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 ایمنی و امنیتیهای  سیستم کتابچه پیشنهادات فنی

 ها و مراکز امن موزه ویژه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 

 تهیه و تنظیم:

 گروه فنی و فروش شرکت مهندسی هوشمند پارس
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 پیام مدیر عامل

 

 

 جناب آقای مهندس ...................

 فينه موزه د پروژه م مدیریت محتر 

 

 با سالم، 

 

م  در   ي مساعدتی  نمود  تا  بتوان و مجموعه مهندسی هوشمند پارس كه چرخ فلک  به اینجانب ز اینا

 م.ییاریتان  نمایم خداوند  را  شاکر و مجموعه محترمتانرسانی  به حضرتعالی  راستای خدمت

ذاشته  و  به   برجا گ و  ارزشمند ی   پر ثمریاد گار  اميدوارم با   همكاری  و  همياری  صميمانه  بتوانيم   

 نوبه خود  روشنی بخش  راه  آیندگان  این مرز  و بوم  باشيم.

 

در این مجموعه تقدیمی سعی شده است  تا  بصورت  شفاف ،  روشن  و  اجمالی، گوشه ای از  

گردد تا  با بهره گيری از   توانمندیهای شرکت مهندسی هوشمند پارس  و شرکتهای تابعه به شما  معرفی

وز دنيا بتوانيم به هم ميهنان عزیز خود یاری رسانده و جایگاه ایران و ایرانی را به جهانيان  ش فنی ر دان

 معرفی نمایيم.
                                                                                                     

 

 

 

 

 ماارادتمند ش                                                                                                       

  حميد رضا احمدی                  
                                                                                                                                                           

 مدیر عامل                                               
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 پیشگفتار:

کمال سپاس و  و اعتمادتان به این مجموعه شرکت مهندسی هوشمند پارس از حسن انتخاب شما 

را فراهم  قدردانی را می نمایيم و اميدواریم با ارائه خدمات شایسته موجبات خوشنودی و رضایت شما

 سازیم.

ی و فروش شرکت مهندسی هوشمند پارس برآن شدیم تا با تنظيم و ارائه کتابچه  تمان فنبا تالش دپار

پيشنهادات فنی و اطالعات فروش ، مقدمات آشنایی هرچه بيشتر شما عزیزان را با این شرکت و خدمات  

 قابل ارائه و اجراء توسط این مجموعه را فراهم سازیم.  

 تند از: يد عباردر این کتابچه می خوانعزیزان  آنچه شما

 

 معرفی شرکت مهندسی هوشمند پارس  •

 دسترسی سيستم کنترل  •

 سيستم دوربينهای امنيتی مدار بسته  •

 ای اعالم و اصفاء حریقسيستم ه •

 انسيستم اتوماسيون ساختم •

 سيستم پارکينگ هوشمند  •
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 پارس هوشمند مهندسی شرکت معرفی -1 فصل 

با  در ایران  HDLبه عنوان دفتر مرکزی کمپانی سهامی خاص ( )  "پارس شرکت مهندسی هوشمند  "

ه هوشمند سازی ساختمانها  و همسو شدن با جدیدترین تكنولوژی  مين ر زفعاليت و ارائه خدمات د هدف

   .تاسيس گردید بهينه سازی مصرف انرژی  های روز دنيا جهت

، آموزش  دازیائه تجهيزات، نصب و راه انمشاوره، طراحی و نظارت، اربه بخشهای این شرکت  فعاليت های

اداری/تجاری  ، زی ساختمانهای مسكونی سا مند جامع در زمينه هوش كارهای ارائه راههمچنين و تخصصی 

 ، درمانی سازماندهی گردیده است .

فروش و   رسمی و انحصاری هتنها و معتبرتـریـن نـمـایـنـد  پارس شرکت مهندسی هوشمند 

دریافت  با مهارت یافته خود ) ارشناسان بهره گيری از کبا می باشد که  ایران در  ، HDLمحصوالت  نصب

 Buildingو نظارت، نصب و راه اندازی ، طراحی  در زمينه مشاوره صلی( های ا  کمپانیرك رسمی مد 

Automation System ، CCTV & IP Camera  ،Access Control و Parking Management System 

همچنين شرکت مهندسی هوشمند پارس به عنوان بخشی   . می پردازده ای به فعاليت بصورت کامالٌ حرف

سترده این هلدینگ آماده ارائه خدمات  ی گيت هادینگ پارس و با استناد به فعالاز گروه مهندسی هل

 گون می باشد های گوناحوزه مختلف در 

 
مهارت یافتگان  الی متخصصين و توان اجرایی بازمينه ای فراهم آورده که با شرکت  در حال حاضر این

ی و همگام ساختن مند سازامر هوش  خود که حاصل تالش چند ساله و کسب دانش و تجربه مفيد در

تجهيزات تاسيسات برق ساختمان با مدرن ترین تكنولوژی های روز دنيا و نياز روز افزون ساختمانها به  
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ه های متعدد ارگانهای  روابط با پروژ ودن هرچه بيشتركنولوژی بستری مناسب جهت مستحكم نماین ت

 د نماید.ایجا  اداری–تجاری  –دولتی ، شرکتها و ساختمانهای عظيم مسكونی  

های باالی مدیران با سابقه و همكاری کارشناسان خبره، متخصص  ها و قابليتاین شرکت با اتكا به توانائی

منابع اطالعاتی خارجی و  تباط نزدیک با ژی و همچنين اررانی در زمينه بهينه سازی مصرف انرو متعهد ای

و ارتقاء سطح بهره وری در   باال بردن دانش فنی  استفاده از تجارب بسيار مفيد و گرانبهای آنان، سعی در

 . نموده استایران پهناور  کليه ساختمانهای
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 ی موزه بررسی نیاز های اولیه در ساختمان ها -2 فصل 

عرضه فرهنگ، هنر و ارزشهای تاریخی یک  نمایشگاه های ی از مهمترین یك ان موزه ها هميشه به عنو

 در آن یافت. از این رو هميشه اشياء یک کشور را خته می شوند که می توان در آن قدمت ملت شنا

 می باشد. رود خدشه به آن ها غير قابل جبران در آن نگهداری می شود که هر گونه وهایی گرانب

یه های ملی  ماو غير قابل جایگزین بودن آن ها که غالبا سراز حيث اهميت و ارزش اشياء داخل موزه 

و در ادامه سيستم های کنترلی فضای  د ت اول قرار می گرویلدر اویمنی امنيتی و اسيستم های هستند 

شياء در صورت عدم  وی ابر رکه می تواند آثار مخربی طوبت محيطی به منظور مدیریت دقيق دما و ر

 يرد. در اوليت قرار می گکنترل دقيق را بوجود آورد 

كن  د که آثار در بهترین وجه ممی می تواند به غایت خود برس اشياء موزه زمانو آثار  تاثير گذاری همچنين 

د  در معماری می توان به نمایش گذاشته شود. استفاده از نور پردازی های خاص و یا تعریف فضا بندی ها

قيق است که الزمه استفاده از سيستم های  ند کنترلی دامور نيازم تمام اینو ه باشد نتایج شگرفی داشت

 ند.  کتمان را در بحث روشنایی مشخص می  مدیریت ساخ

زمان ایجاد محيطی متبوع برای بازدیدکنندگان اموری  یریت دمای محيطی با حدف حفظ آثار و هممد 

موثر بوده و بی توجهی  خ ر و تاریرهنگ و هندکنندگان و اشاعه فداد بازدیافزایش تعاست که می تواند در 

 فی خواهد داشت.به آن ها تاثيرات من

خدماتی و پارکينگی نيز   مایشگاه دارای فضا های اداری، تجاری، ساختمان های موزه عالوه بر بخش های ن

 شود. ن می بایست دیده می باشد که کنترل این بخش ها نيز در طرح های کال
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 دسترسی کنترل سیستم -3 فصل 

ی مختلف  زمند کنترل تردد پرسنل و بازدیدکنندگان به بخش هاموزه نياحفاظت فيزیكی در فضای 

منظور از یک سيستم  ی نماید. از سيستم های کنترل تردد را الزامی مساختمان می باشد که استفاده 

ایی به جایگزینی یک قفل و کليد  کنترل دسترسی سيستمی است که بر پایه یكی از مكانيزم های شناس 

 د مكانيكی می پرداز

به  يستم های کنترل دسترسی این امكان را به مدیریت ساختمان می دهد تا از ورود افراد نا خواسته س 

 برخی بخش های حياطی ساختمان جلوگيری نموده و بروز برخی مشكالت احتمالی جلوگيری نماید.با

ره و  هچنگشت، تشخيص ختلف مانند کارت های هوشمند، اثر اتوجه به گسترش تكنولوژی روش های م

 مواردی از این قبيل می تواند ابزاراتی جهت کنترل تردد محسوب شود.  

