
 

 

  وانىاعها الكاميرات
/ إعداد 

 عادل إبراهيم أحمد/          م

داخل شركة تحتوي علً شبكة من أجهزة الكمبٌوتر و  فكرة تنفٌذ شبكة كامٌرات مراقبة
الكثٌر من األجهزة المكلفة و عمل التمدٌدات و  الخ دون إضافة... السٌرفرات و 

 IP Camera التوصٌالت المعقدة فإلٌك الحل وهو
 IP أو الكامٌرات التً تعتمد علً تكنولوجٌا IP Camera االن ٌوجد ما ٌسمً بـ

Address 
 : و من ممٌزات هذه التقنٌة هً

  Wired أو Wireless سواء Router أو Switch االعتماد فً الربط علً أي -
وذلك من عرض و  Software سهولة التحكم فً عرض الكامٌرات عن طرٌق الـ -

 الدرس إن شاء هللا وهو ما سوف أقوم بإرفاقه الحقا فً هذا, الخ ... تسجٌل 
 سهولة التركٌب و التعرٌف -
للعروض الصادرة من الكامٌرات من خارج الشركة و ذلك عن  إمكانٌة المراقبة و المتابعة -

 بعض اإلعدادات البسٌطة طرٌق اإلنترنت و ذلك عن طرٌق
 Ethernet Port وسوف نالحظ خلف الكامٌرا الـ

 Wired ٌمكن تلك الكامٌرا من الربط مع أي راوتر او سوٌتش من النوع وهو ما
 Wireless ولكنها IP Cameraاخري من نفس نوع الـ وهناك كامٌرا

 كامٌرات مراقبة هذا كل تحتاجه من اجل عمل شبكة
 جهاز كمبٌوتر -
 سوٌتش أو راوتر -
 (.D-Link , Axis , Sony, ...etc) من أي شركة IP Camera كامٌرات من نوع -
 Wired ذلك فً حال استخدام الشبكات من نوع و STP أو UTP أسالك من نوع -

 Active Webcam طرٌق برنامج ٌسمً و ٌمكن التحكم فً تلك الكامٌرات عن
 



 انواع الكامٌرات
 Indoor كامٌرات داخلٌه

 Outdoor كامٌرات خارجٌة
 PTZ ومنها متحرك Fixed CCTV ومنها كامٌرات ثابته

 
 

 :الكامٌرات ٌرجى مراعاة األتً عند شراء
 
 : نوع الكامٌرا -

NTSC : ونقٌة صورة ثابتة 
PAL :  صورة متذبذبة عند االضاءة العالٌة…… 

 Television Lines اختصار لـ TVL وتقاس بما ٌسمى دقة الوضوح -
  mm lenses حجم العدسة وتقاس بـ -
 Lux وعمل االنفرارد او االشعة تحت الحمراء للتصوٌر اللٌلً وتقاس بما ٌسمى -
 .M مسافة التصوٌر بالمتر -

 
 أفضل وكبر حجم العدسة كانت الصورة TVL كلما زاد

 كان التصوٌر اللٌلً انقى Lux وكلما قل قٌاس
 

 : طرٌقة ربط الكامٌرات

 
 ٌكون فٌه هارد دٌسك للتخزٌن ودي فً دي او ان DVR اما ربطها على جهاز تسجٌل -1

 خاص للكمبٌوتر PCI DVR اردتم التخزٌن على الكمبٌوتر مباشرة فتحتاجون لكرت
 المكتبً

 
واعرضها على  ربط الكامٌرات عن طرٌق جهاز سوٌتش وٌقوم بتجمٌع الكامٌرات -2

فورٌة ومباشرة واذا  التلفزٌون وبالتالً فلن ٌمكنم هذا الجهاز من التسجٌل وانما مراقبة
 مباشرة الى التلفزٌون كانت لدٌك كامٌرا واحده فقط فلن تحتاج للسوٌتشر ٌمكنك توصٌلها

 
  32 و 16 و 8مداخل و  4 تتعدد سعات اجهزة التسجٌل والسوٌتشر حسب عدد الكامٌرات

 



المتوفرة باالسواق ٌمكن  وتختلف مساحات التسجٌل على حسب الهارد دٌسك االجهزة
   جٌجا باٌت4000 تٌرا باٌت أي 4تركٌب هارد دٌسك مساحة 

 بالنسبة للكامٌرات المتحركه ٌمكن التحكم بها عن طرٌق اجهزة التسجٌل والتً تدعم
 Zoom او ٌمكن توصٌلها بكٌبورد خاص بها للتحكم بالقرب والبعد PTZ كامٌرات

