
 مدار بسته یها نیبا دورب ییآشنا
خانه هستند. آنها فارغ از تعهد به نظارت  تیفرو بردن انگشتان پا در امن یراه برا نیمداربسته بهتر یها نیکه دورب میکن یفکر م ما

 قیطر نیبه ا میتا به شما کمک کن میکرد جادیراهنما را ا نی. ما ادهندیبه اتفاقات اطراف منطقه مورد نظر م یاپنجره ت،یبر امن

 .دیاموزیمدار بسته ب یهانیرا در مورد دورب یو عموم جیرا یهایژگیمشخصات و و

 

 

 مدار بسته نیدورب انواع
است  یدر حال نیا شوند،یم یبند میتقس یرونیو ب یداخل یبه دو دسته  یمتنوع است اما بطور کل اریمداربسته بس نیدورب محصوالت

در شب،نوع لنز و از  دید ت،یفیک ،یاز جمله: جنس بدنه، نوع تکنولوژ یگوناگون یها یمداربسته را در دسته بند یها نیکه  دورب

 یفضا یهانیدورب دیاستفاده کن دیتوانیم زین گریکدی یتوجه شود که از اکثر انواع به جا زینکته ن نیداد به ا یجا توانینظر برند م

. ما کندیانتخاب کمک م یمختلف هر نوع برا یهاو نام ی. دانستن هدف اصلکنندیدر داخل خانه هم کار م یباز به همان خوب

رود را اضافه  یدر هر نوع انتظار م یاز آنچه در حالت کل ییبه عنوان نمونه ها نیمختلف دورب یها یرا به بررس ییوندهایپ نیهمچن

 .میکرد

 (Indoor)یداخل یمداربسته فضا نیدورب
برق  یهاکند. اگر به کابل یخوب کار م رد،یگ یقفسه بلند قرار م ای وارید یبرق رو زیپر یکه باال یوقت یداخل یمعمول نیدورب کی

آنها را پشت مبلمان بلند  دیتوانیم یبه راحت د،یدهیم تیاهم زندیریدکور شما را به هم م ای کنندیکه انگشتان کنجکاو را جذب م



 دید یهانیشوند. قرار دادن دورب یم بیترک وارهایبا د نیهستند بنابرا دیبرق سف ی. اکثر کابل هادیپنهان کن یوارید یزهایو آو

 نیدورب. رساندیوجود نداشته باشد، به حداکثر م یگریکه موانع د یرا تا زمان دید دانیسمت اتاق، م نیترکیبار ایثابت در گوشه 

 د،ینظارت کن دیخواهیکه م ییهاسوژه یواضح برا دیخط د کیبزرگ که  یهاسقف در اتاق ای وارید یرو(PTZ) دام دیاسپ یها

 .عملکرد را دارند نیبهتر

 (Outdoor)یرونیب یمداربسته فضا نیدورب
 دید دانیبا م ییهانی. دوربدی( باشرونیبرق )داخل و ب زیپر نیتر کیبرق وجود دارد، مراقب نزد میباز، اگر س یفضا یها نیدورب با

. )معموالً دیبه حداقل برسان هیها را در امالک همساآن دید زانیم دیکن یاما سع کنند،یکار م یدر جلو و پشت خانه شما به خوب عیوس

باز در برابر آب و  یفضا یهانیدر کنار خانه شما وجود دارد.( اگرچه دورب یعموم یها ابانیضبط خ یبرا یشتریب یریانعطاف پذ

 یاز خود به جا توانندیکه باران و برف م یتا لنز را از خاک و قطرات آب دیقرار ده یالبه ریها را زهوا مقاوم هستند، اما بهتر است آن

باعث  تواندیوجود نداشته باشد، که م میلکرد را دارند که آفتاب مستقعم نیبهتر یباز زمان یفضا یهانیببگذارند پاک نگه دارند. دور

 .از روز شود یکننده در ساعات خاص رهیتابش خ ایاز حد  شیگرم شدن ب

 

 

 

 



 مدار بسته  نیمهم دورب یها مشخصه

 (Night Vision)در شب دید
دارد.  یبستگ نیدورب ریاغلب به حسگر تصو تیفیاما ک د،ید دیمدار بسته خواه یها نیدر شب مادون قرمز را در اکثر دورب دید

 افتنیآن کمبود رنگ است.  نیترروز هستند که مهم یدئوهاینسبت به و یکمتر اتیجزئ یشبانه مادون قرمز معموالً دارا یدئوهایو

 .است جیرا یا ندهیکند، به طور فزا یرنگارنگ را فراهم م یها لمیکه امکان ف ینورافکن ای یرنگ رمزمادون ق لمیبا ف ییها نیدورب

 (resolution)وضوح
 نیدر دورب ریاندازه تصو یریاندازه گ یبرا یشده است، رزولوشن روش انیمداربسته ب نیدورب ریرزولوشن تصو یبرا یگوناگون فیتعار

دارند. مفهوم  یشتریب تیفیک ای شتریبا ابعاد بزرگ تر، رزولوشن ب ریبا ابعاد کوچک تر، رزولوشن کمتر و تصاو ریمداربسته است. تصاو

