
 دوربین های مداربسته برای صنعت

 
 أثیرت دلیل به پشتیبان معادن بین محلی ساکنان با معادن در اغلب موارد می توانند

 یمحیط زیست اثرات و شغلی خطرات دلیل به مخالف معادن و اقتصاد بر آنها مثبت

بحث برانگیز باشد. با این وجود چه موافق صنایع باشیم یا نه نقش مهمی را در 

 اقتصادمان بازی می کند.

 100000و برای  هزاران شرکت تولیدی در صنایع ایالت متحده ی آمریکا وجود دارد

 تن میلیارد 2.12 معدن کل صنعت 2017 سال در واقع، درنفر شغل فراهم کرده اند. 

 دالر میلیارد 20.9 آن ارزش که فروخت و استخراج را شن و ماسه شده، خرد سنگ

 .بود



 نعتص توسط هستند، آسفالت و بتن اصلی جزء اینکه دلیل به ها سنگدانه اکثر

 .شود می استفاده ساختمان

 را خود دارایی که است مهم شما،شرکت  کل در پرسنل و ها دارایی این تمام وجود با

 یافته بودبه کیفیت کنترل و جرم خطر کاهش کارکنان، ایمنی مانند مختلفی دالیل به

 .باشید داشته روز هفته 7ساعت در روز و  24 نظارت تحت

 مزایای استفاده از دوربین های مداربسته در صنعت کل

 یخرابکار سرقت، کاهش بر عالوه امکانات، مجموع آنها، پیچیدگی و اندازه به توجه با

 ایجاد ایمن کار محیط یک حفظ برای را متعددی های چالش بالقوه، تعهدات سایر و

 التتسهی یک اگر، احتمالی تعهدات سایر و خرابکاری سرقت، کاهش بر عالوه .کند می

 .یدباش شده روبرو موانع نوع این با حاضر حال در که دارد احتمال کنید، می مدیریت را

 منیای حفظ کل، تسهیالت برای ناظر عنوان به شغلبرخی از مهم ترین و دشوارترین 

 مشاغل ایناست.  خود های دارایی از محافظت و مسئولیت، از اجتناب است، کارکنان

 دوربین مهمتر، همه از مختلف امنیتی اقدامات و مدیریت بررسی طریق از توان می را

ر بمداربسته امنیتی است. با سیستم امنیتی قوی شما می توانید در تمام زوایا  های

تمام تجهیزات خود در طول شبانه روز نظارت داشته باشید. دوربین های مداربسته در 

 شفاف کیفیت با ویدئوییچندسال اخیر واقعا مسیر طوالنی را طی کرده اند. 

، بخاطر دالیل زیادی دهد می ارائه شما شرکت دارایی در مکانی هر از را(  4kحداکثر)

 اهمیت دارد.

اگر مجموعه ی شما نرخ گردش  ی اطمینان حاصل کنید.ناز امنیت پروتکل های ایم 

مالی باالیی دارد. کارکنانی برای پشتیبانی از آن را ندارید. این میتواند با کاهش امنیت 

و یا  روز هفته 7 ،ساعت روز 24شما را مواجه کند. با افزایش اضافه کاری، عملیات در 



ک باالتری برای ایجاد جراحت و حتی مرگ و میر را در بر کارکنان بی تجربه، ریس

 دارد. که در شرکت های صنعتی و کارخانه ها رایج تر است.

کارمندان زمانی که احساس کنند تحت نظارت قرار دارند بیشتر اعمال ایمنی مربوط 

به شرکت را رعایت می کنند. این در حالی است شما می توانید کارکنانی را برای 

تور کردن سیستم های دوربین مداربسته استخدام کنید. دوربین های مداربسته مانی

گزینه ای موثر و کارآمد برای این منظور است. در صدر مزایای آن این است که شما 

به ویدئو ها دسترسی داشته در کارگاه محل کار به می توانید در زمان وقوع حادثه 

 ارگرانک غرامت مطالبات با شما مواجهه کاهش برای راه بهترین ویدیویی اثباتباشید. 