 Focus والتشوٌش والوضوح
وٌمكنك التحكم  ٌمكنك مراقبة موقعك عن بعد عن طرٌق االنترنت والجوال أٌنما كنت
التسجٌل عن بعد وذلك  بالكامٌرات المتحركة وتقوم بالتقرٌب ودوران الكامٌرا وٌمكنك اٌضا

 Real, Static IP خاص بك IP بحجز عنوان
 

  للمنازل IP االعمال فقط والٌسمح مراقبة المنازل والتستطٌع شراء اقصد بموقعك لقطاع
بتركٌب كامٌرات داخلٌه فً المشاغل وغرف الفنادق والشقق المفروشة كما  اٌضا الٌسمح

الشقق المفروشة وصالة افراح نسابٌة سببت لهم مشكلة كبٌرة النهم كانوا  حصل فً احدى
مراقبة مخفٌة وٌمكن حصرها هنا كامٌرات صغٌرة بحجم اإلبهام  ٌضعون كامٌرات

ٌلصق بالجدار وكامٌرات على هٌبة كاشف الدخان والحرارة  وكامٌرات على شكل معطر جو
 بالسقف إلنذار الحرٌق وتكون مثبته

  لذا ٌرجى تفقد مثل هذه االماكن قبل الجلوس فٌها
 

االبواب الخارجٌة للمنزل ٌقوم بتركٌب كامٌرات بوابة والداعً لتركٌب  ولمن اراد مراقبة
 . ربما تكون مكلفة كامٌرات مراقبة

 
هو  - DVR ( Digital Video Recording System ) المتطور والذي ٌسمى ان نظام المراقبة الرقمً

لما ٌتمتع به من خصابص وممٌزات تجعله قادرا - انظمة المراقبة الجدٌدة  احد اهم ركابز
فانه ٌعتبر اٌضا - فهو الى جانب توثٌقه التام لما ٌجري - االحتٌاجات المطلوبة  على تلبٌة

 اذ ٌتٌح النظام الرجوع الى ما سجلته كامٌرات المراقبة عبر- لكل االحداث السابقة  مرجعا
 الى جانب طباعة او نسخ أي من تلك التسجٌالت التً- والٌوم - اختٌار التارٌخ والساعة 

 عادة ما تكون موثقة
 

 ممٌزات هذا النظام

 
متابعه مربٌه بالصوت والصوره من غرفه االداره عن طرٌق  ٌستطٌع النظام تحقٌق افضل 

الشخصى او شاشه التلٌفزٌون عن طرٌق كامٌرات مراقبه حدٌثه  الكمبٌوتر او الكمبٌوتر

  . متعدده جدا تتمٌز بإمكانٌات



 
 
 

ٌمكن تحرٌك الكامٌرات فى كل  تتمٌز هذه الكامٌرات بوجود خاصٌه التحرٌك عن بعد حٌث 
 ) PTZ مودٌل). درجه  360االتجاهات أعلى واسفل وٌمٌنا وٌسارا حتى تصل إلى 

 
 
 

رقمٌا صوت وصوره لفترات طوٌله جدا  ٌتمٌز هذا النظام بخاصٌه التسجٌل لما ٌحدث 
  . وبدقه عالٌه

 
  االتصال والتحكم عن بعد إمكانٌه

 
  . نظام إنظار متكامل بالسرقه 

 

  إمكانٌه العرض على شاشه الكمبٌوتر او على شاشه التلٌفزٌون ؟ 
 

  . كامٌرا 800 ٌمكن التحكم بعدد كبٌر من الكامٌرات داخل هذه المنظومه حوالى 
 

  . (PTZ) ٌمكن من خالل الكامٌرات تحقٌق خاصٌه الزووم
 

  .  مره264ٌمكن من خالل النظام التقاط صوره فوتوغرافٌه وتكبٌرها  
 

الكامٌٌرات أعلى شا ما  ٌمكن من خالل هذا النظام تحقٌق خاصٌه االنذار حٌث ٌتم تثبٌت
  . التحكم بحٌث إذا تحرك هذا الشا ٌقوم النظام بؤرسال إنذار إلى مركز

 
وال عالقه انقاط المراقبه بالنظام  ٌتم التحكم كلٌا داخل غرفه التحكم او الكنترول الرٌسى 

