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 خورکارتسیم مداربسته دوربین

 هاستگاهد. این ودشمیی نظارتی و امنیتی محسوب هاسیستمیکی از انواع  خورکارتسیممداربسته  هایدوربین

 هایستمسو مزایای مهم، محبوبیت بسیار باالیی در میان کاربران پیدا کرده است. زیرا این نوع  هاقابلیتبا وجود 

ند، به صورت وایرلس به اینترنت متصل کنمیبرای اتصال اینترنت استفاده  مودمی رایج که از هامدلبرخالف 

را به شکل بی سیم به کاربر منتقل کند. برای اتصال دوربین  هافیلمود. همچنین قادر است تصاویر و شمی

ی موبایل یک بسته اینترنت خریداری کنید. با فعال کردن هاگوشیتنها کافی است همانند  خورکارتسیم

 وضوعمود. در این مقاله قصد داریم شمیبه راحتی به اینترنت متصل  خورکارتسیمبسته اینترنتی، دوربین 

 آن را مورد بررسی قرار دهیم.  کاربردهایرا معرفی کرده و  خورکارتسیمدوربین 
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 ردی دارد؟چگونه عملک خورکارتسیمدوربین 

به این نحو است که به شکل بی سیم و بدون نیاز به مودم و وای فای  خورکارتسیمدوربین مداربسته عملکرد 

از  ی موبایل بوده وهاگوشیبه اینترنت همانند  هادوربینود. در واقع اتصال این نوع شمیبه اینترنت متصل 

برای تامین  هادوربینود. فناوری مورد استفاده در این نوع شمیامکان پذیر  هاآندرون  کارتسیمطریق 

حتی قادر هستند در زمان اختالل و قطعی شبکه اینترنت،  هاسیستماست. این  4Gو  3Gاینترنت از نوع 

به اینترنت  کارتسیمی زمان قطعی را هم ذخیره کنند. برای این کار پس از آن که مجددا از طریق هاداده

 هاستمسیند. برای تامین انرژی برق در این کنمیزار انتقال دهنده تصاویر ارسال افنرمرا به  هادهداوصل شدند، 

ر د. هر چند دکنمیود که باتری داخل دستگاه را با اتصال به جریان برق پر شمیاز شارژر مخصوص استفاده 

، نیازی به شارژر و هامدلود. در این شمی، برای تامین انرژی برق، از پنل خورشیدی استفاده هامدلبرخی از 

آن است که در هر جایی نصب پنل خورشیدی امکان پذیر نیست  هامدلباتری نیست. اما ایراد بزرگ این نوع 

هم از باتری و هم از پنل  خورکارتسیمهم بسیار پرهزینه خواهد بود. اما اگر دوربین  هاآنو البته نصب 

از پنل خورشیدی برای تامین  توانمیین صورت در مواقع تمام شدن باتری، خورشیدی برخوردار باشد، در ا

ند، کنیمیی که هم از باتری و هم از پنل خورشیدی استفاده هاسیستمبرق و ذخیره سازی تصاویر استفاده کرد. 

سازی دستگاه ذخیرهنیاز از ( پشتیبانی کنند که در این حالت بیmicro sd cardند از رم داخلی با نام )توانمی

 هستند. 

 

 چه مزایایی دارد؟کارت سیماستفاده از دوربین 

و مزایای متعددی دارند. با وجود این  هاقابلیتیی هستند که هاسیستماز جمله  خورکارتسیمی هادوربین

ررسی امه به بهم توسط کاربران بسیار فزونی پیدا کرده است. در اد هاآنمزایا، تقاضا برای نصب و استفاده از 

 ایم.پرداخته هاقابلیتاین مزایا و 

 

  ی تلفن همراه، بدون آن که نیازی هاکارتسیمند با استفاده از تمامی توانمیتصاویر محدوده نظارت را

 به مودم داشته باشند، به کاربر ارسال کنند. 

 

 ی ذخیره از از نوع هادستگاهه بdvr  کردن تصاویر در رم داخلی و .... ندارند. در این از حالت ذخیره

 پذیر است.امکان
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 ند هم از طریق باتری و هم از طریق پنل خورشیدی انرژی مورد نیاز را تامین توانمی هامدلرخی از ب

 کنند. 

