
 

 

 مدار بسته نیو نصب دورب یبانیپشت

است و مهم تر از آن  یضرور یتا محل کسب و کار امر یدر تمام مکان ها از محل زندگ یتیو امن ینظارت ستمیوجود س امروزه

 یشود بعد از نصب شما با مشکالت کمتر یباشد که باعث م یم حیو صح یمدار بسته به صورت اصول نیو نصب دورب یبانیپشت

 .دیخود برس یزندگامور  هیراحت به بق الیو با خ دیمواجه شو

کار  نیا یاز شروع مشاوره برا دیکن یرا در محل مورد نظر خود راه انداز یتیو امن یحفاظت ستمیس نیا دیگرفت میزمان که تصم هر

 در کنار شما خواهد بود. نیشبکه کاسپ رایشرکت و لیپروسه نصب و تحو انیتا پا

و در  ریتصو لیو تحو یآن و سپس نصب و راه انداز هیتا ته نیدورب نیمناسب تر دیخر یتواند شامل مشاوره برا یپروسه م نیا

 باشد. یمجموعه م نیخدمات ا نیمدار بسته از مهمتر نیو نصب دورب یبانیباشد. پشت یبعد از نصب م یبانیگام آخر پشت

استفاده در حوزه  یو برا کایدر آن مورد استفاده قرار گرفت ، در کشور آمر یمدار بسته به صورت عموم نیکه دورب ییجا نیاول

 به شبکه را دارند. یو عدم دسترس نییپا تیفیمدار بسته مشکل ک یها نینوع از دورب نیبود. ا کیکنترل تراف

و  دیتول Linuxعامل  ستمیس هیو بر پا AXIS ییکایمدار بسته متصل به شبکه در شرکت آمر یها نیبار استفاده از دورب نیاول یبرا

 مورد استفاده قرار گرفت. اریبس یکرد و در مکان ها شرفتیها پ نیدورب نیا ستمیبه بازار عرضه شد. از آن زمان تا کنون س

، بانک ها ، فروشگاه  دیمانند مراکز خر ییآنها در مکان هاکه لزوم وجود  افتیگسترش  یمدار بسته زمان یها نیاز دورب استفاده

 باشند حس شد. یبزرگ که پر تردد م عیو صنا یا رهیزنج یها

باشد که توسط شرکت  یمدار بسته م نیدورب یبانیامر پشت نیباشد ، مهمتر ینم یمدار بسته ضرور نیدورب ینصب و راه انداز تنها

 شود. یمتخصص انجام م یها

را به شما  تالیجیآنالوگ و د یها نیو انواع دورب میپرداز یمدار بسته م نیدورب یبانیمقاله به نکات مربوط به پشت نیادامه ا در

 .دیکرد. همراه ما باش میخواه یمعرف



 

 

 

  



 

 

 مدار بسته نیدورب انواع

 باشد : یضبط کننده م ستمیاساس نحوه ارسال اطالعات به س مدار بسته بر نیدورب یبند دسته

 مدار بسته آنالوگ نیدورب

 ایمدار بسته آنالوگ  ستمیس کیضبط شده و اطالعات همراه آن را به  ریهستند که تصاو ییها نیها ، دورب نیمدل از دورب نیا

DVR مدار بسته و دستگاه  نیدورب نیشود. ارتباط ب یم رهیو در آنجا ذخ کندیارسال مDVR الیبه نام کواکس یخاص یها میبا س 

 شود. یبرقرار م

محبوب  اریعلت در بازار بس نیشود به هم یانجام م یدارد و به سادگ یکم متیمدار بسته آنالوگ ق نیو نصب دورب یبانیپشت

 باشد. یاز نقاط ضعف آن عدم اتصال به تلفن همراه م یکیهستند. 

 مدار بسته تحت شبکه نیدورب

 نیب یشوند. راه ارتباط یم رهیشوند و در آنجا ذخ یمنتقل م NVR ستمیس کیضبط شده به  ریها اطالعات و تصاو نیدورب نیا در

 .ندیگو یم IP نیباشد و به آنها اصطالحا دورب یکابل شبکه م NVRو  تالیجیمدار بسته د نیدورب

مدار بسته تحت شبکه نسبت به  نیدورب متیاشاره کرد. ق ریتصاو یباال تیفیتوان به ک یها م نیدورب نیمثبت ا یها یژگیو از

 شوند. یحساس استفاده م یدر مکان ها شتریها ب نیدورب نیباشد. از ا یمدار بسته آنالوگ باالتر م نیدورب متیق

 

  



 

 

 یمدار بسته از نظر شکل ظاهر نیدورب

 ای Outdoorنصب  یباشد که برا یم یا استوانه ای لیها مکعب مستط نیدورب نیا یظاهر لشک :   Bulletمدار بسته  نیدورب

، گرد و غبار و رطوبت مقاوم  دیها آنها را در برابر نور خورش نیدورب نیا یساختمان مناسب هستند. بدنه فلز یرونیب یها طیمح

 کرده است.

