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 معرفی بهترین دوربین های مداربسته وای فای
 

 

 

 !دیبدون دیبادوربین وای فای  دیکه قبل از خر یمهم اتنک

ای ای هست که جای خالیش توی هر مغازه و خونههای پیشرفتهاز نوع دوربین مداربسته وای فایهای دوربین 

تون تون تجربه کنین، اما نگران امنیت خونهاحساس میشه! تا حاال شده بخواین یه مسافرت خوب رو با خونواده

 یتون راحت کنین یا حیوون خونگباشین؟ شایدم دوست داشته باشین خیالتونو از بابت امنیت مغازه

تون رو زیر نظر داشته باشین؟ اگه پاسختون مثبته، خبر خوبی براتون داریم! همراهمون باشین داشتنیدوست

 ایران رو بهتون معرفی کنیم. های مداربسته وای فایبهترین دوربینتا 

 

 آنچه در ادامه این مقاله مطالعه خواهید کرد:

 چیه؟ فای وای داربستهم دوربین

 داره؟ مشخصاتی چه فای وای مداربسته دوربین بهترین

 v380 فای وای دوربین نظیربی مزایای

 شود می انجام چگونه فای وای مداربسته های دوربین بهترین نصب

 است؟ چقدر فای وای مداربسته  های دوربین بهترین قیمت

 آخر کالم
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 دوربین مداربسته وای فای چیه؟

کنه. صورت بیسیم و با بستر اینترنت کار میدوربین مداربسته پیشرفته هست که بهدوربین وای فای یه نوع 

گیرن از طریق اینترنت هست. یعنی چی؟ یعنی هایی که میها، قابلیت ارسال عکسویژگی بارز این نوع دوربین

ه باشین. شتگیره دسترسی داهایی که دوربینتون میتونین به عکسهر جای دنیا که باشین، خیلی راحت می

تونین با یه اپلیکیشن مخصوص، دوربینتون رو از راه دور کنترل کنین و خیالتون رو از بابت از اون گذشته، می

 تون آسوده کنین. جالبه، مگه نه؟امنیت خونه یا مغازه

 

 بهترین دوربین مداربسته وای فای چه مشخصاتی داره؟

 

 

 

انجام بدیم، اینه که ببینیم چه  میسیب wifi یها نیدورب نیبهترخرید یکی از کارای مهمی که الزمه قبل از 

پیشرفته  هایمشخصاتی دارن و آیا به نیازهامون پاسخ میدن یا نه. هر چی بیشتر بتونین از جزئیات این دوربین

کنین و از کارایی دوربین منتخبتون لذت تری رو تجربه میاطالعات جمع کنین، بدون شک خرید آگاهانه

که در بازار ایران  v380 یفا یوا نیدوربخوایم مشخصات برین. تو این قسمت از مطلب میری میبیشت

ما و این پس این شهای مداربسته معرفی کنیم، تونیم به عنوان بهترین دوربینپرکاربردترین نوع هست رو می

 ین ببینین:تونمی توی انواع دوربین مشابهکمتر این دوربین زیبا که  نظیرویژگی بی ۷هم 

 

 زده شواز وضوح و شفافیت تصاویر شگفت-1

یر باید بهش توجه کنین، وضوح و شفافیت تصاو یفا یمداربسته وا نیدورب نیبهترهای ترین ویژگییکی از مهم

پیش  تونه کاری ازتون بشه و ببینه که میهست. تصور کنین یه دزد مرموزی داره میاد که وارد پارکینگ خونه
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، فکر گیره نداشته باشهتون وضوح و شفافیت کافی توی تصاویری که مینه. اگه دوربین مداربستهببره یا 

 کنین چه اتفاقی میفته؟می

 

گذاری کنه، بعد همون دوربین نتونه تنها بدون شک هیچ کسی دوست نداره کلی روی دوربینش سرمایه

 نیربهتدرستی انجام بده! خوشبختانه به ای رو که بهش محول شده، یعنی حفظ امنیت ساختمون رو،وظیفه

کنه تا حسابی از ذخیره می HD 720Pطوری نیست و همه تصاویر رو با رزولوشن اصالً این یفا یوا نیدورب

 کیفیت تصاویر لذت ببرین و چهره دزدهای مرموز رو هم مثل آب خوردن شناسایی کنین!