 

 برخوردار است، نصب آسان و سریع  خورکارتسیمی مداربسته هادوربینز مهم ترین مزایایی که ا

 پذیر است. در عرض چند دقیقه و به طور آسان امکان اهآنست. به گونه ای که نصب هاآن

 

 

 ی وقایعی از قبیل ورود و خروج هادادهاین قابلیت را دارد که تمامی  خورکارتسیموربین مدار بسته د

شده و .... را با استفاده از تماس با کاربر افراد، گذر از خطوط محدوده های غیر مجاز، محل اشیای گم

 او گزارش کنند. یا ارسال پیام به 

 

 نانچه اینترنت مختل شده یا قطع شود، ارسال تصاویر تا هنگامی که اینترنت متصل شود، ادامه پیدا چ

 خواهد کرد.

 

 
  افراد غریبه یا سارقین قادر نخواهند بود اینترنت سیستم را قطع کنند. این کار در صورتی شدنی است

 که دوربین از محل نصب خود برداشته شود. 

 

 از فناوری تشخیص چهره افراد برخوردار است.خورکارتسیمبرندهای دوربین  رخی ازب ، 

 

 

 ها را با استفاده از تماس و قادر هستند اعالنات و گزارش هاسیستمنگامی که برق قطع شود، این ه

 پیام کوتاه به کاربر ارسال کنند. 

 

 ی مداربسته معمولیهادوربیناز ویژگی ها و مزایای  خورکارتسیمالوه بر این که دوربین مداربسته ع 

 ی پیشرفته ای نیز دارد. هاقابلیتبرخوردار است، 
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 این قابلیت را دارد که همانند دوربین  خورکارتسیموربین دbaby camera .عمل کند 

 

 

 خورکارتسیمی مناسب برای نصب دوربین هاآنمک

 خورکارتسیمبرای نصب دوربین مداربسته  هاآنایم که کدام مکدر این قسمت به بررسی این موضوع پرداخته 

یی باید شرایط مکانی آن را بررسی کرده و در صورت هاسیستممناسب است. در واقع پیش از نصب چنین 

 آن را نصب کرد.  توانمیمهیا بودن 

 

  ایداری یعنی پ ود باید به لحاظ آنتن دهی مناسب و مطلوب باشد.شمینصب  هاسیستممکانی که این

، دهی مناسبیی است. با وجود آنتنهاسیستماندازی چنین آنتن دهی یکی از شروط اساسی برای راه

 ود. شمیترین اختالل مواجه ها با کمها و پیامکانتقال تصاویر، تماس

 

 باید جایی باشد که احتمال آسیب به جریان تغذیه و نیز قطع آن به هادوربینحل برای نصب این م 

 میزان حداقل ممکن باشد. 

 

 

 باید در محلی از منزل نصب شود که از اهمیت و حساسیت باالیی  خورکارتسیمبسته وربین مدار د

 هادوربینبرخوردار است. از این رو محلی که هیچ اهمیتی به لحاظ حفظ از سرقت ندارد، نصب این 

 چندان مناسب نیست. 

 

 باید در جایی نصب شوند که شرایط جوی همانند برف، باران و باد شدید  خورکارتسیمی هاوربیند

 نشود.  هاآنباعث آسیب و سقوط 

 

 

 مزارع و هاآنیی همانند منازل، ورودی های امکان، خیابهاآندر مک خورکارتسیمی هادوربینصب ن ،

 حتی جنگل ها امکان پذیر است. 
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 خورکارتسیمنواع دوربین مداربسته ا

د. هر یک ونشمیو ساختاری که دارند به انواع مختلفی تقسیم  هاقابلیتبا توجه به  خورکارتسیمی هادوربین

 د یک سیستم نظارتی وتوانمیامکانات  و هاقابلیت، به دلیل داشتن خورکارتسیم یهادوربیناز این انواع 

ه دلیل ب هاسیستم.... باشد. این سرقت و  برای پیشگیری ازامنیتی مناسب برای پوشش دهی اماکن مختلف 

طرفداران بسیاری داشته که البته پرفروش هم هستند. به دلیل آن که این  هاقابلیتداشتن همین امکانات و 

 یی که از وای فایهامدلند، سرعت ارسال تصاویر نسبت به کنمیاستفاده  کارتسیماز اینترنت  هادوربین

 .ه ایمپرداخت خورکارتسیمی دوربین هامدلند، چند برابر است. در این قسمت به بررسی انواع کنمیاستفاده 

 

 چرخشی خورکارتسیم دوربین

را کنترل کند. به این نحو که  هاآند از راه دور توانمیبه گونه ای طراحی شده اند که کاربر  هادوربیناین نوع 

