
 همه چیز درباره دوربین مداربسته: 

 ردوربین مداربسته از جمله تجهیزاتی است که برای تامین امنیت جانی و مالی در مکان های خانگی و عمومی بسیا

ات اگر در مکان مناسب در محل قرار بگیرند در خصوص کنترل از راه دور اده قرار می گیرد. این تجهیزمورد استف

استفاد کرد می توان به مکان های بسیار پرکاربرد هستند. از جمله مکان هایی که می توان از دوربین مداربسته 

 شگاه ها، ادارات، شرکت های خصوصی و همچنین محیط های خانگی و درون ساختمان هایعمومی اعم از فرو

بسته در ساختمان های مسکونی یا دولتی باید نصب دوربین مدار رار می گیرد.مسکونی بسیار مورد استفاده ق

توسط تکنیسین های متخصص انجام شود اما اگر به این تکنسین ها دسترسی نداشته باشیم می توانیم از افرادی 

ر به صورت باید توجه کنید که کیفیت کا استفاده کنیم که در زمینه لوازم الکترونیکی متخصص هستند. در این

 . اندازه حالت اول مطلوب نخواهد بود

 نیم. بیان می کآن را در ادامه می توان به نحوه نصب دوربین مداربسته اشاره کرد که در مراحل مختلف به تفصیل 

 در محل، شرایط محیطی یفیت مورد نیازدر ابتدا باید به چند مورد از جمله دوربین مداربسته و مدل انتخابی و ک

و جوی، میزان استفاده از تجهیزات، تعداد مورد نیاز بر اساس متراژ مورد نظر و همچنین میزان هزینه ای می 

خواهیم برای نصب دوربین پرداخت کنیم از جمله مواردی است که در کیفیت این تجهیزات تاثیر گذار است. در 

ه این نکته توجه داشت که این دوربین ها را در کدام محل و موقعیتی گام اول برای نصب دوربین مداربسته باید ب

( است که اغلب Bulletو بولت )  (Domeمدل دام ) 2دوربین های مداربسته دارای  .می خواهید استفاده کنید

ده ابرای محیط های داخلی و مسقف از دوربین های دام و برای محیط های بیرونی و باز از دوربین های بولت استف

 :به طور کلی مکان های مناسب برای نصب دوربین مداربسته به شرح زیرند می کنند.

 روبه روی درب جلویی و پشتی ساختمان 

 پنجره های رو به خیابان و کوچه 

 اتاق های نشیمن و آشپزخانه و راه پله ها 

 اتاق نگهداری لوازم گران قیمت، اسناد و مدارک مهم  

 …روبروی در تراس و 

مناسب نصب دوربین مدار بسته بسیار مهم است. مکان هایی که در ادامه معرفی می شوند، برای نصب موقعیت 

 .دوربین مدار بسته مناسب هستند



  دوربین مدار بسته باید در باالترین نقطه ساختمان نصب شوند، در این صورت دوربین ها از دسترس

 .گ تری را پوشش می دهندخرابکاران و سارقان دور می مانند و همچنین منطقه بزر

  دوربین های مدار بسته ای که بیرون ساختمان نصب می شوند، بهتر است زیر سایه بان قرار بگیرد تا از

 .آسیب نور آفتاب و بارش برف و باران در امان بماند

  موقعیت نصب دوربین مداربسته باید طوری باشد که لنز آن در مقابل پرتو مستقیم نور خورشید و المپ

 .قرار نگیرد

 اطراف محلی که دوربین مدار بسته نصب می شود باید خلوت باشد تا مانع دید گسترده دوربین نشود. 

  بهتر است دوربین مدار بسته در گوشه های ساختمان نصب شود، در این صورت کابل های متصل به آن

 .از دید افراد مخفی می شود

  پریز برق و یا دیگر انواع منبع تغذیه باشدمحل نصب دوربین مدار بسته باید نزدیک به. 