 

 با قابلیت دید در شب همه جا رو بپا-2

دوربینیه  wifiمداربسته  نیدورب نیبهتربه نظرتون یه دوربین خوب فقط برای روزهای آفتابیه؟ البته که نه! 

کنه، توی شب تاریک هم وظیفه خودش رو به که عالوه بر اینکه امنیت خونه رو توی روز روشن تأمین می

 بهترین شکل انجام میده.

 

های مادون قرمزش، هیچ LEDدلیل نیست که دوربین وای فای به قابلیت دید در شب مجهز شده و با بی

داره! پس خیالتون راحت که تصاویر ای رو تا شعاع چندین متری از لنز قوی دوربین پنهان نگه نمیجنبنده

دن نگران شبیخون زشب هم با کیفیت عالی توی این دوربین پیشرفته ذخیره میشن و دیگه الزم نیست 

 دزدهای مرموز باشین!

 

 نده ا سنسور حرکتی هیچ چیزی رو از دستب-3
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هست که توی کمتر محصول مشابهی  v380 یفا یوا نیدوربنظیر های بیسنسور حرکتی یکی دیگه از ویژگی

، هاییه که توی مکانی که دوربین رو نصب کردینتونین ببینین! کار این سنسور هوشمند، تشخیص حرکتمی

بوم بپره توی حیات، این سنسور هوشمند خیلی سریع این حرکتو انجام میشه. مثالً اگه یه دزد از باالی پشت

بهترین  تون به. اینطوری دیگه خیالتون حسابی راحته که امنیت خونهتون آالرم میدهکنه و به گوشیثبت می

 شکل حفظ میشه.

 

 آالرم رو سه سوته تنظیم کن-4

مجهز به آالرم هوشمنده! شما خیلی بیسیم  یفا یمداربسته وا نیدورب نیبهترطور که قبالً هم گفتیم، همون

 تون بیاد و شما رو از شرایطکه بخواین، روی گوشیتونین آالرم دوربین رو تنظیم کنین تا هر موقع راحت می

 خونه یا محل کارتون باخبر کنه. دیگه چی از این بهتر!

 

 از قابلیت مکالمه صوتی دو طرفه لذت ببر -5

شاید از خوندن این عنوان تعجب کرده باشین و یکهو فکر کنین که نکنه اینجا داریم در مورد موبایلی چیزی 

اینه  دار یفا یمداربسته وا نیدورب نیبهترنظیر ه، خیالتون راحت. یکی از مشخصات بیکنیم! اما نصحبت می

که به قابلیت مکالمه صوتی مجهزه. یعنی چی؟ یعنی مثالً اگه دوربین رو توی اتاق فرزندانتون گذاشتین، خیلی 

 هاتون صحبت کنین.تونین از طریق دوربین با بچهراحت می

هاتون صحبت کنین و هم ن و اسپیکر داخلی دارن که هم به شما اجازه میدن با بچهها یه میکروفواین دوربین

 هاتون اجازه میدن که صداشون رو به شما برسونن. خیلی جالبه، نه؟به بچه

 

 آالرم تحویل بگیر ،ایمیلت رو بده-6
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تی داریم! شما به راح زنین، خبر خوبی براتوناگه از اون دست افرادی هستتین که مرتب به ایمیلتون سر می

تونین دوربین وای فای رو جوری تنظیم کنین تا به جای اینکه آالرم رو از طریق اپلیکیشن براتون ارسال می

تونین از موقعیتی که پیش اومده باخبر بشین و اقدامات طوری خیلی زودتر میکنه، بهتون ایمیل بزنه. این

 الزم رو انجام بدین.