  .است کار محل دعاوی دیگر و

یکی از دوربین های مداربسته روی موبایل ما یک بولدوزر را در حال -صنعت نمونه

بلند کردن یک تخته سنگ ضبط کرده است. راننده در تقال بود تا تخته سنگ را 

یم شود. ناگهان تخته سنگ را داخل اما قرار نبود تسل برروی تیغه)یا صفحه( برساند،

خته که ت تیغه برد. او تیغه را باال آورد و شروع به حرکت کرد. او سریعا متوجه شد که

 شود یم سنگ بسیار سنگین است، هنگامی که تخته سنگ بیفتد روی زمین باعث

 رها ار سنگ تخته حامل تیغه تا دهد افزایش را معادلی مسافتی بولدوزر عقب قسمت

 تفاعار از بولدوزر که شد باعث و خورد لیز اسکوپ روی از سنگ تخته نتیجه، در .کند

ابین ک این باعث شکسته شدن شیشه .کند سقوط زمین به هوا در فوتی هشت از بیش

 بارغ ابر یک از که فرستاد را پیکر غول الستیک یک و راننده شد . محور را شکست

 هک ما موبایل مداربسته های دوربین از یکی سمت به درست. خورد می تکان عظیم

 .بود شده نصب تیر یک باالی در

 بر ظارتن برای امنیتیمداربسته  هایدوربین از استفاده-کنترل کیفیت بهبودیافته

 و فرآیندها در احتمالی مشکالت کشف برای عالی راهی مرکز، در روزانه عملیات

  .است جاری هایرویه



نه تنها می توانید مطمئن شوید که کارکنان از تایم کاری خود در شرکت به خوبی 

استفاده می کنند. اما شما می توانید مطمئن شوید که چی کارکنانی به آموزش های 

بیشتر نیاز دارند. دوربین های امنیتی که بدرستی نصب و نگهداری می شوند نیاز به 

 اشند،ب داشته حضور توانند نمی سرپرستان که یهنگامیک روز استراحت نیاز ندارند. 

 با واندت می که کند می ایجاد واقعی فیلم ضبط برای را فرصتی ساعته 24 نظارت این

 .کند کمک کلی بهبود تسهیل برای آموزشی های کالس در یا شود بازبینی کارمندان

 اقدامات گونه هر تا دهد می اجازه عملیات مدیران به ویدیویی مشاهده این، بر عالوه

 را زمال تغییرات مسئولیتی، یا آسیب گونه هر وقوع از پیش و کرده شناسایی را امن نا

 .دهند انجام پیشگیرانه طور به

 پوشش تحت همیشه مکانیکی های خرابی بدانید که است مهم-خطاهای تجهیزات

 تشخیص اما است، رایج کل صنعت در تجهیزات خرابی .نیستند تجاری اموال بیمه

 یمنیا های پروتکل شما کارمند اگر .نیست آسان همیشه است مقصر کسی چه اینکه

 نههزی مسئول است ممکن کرد، نمی رعایت تجهیزات عملکرد نقص طول در را شرکت

  .شود انجام تجهیزات تعمیر برای است ممکن که باشد توجهی قابل های

 صنعت کل متداول تر است. دزدی از آنچه که شما فکر کنید در-اجتناب از سرقت

آمارها نشان داده است هنگامی که از اموال خود در برابر دزدی خارجی نگرانی است. 

 اشم که است دلیل همین بهدرصد تلفات بخاطر مهم بخاطر کارمندان است.  90که 

ی دوربین ها-دارید خود کار و کسب های جنبه تمام در مقادیر و عملکرد اثبات به نیاز

مداربسته امنیتی تنها راه حل است. دزدی از یک سایت مجموع می تواند شامل 

 کارمندان اوقات گاهی باشند، باهوش توانند می سارقانتجهیزات، ابزارها و مواد باشد. 