را تحت پوشش خود قرار دهند.  یعیوس یتوانند فضا یکه دارند و م یچرخش تیها با قابل نیدورب نیا :   PTZمدار بسته  نیدورب

توان  یچرخش ، زوم و فوکوس اشاره کرد. م تیتوان به قابل یآنها م یها یژگی. از وشودیگفته م زین ددامیها اسپ نیدورب نیبه ا

 کرد. یزیر آن را برنامه ستمیخودکار ، س رییتغ یبرا ایداد و  رییتغ تورتوسط اپرا یهم به صورت دست

 نیدورب نیباشند. از ا یشکل است و فقط مناسب نصب شدن به سقف م یها گنبد نیدورب نیظاهر ا :  Domeمدار بسته  نیدورب

 شود. یاستفاده م رهی، مترو ، ادارات و غها در خانه 

 نیدورب نیشود. ا یاست و لنز آنها به طور جداگانه به بدنه سوار م لیها مکعب مستط نیدورب نیظاهر ا :  Boxمدار بسته  نیدورب

 کاربرد دارند. یدر موارد صنعت شتریها ب

 یم یچشم ماه هیآنها شب یدرجه را دارند و شکل ظاهر 360 یریثبت تصاو تیها قابل نیدورب نیا :  Fish Eyeمدار بسته  نیدورب

 دارد. تیاهم اریها بس نیدورب نیباشد. ارتفاع نصب ا

 گریمناسب هستند. نام د یاستفاده مخف یکه دارند برا یابعاد کوچک لیها به دل نیدورب نیا :  Pin Holeمدار بسته  یها نیدورب

 باشد. یم یاتورینیمدار بسته م نیها ، دورب نیدورب نیا

 

  



 

 

 مدار بسته نیدورب یبانیو پشت ینگهدار

باشد. با  یمدار بسته م نیدورب یبانیقسمت پشت نیآن ، مهمتر ریتصو لیمورد نظر و تحو طیمدار بسته در مح نیاز نصب دورب بعد

 شود. یم یریجلوگ یمناسب از بروز مشکالت احتمال یبانیپشت کیداشتن 

. کندیصدق م زیمدار بسته تحت شبکه ن نیشود و در مورد دورب یمدار بسته فقط محدود به نوع آنالوگ نم نیدورب یبانیپشت

 متصل به آن موثر خواهد بود. یاجزا گریها و د نیدورب حیمدار بسته در عملکرد صح نیدورب یبانیپشت

راستا انجام  نیرا در ا یدارند و هر کدام خدمات گوناگون تیمدار بسته فعال نیدورب یبانیپشت نهیدر زم یمختلف یها شرکت

 : کندیمدار بسته ارائه م نیدورب یبانیپشت یدر راستا نیشبکه کاسپ رایاست که شرکت و یجزو خدمات ری. موارد زدهندیم

 آن ها حیعملکرد صح یها و بررس نیاز دورب یدوره ا دیبازد 

 تلفن هوشمند کیبه  ریآنها مانند ارسال تصو یساخت ریارتباطات ز یو راه انداز قیدق یزیر برنامه 

 ریکننده اطالعات و تصاو رهیدستگاه ذخ یضبط شده و بررس ریتصاو زیآنال 

 ها و رفع آنها نیدورب ستمیس یمشکالت به وجود آمده برا یابی بیع 

 مانند  ریتصاو تیریمد ینرم افزار ها یو بررس یبانیپشتMile Stone  وAxxon رهیو غ 

 ریدستگاه ضبط تصو یابی بیع DVR  وNVR آنها یخراب ریو تعم 

 و ارائه گزارش مکتوب به کارفرما یدوره ا دیها در هر بازد نیکردن دورب زیکردن و تم چک 

 ما ( نستاگرامی) صفحه ا دیمراجعه کن نیپشبکه کاس رایو نستاگرامیمشاهده نمونه پروژه ها به صفحه ا جهت 

 

  



 

 

 یینها یبند جمع

باشد.  یمدار بسته م نیشود داشتن دورب تیرعا دیروزا در ادارات و کارخانه ها و خانه ها با نیکه ا یموارد نیتر یاز ضرور یکی

 دهیفراوان آن را د ریمدار بسته دارد بدون شک تاث یها نیکه نشان از کاهش آن پس از ظهور دورب تیآمار جرم و جنا یبا بررس

 .دیا

 نیدورب یبانیپشت یشرکت برا کیمدار بسته در نظر داشتن  نیدورب قیو دق حیکه در باال هم اشاره شد در کنار نصب صح همانطور

 مهم است. اریبس زیمدار بسته ن

شبکه  رایبا تجربه شرکت و نیبا متخصص دیکسب و کار خود گرفت ای یمحل زندگ یمدار بسته برا نیدورب هیبه ته میتصم اگر

،  SONY ،SAMSUNG  ،HIKVISION  ،BOCSH یبرند ها نیانتخاب در ب نیتا همکاران ما بهتر دیدر ارتباط باش نیکاسپ

PANASONIC دهند. شنهادیبه شما پ زیمناسب را ن کننده طیکنند و دستگاه ض یرا به شما معرف 

تا به  دیبگذار انیرا با ما در م ازیخود در رابطه با نوع خدمات مورد ن یها یازمندیدر هنگام تماس با متخصصان مجموعه ن حتما

 .میکن ییشکل شما را راهنما نیبهتر