 

 کارت رو تضمین کنامنیت خونه و محل -۷

دقیقاً همینه که امنیت خونه و محل کارتون رو به بهترین  بیسیم wifi یها نیدورب نیبهترترین مشخصه مهم

های مداربسته همین کارو کنن! شاید با خودتون فکر کنین که خوب، مگه همه دوربینشکل تضمین می

دونین، عوامل زیادی در اینکه یه دوربین کارش رو خوب انجام بده، دخیل هستن. کنن؟ جواب منفیه. مینمی

 وح و کیفیت تصاویر اشاره کردیم.مثالً باالتر به وض

 

دازن! اما انها این وضوح و کیفیت تصویر رو ندارن و شما رو سر بزنگاه به دردسر میمتاسفانه خیلی از دوربین

فردی که داره، حسابی از جان و مالتون محافظت های منحصربهطوری نیست و با ویژگیدوربین وای فای این

 کنه.می
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 v380 وای فای دوربینمزایای بی نظیر 

 

 

 نیدورب نیبهترهای های این مطلب! حاال که درباره ویژگیترین قسمتبسیار خوب، رسیدیم به یکی از مهم

صحبت کردیم، دیگه وقتشه به مزایای این دوربین هم اشاره کنیم تا وجه تمایز این دوربین  یفا یمداربسته وا

های بهترین دوربینزدنی هایی که داره بهتر درک کنین. پس این شما و این هم مزایای مثالرو با رقیب

 که منتظرش بودین: وای فای ایران مداربسته

 

 تصاویر رو اینترنتی دریافت کن-1

تونین کنه، اینه که میها جدا میرو از بقیه دوربین بهترین دوربین وای فاییکی از مزایای جالبی که حساب 

تصاویر این دوربین رو خیلی راحت از طریق وای فای داخلی دوربین یا با اتصال دوربین به اینترنت، به دست 

 بیارین. چطوری؟

تون تونین تصاویری رو که دوربین مداربستهخیلی راحت میمتری دوربین ایستاده باشین،  2۰اگه تا فاصله 

گرفته با شبکه وای فای داخلیش از طریق اپلیکیشن دریافت کنین. اگه هم اون سر دنیا باشین، خیلی راحت 

تونین تصاویرش رو از طریق اینترنت با اپلیکیشن مخصوص دوربین دریافت با اتصال دوربینتون به اینترنت می

 لتون رو از بابت امنیت مکان مورد نظرتون راحت کنین.کنین و خیا

 

 کن دوربینت رو با گوشی کنترل-2

حالت گردان داره و خیلی راحت به سمت چپ، راست، باال و پایین کنترل میشه.  v380 یفا یوا نیدورب

تونین خیلی راحت دوربین رو کنترل کنین تا روی همه زوایای محیط دید تون میجالبه بدونین که با گوشی
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ین بندی نشده از چند تا دوربکافی داشته باشین. اینطوری دیگه الزم نیست برای یه فضایی که پارتیشن

 های محیط رو به اون بسپارین!استفاده کنین. کافیه یه دوربین وای فای داشته باشین و پوشش همه زاویه

 

 همه تصاویر رو حافظه دوربین ذخیره کن-3

 

 

گیره هیچ نیازی به دستگاه خارجی مجزا برای ذخیره کردن تصاویری که می wifiمداربسته  نیدورب نیبهتر

براش تهیه کنین تا  SDحریف به شیار کارت حافظه مجهزه. کافیه یه کارت حافظه فننداره. این دوربینِ همه

 ها رو خیلی راحت روی این کارت حافظه ذخیره کنه.عکس

اش، داره و بعد از پُر شدن حافظهای داخل خودش نگه میفتهها رو تا دو هاین دوربین زیبا معموالً عکس

کنه. پس اگه عکسی براتون مهمه، ازش یه کپی روی های قدیمی ذخیره میهای جدید رو روی عکسعکس

 تون ذخیره کنین تا بعداً هم بتونین دسترسی داشته باشین.گوشی

 

 از حس آرامش و امنیت موقع خواب و مسافرت لذت ببر-4

ها و شاید حتی حیوون عاً چه حس خوبیه وقتی خیالمون از بابت امنیت خونه، ماشین، محل کار، بچهواق

مون به دقت بررسی میشه، هم تصاویر در شب با بهترین مون راحته. هم حرکات مشکوک بیرون از خونهخونگی

