات مربوط به انتقال تصویر دوربین ها بر رPC 

 
 

توضیح تنظیمات مربوط به دستگاه از حوصله این مقاله خارج است . در مقاالت بعدی در این مورد **
 **نیز صحبت خواهد شد.

  مطرح کنی. نشانی زیرره این مقاله در خودت را دربا اتنظرسواالت و  میتوانی
/camera-cctv-install-how-https://bikarna.com/learn 
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