محدوده نظارت  توانمیکردن لنز دوربین وجود دارد. از این طریق  چپ و راستامکان تغییر زاویه دید آن با 

د در شرایط و اماکنی که خطرات توانمیبا داشتن قابلیت چرخش،  هادوربینرا به خوبی مشاهده کرد. این نوع 

های صنعتی، هایی همانند کارخانهمحیط مثال دروجود دارد، بسیار کارآمد باشد.  هاآنزیادی برای انس

ب نص .های فیزیکی زیادی قرار دارندروشیمی ها، معادن و .... که افراد در معرض انواع مواد خطرناک و آسیبپت

راهم ف را امکان نظارت بیشتر بر کارگان به منظور پیشگیری از وقوع حوادث در این محیط ها، هادوربیناین 

برای نصب در ارتفاعات هم مناسب هستند. زیرا ممکن است شرایط جوی  هادوربینهمچنین این . دکنمی

نامساعد تنظیمات آن را به هم بریزد که امکان دسترسی به آن به راحتی وجود ندارد. در چنین شرایطی 

ی این هامدلیکی از از راه دور به راحتی جهت آن را تغییر داد و مجددا آن را تنظیم کرد.  کنترلبا  توانمی

با اتصال به اینترنت  خورکارتسیم. این دوربین است4G  چرخشی  خورکارتسیممداربسته ، دوربین هایستمس

4G 3ی هادوربینرا با سرعت چندبرابری نسبت به  هافیلمی محدوده نظارت از قبیل تصاویر و هادادهG  به

 ت برخوردار اس متعددیاز مزایای  خشیچر خورکارتسیم بسته مدار دوربینبه طور کلی د. کنمیکاربر ارسال 

 . این مزایا شامل موارد زیر است:به عنوان یک سیستم نظارتی کارآمد از آن استفاده کرد توانمیکه 

 

 بین  زار واسطافنرمد که به نوعی کنمیزار خاصی پشتیبانی افنرماز  چرخشی خورکارتسیم دوربین

ون را ی اندروید و آیفهاگوشی به وسیلهت پشتیبانی لیقابزار افنرمدوربین و تلفن همراه است. این 

 دارد. 

 

 تنظیم دوربین و کنترل آن به راحتی امکان پذیر است.واسطزار افنرما استفاده از ب ، 
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  .با وجود میکروفن و بلندگو، امکان مکالمه و ارتباط دو طرفه وجود دارد 

 

 ود. شمیبه راحتی انجام  هادوربین این نوع ریافت تصاویر از راه دور با استفاده ازد 

 

 

 

 

 GPS خورکارتسیمدوربین 

ی مخفی محسوب هادوربینی امنیتی است که البته از نوع هاسیستمیکی از  GPSی کارتسیمی هادوربین

مکان که ا ودشمیدسته بندی ی ضد سرقت هاسیستمبه دلیل قابلیت ردیابی، جزء  هادوربینود. این شمی

ی که دورن آن کارتسیمارتباط با این دوربین از طریق های مختلف خودرو وجود دارد. جاسازی آن در قسمت

ود. به این نحو که با گرفتن تماس یا ارسال کد دستوری، مشخصات مکانی شمیقرار داده شده است، فراهم 

به دلیل آن که حریم شخصی افراد را نقض  هایندوربود. اما استفاده از این شمیخودرو به کاربر گزارش داده 

 رود که پیگرد قانونی دارد. ای به شمار مید، جزء جرایم رایانهکنمی
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 ی المپیهادوربین

به دلیل آن که شکلی مشابه با المپ  هادوربینی المپی است. این هامدل، خورکارتسیمدوربین نوع دیگر 

وند. به دلیل همین ظاهر شبیه به المپ، بیشتر افراد از ماهیت شمیخته ی المپی شناهادوربیندارند، به نام 

از حافظه داخلی برخوردارند و  هادستگاهاین و آن را یک المپ در نظر می گیرند. ی ندارند این دوربین اطالع

ه ب ر استدر آن بدون نیاز به حافظه جانبی وجود دارد. این دستگاه قاد هافیلمسازی تصاویر و امکان ذخیره

 توانمیبه راحتی  د. در این حالتفیلم برداری کن نظارتبا تابش پرتوهای فرابنفش، از محدوده  هنگام شب

ی درجه ا 360را مشاهده کرد. لنز این دوربین از نوع چشم ماهی است که قابلیت دید  هاآنو انس حرکات اشیا

نصب بسیار ساده ای دارد و  خورکارتسیماین نوع دوربین دارد و محدوده وسیعی را قابلیت پوشش دارد. 