 سی  ات  سیستم کنترل دسترمعرفی ساختار و تجهیز -3-1
سيستم کنترل دسترسی با وجود تنوع باال در خصوص انواع روش های تشخيص در نهایت دارای یک  

 يم بندی کرد. سقمرحله ت  3می باشد که این ساختار را می توان در  ساختار مشترك 

 شناسایی افراد  -3-1-1

 آن اشاره می شود صورت پذیرد.  شناسایی افراد می تواند توسط تكنولوژی های گوناگون که در زیر به

 استفاده از رمز    -3-1-1-1

درب ها به صورت   ساده ترین روش موجود در شناسایی افراد وارد نمودن کد می باشد که غالبا در روی 

که به دليل امكان شناسایی رمز توسط افراد مختلف روشی امن   دقفل های رمز دار استفاده می شو

 محسوب نخواهدشد.

  RFIDکارت های    -3-1-1-2

کارت ها دارای یک ریز تراشه داخلی بوده که می تواند اطالعاتی را به صورت کد در خود جای دهد.  ن ای

ی وی نيز  س رشود و بر اساس برنامه ریزی سيستم ميزان سطح دستبرای هر فرد یک کارت تعریف می 

برای  می توان به قابليت تعریف چندین سطح دسترسی  RFIDتعيين خواهد شد. از ویژگی کارت های 

اطالعات پرسنلی ، نام شرکت و سهولت استفاده و برنامه ریزی  مناطق مختلف، امكان چاپ اطالعات مانند 

 اشاره نمود. 
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 RFID  یها  کارت  صیتشخ  یها  ستمیس  نمونه:1-3شکل  

 

 اثر انگشت   -3-1-1-3

سيستم  اثر انگشت را به عنوان اطالعات شناسایی در با استفاده از حسگر های بيوالكتریک می توان

ن اطمينان را داشت که  کنترل دسترسی تعریف کرد. با توجه به تفاوت ميان اثر انگشت افراد می توان ای

هم یكسان نبوده و امكان تقلب در آن وجود ندارد. این روش به وفور در حال   اهيچ دو نمونه اثر انگشت ب

 ترل دسترسی و حضور و غياب مورد استفاده قرار می گيرد. حاضر در سيستم های کن

ء استفاده وجود  امكان سرقت کارت و سو RFIDاین است که در روش  RFIDمزیت این روش بر روش 

 صادق نيست.  تشاین امر در خصوص اثر انگ  دارد و

 
 انگشت  اثر صصیتشخ یها  ستمیس  نمونه:2-3شکل  

 تشخیص چهره  -3-1-1-4

همانند تشخيص اثر انگشت ، تشخيص چهره یكی دیگر از روش های نوین در کنترل دسترسی ها می  

 ح امنيتی باالیی بر خوردار است.باشد که از سط
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 چهره  ییشناسا یها  ستمیس  نمونه:3-3شکل  

يق موارد فوق جهت باال بردن سطح امنيت سيستم استفاده  دسترسی غالبا از تلفدر سيستم های کنترل 

 تفاده به صفر برسد. می شود. این امر موجب می شود امكان تقلب و یا سوء اس 

  پردازش اطالعات -3-1-2

ط به هر شخص و سطوح دسترسی وی به صورت نرم افزاری تعيين و ذخيره می گردد. با  وباطالعات مر

ط یكی از ابزار شناسایی ، سطوح دسترسی تعيين شده برای وی بررسی و اقدام الزم در  شناسایی فرد توس 

 مجزا باشد.  اند دارای دو حالت متمرکز و یامی پذیرد.سيستم پردازشی می تو این خصوص انجام 

تم متمرکز از یک کنترلر اصلی جهت ثبت داده ها و سطوح دسترسی استفاده می شود . سيستم  سيدر س 

ایی فوق به عنوان ورودی و رله های داخلی آن جهت فرمان به انواع قفل های الكتریكی به  های شناس 

  ه در شكل زیر نمون پردازش ها در آن صورت می گيرد. ی در نظر گرفته می شود و کليه عنوان خروج

 هایی از انواع کنترلر های متمرکز نشان داده است. 

 
 کنترلر متمرکز  نمونه:  4-3شکل  

 ویژگی های کنترلر متمرکز فوق را می توان به صورت زیر نام برد. 

 پردازنده مجزا. نياز به هاست و سرور افزایش سرعت پردازش و بدوندارای پردازنده داخلی جهت  •

نرم افزار   جهت انتقال اطالعات با سایر کنترلر ها و TCP/IPو  RS485پشتيبانی از دو پروتكل  •

 های مانيتورینگ.

رخداد در   100000و  RFIDکارت 30000اثر انگشت، 3000امكان تعریف و ذخيره سازی  •

 سيستم.
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 ه شد.رای شناسایی که در باال به آن ها اش نواع سيستم هاامكان اتصال ا •

 دارای رله خروجی جهت فرمان به قفل برقی و فعال سازی آالرم .  •

 يت در و کليد خروج. دارای ورودی جهت بررسی وضع •

 دارای مدل های متنوع جهت کنترل یک تا چهار در به صورت مجزا. •

 ی مختلف در مواجه به کاربران مختلف.دارای امكان برنامه ریزی متنوع جهت عملكرد ها •

 سنسور جهت بررسی وضعيت درب.  لامكان اتصا •

 امكان مانيتور وضعيت درب از طریق نرم افزار های مانيتورینگ. •

  بکهار شساخت -3-1-2-1

ساختار اتصال تجهيزات کنترل دسترسی به یكدیگر و نيز با سيستم های شناسایی، قفل ها، دوربين ها و  

 شكل نشان داده شده است. سيستم مانيتورینگ در 

 
 اتصاالت  نحوه  و  شبکه  ساختار:5-3شکل  

 

 ارسال فرمان های خروجی  -3-1-3

نوع کنترلر انتخاب شده پس از شناسایی فرد و بررسی دسترسی توسط سيستم نوبت به اجرای   جه بهبا تو

موجود در   باز شدن آن می باشد. این فرمان ها توسط رله هایفرمان باز شدن درب و یا جلوگيری از 

 کنترلر ها صورت می پذیرد که به قفل درب ها داده می شود و آن ها را کنترل می کنند.

ع مختلف قفل های برقی که بر روی درب های چوبی و فلزی نصب می شوند، راهبند، درب های  واان

ی  ج وی توانند از جمله تجهيزاتی باشند که از طریق خر شيشه ای برقی و درب های پارکينگی همگی م

 کنترلر ها فرمان پذیرفته و کنترل شوند. 
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 نرم افزار مانیتورینگ و کنترل  -3-1-4

دسترسی در اختيار مدیر ساختمان قرار می دهد   ناتی که سيستم کنترلیكی از مهمترین امكا

ر کنترل دسترسی به شرح زیر می  مانيتورینگ وضعيت بخش های مختلف می باشد. ویژگی های نرم افزا

 باشد.