پذیره. انیشن و اینترنت امککیفیت ضبط میشه و هم کنترل دوربینمون از هر جای دنیا که باشیم، با یه اپلیک

دانلود  تونینهای پیشرفته یه اپلیکیشن اختصاصی و رایگان مختص خودشون دارن که راحت میاین دوربین

 کنین و از کنترل کامل دوربینتون لذت ببرین. عالیه، مگه نه؟
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 شود؟های مداربسته چگونه انجام مینصب بهترین دوربین

 

 

یده آشنا شدیم، وقتش رسهای مداربسته وای فای بیسیم بهترین دوربینحاال که با مشخصات و مزایای از انواع 

ز تر اها خیلی سادهها هم آشنا بشیم. خوشبختانه نصب این دوربینکه کمی با مراحل نصب این دوربین

نداره!  NVRدستگاه  ای DVRاه دستگ ماتیو تنظ یکشکابلدار هست. چون دیگه نیازی به های سیمدوربین

اما این به معنای تخصصی نبودن کار نیست. پس همراهمون باشین تا شما رو با مراحل نصب دوربین منتخبتون 

 آشنا کنیم.

 

 تجهیزات نصب رو آماده کن-1

هاتون رو با موفقیت نصب کنین، الزمه که اول از هر چیز تجهیزات الزم رو برای برای اینکه بتونین دوربین

طور چین و همینگوشتی و سیم، منبع تغذیه مناسب، آداپتور، دریل، پیچSD CARDحافظه نصب آماده کنین. 

ها نیاز ها به اونقع نصب دوربینرولپالک، چسب نواری برق و موارد دیگه از جمله تجهیزاتی هستن که مو

 دارین.

یازی ها الزمه، هیچ نبه خیلی از تجهیزاتی که برای نصب بقیه دوربین بهترین دوربین وای فایخوشبختانه 

ی و کسرنداره. چون هم بیسیمه، هم میکروفون و اسپیکر درونی داره و هم یه دستگاه کامل و شامله که کم 

 نداره.

 

 برای نصب شناسایی کنبهترین مکان رو -2

ها رو های مداربسته باید بهش توجه کنین همینه که بهترین مکانای که موقع نصب دوربینترین نکتهمهم

گذاری کردین، اما اون دوربین رو جایی شناسایی کنین. تصور کنین کلی روی دوربینتون و نصبش سرمایه

 وآمدی هست و نه حتی ضروریه!نصب کردین که نه رفت
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رو  نهایت استفاده رو ببرین، الزمه که دوربین دار یفا یمداربسته وا نیدورب نیبهتربرای اینکه بتونین از  پس

آمد بیشتره وهای ورودی منزل یا محل کارتون، درب ورودی آسانسور، پارکینگ یا راهروها که رفتسمت درب

نصب کنین. دقت کنین که مانعی جلوی دید دوربین رو نگیره و دوربین نسبت به همه جای فضا دید کافی 

 داشته باشه.

 

 دست کار دان کار رو بده-3

یه کار فنی و تخصصیه! اگه دانش و تخصص الزم رو توی این زمینه  v380 یفا یوا نیدوربنصب یادتون باشه 

تونین نصب دوربین رو خودتون انجام بدین و از این کار لذت ببرین. اما اگه تا حاال کارای فنی انجام دارین، می

ن ای و دارای مجوز بسپاریکه کار نصب رو به یه نصاب حرفه ندادین و از نصب دوربین هم سردرنمیارین، بهتره

 و خیال خودتون رو از بابت نصب عالی دوربین راحت کنین.

 

 قیمت بهترین دوربین مداربسته وای فای چقدر است؟
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های این مطلب! احتماال براتون جای سواله که ترین بخشخوب، حاال دیگه رسیدیم به یکی از کنجکاوکننده

تونه باشه! خوب، نظیری که داره، چقدر میهمه ویژگی بیبا اون بیسیم wifiمداربسته  نیدورب نیبهترقیمت 

ا یه ههای معمولی دیگه کمتره. چون این دوربینها از خیلی از دوربینهمین اول بگیم که قیمت این دوربین

چنانی ندارن. اما قیمت نهایی از فاکتورهای زیادی پیروی پکیج کامل هستن و نیاز به تجهیزات جانبی آن

گذاری این محصول ارزشمند رو بهتر درک دیم تا شیوه قیمتکنه که در ادامه هر کدوم رو توضیح میمی

 کنین.