  اگر دوربین مدار بسته در محلی نصب شود که در معرض دید افراد باشد، جلوی فعالیت سارقان گرفته

 .می شود

دوربین های بولت معموال دید در شب بیشتری نسبت به دوربین های دام دارند اما در محیط های بیرونی بر خالف 

دوربین های بولت را برای محیط های بیرونی مناسب می دانند در محیط های بازی که احتمال نظر عامه مردم که 

سرقت دوربین مداربسته را می دهند اگر دوربین های دام استفاده کنند به مراتب از امنیت باالتری برخودار است. 

وربین کیفیت مورد نیاز برای ضبط تصاویر است. دوربین از دیگر ویژگی های مورد توجه در لحظه ی انتخاب د

های مداربسته با کیفیت های متفاوت بر اساس مگاپیکسل تقسیم بندی می شوند. در محیط هایی که نیاز به 

اطالعات دقیق اشخاص و ماشین ها مانند شناسایی چهره شخص، شماره پالک ماشین و دیگر جزئیات از دوربین 

باال می توان استفاده کرد که به صورت دقیق تر تصاویر را ضبط کند. برای محیط هایی که  مگاپیکسل به 4های 

 اسپید دامدرجه است می توان از دوربین هایی از نوع  063نیاز به ضبط تصاویر دوربین مداربسته به صورت 

دوربین ها به دلیل دقت  این. با استفاده از می باشددرجه را دارا  063استفاده کرد که قابلیت چرخش به صورت 

باال و چرخش آنها می توان به راحتی به محیط اطراف اشراف داشته باشید و در صورت نیاز با استفاده از کنترل از 

راه دور بر روی اشیاء یا افراد زوم کرد. دوربین اسپید دام با توجه به قابلیت ها و کیفیت باالیی که دارند، دارای 

دیگر دوربین های مداربسته است که موارد استفاده از این دوربین ها را محدود تر و برای قیمت باالتری نسبت به 

موقعیت های مکانی بسیار حساس از جمله محیط های کارگاهی و کارخانه ای بسیار بزرگ و همچنین بر سر 

 چهارراه ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

طبق دیدی که دوربین باید داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد. تعداد دوربین های مورد نیاز برای هر مکان 

دوربین مداربسته معموال طبق خواسته مشتری و بر اساس دید مورد نیاز در محل های درخواست شده نصب می 



معموال دوربین ها را طوری نصب می کنند که قابلیت همپوشانی داشته باشند و محیط را کامال در نظر شوند. 

 ته باشند.داش

، مکان مورد نظر را بازدید و محل هایی که متخصص این حوزه افراد در گام بعدی می توانید با استفاده از وجود

دوربین ها را مشخص و انتخاب می  باید در آن دوربین قرار بگیرد را مشخص می کنند و با توجه به نظر مشتری

 کند. 

در مرحله بعدی، نصاب دوربین ها را طبق محل های مشخص شده نصب می کند. در ابتدا دوربین ها را در محل 

دارد، سیم کشی با استفاده از کابل های  DVRنصب و بنا به فاصله ای که تا دستگاه ضبط کننده تصاویر یا 

نصب و راه اندازی دوربین های بی سیم نوع باسیم و بی سیم است،  2دوربین ها دارای  کواکسیال انجام می شود.

با توجه به اینکه نیازی به سیم کشی وجود ندارد بسیار راحت تر است. در صورتی که قرار است محوطه بزرگی را 

پوشش دهید، می توانید دوربین ها را به اینترنت متصل کنید. به علت اینکه تنظیم دوربین های بی سیم راحت 

ای کوچک هم از آنها استفاده می شود. اما باید این نکته را در نظر گرفت که کیفیت تر است معموال در مکان ه

 .تصاویر دوربین های بی سیم از دوربین های سیمی کم تر است

دوربین های سیمی با استفاده از کابل های کواکسیال به دستگاه ضبط کننده تصاویر متصل می شوند. از که 

ه سَری این کابل ها متصل می شوند. و ب BNCوظیفه انتقال صدا و تصویر را به عهده دارد که با استفاده از فیش 

که مستقیما به آداپتور متصل می شوند استفاده  برای تامین برق این دوربین ها از فیش های آداپتور نری و مادگی

می توان تصاویر دوربین های  HDMIمی شود. اکنون با اتصال یک نمایشگر به دستگاه دی وی ار توسط کابل 

 مداربسته را در آن مشاهده کرد. 

 

 