 سیبآ باعث که کنند، می سرقت است شده تعبیه پروژه در قبالً که را پروژه مواد حتی

شرکت شما از اگر  .شود می آسیب تعمیر برای اضافی های ینههز و موارد سایر به

 امینت که نیست غیرمعمول ان یا پیمانکاران فرعی استفاده می کند.تامین کنندگ



 می فیاضا هزینه مواد برای یا کنند می فاکتور اند نشده تحویل که را موادی کنندگان

 اند نداده انجام که را کارهایی فرعی پیمانکاران که است معمول همچنین .پردازند

 یم دریافت خود خدمات برای شده توافق قیمت از بیشتر یا کنند می صورتحساب

  .کنند

 عمولم غیر کند، می استفاده فرعی پیمانکاران یا کنندگان تامین از شما شرکت اگر

 یا نندک می صورتحساب اند نشده داده تحویل که را موادی کنندگان تامین که نیست

 در ید،باش داشته اصلی قرارداد و امنیتی فیلم اگر .پردازند می اضافی هزینه مواد برای

 .ردک نخواهید پرداخت حد از بیش اید،نکرده دریافت که خدماتی یا کاالها برای نهایت

 های دارایی از کارکنان که است زمانی رایج غلط تصورات یا ها دزدی از دیگر یکی

 زا آنها که معناست بدین این .کنند می استفاده خود شخصی منافع برای شرکت

 ارک دیگری شخص برای یا اند کرده استفاده خود دارایی در کار برای شرکت تجهیزات

 یها دارایی از استفاده شوند، می بازپرداخت مشتری طریق از مستقیماً و کنند می

 همداربست های دوربین از مناسب استفاده با باید و به حساب می آید سرقت شرکت

 .شود محاسبه

 



 واندت می واقعی هزینه نباشید، فعال خارجی سرقت یا کارکنان سرقت با مبارزه در اگر

 .باشد کنید می بینی پیش آنچه از بیشتر بسیار

 هزینه تعویض اقالم/مواد -

 به جایگزین تجهیزات و مواد اقالم، رساندن برای اضافی نقل و حمل های هزینه -

 .سایت

 محل هب جایگزین مواد و تجهیزات رسیدن برای انتظار از ناشی پروژه دیگر تأخیرهای -

 .است اصلی

 هک بگیرید نظر در را کارکنانی. تجهیزات یا مواد اقالم، نبودن دسترس در هزینه -

 .کنند کار توانند نمی کار محل یک دیگر در شود می دزدیده ابزارشان وقتی

 .نجایگزی اقالم نصب برای اضافی هزینه با کار محل به کارکنان بازگشت هزینه -

 خسارت وارده به تجهیزات یا تاسیسات توسط دزدها-

مدیریت زمان به منظور جایگزینی آیتم ها، کار اصلی را انجام دهید و اقالم دزدیده -

 شده را بگردید

 چگونه فعال باشیم

 مینان حاصل نماییم، مطمئنتا از اجرا شدن پروتکل ها اطاینکه همیشه هوشیار باشیم 

شوید سیستم چک کننده به درستی در جای خود قرار داشته باشد تا زمان وقوع کاله 

برداری، دزدی یا انجام کارهای غیر امن و مخرب در محیط کار را اطالع دهد. از 

 اهر بهترینآنجایی که در یک لحظه در دو مکان)یا ده مکان( نمیتوانید حاضر شوید 

 یندورب و نصب تجهیز احتمالی، کالهبرداران و سارقان دستگیری و یریجلوگ برای

 آن از ای برد سرقت به را چیزی توان می که مکانی هر در باال کیفیت با مداربسته های

 .کرد استفاده سوء



 زود تشخیص برای ساده راه یک انجام اصالح مواد و وسایل کهاست  حالی دراین 

با بازبینی مجدد اینکه کارها و مواد بدرستی برای  همچنین. است سهام ضرر هنگام

 مشتریان صورتحساب می شود یا خیر با این کار اتالف جلوگیری به عمل می آید.

 که افرادی از کهاین نکته  به توجه حساب،صورت و مواد مورد در هوشیاری بر عالوه

مهم است. عالرغم اینکه  باشید آگاهالزم است  نیز هستند اعتماد قابل هایموقعیت در

شی رواین روش برای در جریان امور قرار گرفتن کارفرمایان و مدیران عالی است، و نیز 

 بسیار عالی  برای اخطار عالئم مشکالت احتمالی در آینده است.

