
  
96-97 مقدماتي  .امنيت خود يك هنر است

  :خالصه
   براي يك موزه  يك سيستم امنيتي بهينه با تعدادي دوربينطراحي
  :توجه

 .چند نسخه از ضميمه به هر تيم داده شود!  ديوار با ديوار فرق داردظرفيت. ده استبعدي به مسئله دو بعدي ساده ش3مسئله 

  مقدمه
مسوولين . ترين هنرمندان در زمينه هنرهاي معاصر برگزار كند يك موزه هنرهاي معاصر قرار است يك نمايش همگاني با كارهايي از بزرگ

  .اند  مشكالت امنيتي برخورد كردهسازي نمايشگاه هستند و با برگزاري به شدت مشغول آماده
  

  سيستم امنيتي جديد
تا (ها چندان متحرك نيستند  اين دوربين. هاي ويدئويي فعلي براي برگزاري چنين نمايشگاهي مناسب نيست سيستم امنيتي فعلي با دوربين

د و به همين دليل براي برگزاري موزه الزم ده اما مشكل اصلي اين است كه سيستم فعلي همه موزه را پوشش نمي) گوشه ديگر را نشان دهند
  .است سيستم امنيتي جديدي تهيه شود

و بر ناحيه مورد ) در همه جهات(كنند  ها به سرعت حركت مي  اين دوربين.اند هاي جديدي كه قرار است استفاده شوند انتخاب شده دوربين
  ).شكل زير را ببينيد(مه منطقه به خوبي قابل كنترل است ها ه توان گفت با اين دوربين شوند كه مي نظر به سرعت متمركز مي

  
  

  .اند تمام ديوارهاي موزه از كف تا سقف ادامه پيدا كرده
ترين تعداد  ها در كجا نصب شوند تا كم به همين دليل بايد به دقت بررسي كرد كه دوربين. ها است ها، قيمت گران آن مشكل اين دوربين

  .ها مورد نياز باشد دوربين
ها و  كن ها، محل رخت شويي  خاكستري، شامل ورودي، دست بخش. موزه از باال به شكل مثلث است. در ضميمه، نقشه موزه داده شده است

هاي جديد فقط براي بخشي كه خاكستري نشده است نياز  دوربين. هاي اين بخش عوض شوند  است و نيازي نيست كه دوربين هاي اداري اتاق
  .است

  
  1تمرين 

روش تفكري كه به . سازي كل نمايشگاه فراهم كند ترين تعداد دوربين ممكن را براي امن ها طرحي دهيد كه كم اي محل قرارگيري دوربينبر
گذاري كنيد و نشان دهيد كه  گيرند را نشانه ها قرار مي هايي كه دوربين محل. ها برسيد را توضيح دهيد ايد تا به اين چيدمان دوربين كار برده

  .هاي نمايشگاه داراي امنيت است ها كليه بخش اين دوربينبا 
 متر 280حداقل ) ها با فاصله مناسب بين آن(ها به شكل مناسب  براي نمايش اين نقاشي.  نقاشي در نمايشگاه خواهد بود100تر از  اندكي كم

  .تر شود هم بهتر است ظرفيت ديوار نياز است ولي هر چه اين ميزان بيش
اي هستند اما ساير ديوارها قابل حذف  ها ديوارهاي سازه اين. تر نشان داده شده است بينيد كه كلفت  شما تعدادي ديوار ميدر روي نقشه،
  .شدن هستند

توان  ها، مي براي اين منظور، در كنار امكان كاهش دوربين. ندكن مها را ك ها زياد است؛ برگزاركنندگان قصد دارند هزينه چون هزينه دوربين



  . قيمت دارد f10000هر دوربين  .  براي هر متر در بر دارد f500اي برابر   از بين بردن يك ديوار هزينه. ارهاي غيرباربر را كاهش دادديو
  

  2تمرين 
ه عبارت ها را كاهش داد؟ ب از بين برد تا هزينه خريد دوربين) داشتن حداقل ظرفيت مورد نياز با نگاه(توان ديوارهاي غيرضروري را  چگونه مي

ها را غيرضروري كرد و در ضمن همه ديوارها همچنان داراي  ترين تعداد ممكن از دوربين ترين ديوار ممكن، بيش ديگر، با از بين بردن كم
  امنيت باقي بمانند؟

  .جويي به دست آمده از اين راه را محاسبه كنيد يك پيشنهاد ارائه كنيد و ميزان صرفه
  

. مانند روند و فقط ديوارهاي باربر باقي مي ابتدا تمام ديوارهاي غير باربر از بين مي. يشگاه به شدت تغيير خواهد كردبعد از نمايشگاه، داخل نما
هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد، از يك شركت معماري  چون بخش داخلي جديد نمايشگاه براي مدت زيادي قرار است براي نمايشگاه

 دوربين 6در ضمن، .  متر ظرفيت ديوار به ديوارهاي باربر موجود اضافه نمايد150هدف اين است كه . احي كندشود تا داخل را طر خواسته مي
  .در ضمن طرح بايد جانمايي زيبايي نيز باشد. امنيتي بايد كفايت كند

  
  3تمرين 

ها كار  تيم شما براي يكي از اين شركت. از تعدادي شركت معماري خواسته شده است طرحي كه شرايط موردنظر را داشته باشد ارائه كنند
ها را رعايت كند، چندان قوي به حساب  قطعا اگر طرح شما فقط مينيمم. كند و از شما خواسته شده است كه اين پروژه را انجام دهيد مي
  . آيد نمي

  ).تصرها و يك توضيح مخ شامل نقشه(يك ارائه طرح براي ارائه در تابلو اعالنات موزه نيز آماده كنيد 

  
  


