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 های مداربسته برای کنترل و مراقبت از کودکان، سالمندان و حیوانات خانگیدوربیناستفاده  از 

های مداربسته برای کنترل و مراقبت از کودکان، سالمندان و حتی حیوانات خانگی )پت( امروزه خرید دوربین

ها به شود. این دوربینفای استفاده میسیم یا وایهای بیبسیار متداول شده است. برای این کار معموال از دوربین

ها نیازی به ضبط ویدئو نداشته و به صورت آنالین دوربین نیازی ندارند، زیرا استفاده از این نوع DVRهای دستگاه

های مدار بسته، در هنگامی توانید به رصد خود بپردازید. این دوربینبا گوشی همراه یا دستگاه مخصوص مرتبط، می

 دهد، تا لحظه به لحظه خانه یا محلکه شما خارج از منزل یا محل کار خود هستید، این قابلیت را به شما می

 کارتان را رصد کرده و از اماکن و یا افراد مورد نظر مراقبت نمایید. 

توانید کودکان و فرزندان خود را کنترل کرده و مراقب آنها باشید و از بروز خطر و ها میبا نصب این دوربین

منزل، های آنان جلوگیری نمایید. همچنین در هنگام حضور پرستار برای کودک و یا سالمند خود در شیطنت

توانید اشراف کامل به محیط و کارکرد پرستار داشته باشید تا یک وقت خطایی از او سر نزند. مواظبت و مراقبت می

توانید با خیالی آسوده، سالمند ساکن در منزل پذیر است و شما میها امکاناز سالمندان نیز به وسیله این دوربین

 ای باخبر باشید. از حال و روزش به صورت لحظه و یا حتی بیمارستان را به خوبی رصد کنید و
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 های متداول یا مخفیدوربین

های مخفی برای این کار اگر نیاز است تا به طور نامحسوس به مراقبت و رصد بپردازید، خب مسلما نیاز به دوربین

رسند و تشخیص آنها به ها به اشکال مختلفی مانند المپ، ساعت و غیره به فروش میدارید. امروزه این دوربین

عنوان دوربین، برای اکثر افراد کار دشواری است. البته اگر دوربین مخفی نبوده و در معرض دید فرد نیز قرار گیرد، 

شود. البته این موارد بیشتر همین کار خودش بازدارندگی ایجاد کرده و مانع از انجام کارهایی غیر از چارچوب می

شود. برای این منظور تر و سالمندانی که هنوز قدرت تشخیص الزم را دارند، شامل میبرای کودکان در سنین باال

 سیم استفاده کنید تا بتوانید به راحتی با گوشی خود به رصد بپردازید.های بیشود که از دوربینپیشنهاد می

 
 امکان مکالمه دو طرفه

شود، شما عالوه بر تصویر کنند و این باعث میا میها، امکان مکالمه دو طرفه را مهیبرخی از این دسته دوربین

 آنالین خود، صدای محیط یا افرادی که جلوی دوربین هستند را نیز بشنوید و حتی با آنها به گفتگو بپردازید. 

 



  www.MianaWeb.ir                                                                                        فرهاد ناجی محتوانویس:

 

3 

 

 مداربسته هایمیزان پوشش دوربین

نوع دوربین، ارتفاع دوربین های مداربسته به موارد متعددی بستگی دارد. میزان پوشش با توجه به پوشش دوربین

توانند بر میزان پوشش تاثیر زیادی داشته دهی دوربین از عواملی هستند که میاز سطح زمین، زاویه دید و جهت

کشی ندارند و از طریق منابع فای بوده و نیاز به برق مستقیم و سیمها با توجه به اینکه اکثرا وایباشند. این دوربین

توانند در هر مکانی که مدنظرتان هست نصب شده و مورد کنند، میر، برق خود را تامین میتغذیه قابل حمل دیگ

 استفاده قرار گیرند. 

خود فیلم تهیه  های مختلف بچهها برای ثبت لحظهتوانید از این دوربینهمچنین نکته جالب این است که شما می

ها قابلیت اضافه کردن مموری کنید. برخی از این مدلکرده و از روی آن عکس بگیرید و در آرشیو خود نگهداری 

توانید هر چند وقت یک بار به سیستم ها را میها فیلم بگیرند. این فیلمتوانند از تمام صحنهکارت را داشته و می

 دی و فولهای اچیا گوشی همراه خود منتقل کرده و از دیدن آن لذت ببرید. خوشبختانه امروزه با وجود دوربین

ها با کیفیت بسیار باال خواهد بود و شما با این روش های گرفته شده از روی فیلم در این دوربیندی، عکساچ

 های بسیار طبیعی، خاص و باکیفیتی از فرزندان خود داشته باشید.توانید آرشیوی از عکسمی

 
شود. این خانگی به شما معرفی میدر ادامه دو دوربین مناسب جهت مراقبت از کودکان، سالمندان و حیوانات 

باشند و مطمئنا شما را در این امر یاری به ها عالوه بر قیمت مناسب، دارای کیفیت باال و کاربری آسان میدوربین