  . نهابٌا
 

  . الكامٌرات فؤن النظام ٌقوم بؤرسال رسابل إنذار إلى مركز التحكم إذا حدث اى عطل فى
 

الكامٌرات وهلى صناعه  ٌتمٌز هذة الكامٌرات بصوره رابعه جدا حٌث أنها من افضل انوع



قامت بتركٌب هذه  وقد قامت هذه الشركه بمشارٌع كبٌره حٌث cnb كورٌه تابعه لشركه
وجمٌع المطارات  المنتجات فى االمم المتحده ومجلس االمن الدولى ونفق طوكٌو الدولى

  االوروبٌه
 

 
 الذكٌة كامٌرات المراقبة

 
ولكننا سنتطرق  .هناك تقنٌات متقدمة ومتطورة فً عالم كامٌرات الفٌدٌو المختلفة

تستخدم  التً ,Smart digital video camera لكامٌرات الفٌدٌو الرقمٌة الذكٌة
 .للمراقبة

– فقًط - تستخدم  , CCTV Camera  جمٌعنا ٌعرف كامٌرات الفٌدٌو العادٌة المعروفة بـ

  .لتسجٌل األحداث وللمراقبة فً معظم المنشآت الحكومٌة والخاصة
 

الحاجة قابمة  تنتشر كامٌرات المراقبة فً أماكن ومرافق عدٌدة لمنع الجرابم، ولكن تبقى
إٌجاد كامٌرات  غٌر أن. إلى العنصر البشري الذي ٌقوم بتحلٌل معطٌات أشرطة المراقبة

سٌسمح بتوسٌع  المراقبة الذكٌة سٌتٌح تخصٌص عدد قلٌل من الموظفٌن لمتابعتها، كما
  .استعمالها فً المرافق العامة

 
ومن أهمها عدم استهالك طاقة كبٌرة كما هو الحال . كثٌرة الكامٌرا الذكٌة لها محاسن

إذ إنها ال تعمل إال عند وجود شخص أو حركة أو  .CCTV Camera بالنسبة لكامٌرات الـ
هناك حساسات تعتمد على . الحساسات ذات التطبٌقات المختلفة ٌوجد فٌها عدد من. صوت
ومن ثم تبدا الكامٌرا فً التحرك تجاه الهدف , األجسام  صممت لكشف حركة, األشعة

ابتعاد الهدف عن نطاق الكامٌرا، فإنها ترسل إشارة إلى  عند. والتركٌز علٌه ومتابعته
 وهذا النوع من الشبكات ٌدعى. الجسم المتحرك وتحدٌد مكانه الكامٌرات المجاورة لمتابعة

Smart Camera Networks شبكات الكامٌرات الذكٌة.  
 

وهذا النوع من الكامٌرات حدٌث  ,هناك نوع أخر ٌعتمد على كشف الصوت ومتابعة مصدره

التعرف على  Voice Recognition إذ إنها صممت بطرٌقة تعتمد على مبدأ. إلى حد ما
نار فإن الكامٌرا تعرف أن  إذا كان هنا إطالق: على سبٌل المثال. مصدر األصوات المختلفة

وإرسال , الصوت ومتابعته ومن ثم تبداء العمل وتحدٌد مكان, هناك صوت إطالق رصاص
  .متابعة مصدر الصوت ومن هنا تتم, إشارة إلى جمٌع الكامٌرات المتصلة بالشبكة



 
لمعرفة نوع المادة المتطاٌرة فً  النوع الثالث من الكامٌرات الذكٌة ٌعمل على حاسة الشم

األبحاث فً هذا . السوابل والغازات المختلفة وقد ُدربت الكامٌرات للتفرٌق بٌن روابح. الجو
نظراً , متطورة وحدٌثة ولكنها تحاط بسرٌة عالٌة وتوجد كامٌرات, المجال متقدمة جداً 

قد توجد هذه الكامٌرات فً . والمنشآت النووٌة الستخدامها فً المصانع الكٌمٌابٌة
وٌمكن استخدام هذه الكامٌرات فً المنشآت . عالٌة ولكنها لٌست ذات تقنٌات, األسواق

  .سامة أو مشتعلة الصناعٌة والتً تنتج غازات أو عناصر
 

ولكنها ستكون باهظة  .ٌمكن تصمٌم كامٌرا تعتمد على نوعٌن أو أكثر من الحساسات
الحل المثالً أن . الذكٌة خصوصاً عند دمجها مع كامٌرات أخرى عن طرٌق الشبكة, التكلفة

شبكة تعمل بطرٌقة مختلفة  كل دابرة. ٌكون عندك عدد من الدوابر التلفزٌونٌة المغلقة
, أال تكون فً أماكن مزدحمة ٌجب: كامٌرات الصوت مثالً . حسب المكان والبٌبة المحٌطة