 قابل فهم برای کليه کاربران و امكان درج اطالعات به سادگی.  و ظاهر ساده  •

 گشت جهت تعریف کاربر.امكان اتصال سيستم شناسایی اثر ان •

 امكان درج تصویر اشخاص در فرم اطالعات و نمایش تصویر وی در زمان بررسی وضعيت فضا ها.  •

 ل سازی ویژگی مورد نظر. اعدر با کليک بر روی هر در و ف  ا و آالرم ها ی هرامكان کنترل درب ه •

 امكان برنامه ریزی ساده و انتخاب سطوح دسترسی.  •

 بان از اطالعات.امكان ایجاد فایل پشتي •

 ثبت تمامی رخداد های سيستم جهت بررسی های آینده با قایليت جستجوی یک شخص خاص.  •

 های امنيتی.  قابليت ارتباط با سيستم دوربين •

 طریق اینترنت .  زاقابليت بررسی و مانيتورینگ سيستم  •

 امكان نمایش نقشه ساختمان و افراد هر بخش از ساختمان ) مشابه تصویر(  •
 

 
 ستميس در شده ثبت ادرخد و نظر مورد رشخصیتصو ساختمان، نقشه شینما شامل نگیتوريمان افزار نرم: 6-3شكل 

 

 

ت هر در به صورت آنالین مطابق تصویر زیر نمایش داده خواهد شد. که  ير هر بخش از ساختمان وضعد

 ر می شوند.این وضعيت ها شامل موارد زی

 

 فعال شدن آالرم درب  •

 باز بودن درب  •

 زمان بسته شدن در  •
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 بسته بودن درب  •

 نقص فنی در سيستم  •

 نصب نبودن سنسور درب  •

 ب بودن در غير فعال •

 
 .افزار  نرم  در  درب  تیوضع  نیآنال   شینما:  7-3شکل   •

 کنترل سطوح دسترسی آسانسور ها  -2-3

آسانسور در کل ساختمان، با استفاده از سيستم کنترل دسترسی آسانسور می توان   وجه به وجود ت با

که از   هایی تعریفمحدود و کنترل نمود. در این سيستم بر اساس تردد افراد را در بين طبقات مختلف 

د که در زمان  دسترسی ویژه ای داده می شو بازدیدکنندگانپيش صورت می گيرد به هر فرد، پرسنل و یا 

نسور تنها دستيابی به طبقه های مجاز ميسر خواهد شد. این سيستم بر روی هر آسانسوری  ورود به آسا

 .می باشد  ر وده و از نظر کاهش ترافيک آسانسور ها بسيار موثقابل پياده سازی ب

 نفر رو ورودی گیت های  -3-3

 

توان از گيت های ترددی استفاده  ودی و خروجی های موزه جهت مدیریت دقيقتر ورود افراد می در ور 

 شخيص افراد را توسط هر یک از روش های فوق الذکر انجام دهند.نمود که می توانند کار ت
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سرور کنترل تردد متصل می باشد و به صورت آنالین  ترل تردد به تجهيزات کنن گيت های تردد همچو

 يد شخص از ورود جلوگيری خواهد کرد . تمامی تردد ها را بررسی و چک کرده و در صورت عدم تای 

 دی خودروگیت های ورو -4-3

ودرو  نگ مجتمع می توان از گيت های مدیریت ورود خ کيمدیریت ورودی خودرو ها به فضای پاررای ب

راد دارای مجوز را انجام  شناسایی اف RFIDو یا کارت های  UHFود که با استفاده از تگ های استفاده نم

شت و کليه رخداد ها را  رودی های خودرو در ساختمان نيز نظارت کافی دای و رو  دهد و می توان بر مي

 ثبت نمود. 
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 ی تردد خودروسیستم های امنیت -5-3

های   اشد. استفاده از آینهتی باالیی برخوردار باهميموزه می تواند از درجه ورود خودرو ها به فضای 

گ و یا ورودی ساختمان،  ت های کنترل تردد در پارکيذ، بولهای غير قابل نفو بررسی خودرو ، راه بند 

فضای موزه   می توان به افزایش امنيت اردی است که از جمله مو درو ها همهزیر خودوربين های نظارت 

نمونه برخی محصوالت   گيرد کمک نماید.ر رات الشعاع ق حدرو های مشكوك تخو  ی تواند با ورودکه م

 ئه در این بخش در ادامه تقدیم می گردد قابل ارا
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 ه حب و اسلبمامنیتی کنترل سیستم های  -6-3

ش هر موزه و تجهيزات موجود در آن به تيم های  با توجه به سطح ارزنيت موزه ها غالبا مدیریت ام

ده می شود که استفاده از سيستم های کنترل تجهيزات وارد شده  جه های مختلف دا مختلف امنيتی با در

در   X-RAYه افراد بررسی شود. استفاده از تكنولوژی های به موزه می تواند توسط این تيم ها به ازای هم

 های مختلف تاثير گذار باشد. ح و تجهيزات نامتعارف می تواند در ورودیانواع سال ص ورود تشخي

 
حه سرد در ورودی می تواند به صورت گيت  ص فلز برای شناسایی اسلهمچنين دستگاه های تشخي 

 كتور های ساده مورده استفاده قرار گيرد دیتیا های تشخيص فلز 
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 مع بندی  ج -7-3

امنيت در تجهيزات  موزه و به منظور افزایش سطح ساختمان با توجه به ویزگی های مورد نظر در 

ه  ، کارت و تشخيص چهر نظير اثر انگشت کاربران مان اکسس کنترل استفاده از چند روش تشخيص همز

 . مورد انتخاب قراردادرا می توان 

یسه با  در مقادور از درب ها نصب می شوند ر فضایی های مرکزی که د ز طرفی استفاده از پردازش گرا

، وروردی های  هاهای محلی برای فضاهای با امنيت باال نظير ورودی سالن های موزه، انبار تردد  کنترل

ورودی بخش های اداری یا اتاق  ر يت پایين تر نظيو برای فضا های با درجه اهم پيشنهاد می شود اصلی 

 . توصيه می گردد Stand Aloneان سيستم های کارمند 

ای نفر رو  ودی هورسالح و تجهيزات ممنوعه در ب، استفاده از انواع سيستم های امنيتی تشخيص بم

 . يه می شود درو توصورودی های خو یا 
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 (CCTV)وربین های مدار بستهد -4 فصل 

و اسناد  از گذشته تا به امروز نگهبانی و پاسداری از بناها و اماکن عمومی و خصوصی که در آنها اشياء

خود در تمامی   قيمتی نگهداری ميگردد از اهميت باالیی برخوردار هستند. این اماکن با گستردگی خاص

استراتژیک موجب ميگردند تا تمهيدات خاصی در بوجود  زمينه های شهری، مالی، نظامی ، سياسی و 

اری از اماکن نياز به  آمدن امنيت و حفاظت برای این اماکن در نظر گرفته شود. از سوی دیگر در بسي

برقراری سيستم نظارتی ميباشد تا بتوان با نظارت بر عملكرد زیرمجموعه های سيستم که خود ميتواند  

مل محيطی متغير، عوامل مكانيكی همچون ماشين آالت موجود در یک خط  بر عوامل انسانی، عوا مشتمل 

مانند دام و طيور و انواع مختلفی از   توليد و یا حتی عملكرد نظارتی بر وضعيت زیست محيطی جانوران

هایت  این دست مثالها باشد، بتوان بطور کامل و جامع به کنترل تک تک فرآیندها پرداخت تا در ن

 ه خروجی مطلوب خود دست یابد.مجموعه بتواند ب 

 

و  الزم بذکر است که گستردگی برخی از سيستمها نيز باعث ميگردد تا بجای آنكه بخواهيم با صرف وقت 

ات  نيروی انسانی بيشتر نظارت را بصورت کامل انجام دهيم، بتوانيم با استفاده از یكسری از تجهيز

صورت متمرکز و از یا چند نقطه، از نزدیک یا دور به  هوشمند عالوه بر باال بردن سرعت عمل در نظارت، ب

تم ارائه داشته و  محل مورد نظر عمل نظارت و اعمال فرامين را در جهت رسيدن به هدف مشخص سيس

 براحتی و با کمترین هزینه به اهداف خود نائل آیيم. 

