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  مقدمه ناشر
  


���� ���� د����ان ��
ان � �� ���ب� �����45 ا3$ 2 01/ا.-  ,+ *(� )'&%$ ا#رات �

ن ���� د��. 8/ا�67� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !

منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از  "  امير نيما عربيان  -سعيد هنرمندمهندس "كتابي كه در دست داريد با همت 

  همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش نظارت بر محتوا:كارشناسي و 

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 



  مقدمه مولف

  

حمد و سپاس ایزد منان را که با لطف بیکران خود این توفیق را به من ارزانی داشت تا برگ کوچکی را 
  در مقابل دنیاي بیکران نعمت و دانش او به بشریت تقدیم کنم.

در نگارش  کتاب حاضر  از تجارب آموزشی  و حرفه اي بهره گرفته شده است و تالش بر این بوده که 
در حدکثر سادگی باشد. از ویژگی هاي منحر به فرداین کتاب کاربردي بودن آن است که سبب  نگارش

شده جزء معدود کتابهایی باشد که به این نحو در عرصه آموزشی چاپ شده است. لذا دوستانی که 
زمان کوتاهی براي یادگیري نصب و راه اندازي و عیب یابی سیستم هاي نظارت تصویري دارند 

  د از این کتاب استفاده کنند .میتوانن

کار حاضر بی شک خالی از اشکال نیست، امید است از ارشاد و راهنمایی خبرگان و اهل فن بی بهره 
  نباشیم.

  سعید هنرمند

 امیر نیما عربیان 



 مؤسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران/   هاي اتوماتیکآموزش نصب درب                       8
 

  مقدمه

 ،هاي مختلف جهت رفاه بیشتر و همچنین با اهداف حفاظتی و امنیتی در مکان ،هاي درب بازکن اتوماتیک سیستم
و مورد استفاده شده است هاي داخل ساختمان نصب  هاي ساختمان و حتی درب اتاق بر روي انواع گوناگون درب

 ي از فاصله ،توان تنها با فشار دادن شستی روي یک ریموت کنترل ها می . بعد از نصب این سیستمگیرد قرار می
هاي خاصی هنگام عبور و مرور درب را به طور اتوماتیک باز و سنسورمناسب درب را باز و بسته نمود و یا با نصب 

  .متصل نمود access controlهاي  بسته و یا آن را به سیستم

  :، بدین شرح استروي آن نصب کردها را  این سیستمتوان  میهایی که  انواع مختلف درب

ها یک تکه بوده و روي ریلی در پایین یا باالي درب  : این درب ) Siliding Door(   درب کشویی یا ریلی
  .کنند لغزیده و به چپ و راست حرکت می

  
هایی هستند که به صورت دولنگه یا تک لنگه حول یک لوال حرکت  : در )Swing Doorهاي لوالیی (  درب

  .افقی دارند
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گیرد و  هاي افقی روي هم قرار می هها به صورت تک : این درب )Sectional Door( هاي چند تکه درب
  .گیرند به موازات سقف قرار میو درجه چرخیده  90هنگام باز شدن به باال حرکت کرده و سپس 

  
 ي کنند . ( مانند کرکره ها با چرخیدن حول یک محور عمل می : این درب )Rolling Upاي ( هاي کرکره درب
  ها ) مغازه
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لت متحرك که به صورت افقی  2هاي از یک یا  : این درب) Sliding Glass Door( اي هاي شیشه درب
 .باشد هاي اداري ، تجاري و ... می ها و ساختمان تشکیل شده و مناسب فروشگاه ،کنند حرکت می

  
لی اکثر طراحی شده است و ،هاي متفاوت هایی با مکانیسم سیستم ،ها براي باز و بسته کردن انواع مختلف درب

   .باشند ها از نوع الکترومکانیکی می سیستم
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