المداخل الخارجٌة , السرٌة مراكز التدرٌب، الممرات, المدارس, مثل المجمعات التجارٌة
المناسب لتثبٌت هذا النوع من  للمكتبات والمتاحف والمنشآت العسكرٌة قد ٌكون المكان

  .الكامٌرات
 

العادٌة أنها تعمل  CCTV Camera استخدام كامٌرات من المشكالت التً نواجهها عند
فقد نحتاج إلى عدد كبٌر من . الشاشات مهمة صعبة وهذا ٌجعل مراقبة, طوال الوقت

ألن اإلنسان العادي ال ٌمكنه مراقبة أكثر من ثمانً  وذلك, حراس األمن لمراقبة الشاشات
فإنه من , تعمل الشاشة فقط فً وقت وجود الخطر ولكن عندما. كامٌرات فً وقت واحد

  .انتباه المراقب فً أوقات محددة فهً تلفت. السهل مراقبتها ومتابعتها
 

 ألف كامٌرا مراقبة تعمل بمبدأ 15فٌه نحو  من واقع تجربة هناك مبنى خلٌجً كبٌر ٌوجد
ومعرفة , كٌف ٌمكن مراقبة هذا المبنى  ,CCTV Camera Analog الكامٌرات التماثلٌة

 .الحدث اآلنً

  
 

بها  ٌتٌح لك هذا النظام عرض الكامٌرات والتحكم CCTV نظام كامٌرات المراقبة الـ
 والرجوع إلى التسجٌل وحفظه لفترة من الزمان وتستطٌع من خالل برنامج العرض



عند  والتحكم المتطور إن تتحكم بمواقع الكامٌرات على شاشة العرض و إعداد نظام اإلنذار
إلى  حدوث أي طارئ وتحدٌد الفترة الزمنٌة من الٌوم التً ترغب بالتسجٌل بها وباإلضافة

 الكامٌرات ذات الرإٌة اللٌلٌة وهنالك الكامٌرات المتحركة حٌث ٌقوم هذا النوع من
  .الكامٌرات بتوجٌه الكامٌرا إلى المكان الذي ترٌده و تقرٌب األجسام

 
ٌطبق فً جمٌع المجاالت والقطاعات بفاعلٌة ممتازة  CCTV كامٌرات المراقبة ال نظام

 (الدوابر الحكومٌة، المصانع، المستشفٌات، المدارس وغٌرها)مشاكل مثل  وبدون
 

  : الى CCTV ممكن تصنٌف الكامٌرات بالتالً
 
 ..:: DOMEالكامٌرات العادٌة والكامٌرات ال 1

 
 ن المكا التً تتكٌف مع تغٌر شدة أضاءة auto iris الكامٌرات ذات العدسات 2

 
 Day and Night 

 الكامٌرات التً تعمل فً االضاءة الخافتة 3 
 
 . Pan/Tilt/Zoomالكامٌرات المتحركة4 
 
 
 IP67, IP66 UL94 ... والحرٌق الكامٌرات المقاومة للماء والعوامل الجوٌة 5

Water proof, Vandal, fire proof  
 
 
  حامل الكامٌرا والهاوسٌنج 6

 
  .. الكمبٌوتر او السوٌتش الكامٌرات التً ٌتم توصٌلها مباشرة علً 7

 
 VIDEO SERVER DVR االنترنت أجهزة التسجٌل والبث عبر 8

 
 : تقوم هذه األجهزة بالوظابف التالٌة

 



الشاشة بتتابع  اظهار الكامٌرات علً- تقسٌم الصورة الظاهرة علً الشاشة بعدد الكامٌرات

 . زمنً معٌن
 motion detection ,alarm ,PTZ امكانٌات-تسجٌل واعادة عرض لما تم تسجٌله 

camera control . 
وامكانٌة متابعة المكان من أي جهاز فً الشبكة او  توصٌل الجهاز علً شبكة المعلومات

  خارجها عن طرٌق االنترنت
 

 KEYBOARD لوحة تحكم
 

 : للوظابف التالٌة
 

  التحكم فً الصورة المعروضة علً الشاشة
  عمل ذووم/افقً/تحرٌك راسً التحكم فً الكامٌرات المتحركة

 
 MONITOR شاشة العرض

 
 : وتنقسم الى

 
  شاشات ملونة
 واسود شاشات ابٌض

  CHANNEL شاشات اكثر من
 
 
 

 