مختلف مورد استفاده  یكی از راههایی که در جهت ایجاد سيستم نظارتی و امنيتی در اماکن و مكانهای 

قرار ميگيرد استفاده از تجهيزات ضبط و پخش تصاویر بصورت زنده و در لحظه ميباشد که به آن سيستم  

( گفته ميشود. در این سيستم با نصب یكسری دوربينهای خاص با قابليتهای  CCTVدار بسته ) دوربين م

و برقراری یک شبكه انتقال   -شد  که در ادامه در مورد هریک به تفضيل توضيح داده خواهد  -مختلف

در   تصویر و برقراری مرکزی جهت ضبط، کنترل و نظارت بر دوربينها ميتوان بدون نياز به حضور فيزیكی

 هریک از محل های مورد نظر براحتی بر تمامی آنها تسلط داشت.

یک یا چند پروسه  الزم بذکر است که تصاویر ضبط شده آرشيو ميگردند و خود ميتوانند اسنادی از وقوع  

مطلوب ویا نامطلوب باشند. با استفاده از برنامه های کاربردی ميتوان بر روی هریک از تصاویر ضبط شده  

 ایی را انجام داد تا بتوان به کوچكترین زوایای وقوع حادثه در پروسه یا محل تحت نظر پی برد. پردازشه
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 انواع دوربینهای دیجیتال: -4-1

 بطور کل دوربينهای تحت شبكه با توجه به عملكرد آنها به سه دسته زیر تقسيم ميگردند:

 دوربين های تحت شبكه ثابت -

 دوربين های تحت شبكه ثابت دام  -

 PTZای تحت شبكه ين هدورب -

 شبکه ثابت :دوربینهای دیجیتال تحت  -4-1-1

این دوربينها شامل یک بدنه و یک پایه جهت استقرار دوربين ميباشد. این دوربينها شباهت ظاهری 

زیادی با دوربينهای آنالوگ داشته و در بعضی از اماکن که نياز به رویت دوربين جهت رعایت نكات 

وربين قابل تعویض بودن لنز آنها  يار پرکاربرد ميباشد. امتياز دیگر این نوع د نظارتی می باشد بس -حفاظتی

 ميباشد که دست کاربر را جهت استفاده از بهترین و موثرترین لنز باز ميگذارد. 

ارد  ودر بعضی از مكانها که آلودگی، باران و یا مواردی از این قبيل شرایط که ميتواند به دوربين صدمه 

 ن از دوربين بيشترین حفاظت را انجام داد. استفاده ميگردد تا بتوا HOUSINGهایی بنام نماید از جعبه 

 
  

 

 

 دوربینهای دیجیتال تحت شبکه ثابت دام : -4-1-2
می باشد که از یک حفاظ کروی و یک دوربين ثابت تشكيل شده   Mini Domeنام دیگر این دوربينها 

ز مزایای  ه و پس از تنظيم آنرا ميتوان ثابت نمود. ااست. این دوربينها قابليت چرخش به هرجهت را داشت

این نوع دوربين آن است که ساختاری یكپارچه و مستقل دارد و این خود باعث ميشود که افراد متفرقه  

نتوانند آنرا دستكاری نموده و یا جهت آنرا تغيير دهند. اما از معایب این دوربينها لنز غير قابل تعویض آن  
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اد لنز باید بگونه ای باشد که در پوشش کروی این  ی از آنها اگر بتوان لنز را تغيير داد ابعميباشد و در برخ

 نوع دوربين جا گردد. 
 

 

 : PTZدوربینهای دیجیتال تحت شبکه  -4-1-3

این دوربينها قابليت حرکت افقی، عمودی و همچنين زوم اپتيک و دیجيتال بصورت کنترل دستی و  

نماید. این دوربينها  ميتواند افراد را تعقيب  PTZدستی، یک دوربين  اتوماتيک دارند. در حالت کنترل

درجه ای بصورت کامل هستند و در کل برای حرکت   360جهت دید مشخصی دارند و فاقد امكان حرکت 

 برار ميباشد.  26تا   18اتوماتيک دائمی ساخته نشده اند. زوم اپتيک این دوربينها نيز بين  
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 صویری یستم های نظارت تاری در سهای نرم افزویژگی   -4-2

ی بایست ویژگی های سخت افزاری و  ياز مخت افزای، بر اساس نژگی های س انتخاب ویاز پس 

 . نظارت تصویر مورد بررسی و سنجش قرار دادم سرویس ها مختلفی را بر روی سيست

 خیره تصاویرذ -4-2-1

اجرا می شود و مدت   سرور ها ها یا بر روی  (NVRذخيره تصاویر بر روی ذخيره ساز های تحت شبكه )

کدگذاری تصاویر و نيز کيفيت تصویر دوربين و در نهایت حجم  زمان ذخيره سازی با توجه به کيفيت 

تعریف شده جهت  وط که عالوه بر این موارد شرد متغير باشد ستگاه های ذخيره ساز می توانحافظه د

د بود  حرکت نيز بر این امر اثر گذار خواهدر زمان شناسایی یا ذخيره  real timeذخيره سازی به صورت 

کت  ی تخصصی شريم ها توسط تتبط است حاسبه زمان ذخيره سازی به موارد گوناگونی مررو ماز این 

 هوشمند پارس و با توجه به خواسته پروژه قابل اجرا خواهد بود 

 شمارش افرادس سروی -4-2-2

تصاویر قابليت شمارش تعداد افراد وارد و   سل جدید دوربين های مدار بسته با کمک نرم افزارهای آناليزن

 .حساب می آید  به وعه را به ما می دهند و این یک ویژگی مهم برای آمارگيری خارج شده به مجم

تواند  می در ساعات مختلفی از شبانه روز  بازدیدکنندگاندانستن آمار و اطالعات دقيقی از ميزان تردد 

ن وقوع  ات متناسب با نياز مشتریان داشته باشد. همچنيکمک شایانی به نحوه مدیریت و ارائه خدم

م های پردازش تصویر جهت نظات بر سيست وجود ضرورت بر نيز…حوادثی مانند زلزله آتش سوزی و 

 می افزاید.  موزهرفت و آمد در 
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نرم افزار های تجزیه تحليل تصاویر در دوربين های مداربسته دارای الگوریتم های خاصی هستند. توسعه  

دهندگان این نرم افزار ها با تعریف پارامتر های مختلفی برای سوژه های تصویری مختلف اعم از انسان،  

ای انسانی طول عرض شانه های  ی کنند. برای مثال برای سوژه هم مشخص را  آن کارکرد  نحوه …اشيا و

در نظر می گيرند و یا کاراکتر های دیگری از جمله پرداختن به ظاهر کلی افراد مانند داشتن دو دست،   را

 د گيرن می  نظر  در  را  …دو پا و  
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 تشخیص چهره س یسرو -4-2-3

در اغلب سرویس های نظارت تصویری این امكان دیده شده است و به عنوان یک سرویس مجزا ارائه می  

ه در شناسایی تعداد دفعات حضور یک شخص در زمان  ای تشخصی چهرشود. مزیت استفاده از سرویس ه

گان می باشد. این  نند و سفيد از پرسنل و بازدید ک ياه همچنين ایجاد ليست های س های مختلف و 

سایی  ازه را می دهد که کوچكترین مورد مشكوك در موزه را شناتيم های امنيتی این اجسرویس به 

 ند.  را بی اندیشای آن تمهيدات الزم نموده بر
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هستند  صورت لحظه ای در حال تغيير  ای که بهربين های مداربسته از طریق نظارت بر دوشناسایی افراد 

قيم نمایشگر ها کاری غير ممكن می نماید که سيستم های  مشاهده مستتوسط نيرو های امنيتی و با 