خواهد  شتریباشد، رزولوشن آن ب شتریثبت شده ب ریتصو تیفی( و ک ریباشد، هر چه اندازه ) ابعاد تصو یم یسادگ نیرزولوشن به هم

 یها نیخواهند بود.، رزولوشن در دوربمختلف متفاوت  یها یمدار بسته در تکنولوژ نیدورب ریرزولوشن تصو یریبود. اندازه گ

 .شود یشناخته م Pixel تر، با شاخص دیجد یها یتکنولوژ یها نیدورب درو رزولوشن  TV Line مداربسته آنالوگ، با شاخص

 دید دانیم یگستردگ
درجه  360 ای 180 ریثبت تصاو یبرا ییها لنزها نینوع از دورب نیمدار بسته خوب است. ا نیدورب یها یژگیگسترده از و دید هیزاو

آنالوگ  نیدورب 4 یتواند به جا یساختمان ها مناسب است و م نگیپارک یدرجه، برا 180مدار بسته  نیدورب کیرا دارند.  طیاز مح

 دیته باشنکته را در نظر داش نیا یدارد، ول زین یشتریب متیگسترده دارد ق دید هیکه زاو یمدار بسته ا نیکاربرد داشته باشد. دورب

است.  نیکمتر از چند دورب نیدورب کی ینصب و نگهدار نهیشود و هز یم یمدار بسته معمول نیچند دورب نیگزیجا نیدورب نیکه ا

 .باال است زیها ن نیدورب نیا ریوضوح تصو

 از راه دور نیکردن دورب کنترل
 شنیکیو اپل نترنتیبا استفاده از ا دیتوان یکنترل از راه دور است. شما م تیمداربسته خوب داشتن قابل نیدورب یها یژگیاز و یکی

 یم یژگیو نی. با استفاده از ادیتماشا کن یضبط شده را از هر مکان ریو تصاو دیمدار بسته را از راه دور کنترل کن نیدورب ل،یموبا

 نترنتیا قیمدار بسته هستند که از طر نیاز دورب ینوع IP یها نی. دوربدیکن یرفت و آمد بچه ها و کارگران خانه را بررس دیتوان

 .ترند متیگران ق یمداربسته معمول یها نیها از دورب نیدورب نیشوند. ا یکنترل م

 (Motion Detection) حرکت صیتشخ
 ییویدیو یهاپیمداوم، کل یلمبرداریف یجابه میسیب یهانیاکثر دورب نیبنابرا کنند،یرا اشغال م یادیحافظه ز یتیامن یهالمیف

 یوهایدیو یدست یسازو شما را از مرتب دهدیرا به شما نشان م نینکات برجسته روز دورب ب،یترت نی. به اکنندیکوتاه را انتخاب م

ها مدام شما را قطع تا اعالن دیکن میتنظ هانیحرکت را در اکثر دورب صیتشخ تیحساس دیتوانی. مدهدیم اتنج یو خال یطوالن

 یبه دنبال حرکت است استفاده م نیکه دورب ییمحدود کردن مکان ها یبرا زین یها از مناطق حرکت نیاز دورب یارینکنند. اما بس

خاص  یدادهایصدا و بسته به شما از رو ه،ینقل لهیوس وان،یشخص، ح صیشخت قیها از طر نیمعمول است که دورب یکنند. حت

 .دهند هشدار



 و ضبط صدا کرفونیم داشتن
 توانیآن م قیهستند که به طر کروفونیو م یصوت ستمیس یوارد بازار شده اند که دارا یمداربسته ا یها نیدورب ریاخ یسال ها در

و  یرضروریافراد غ یممکن است در نظر برخ تیقابل نیمنطقه مورد نظر را انجام داد. ا شیپا زین یبه لحاظ صوت ریعالوه بر تصو

 .داشته باشد یخوب ییکارا اریبس ییمکان ها ربه نظر برسد اما د یتجمالت

 عملکرد یریپذ انعطاف
 تیوجود دارند که قابل زین یها نیانجام دهد اما د.رب یبردار رینقطه تصو کیتواند از  یثابت فقط م نیدورب کیحالت معمول  در

به  یدو مدل بستگ نیا نیشود.که انتخاب از ب یگفته م PTZ نیها، دورب نیدورب نیگردش و چرخش را دارند که به ا ،ییبزرگ نما

ثابت  نیباشد، دورب یکوچک یفضا دیکه قصد نظارت بر آن را دار یین مدار بسته دارد. اگر فضایدورب ستمیهدف شما از نصب س

 متیمناسب ترخواهد بود. هر چند که ق PTZ نیبدور د،یرینظر بگ ریمنطقه بزرگ تر را ز کی دیخواه یمناسب است. در مقابل اگر م

ممکن است بتواند کار چند  PTZ یها نینصب دورب تیبه موقع تهبس یطیاست، در شرا شتریثابت ب یها نیها از دورب نیدورب نیا

 .ثابت را انجام دهد نیدورب

 مناسب متیق
. در واقع دینصب کنبد را مشخص کن دیخواهیکه م ییو جا دیحتما هدف از خر دییمدار بسته نما نیدورب دیاز آنکه اقدام به خر شیپ