از میکروفون کوچکی برخوردار است که  هادوربینود. این نوع شمیهمانند یک المپ درون سرپیچ پیچانده 

د و حتی ضبط کرد. اگر هم نیاز به پخش هشدار و اعالنات داشته باشید، یصداهای محیط اطراف را شن توانمی

ا باین کار امکان پذیر است. همچنین امکان مکالمه و ارتباط دو طرفه بین افراد  دوربین،گوی با وجود بلند

، از یک حسگر تشخیص حرکت خورکارتسیمود. این نوع دوربین شمییی به راحتی فراهم هادوربینچنین 

شی ال هشدار به گوبا ارس د. سپسکنمیبرخوردار است که بالفاصله با شناسایی حرکت، فیلمبرداری را آغاز 

تری نسبت به دیگر ، قیمت ارزانخورکارتسیمد. از آن جایی که این مدل از دوربین کنمیکاربر، او را مطلع 

 د بسیار مقرون به صرفه و مفید باشد.توانمیدارد، خرید و استفاده از آن  هامدل

 

 

 

 ی خورشیدیهادوربین

ی خورشیدی است که برای کار کردن نیازی به استفاده از برق هامدل، خورکارتسیم یهادوربیناز دیگر انواع 

مستقیم ندارند. زیرا با وجود پنل های خورشیدی کوچکی که دارند از انرژی خورشید برای تولید الکتریسیته 

کشی تن به کابلدر این حالت نیازی به باتری و شارژر ندارند. همچنین به دلیل نیاز نداش. ندکنمیاستفاده 

ای بر خورکارتسیمی هادوربینساده است. این نوع از  هاآنطوالنی برای تامین انرژی برق، نصب و راه اندازی 

با تولید انرژی  هادستگاه. این که در معرض نور آفتاب به مدت طوالنی هستند بودههایی مناسب محیط
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ود. حتی پنل های این نوع دوربین شمی برق همجویی در مصرف باعث صرفهالکتریکی از طریق آفتاب، 

، در روزهای ابری یا در زمستان که نور آفتاب ضعیف است، قابلیت شارژ کردن باتری را دارند. خورکارتسیم

 به موارد زیر اشاره کرد: توانمیخورشیدی  خورکارتسیماز جمله مزایای دوربین 

 

 .نیازی به انرژی برق برای کار کردن ندارند 

 

 کیفیت باالیی دارد.هادوربینصاویر ضبط شده با این ت ، 

 

 

 هشداردهنده سرقت و دزدگیر برخوردار هستند. ر، از آژیهادوربینین ا 

 

 اب ارتباطای بر پرسرعت تا یک ماه از اینترنت توانمیبه میزان یک گیگابایت  اینترنتا خرید بسته ب 

 دوربین استفاده کرد.

 

 

 د کارکردهای یک سیستم نظارتی و توانمیر است و اری باالیی برخورداز فناو هادوربینیستم این س

 امنیتی کارآمد را داشته باشد. 

 

 این دوربین  از طریقاز بلندگو و میکروفون برخوردار است. همچنین  خورکارتسیمین دوربین ا

 مکالمه دو طرفه را برقرار کرد.  توانمی
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 (bulletی بولت )کارتسیم هایدوربین

روی  وی نظارتی است که از یک پایه ثابت برخوردار بوده هاسیستمبولت یکی دیگر از  خورکارتسیمدوربین 

نیازی به اتصال از طریق وای فای ندارد.  کارتسیم. این نوع دوربین هم با وجود اینترنت ودشمی آن نصب

 ود:شمید زیر ی دارد، شامل موارکارتسیمو مزایایی که این نوع دوربین  هاقابلیت

 

  تصاویر ضبط شده این دوربین، از نوعHD  مگاپیکسل هم کیفیت دارد. 2است که 

 

 ین دوربین یک حافظه داخلی و یک کارت حافظه اSD  ایت بگیگا 128دارد که ظرفیت کارت حافظه به

 می رسد. 

 

 

 یر است.امکان پذر این سیستم، برقراری ارتباط دوطرفه با استفاده از بلندگو و میکروفون به راحتی د 
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  د محدوده نظارت را به خوبی توانمیبرای ضبط تصاویر در شب، این دوربین چند پروژکتور دارد که

 روشن کند.