 خوبی یاری خواهند کرد.
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 های مداربسته قابل حملرصد بیماران در بیمارستان به وسیله دوربین

توان باشند، میهای خصوصی تحت درمان میزیزانی که در بیمارستان و در اتاقبرای اطمینان و آگاه بودن از حال ع

فای و رم داخلی و عدم لزوم به اتصال به ها با توجه به داشتن وایها استفاده کرد. این دستگاهاز این دوربین

از حال بیمار و توانند کنار تخت بیمار تعبیه شده و به طور شبانه روزی کشی، مییا سیم NVRهای دستگاه

توان از این قابلیت مهم در های انجام گرفته از او، باخبر شد. شاید بسیاری از افراد اطالع نداشتند که میمراقبت

این گونه اماکن استفاده کرد و مراقب بیماران خود در بیمارستان نیز بود. البته با توجه به قوانین داخلی 

خصوصی از آن استفاده کرد و البته با مراکز درمانی تحت معالجه بیمار نیز  هایتنها در اتاق ها، بایدبیمارستان

 هماهنگ نمود.

 HIKVISION DS-2CV2Q21FD-IWمعرفی دوربین مداربسته مدل 

باشد. وضوح تصویر های این شرکت میترین دوربینترین و پرفروشهای هایک ویژن، از محبوباین مدل از دوربین

تواند وضوح تصاویر می DWDRو  BLCهای باشد و با داشتن قابلیتپیکسل می 1080ر د 1920در این دوربین 

فای به تواند از طریق کابل یا وایرا در مناطق بسیار روشن و بسیار تاریک به خوبی نمایش دهد. این دوربین می

گیگابایت  32درجه داشته و رم داخلی را تا  360متصل شود. همچنین قابلیت چرخشی  NVRهای دستگاه

میلیمتر و زاویه دید  2.8مگاپیکسل بوده و لنز آن دارای فاصله کانونی  2کند. کیفیت دوربین آن پشتیبانی می

تواند تا ده مترمربع را تحت پوشش خود قرار دهد. این درجه است. همچنین در حالت دید در شب می 106

بر بتواند حداکثر فضای اطراف دوربین را رصد کند. شایان شود تا نقاط کور بسیار کم شود و کارها باعث میقابلیت

های داخلی مناسب ذکر است که بدنه این دوربین از جنس پالستیک بوده و برای نصب روی میز یا دیوار در محیط

 است. 
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 HIKVISION DS-2CV2U21FD-IWمعرفی دوربین مداربسته مدل 

های این برند مطرح است. این دوربین ترین دوربینکی از پرفروشاین دوربین نیز مانند دوربین معرفی شده قبلی ی

باشد. همانند مدل معرفی شده قبلی، دارای ولتاژی در حدود پیکسل را دارا می 1080در  1920وضوح تصویری 

 WIFIآمپر است. نحوه اتصال این دوربین به وسیله کابل شبکه و همچنین  2تا  1ولت و شدت جریان  14تا  10

های استفاده شده برای اتصال به دستگاه باشد. الزم به ذکر است که متراژ کابلمی NVRهای ستگاهبا د

 128متر باشد. این دوربین قابلیت مکالمه دو طرفه را دارا است و رم داخلی را تا  200سازی، باید حداکثر ذخیره

 DWDRو  BLCهای ه، دارای قابلیتکند. این دوربین همانند دوربین قبلی معرفی شدگیگابایت ساپورت می

دهد. درجه است و تا ده مترمربع دید در شب را پوشش می 106و زاویه دید  2.8باشد و دارای فاصله کانونی می

این نوع دوربین برای نصب در اماکن داخلی مانند منزل ساخته شده است تا بتوان کودکان، سالمندان و حیوانات 

 ن به خوبی رصد کرد. خانگی )پت( را در این اماک

 
 بندیجمع

توان بسیاری از کارهایی که در گذشته قابلیت انجام نداشتند را انجام داد. امروزه با روند رو به رشد تکنولوژی، می

کنترل و مراقبت از عزیزان شما چه کودک، چه سالمند و یا حتی حیوانات خانگی شما، همیشه دغدغه هر روزه و 

های مختلفی های باکیفیت و با قابلیتبیرون منزل خواهد بود. از طریق استفاده از این دوربینهرساعته شما در 

توان آسوده خاطر به کارهای روزمره خود رسیده و از حال این عزیزان همچون رصد آنالین و گفتگوی دوطرفه، می

ها به لزوم عملکرد مناسب این دوربین ای اطالع پیدا کنید. شرکت ما با توجهدر منزل یا بیمارستان به صورت لحظه

های موجود در بازار را معرفی و به شما عرضه و اهمیت موضوع مراقبت و کنترل توسط شما،  بهترین برندها و مدل

ترین دوربین را برای این امر تهیه کرده و مورد استفاده خود و نماید، تا شما بتوانید با حداقل قیمت، مناسبمی

توانید با کارشناسان های عرضه شده، میرار دهید. برای اطالعات بیشتر در رابطه با مشخصات دوربینخانواده خود ق

 ما در تماس باشید.
 