 . اند پردازش تصویر و تشخيص چهره این موارد را سهل نموده  

رد مشكوك نمایش  سه و در صورت وجود مو ذخيره، مقای، را شناسایی این الگوریتم ها با سرعت باال تصاویر 

ه شدت بيشتر بوده و می تواند با اتصال به  با تشخيص انسان بن سيستم در مقایسه می دهند. دقت ای

 د.ماینه ایجاد نمدیریت بهيسوطی برای  گزارشات مبمختلف داده کاوی ی سامانه ها

می تواند آالرم های مختلفی نظير، تشخيص  ی تشخيص چهره برای فضای موزه استفاده از سامانه ها

دئو های مرتبط را پيش بينی کرد .  ر و وی، تشخيص چهره های غریبه و نمایش تصاویچهره های غير مجاز

ذخيره سازی و  ا ر رميليون نف 2کت می تواند تصاویر  ی تشخيص چهره قابل ارائه توسط این شرسيستم ها

 چهره اقدام نماید.  24ید و همچنين در هر ثانيه به تشخيص ش نماپرداز

 پالک خوانس سروی -4-2-4

دوربين های با قابليت پالك خوانی، دوربين های مداربسته تخصصی هستند که دارای یک نرم افزار  

تم های  سيسداخلی برای شناسایی و ضبط پالك خودرو ها حتی در هنگام حرکت هستند. تجهيز 

دوربين های تشخيص پالك امكان تجزیه و تحليل و ضبط پالك وسایل نقليه را در هر   ترافيكی توسط 

شرایط چالش برانگيزی اعم از آب و هوای بد، سرعت باال و مشكالت مربوط به تداخل نور چراغ ماشين ها  

 .دميسر می ساز
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خودرو های دارای مجوز مورد استفاده قرار  رکينگ ها جهت شناسایی یس می تواند در ورودی پااین سرو

 گيرد 

 جمع بندی  -4-3

سخت افزاری  نياز تعریف شده در هر یک از نقاط موزه و بسته به کاربری آن ویزگی های با توجه به 

  ب تهيه می دوربين مناس خاب می شوند ونهایتا بر اساس برند های مورد نظر سته انتدوربين های مدارب

ر گرفته  نظ  ز است در الیه نرم افزار درشود و می بایست سرویس های مختلفی که بر روی دوربين ها نيا

 شود.

هداری  نگ ساز تاثير گذار خواهد بود و خيره طعا انتخاب زمان آرشيو تصاویر در انتخاب سيستم های ذق

 .ذخيره ساز های پشتيبان می باشد نظير   آرشيو ها با توجه به زمان تعریف شده تعيين کننده سایر ادوات

ر معنی دار از داده های  به منظور استخراج اطالعات و آما Deep Miningاستفاده از تكنولوژی های 

یتی در جهت  منيتی و مدیرمی تواند در مدیریت ساختمان تاثير گذار باشد که از نظر ا نظارت تصویری 

 د بهبود موثر خواهد بو
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 سیستم های اعالم و اطفاء حریق -5 فصل 

و وظيفه  موزه جزء الینفک ساختمان می باشند و اطفاء حریق در ساختمان های اعالم ای سيستم ه

نياز به  تر عا به منظور حفاظت دقيق . قطعهده دار خواهند بودحفاظت ساختمان و اشيا در مقابل آتش را 

ذیز الزامی است که نتيجه آن مشخص شدن محل دقيق بروز حادثه  اده از سيستم های آدرس پاستف

 آیند های اطفاء و تخليه بسيار تاثير گذار است. خواهد بود که در اجرای فر

 ر و نرم افزار اعالم حریقسخت افزا -5-1
 

 باشند:س پذیر سنسور های مختلفی قابل استفاده می در سيستم های آدر

 شخيص دود تسنسور های  •

 حرارتافزایش سنسور های تشخيص  •

 ویژه سنسور های تشخيص دمای   •

 آتش  ر های تشخيصسنسو •

 سنسور های تشخيص نشت گاز طبيعی  •

 سنسور های ترکيبی  •

 
کنترلر های مرکزی اعالم حریق  و شاسی های آدرس پذیر به  آژیر ها های به همراه  تمامی این سنسور  

از طریق نرم افزار های مدیریتی این سيستم ها را تحت مانيتور   متصل می شوند و به سادگی می توان 

 اد قرارد
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تاریخچه  نمایش داده می شود و همچنين  Live در نرم افزار های مانيتورینگ کليه رخداد ها به صورت

 می گردد.کليه اتفاقات ذخيره 

 
 

اهر های متنوع گرافيكی به صورت دو بعدی و سه بعدی استفاده نمود که نمونه  در نرم افزار می توان از ظ

 شده است نمایش دادهمه ر ادانمایش سه بعدی د
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 سخت افزار های اطفاء حریق  -5-2
 

در   . فا در دستور کار قرار گيردق و قطعی بودن محل آن نياز است اجرای اط پس از مشخص شدن حری

ش می توان  و مه پا ( FM-200)از سيستم های محتلف آبی، گازی  ساختمان موزه با توجه به جنس اشيا

ها و گازی در بخش هایی که  نگ ر پارکيفاده از سيستم های اطفاء آب داستفاده کرد. برای مثال است 

 د.  اشياء موزه نظير تابلو ها و ... نگهداری می شود توصيه می شو
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با ویژگی های  ص خود هستند و متناسب اهر یک از این سيستم ها دارای تجهيزات منحصر به فرد خ

نواحی که در آن اعالم  ی سناریو های اطفا در اجرا .ی شوند خاب مبخش های مختلف موزه طراحی و انت

حریق تایيد شده است می تواند به صورت خودکار از طریق سنسور ها و یه به صورت دستی انجام شود.  

  اطفاء در صورت نياز فرمان داده و در سناریو های  واند به سيستم هایمی ت BMSنين سيستم های هم چ

   .شود  اطفا این بخش نيز مدیریت

 جمع بندی  -5-3
ياز های موجود در بخش های  حی ویژه بر اساس نستم های اعالم و اطقاء حریق نيازمند طرااجرای سي

د که به  ختلف موزه می باشد و سيستم های اعالم حریق آدرس پذیر این قدرت را به مدیران خواهد دام

 این بخش نظارت داشته باشند. صورت دقيق و حساب شده بر

م حریق با سایر سيستم ها نظير آسانسور ها، سيستم های کنترل تردد، دوربين  ادغام سيستم های اعال 

در الیه های نرم  كی ساختمان الكتریكی  و مكانيدر راستای تاثير گذاری آن بر سایر اجزای های نظارتی 

 قابل تعریف می باشد   BMSخش در ب   افزاری و
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 امنیتی هوشمندسیستم -6 فصل 

یكی از کاربرد های سيستم هوشمند ایجاد فضای امنيتی در ساختمان های مختلف می باشد که این  

. برای آشنایی بيشتر با راهكار های هوشمند  می گيردساختمان های موزه مورد تاکيد قرار موضوع در 

   موارد زیر و نحوه کار سيستم بيشتر شرح داده شودنياز است  HDLامنيتی 

 موارد امنیتیتشخیص   -6-1

.  می تواند از طریق سنسور های مختلف صورت پذیرد يتی تعریف شده در سيستم شناسایی موارد امن

داول در  یا سنسور های سنتی متدو صورت هوشمند تحت شبكه سنسور های قابل استفاده می توانند به 

 .بپردازند بازار به کار گرفته شده و به تشخيص رخداد های امنيتی 

که از تكنولوژی های مختلف  متنوعی در اولين الیه و در ورودی ها می توان از سنسور های حرکتی 

، PIRبر اساس  سنسور های تشخيص حرکت HDLصوالت استفاده می کنند بهره گرفت. در مح

  صر به فردی هستند ک دارای ویژگی های منحاولتراسونيک، مایكرویو و داپلر وجود دارد که هر ی

در پرخی پروژه   زری نيز می تواند استفاده شود.همچنين سنسور های نوری همچون مادون قرمز یا لي.