 کارمندان هایپروتکل و هابررسی همه که شوید مطمئن که است مهم این، بر عالوه

 .شوندمی انجام درستی به

مدیریت باید در بخش های از سایت که احتمال دزدی وجود دارد هوشیار باشد. آیتم 

های دارای ارزش و ریسک باال هستند زمانی که استفاده نمی شوند باید در امنیت 

نگهداری شوند. اکثر این فرایند با نصب و پیکربندی یک سیستم امنیتی دوربین 

ه در یک منطقه دور از دسترس جاییکه تنها می تواند تسریع شود اما چگون مداربسته

به انرژی می توان دسترسی داشت و هیچ دسترسی به اترنت وجود ندارد؟این همان 

یا پکیج امنیتی وایرلس وارد  WASPجایی است که دوربین های مداربسته باکس 

 میدان می شود.

دوربین های مداربسته قابل حمل برای صنایع مصالح ساختمانی و 

 نیساختما

 ایرس شن، هایچاله آسفالت، هایکارخانه مانند تأسیساتی برای محبوب گزینه یک

 WASP یا پکیج امنیتی وایرلس ساختمانی، یا کارگاه های و صنایع مشابه هایشرکت

BOX، به نیاز بدون تأسیسات اینرا برای  روز هفته 7ساعت روز در  24 نظارت 

ه این راه حل فقط با یک پریز برق تغذی .کندمی فراهم مستقیم )اتصال اینترنت(اترنت



ویدئوهای می شود.  این راه حل امنیتی قابل حمل به شما این امکان را می دهد تا 

ارسال کنید. و همچنین این اجازه را به  NVRدستگاه زنده ی خود را به نزدیک ترین 

قفه ا بدون وشما می دهد تا با یک نقطه ی دسترسی نصب شده برای باکس ویدئوها ر

 برروی دستگاه های متصل دریافت کنید.

برخالف سیستم نظارت تصویری ثابت، نظارت تصویری موبایل یا موقت قابل حمل 

با وجود اینکه همه ی تصاویر دوربین های مداربسته خود را بر روی گوشی است. 

ایل به موبموبایل خود می توانید داشته باشید. در این مورد سیستم نظارت تصویری 

این مورد که دستگاه های نظارت تصویری خود را به هر جاییکه به آن ها نیاز داشته 

 باشید می توانید همراه خود ببرید.

ساختمان سازی اگر شما در حال  یابرای کارگاه های تاسیسات  موبایلراه حل های 

 و به نظارت بازسازی دفتر، دارایی یا انجام کاری در منطقه ی دور از دسترس باشید

 کامال عالی است. احتیاج داشته باشید بر اموال و دارایی

ترده اگر تاسیسات گس-کل تاسیسات شما-توانایی مشاهده تمام دوربین های مداربسته

ای دارید و نیاز دارید در یک زمان در دو مکان حضور داشته باشید دریافت تصاویر از 

 بهترین گزینه است. 4Kتا کیفیت  مکان های مورد نیاز برروی یک دستگاه متصل

 حال پکیج بیسیم دوربین های مداربسته 

ها  این پکیج موبایل)قابل حمل( هستید؟آیا به دنبال مشاوره در مورد راه حل امنیتی 

برای مدیریت هر نوع پروژه طراحی شده است. و به اندازه ای مقاوم هستند تا در فضای 

های معتبری آماده شده و به دست مشتری  باز مقاومت داشته باشند. توسط شرکت

 می رسد و تمام تست ها و آزمون ها در رویدادهها و مکان های مختلف گذرانده اند.



مشاوره  برای آیا برای انتخاب، نصب و پیکربندی این سیستم ها به مشاوره نیاز دارید؟

ی رایگان با ما تماس بگیرید. مهندسان دقیق و کامال با تجربه ی کامل در این صنعت 

 توانایی راهنمایی و ارائه بهترین راه حل برای شما را دارند.

تماس 01733229998جهت ارتباط مستقیم با فروشگاه اینترنتی هامین با شماره 

 بگیرید

ن های مداربسته ما را به آدرس بالگ سایت بیبرای بروز ماندن در صنعت دور

www.haamin.ir   تحت عنوان  و شبکه های اجتماعی  در گوگلhaaminco 

 دنبال کنید و هم برای مشارکت با ما جهت گفتگو در زیر مقاله کامنت بزارید.

 

http://www.haamin.ir/