 

 تقریبا تمامی محدوده را تحت  توانمیدرجه دارد که با لنز آن  120ین دوربین زاویه دید به میزان ا

 پوشش قرار داد.

 

 

 ه از طریق ک شدهی اندروید و آیفون پشتیبانی هاگوشیبه وسیله ی کارتسیم هایزار این دوربینافرمن

 ود.شمیروی گوشی دریافت  هافیلمآن تصاویر و 

 

 های بدون سقف در محل هاآنقابلیت ضد آب و ضد گرد و غبار دارند که امکان نصب  هادوربینین ا

 وجود دارد. 

 

 

 ترین محض مشاهده کوچکبه حسگرهای تشخیص حرکت قدرتمندی دارند که  هاسیستمین ا

 ند. کنمیبا ارسال زنگ هشدار، کاربر را از آن آگاه . سپس ندکنمیبرداری حرکتی، از آن فیلم

 

 

 کوچک خورکارتسیمدوربین 

است. این ی وایرلس هامدلی سیم کار خور است که از هادوربینکوچک، نوع دیگر  خورکارتسیمدوربین 

 مداربسته دوربیناین را جاسازی کرد.  کارتسیمدر آن  توانمیشیاری مخصوص دارد که  دستگاه

به  تکارسیمم ندارد و به راحتی از طریق دنیازی به موای اتصال به اینترنت، رب شبکه تحت خورکارتسیم

ابعادی کوچک دارد که برای  این محصول معلوم است، آنود. همان طور که از آن نام شمیاینترنت متصل 

 های کار، منزل و .... بسیار مناسب است. نصب در محیط

 

برای نظارت بر افرادی از قبیل نوزادان و کودکان، سالمندان، کارگران،  توانمیی کوچک هاسیستماز این 

رقان از ورود سا توانمیمنزل و سایر اماکن کارمندان و .... استفاده کرد. همچنین به منظور پیشگیری از سرقت 

که به برق مستقیم متصل شوند و با وجود باتری قابل  نیازی به آن ندارند هادستگاهین ابه راحتی باخبر شد. 
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ی هادوربین. بهتر است برای این نوع تامین کردبه مدت چندین ساعت را انرژی مورد نیاز  توانمیشارژ 

 اشند. های لیتیومی استفاده شود تا عمر باال و کارکرد مطلوبی هم داشته بباتریاز ی، کارتسیم

 

 د، مشمول جرایم رایانهکنمیی هم به دلیل آن که حریم شخصی افراد را نقض کارتسیمی هادوربیناین نوع 

 قابلیت رجیستر شدن ندارند.  هادوربینمجازات دارد. بنابراین این  استفاده از آن ای است و

 

 4Gو  3G یکارتسیممداربسته ی هادوربین

با  هاسیستمبرخوردار بودند. این  GPSی قادر به شنود مکالمات بوده و از کارتسیمی هادوربیندر گذشته، 

 هامسیستل، خودرو و .... را داشتند. به این نوع زوجود ابعاد کوچک خود، قابلیت مخفی کردن در دفتر کار، منا

 کارایی و کیفیت چندان مطلوبی در ضبط هاسیستمد. این شمیگفته  مخفی خورکارتسیم مداربسته دوربین

های تلفن توسط اپراتور هاسیستمو پخش صداها و نیز ارسال تصاویر آنالین نداشتند. به دالیل امنیتی این نوع 

جایگزین  4Gو  3Gی از نوع کارتسیمی هادوربینود و دیگر کاربردی ندارند. امروزه شمیهمراه پشتیبانی ن

یگر بزرگ تر است، د هادوربینشده است. به دلیل آن که سایز این نوع  مخفی خوررتکاسیم مداربسته دوربین

 نسبت به مدل قبلی بسیار باالتر رفته است. هاآنته کارایی و کیفیت بوجود ندارد. ال هاآنامکان مخفی کردن 

 د کاربردهای زیر را داشته باشد.توانمی هادوربیناین نوع 

 

  ی مربوط به وقایع هادادهدر خودروها نصب کرد و از آن برای ثبت  توانمیرا  هادوربیناین نوع

 رانندگی استفاده کرد. 