 شوند که تحرکات پيرامونی را بررسی می کنند. رادار تعبيه می  ظير مراکز نظامی سنسور های های امن ن

.  سقف و کاربری متفاوت خواهد بودع متناسب با محل قرار گيری سنسور، ارتفا انتخاب نوع سنسور ها

چ  بجایی، ميكروسویيشكست شيشه، جابرای استندهای نمایشی و ویترین ها از سنسور های ثال برای م

 . های مخفی، سنسور های مگنت استفاده می شود

يرد و برای  كست شيشه مورد استفاده قرار می گدرب های شيشه ای سنسور های ش در صورت وجود 

 ید. در نقاط احتمالی می تواند به موضوع امنيت کمک نما  بررسی ورود از طریق تونل سنسور های لرزش 

در سيستم هوشمند امنيتی پيشنهاد  در مجموع سنسور های زیر را می توان برای بررسی شرایط امنيتی 

 داد. 

 PIRسنسور های حرکتی بر پایه   •

 Ultrasoundسنسور های حرکتی بر اساس تكنولوژی  •

 Dopplerو  Microwaveاساس تكنولوژی  سنسور های حرکتی بر •

 Laserو  IRوژی های بور از خط بر اساس تكنولسنسور های نوری و ع •

 های شناسایی پيرامونی رادار •
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 سنسور های شكست شيشه  •

 لرزش  سنسور های  •

 های مگنت سنسور •

 ( ميكرو سویيچ)  جابجاییسنسور های  •

   

 

 
 

تكنولوژی تشخيص حرکت را به صورت همزمان داشت که  در سنسور های هوشمند گاها می توان چند 

نسور های  در برخی س داشته باشد. برای مثال  در عملكرد تشخيصی سنسور ها تاثير مثبت می تواند 

HDL  تكنولوژی هایPIR   وUltrasound دیگر ترکيب شده اند با یك. 
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 آدرسپذیر هوشمند  کنترلر مرکزی امنیتی  -2-6

یک کنترل مرکزی برای سيستم امنيتی وجود دارد که از نظر ابعادی بسایر   HDLدر محصوالت 

 دی دارد. اسيار زیچک و از نظر کاربری توانمندی های بکو

يتی قابل تعریف  الیه امن 10ناحيه دارای تی قابل تعریف می باشد که هر ي ناحيه امن  8در این محصول 

ند سناریو های  است. الیه های امنيتی برای تعریف سطوح مختلف امنيتی طراحی شده اند و می توان

حالت امنيتی مختلف قابل تعریف است که رفتار   5هر ناحيه به ازای  ند.متفاوت امنيتی را ایجاد نمای

سيستم هوشمند به ازای هر حالت متفاوت می تواند تعریف شود. برای مثال در زمانيكه موزه باز است 

فضا های  سنسور های زه این و پس از پایان زمان کار مو هستند  مربوط به اشياء فعال  سيستم های امنيتی

که صرفا نگهبانان در  پس از آن و در زمان های دیگر چون شب داخلی موزه فعال خواهند شد. همچنين 

 د. ساختمان حضور دارند می توان سنسور های پيرامونی را نيز فعال نمو 

 
امكان   روشنایی، صوتی و ... با ترکيب سيستم های  HDLد امنيتی اطالع رسانی در سيستم هوشمن

یا رخداد خاص تاثيرات مستقيم بر  شناسایی یک حرکت  پذیر می باشد و برای مثال می توان در زمان 

روی سيستم روشنایی و صوتی داشت که منجر به ایجاد تمرکز اجرای سناریو های امنيتی ساختمان در  

 . می شودمنطقه  

تمامی وقایع صورت گرفته را ثبت می نماید و این داده ها برای بررسی های  کنترلر مرکزی امنيتی 

ذیر طراحی  . سيستم هوشمند امنيتی به صورت کامال آدرسپبعدی و گزارش گيری قابل دسترس می باشد 
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واقعه در   نيتی می باشد. از این رو محل بروز مشده است و هر سنسور دارای مشخصه خاص در سيستم ا

 لحظه قابل شناسایی است.

 ادغام با سایر سیستم های جریان ضعیف  -3-6

نی و امنيتی دیگر  ت را دارد که با سيستم های مختلف ایماین قدر HDLسيستم هوشمند امنيتی 

های  خانه مرکزی، سيستم ق، سيستم های روشنایی ، سيستم های موتورنظير سيستم های اعالم حری

گرفته و حتی خطا های سایر سيستم ها را نيز  ی، سيستم های کنترل تردد و ... ارتباط نظارت تصویر

 بررسی و اعالم نماید.

 امنیتی هوشمند مانیتورینگ سیستم  -4-6

 

ی با گرافيک و انعطاف پذیری فوق العاده باال جهت  و طراحی برنامه های کامپيوتری امروزه با پيشرفت علوم 

سرویس دادن به افراد با سطوح اطالعاتی مختلف ، این امكان فراهم شده که بتوان اطالعات کامل و   

و جهت مدیریت بهتر استفاده   بدست آورده هوشمند نصب شده در  ارزنده ای را از کليه سيستم های

داشته و توسط   هریک از وسایل ارتباطی مدرن و پيشرفته امروزی را نمود. این اطالعات قابليت نمایش بر

سرور طراحی شده اند ميتواند بروی هریک   -نرم افزارهایی که تحت قالبهای اندروید، آیفون، ویندوز و وب

،  IOSافزاری همچون کامپيوتر، لب تاپ، تب لت، گوشيهای تحت سيستم عامل اندروید و  تجهيزات سخت

 کنترل و برنامه ریزی باشند.قابل نمایش، 

قابل استفاده   HDLمدیریت یكپارچه سيستم با هدف مدیریت متمرکز در سيستم   همچنين نرم افزار های 

 . اشاره کرد Throneو  Iridiumاست که برای مثال می توان به نرم افزار های 
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 Iridiumنرم افزار  •

می باشد . در این نرم   بوده و از نظر گرافيک نيز قوی سياریی قابليت های بدارانرم افزار این 

ی این  . از دیگر قابليت هاسيستم را می توان در سيستم مانيتور و کنترل نمود افزار کليه اجزای 

نرم افزار امكان نصب آن بر انواع سيستم عامل ها می باشد. نرم افزار به گونه ای طراحی شده  

 ارتباط برقرار کند.  BMSتواند با اغلب پروتكل های   است که می 

 
 Throneنرم افزار  •

د که در ادامه  را به صورت سه بعدی ایجاد می نمای امنيتی نترل سيستم این نرم افزار امكان ک

 تصاویری از آن نمایش داده شده است.
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د و  مان را ایجاد کننمایی از کل ساختبه صورت سه بعدی می تواند  Throneم افزار نر

-POPرت خطایی در سيستم قابل مشاهده است. این نرم افزار دارای هشدار به صوکوچكترین 

UP اجرای سناریو های امنيتی بسيار تاثير گذار خواهد بود  عوده که در تسری ب 
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 :  هوشمند کنترل پارکینگ سیستم -7 فصل 

(،  PMSمختلفی مانند سيستم مدیریت پارکينگ) سيستم هوشمند پارکينگ می تواند از بخش های

 ( تشكيل گردد. PVTSو سيستم یابنده خودرو ) (PGS)سيستم راهنمای پارکينگ 

 تم مدیریت پارکینگ سیس -7-1

جهت مدیریت هزینه های خودرو ها در پارکينگ استفاده می شود که به   JSE TICKETز دستگاه ابتدا ا

د و یا کارت بارکد دار جهت صدور مجوز ورود  و خروج  بدون تماس هوشمن IC/IDهر خودرو یک کارت 

ل  که این مورد در سيستم کنتراز پارکينگ داده می شود. همچنين یک تصویر از ماشين ثبت خواهد شد 

خروج در پارکينگ مورد استفاده قرار خوهد گرفت. این سيستم همچنين به صورت   -اتوماتيک ورود 

موجود در پارکينگ صورت حسابی بر حسب هزینه هر ساعت  برای ماشين های  onlineاتوماتيک و 

ر  پيشرفته و تكنولوژی تصوی  IC/IDمحاسبه می کند در عين حال این سيستم با استفاده از کارت های 

 برداری سرعت باال و ذخيره تصویر می تواند از لحاظ عملكردی ارتقا پيدا کند. 