 دیقبل از خر میکن یم شنهادیپ جهیکند. در نت یم نییرا تع ازیمورد ن یها یژگیو و نیمدار بسته، نوع دورب نیدورب دیهدف از خر

متناسب با  یها یژگیبا و ینیربتا دو دیدر مورد آن مشورت کن نیو با کارشناسان هام دیکن قیآن تحق ردمدار بسته در مو نیدورب

 .دیمناسب را انتخاب کن متیق

 مدار بسته نیدورب نصب
در مورد نقاط  دیخوب است قبل از خر نیگذارد، بنابرا یم ریتأث دیآن را نصب کن دیتوان یکه م ییبر جا اریمدار بسته بس نیدورب نوع

 NVR کیرا به  یمیس نیدورب نیچند لم،یآسان ف تیریضبط و مد یبرا ینینظارت چند دورب یها ستمی. سدیفکر کن ینصب احتمال

 یهامدل یبرا نکهیمگر ا کنند،یاستفاده م DVR اتصال به یاترنت برا ای ییدئویو یهااز کابل هانیدورب نیکنند. ا یمتصل م DVR ای

مداربسته بهتر است به  یها نینصب دورب ی. برادهدیم شیرا افزا یدگیچیکه زمان نصب و پ د،یکن یاضاف نهیهز میبدون س

 .دیکار مراجعه کن نیا نیمتخصص

  NVR  و  DVR ساز رهیذخ دستگاه
 یتیامن یهانیدورب یهستند که برا ییدئویضبط و یهاستمیاز س یانواعNVR  ساز رهیو دستگاه ذخ DVR ساز رهیذخ دستگاه

 رندیگ یها را م نیارسال شده از دورب ییدئویو یها لمیکنند: آنها ف یهدف عمل م کیبه  ستمی. در واقع، هر دو سشوندیاستفاده م

 .دیبعداً آن را پخش کن دیکنند تا بتوان یم رهیرا ذخ انیو آن جر



 

 مدار بسته نینصب موثر دورب ینکته برا 4
 دیمنطقه مشاهده قرار ده یها را به طور مناسب برا نیدورب

مثال،  یمشاهده کنند. برا د،یکن یبررس دیخواه یرا که م ییکه بتوانند فضا دیقرار ده ییها را در جا نیدورب شهینکته باال، هم مشابه

 .شما را محدود کند یها نیدورب دیکند و د جادیساختمان شما ممکن است نقاط کور ا یقرار دادن آنها در گوشه ها

 دیریخود را در نظر بگ ینورپرداز

 ییشناسا اتیباشد تا بتواند جزئ نیدورب یبرا ینور ثابت و کاف یدارا ردیگ یکه تحت نظارت قرار م یا هیکه ناح دیحاصل کن نانیاطم

 .دیدر شب استفاده کن دید تیمداربسته با قابل نیاز دورب د،یندار یکه نور کاف یدهد. در موارد صیصورت را تشخ یها یژگیمانند و

 دیپنهان کن ایخود را محافظت  یها کابل

 یتیامن نینصب کننده دورب کیتوانند جدا شوند.  یم یبه راحت رایز دیقرار نده دیدر دسترس را در معرض د یبه راحت یها کابل

 .کند یبه آن را دشوارتر م یحداقل دسترس ایکند  یکند و از آن محافظت م یپنهان م یمخف یکابل را در مجرا یحرفه ا

 دیمداربسته متناسب با کاربرد استفاده کن یها نیدورب از

محدود  دید هیدارند، در ناح ازین یشتریهستند، اما به قطعات متحرک ب ی. آنها عالدینشو (PTZ)  دام دیاسپ یهانیدورب ریدرگ ادیز

کند و  یرا تماشا م ییویدیو یدهاینشسته است و ف زیکه پشت م یتیافسر امن کیحرکت، و واقعًا فقط با  ییبا توانا یهستند، حت

 میتنظ کیاستراتژ یباز که در مکان ها هیثابت و زاو یها نیکار را دارند. در عوض، با دورب نیکند، بهتر یم یها را دستکار نیدورب

. دیکن میباز تنظ هیکار با زاو یبرا PTZ نیدورب کی دیتوان یم د،ی. اگر بخواهدیمنطقه بزرگ استفاده کن کیمشاهده  یشده اند، برا

ربع مشخص  کیباز، حرکت را در  هیتا اگر زاو دیرا به هم گره بزن نیدورب ستمیدو س دیتوان ینرم افزار خود، م قیحالت، از طر نیدر ا



مقدار ثبت کند.  یکند تا منطقه خاص را برا یچرخش و زوم استفاده م یخود برا یحرکت یها تیاز قابل PTZدهد،  صیشده تشخ

شما است که  یتینرم افزار شما افسر امن ب،یترت نی. به ادیریگ یآن را از سر م یعاد یو سپس نما دیکن یرا که مشخص م یزمان

 .کند یتوجه م دادهایبه رو ازیاست و در صورت ن زیمراقب همه چ