 

 صب کرد و برای پیشگیری از سرقت و ندر وسایل نقلیه مختلف همانند  توانمیرا  هادوربینین نوع ا

 مورد استفاده قرار داد. هاآنآسیب دیدن 

 

 

 هایندورباین نوع  توانمیرای نظارت و کنترل بیشتر بر عملکرد رانندگان اتوبوس ها و کامیون ها، ب 

 را در این وسایل نقلیه استفاده کرد.

 

 استفاده ازه منظور نظارت و کنترل از راه دور بر وضعیت نوزادان، کودکان، سالخوردگان و بیمارانب ،  

  بسیار مناسب است. هادوربیناین نوع 
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 ها نظارت رجوعبرای آن که بتوان در محیط اداری، بر کار کارمندان و نحوه برخورد و رفتار با ارباب

 استفاده کرد.  هم را در دفاتر کار هادوربیناین  توانمیکرد، 

 

 کار کارکنان و  از طریق آن، نحوهتا  .ب کردصرا ن هادوربیناین  توانمیها ر مراکز خرید و فروشگاهد

 را زیر نظر قرار داد.با مشتریان رفتار 

 

 

 هادوربین، نصب این نوع هاآنها و ویالها و سرقت از ها به منازل، باغرای پیشگیری از ورود غریبهب 

 راهکار بسیار مفیدی است. 

 

 خورکارتسیمقیمت دوربین مدابسته 

ی مداربسته قیمت باالتری دارد. آن هم به دلیل هادوربیننسبت به دیگر  خورکارتسیمبه طور کلی دوربین 

یت ، قابلکارتسیماز جمله نیاز نداشتن به مودم و اتصال به اینترنت از طریق  یی مختلفهاقابلیتوجود 

ند و امکانات دیگر همان هاقابلیتهر چه وجود دارد.  هادوربین.... که در این نوع و ها، کارتسیمپشتیبانی از انواع 

 هادوربینهای خورشیدی، پروژکتورهای قوی و ..... در این قدرتمند، ضد آب بودن، برخورداری از پنللنزهای 

 ورخکارتسیم مداربسته دوربینوجود داشته باشد، طبیعتا قیمت آن هم باالتر خواهد رفت. به طور کلی 

زهای کاربران برای نظارت بر د نیاتوانمیی معمولی برخوردار است که هاقابلیت، از امکانات و قیمتارزان

 مداربسته دوربینبه طوری که ممکن است برای نظارت بر یک اتاق، یک محدوده خاص را برآورده کند. 

 بسیار مناسب و کارآمد باشد.  کوچک بیسیم قیمت ارزان خورکارتسیم

 

 خورکارتخرید دوربین مداربسته سیم

حتما از فروشگاه های معتبر خریداری  این وسیله را آن است که خورکارتسیمدوربین  نکته مهم در خرید

تر بمناسفروشگاه ها  سایر نسبت بههم کیفیت محصول باال بوده و هم این که قیمت عرضه آن . زیرا کنید

ها، گارانتی معتبر را هم از فروشگاه دریافت کنید. عالوه بر این ضروری است به هنگام خرید این دستگاهباشد. 

را ممکن است پس از مدتی استفاده کردن، وسیله دچار خرابی شود. در این حالت با وجود گارانتی معتبر، زی

اب شود در انتختوصیه می شود.امکان تعمیر رایگان یا حتی تعویض وسیله تا مدت زمان مشخصی فراهم می

گیری بهتر و تا تصمیممند شوید خور، از نظرات یک کارشناس مربوطه بهرهکارتو خرید دوربین سیم

 تری داشته باشید.معقوالنه
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 بندیجمع

ب و پرداختیم. با نص هاسیستم، انواع و کاربردهای این خورکارتسیمدر این مقاله به معرفی دوربین مداربسته 

ی محدوده هاداده ،کارتسیمید به راحتی و از طریق اینترنت توانمیشما  خورکارتسیمراه اندازی دوربین 

که در  ودشمینظارت را دریافت کنید. همچنین با قابلیت تنظیم و کنترل از راه دور، این امکان به شما فراهم 

هر جایی که باشید دوربین را هر طور که بخواهید تنظیم کنید. در صورتی که قصد انتخاب و خرید چنین 

ل یی که محصوهادستگاه. زیرا خرید نشان دهیدیی را دارید، حتما به برند سازنده آن توجه خاصی هاسیستم

د برای شما کارایی داشته باشد و دیر یا زود خراب شده و باید توانمیبرندهای ناشناخته و غیر معتبر باشد، ن

 آن را تعویض کنید. 