 نحوی عملكرد این سيستم به این صورت است:

و یا افرادی که به صورت ماهانه پرداخت انجام می دهند   VIPشينی وارد پارکينگ می شود؛ افراد وقتی ما

د. بعد از معتبر دانستن کارت موانع برداشته  ر قسمت جلو کارت خوان بكشنخود را د  IC/CDباید کارت 

ت کاربران موقت  خواهد شد و ماشين وارد می شود. بعد از ورود ماشين راه بند پایين آورده می شود. جه

کارتی تحویل خواهد گرفت. و بقيه موارد به صورت مشابه رخ خواهد   Card Buttonراننده با فشار دادن 

 داد. 

از پارکينگ خارج شود. برای کاربرهای ویژه دوباره کارت کشيده خواهد شد.  زمانی که ماشين می خواهد 

باال برده می شود و اجازه داده می شود که   اعتبار کارت سنجيده می شود در صورت معتبر بودن راه بند 

مددا شارژ گردد. برای  ماشين خارج شود در غير این صورت راه بند پایين می ماند تا هزینه در کارت 

رهای معمولی راننده بارکد کارت تحویل گرفته شده را به متصدی خواهد داد، متصدی از روی بارکد  کارب

ریافت خواهد کرد و ماشين از پارکينگ خارج خواهد شد. هنگامی که  کارت را خواهد خواند و هزینه را د 

مپيوتر  ن عكس خواهند گرفت و در کاماشين به سمت در خروج حرکت می کند دوربين های از ماشي

مرکزی دخيره خواهند کرد و این عكس را با بارکد خوانده شده مقایسه می کنند و اعتبار آن را می  

 سنجند.

کنترلر جهت کنترل    JSE TICKETحضار رسيد هر سيستم کنترل پارکينگ به یک همانطور که به است

ای باز و بسته کردن ورودی و  دیجيتالی بر JIE WEI IIند ورود و خروج ماشين ها نياز دارد. از یک راه ب

جهت جمع آوری هزینه های پارکينگ استفاده می شود. سيستم مدیریت   JSPJ1153Aخروجی و از 
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دیتا بيس روی هر سيستم می تواند نصب شود.در این سيستم کليه عمليات ورود، خروج   مرکزی و سرور

 ذیرد.  نياز به کاربر انجام می پ و دریافت هزینه از طریق سيستم و بدون 

 

 

 سیستم راهنمای هوشمند   -7-2

سيستم راهنمای هوشمند ، سامانه ای است جهت جمع آوری اطالعات پارکينگ با هدف بهبود کيفيت  

ریت که معموال در پارکينگ ها در ابعاد بزرگ به منظور در اختيار داشتن اطالعات فضاهای خالی  مدی

هدایت رانندگان به فضاهای خالی استفاده می   د. این سيستم نه تنها جهت مورد استفاده قرار می گير 

 شود ه بلكه مدیر پارکينگ را از فضاهای خالی موجود به صورت لحظه ای آگاه می سازد. 

سيستم هدایت پارکينگ از نظر تشخيص تردد و تعداد خودرو ها و فضاهای خالی به دو صورت عمل می  

طبقه در ورودی و خروجی طبقه و همچنين در   داد خودرو های موجود در هرنماید.در طرح اول تنها تع

ت حرکت  نرم افزار نشان داده خواهد شد.در این طرح با استفاده از سنسور های تشخيص دهنده ی جه

خودرو ،تعاد خودرو های وارد شونده و یا خارج شونده از هر طبقه را می توان مشخص نمود و بر روی  

ز نظر هزینه ها به دليل عدم نياز به نصب سنسور حضور در  طبقه نشان داد. این طرح ا نمایشگر های هر

 ب کمتری نيز خواهد برد. هر پارکينگ نسبت به طرح دوم بسيار ارزان قيمت تمام خواهد شد و زمان نص

  در طرح دوم که بسيار جامع تر بوده با استفاده از سنسور در هر فضای پارك خودرو حضور آن تشخيص 

م از طریق المپ های رنگی)سبز  و قرمز( در محيط پارکينگ در نرم افزار نيز  داده شده و عالوه بر اعال

هنما آدرس اولين فضای خالی به راننده نشان  نمایش داده خواهد شد و به صورت دقيق در تابلو های را
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ی سنسور آن نسبت به  داده می شود. هزینه اجرا و مدت زمان نصب این سيستم با توجه به تعداد باال

 ل بيشتر می باشد.طرح او 
 

 

 (PVTS)سیستم یابنده خودرو -3-7

درو بر  با هدف کمک به کاربران پارکينگ به منظور یافتن راحت تر محل پارك خو PVTSسيستم 

اساس شماره پالك مورد استفاده قرار می گيرد. این سيستم با استفاده از دوربين های نصب شده بر روی  

درو در کدامين فضای پارك قرار گرفته است. سيستم با وارد  ك تعيين می کند که کدام خوهر فضای پار

را مشخص کرده و نمایش  شدن شماره پالك هر خودرو توسط کاربر نزدیک ترین مسير رسيدن به خودرو 

 می دهد.  

 نمایی از تجهيزات این سيستم در زیر نشان داده شده است 
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 بهینه سازی مصرف انرژی -8 فصل 

 کیک کاربری  سی میزان مصرف انرژی به تفبرر -1-8

-نمودار زیر نشان دهنده ميزان مصرف انرژی در قسمت های مختلف است؛ که با توجه به آن مشاهده می

صرف انرژی در بخش ساختمان است که به تنهایی از بخش حمل و نقل و صنعت  بيشترین ميزان م شود

ار زیر؛ بخش ساختمان بخش های بيان شده در نمود هم بيشتر است. نكته قابل توجه تر این است که در

آید. پس بيشترین ميزان مصرف انرژی در کشور عزیزمان ایران در بخش  بخش غير مولد به حساب می

 طلبد.ی را میی خود نگاه ویژهه به نوبه غير مولد است ک 

 

 
ژی سابا در زمينه نتایج  طی آخرین فعاليت های تحقيقاتی انجام شده در سازمان بهينه سازی مصرف انر

ساختمان
41 

صنعت

25 

حمل و 

نقل

26 

کشاورزی

4 

 4غيره 

نمودار مصرف انرژی در ایران
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تفاده از سيستم های هوشمند در کنترل روشنایی ساختمان بر اساس تصویر نامه به شماره مورخ ،  اس 

درصد کاهش مصرف انرژی   38دقيق تنها در بخش روشنایی تا  سيستم هوشمند توانسته است با کنترلی

 الكتریكی را به دنبال داشته باشد.

 
 

ل آنكه استفاده از سيستم های هوشمند در سایر  وشنایی محاسبه شده است، حااین مورد تنها در بخش ر 

 باشد.  بخش ها مانند تهویه متبوع نيز می تواند تاثير چشمگيری در کاهش مصرف انرژی داشته 

استفاده از سيستم هوشمند منجر به جلوگيری از بروز خطاهای کاربری می شود که گاها به صورت  

سياری از اماکن اداری که در آن سيستم های سنتی  ی رویه انرژی می شود. در بسهوی منجر به مصرف ب

ی اتفاق افتاده است  مورد استفاده قرار می گيرد نظارت دقيقی بر مصرف انرژی وجود ندارد. موارد بسيار 
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که در خارج از ساعات اداری چراغی روشن مانده و یا فن کویلی خاموش نشده است. سيستم هوشمند 

نياز در فضا ایجاد شود و یا در زمان فعال بودن سيستم تهویه   نمی دهد روشنایی بيش از حد اجازه 

 متبوع، پنجره ای باز بماند .