  

 جنس دوربین رو بسنج-1

 خوب ندوربی. کنین دقت دوربین بدنه جنس به که الزمه کنین، نصب خونه از بیرون رو دوربین خواینمی اگه

 و باد ربراب در دوربین از که باشه طوری اشبدنه جنس و باشه داشته محافظ که دوربینیه خونه از بیرون برای

 که دوربینی با کارتون خواین،می خونه داخل برای رو دوربین اگه اما. کنه محافظت خورشید نور و بارون

 طبیعتاً باشه، ترمقاوم بدنه جنس چی هر. میفته راه هم باشه پالستیک از اشبدنه جنس و باشه نداشته محافظ

 .باالتره هم دوربین قیمت

 

 

 

 فاصله کانونی لنز رو در نظر بگیر-2

نین تره. اما شما باید ببیجالبه بدونین هر چی فاصله کانونی دوربینی کمتر باشه، زاویه دید دوربین عریض

میشه که معموالً برای جاهایی استفاده های وای فای نیدورب نیبهترخواین. دوربین رو برای چه کاری می

مون داره بازی خطرناکی انجام میده یا نه؟ یا اینکه خوایم ببینیم بچهالزمه روی یه سوژه زوم کنیم. مثالً می

صله کنیم که فاهایی رو تهیه میپالک ماشینی که وارد پارکینگ محل کارمون شد، چیه؟ پس معموالً دوربین

 رو نمایش بدن و سریع روی اصل مطلب زوم کنن. کانونی بیشتری داشته باشن تا جزئیات غیرضروری کمتری

 

 بین تصاویر رو انتقال میده یا نه؟آیا دور-3

ها، اجازه نمیدن که بتونین تصاویر واقعیت رو بخواید، این روزها خیلی از برندهای خارجی به دلیل تحریم

ه توجه الزمه به این نکتخواین دوربین بیسیم خارجی بخرین، تون ببینین. پس اگه میدوربین رو روی گوشی
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تونین روی برند مارک برایتون حساب کنین که سرورهایی داخل کشور ایران داره و داشته باشین. اینجا می

 ها رو تحریم نکرده.ایرانی

 

 گارنتی و خدامت پس از فروش رو دست کم نگیر-4

ه که ترین نکاتیو در پایان باید به این نکته مهم اشاره کنیم که گارانتی و خدمات پس از فروش یکی از مهم

ها با خودشون نیز باید بهش دقت کنین. شاید خیلی خرید بهترین دوربین مداربسته وای فای بیسیمحتی موقع 

ه خریدتون رو از یه شرکت معتبر و خوشنام فکر کنن که گارانتی یه هزینه اضافه هست، اما واقعیت اینه که اگ

برین. خدمات پس از فروش رو هم جدی بگیرین انجام بدین، اون وقته که تازه به ارزش واقعی گارانتی پی می

تون باشه و از لحظه خرید تا زمانی که خیالتون از و خریدتون رو از شرکتی انجام بدین که دلسوز امنیت خونه

 راحت بشه، همراهتون باشه.تون بابت امنیت خونه

 

 کالم آخر

کنه. اگه هایی هست که حس آرامش و امنیت رو به شما هدیه میدوربین وای فای یکی از بهترین دستگاه

چیزی  خاطر بشین، هیچتون، فرزند دلبندتون و اتومبیل زیباتون آسودهخواین از بابت امنیت خانه و کاشانهمی

ن ما در هامین برای تامیگذاری کنین. صرفه سرمایهبهوربین هوشمند و مقرونبهتر از این نیست که روی یه د

 امنیت شما محصوالت متنوعی از بهترین دوربین های مداربسته بیسیم تهیه کرده ایم.

در صورت نیازمندی با هامین تماش برقرار کنید تا کارشناس فنی ما با ارائه مشاوره رایگان شما را راهنمایی 

 کنند.

 

 