ده می توان با کمترین هزینه ها سيستم هوشمند را جهت بهينه سازی  با استفاده از راه کار های بسيار سا

 د. اهش چشمگيری را مشاهده نمو مصرف انرژی به کار گرفت و در هزینه های جاری سيستم ک
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 پروژه های اجرایی در ایران  -9 فصل 
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  ای مسکونی:آپارتمان ه  -9-1

 

   شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران ، ارانپروژه مسکونی چن ❖

 واحدی  نیاوران،سلطانی   15مسکونی   ❖

 واحدی پاسداران ، دروس    10مسکونی   ❖

 مسکونی پارک مینیاتور واحد   ❖

 حد مسکونی دوبلکس الهیه ، فلسطین وا  ❖

 فرمانیه  –واحدی  ارغوان  58واحد مسکونی مجتمع   ❖

 محمودیه  –واحدی   5مسکونی  ❖

 ، آجودانیه  واحدی 10مسکونی   ❖

 گلستان شمالی    –واحدی نیاوران   10مجتمع مسکونی   ❖

 واحدی ،لویزان  27مسکونی   ❖

 نیاوران   –س مجتمع مسکونی عظیم تندی ❖

 صاحبقرانیه  –نیاوران   مجتمع مسکونی ❖

 گیتی    –مجتمع مسکونی جردن   ❖

 واحد، الهیه   10مسکونی  ❖

 واحد مسکونی جردن ، گیتی  ❖

 واحد مسکونی ،فرمانیه  ❖

 مع مسکونی ،کامرانیه مجت ❖

 نور    –مجتمع ویالیی شهرک آبی کنار  ❖

 طبقه ای وزراء  7مجتمع عظیم اداری  ❖

 ادمسکونی تریبلکس، سعد آب  ❖

 دیسفر  –مسکونی ویالیی کرج  ❖

 واحدی ،سعادت آباد  40مسکونی  ❖

 قیطریه، واحدی  8مسکونی  ❖

 نیاوران  –مجتمع مسکونی الگانت   ❖

 کامرانیه شمالی  –واحد مسکونی  ❖
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 واحدی کیش   600 –ی مسکونی برج دانا واحدها ❖

 پسیان  –واحدی    5مسکونی  ❖

 پنت هاوس برزگ برج پارسا، الهیه  ❖

 اوراننی –واحدی    5مسکونی  ❖

 بام یاسر  –مجتمع مسکونی البرز   ❖

 قم  –واحدی  6مسکونی   ❖

  الهیه –واحدی    5مسکونی  ❖

 مشاعات مسکونی فرمانیه ، تاجیکی  ❖

 مجتمع عظیم بام البرز، نیاوران  ❖

 کرج  –ع مسکونی عظیمیه  مجتم ❖

 واحدی ، نیاوران  18مسکونی  ❖

❖  

 ویالهای مسکونی : -9-2

 

 لواسان  –ساختمان ویالیی   ❖

 رامسر ساختمان ویالیی ،   ❖

 شهرک غرب   –ویالی شخصی تریبلکس   ❖

 متل قو   –ساختمان ویالیی   ❖

 نیاوران  –مسکونی ویالیی   ❖

 نوشهر  –ساختمان ویالیی   ❖
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 های اداری و تجاری:ساختمان -9-3

 

 سازمان هواشناسی کشور   ❖

   وزراء ، اداره ساختمان بانک شهر  ❖

استان خراسان   –ساختمان عظیم اداری بانک مسکن  ❖

 د (  جنوبی ) بیرجن

مجیدیه  –قلم چی  –دانش  ساختمان آموزشی سرای  ❖

 شمالی  

 ساختمان دیتا سنتر موبایل   ❖

 ساختمان اداری کارخانه آذران پالستیک   ❖

 ادواحد اداری بزرگ ،جمال آب  ❖

 بلوار امام –لواسان   –ساختمان اداری   ❖

 ساختمان اداری شرکت هیوندای  ❖

 جردن  –برج عظیم اداری پارس  ❖

  حدی زعفرانیه  وا 37مجتمع اداری    ❖

 
 

  واحدی ،جردن    16اداری   مجتمع  ❖

  ساختمان اصلی فرودگاه مهرآباد ❖

سالن همایش های ساختمان تصفیه خانه آب جنوب ،  ❖

 شهرری 

 نری کهکشان نور، یوسف آباد موسسه فرهنگی ه ❖

 سازمان نقشه برداری کشور، فرودگاه مهر اباد  ❖

 شهرک غرب   –مطب مغز و اعصاب   ❖

 رشته  ف –واحد اداری   ❖

 ولیعصر  –ه ای کرانه طبق 5ساختمان اداری  ❖

 جردن    –کلینیک زیبایی  ❖

 شیخ بهایی –مجتمع اداری صبا نفت  ❖
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 حافظ خیابان –بازارموبایل   –فروشگاه کامتل–واحد تجاری  ❖

 

 و دیتاسنترها: ها ها و هتلبانک -9-4

 

 هوشمند سازی اتاقهای سرور شعب بانک سامان     ❖

لین شعبه بانک مجهز به او )    بانک ملی شعبه الوند   ❖

 (    تم هوشمند در ایران سیس

 شعبه عظیم دانشگاه تهران  ، بانک ملی   ❖

 شعبه میدان پالیزی  ، بانک شهر  ❖

 دیتا سنتر بانک اقتصاد نوین ❖

 

 ها:وزهم -9-5

 

   موزه مجلس شورای اسالمی   ❖

 موزه و کتابخانه ملی ملک   ❖
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 نه موزهروزمه بین الللی در زمی -10 فصل 

 BMWشرکت موزه   -1-10

موزه توسط  ردازی سالن های خ آلمان قرار گرفته است و تمامی بخش های نورپزه در شهر مونياین مو

 شود  کنترل می    HDLمحصوالت 
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 گ موزه داکین -10-2

چين واقع شده است و در دسته موزه های حيات وحش  متر مربع در  18700با وسعت موزه داکينگ 

کنترل   HDLگيرد. کليه سيستم های روشنایی و صوتی این موزه توسط محصوالت و طبيعت قرار می 

 می شود 
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 چین  –ن  موزه دالیا -3-10

رداخته است و در آن از سيستم  اشياء و شبيه سازی هایی پایش این موزه در زمينه حيات وحش به نم

 فضاهای طبيعی استفاده شده استی برای شبيه ساز HDLهای روشنایی و صوتی 
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 چین -هالنموزه فرهنگ  -10-4

  HDLپردازی حرفه ای در چين می باشد توسط محصوالت خاص با نوراین موزه نيز که از موزه های 

می  های مرکزی انجام و سيستم  پرسنل ر این موزه مدیریت روشنایی توسط موبایلدکنترل می شود. 

 .ند شو
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 چین  -موزه ویسکو -5-10

ن  هه معرف صنعت آچين است کزرگ کشور متر مربع یكی از موزه های ب 11000این موزه با وسعت 

گذاشته شده است سناریو های ترکيب صوت و   . در این موزه که صنعت آهن به نمایشدر این کشور است

هن استفاده شده است و افكت های  سه های توليد آدر نمایش پرو HDLتوسط محصوالت  نور پردازی 

 است.   جذابی را خلق کرده
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 چین  –چوب  موزه -6-10

ب طراحی و ساخته شده است و در  چين برای معرفی صنعت چومتر مربع  26000این موزه به وسعت 

هوشمند افكت های نور پردازی  اشياء با استفاده از سيستم های نور پردازی آن جهت نمایش بهتر 

 محلی روشنایی ها مدیریت می گردند . در این موزه از طریق سيستم کنترل مرکزی و  د مدیریت می شو
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 تقدیر نامه ها -11 فصل 
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