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آموزش کامل نصب دوربین مداربسته هایک ویژن

برند معتبر و جهانی هایک ویژن که امروزه در صنعت دوربین های مدار بسته به
عنوان یک برند شناخته شده جهانی است تولیدات خود را در دوربین مدار بسته
5 مگا پیکسل ، دوربین بیسیم ، دوربین پالک خوان ، دوربین مدار بسته 8 مگا
پیکسل ، توربو HD ، دوربین تحت شبکه ، آیفون های تصویری ، کابل های شبکه
و لوازم جانبی دیگر افزایش داده است.این برند چینی در ایران و تهران نیز
نمایندگی های فراوانی دارد و جزء محدود برند های سیستم های امنیتی است که
دوربین های مدار بسته آن هم در مراکز بزرگ و مهم همچون پاالیشگاه ها و هم
در مصارف شخصی مثل منزل و محل کلر مورد استفاده قرار میگیرد زیرا تنوع و
کاربرد در دوربین های این برند بسیار وسیع است.با ما همراه باشید تا درباره

نصب دوربین مدار بسته هایک ویژن بیشتر بدانیم.
دانلود PDF این مقاله
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همه چیز درباره نصب دوربین مدار بسته هایک ویژن

نصب دوربین مدار بسته هایک ویژن
پیش از شروع مطالعه درباره نصب دوربین مدار بسته هایک ویژن بهتر است بدانیم دوربین
هایک ویژن یکی از قدیمی ترین دوربین های مداربسته در کل دنیا می باشد که ساخت کشور
چین بوده و در سال ۲۰۰۱ این شرکت در استان هانگژو چین تاسیس شده است.دوربین های
هایک ویژن از نظر کیفیت در دسته بندیهای مختلف در بازار عرضه شده است از سال ۲۰۱۶ شرکت
هایک ویژن یک تکنولوژی جدید به نام TVI برای دوربین های آنالوگ خود در نظر گرفت و بر مبنای

آن تکنولوژی دوربین های اچ دی را متفاوت از بازار متداول دوربین مداربسته عرضه کرد.
نقطه قوت و بهترین محصوالت دوربین مداربسته هایک ویژن دوربین های تحت شبکه هایک
ویژن است که دارای کیفیت بسیار باال و تکنولوژی هوشمندسازی خارق العاده ای دارد که تقریبًا
تمامی نیازهای یک شرکت بزرگ و یا یک ارگان بسیار بزرگ را می توان با استفاده از دوربین های
تحت شبکه هایک ویژن و مخصوصًا افزونه های هوشمندسازی که در روی نرم افزار سرور آن وجود

دارد می توان پیاده سازی کرد.
از طرف دوربین های مداربسته هایک ویژن برای رده های اقتصادی و مسکونی نیز ارائه شده است
و شما می توانید از دوربین های متداول و حتی دوربین مداربسته بیسیم هایک ویژن برای کنترل
منزل و یا محل کار خود و همچنین برای مراقبت از کودک خود می توانید از “دوربین های بیسیم

هایک ویژن” نیز استفاده کنید.
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نصب دوربین مدار بسته

برای نصب دوربین مدار بسته در هر برندی باید یک سری از قواعد و اصول را به درستی رعایت
کنیم تا از دوربین مدار بسته خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. در این بخش به

قوانین واصولی که باید در حین نصب دوربین مدار بسته رعایت کرد اشاره خواهیم کرد.

1-کابل کشی

2-نصب دوربین بر اساس محیط

NVR یا DVR 3-نصب دوربین از طریق کابل به دستگاه ضبط کننده

4-انتقال تصویر و صدا

چرا نصب دوربین هایک ویژن از اهمیت باالیی برخوردار است؟

همانطور که در قبل تر ذکر شد نصب دوربین های مدار بسته قواعد و اصولی دارد که برای
داشتن تصویری مناسب و با کیفیت باید آن را رعایت کنیم تا نیازمان از نصب دوربین بر

آورده شود. حال در بعضی از این برند ها این اصول مهم تر است.

برند هایک ویژن یکی از این برند ها میباشد.که شما می توانید انواع دوربین هایک ویژن را در
فروشگاه دوربین مدار بسته مشاهده نمایید.

چرا نصب دوربین مدار بسته هایک ویژن مهم است؟ برند هایک ویژن در دوربین های مدار
بسته خود مشخصه ها و کاربردهای ویژه ای قرار داده است که اگر اصول و قواعد نصب
دوربین توسط افراد نا کار بلد انجام گردد استفاده از این ویژگی ها عمال بال استفاده میشود.
مثال یکی از این ویژگی ها در دوربین های مدار بسته هایک ویژن پشتیبانی کردن از سنسور

حرکت و یا تکنولوژی VCA است که اگر طبق اصول انجام نگردد نمیتوان از آن استفاده کرد.

نصب دوربین مدار بسته هایک ویژن

اولین اقدام برای “نصب دوربین مدار بسته هایک ویژن” انتخاب مناسب  و درست در ارتفاع
مشخص برای دوربین است. این یکی از اولین و مهمترین اقدام برای نصب دوربین میباشد تا

تمام محیط و اطراف دوربین را مدنظر داشته باشد.

در قدم بعدی بعد از انتخاب جای مناسب برای نصب دوربین ، عملیات کابل کشی و سیم
کشی دوربین صورت میگیرد. الزم به ذکر است که دوربین مدار بسته هایک ویژن خود را در
جایی نصب کنید که امکان سرقت دوربین وجود نداشته باشد ، در صورت سرقت دوربین تمام

اطالعات شما از بین خواهد رفت.

بعد از کابل کشی و متصل شدن به دستگاه ضبط کننده DVR یا NVR ؛ برای آنها یک رمز انیتی
مهم قرار دهید . پیشنهاد میکنیم که رمز و سوال امنیتی را در محلی نگه دارید که در صورت

فراموشی یک نسخه از آن را داشته باشید.

راه اندازی دوربین هایک ویژن

برای راه اندازی دوربین مداربسته هایک ویزن مانند سایر دوربینهای مداربسته الزم است که
اقدام اولیه نصب و راه اندازی را توسط یک نصاب دوربین مداربسته متخصص انجام دهید.
ولی مهترین نکته انتقال تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن روی موبایل است عمال شما

توانایی مشاهده تصاویر دوربی هایک ویژن را روی موبایل خود نیز بتوانید داشته باشید.

برای اتصال تصویر دوربین هایک ویژن باید از نرم افزار (برنامه دوربین هایک ویژن)استفاده
کنیم این نرم افزار قابلیت نصب بر روی آیفون و اندروید را دارد و از طرفی برای کامپیوتر و

سیستم عامل ویندوز نیز قابل استفاده است.

استفاده از این نرم افزار خیلی پیچیده نمی باشد، در ویدئو آموزشی که توسط تیم خدمات
پشتیبانی فنی شرکت چشمان بیدار آریا تهیه شده است آموزش انتقال تصویر هایک ویژن

خیلی دقیق بیان شده است.

تنظیمات دستی دوربین IP هایک ویژن

دوربین مدار بسته هایک ویژن خود را به پورت POE سوئیچ وصل کنید. NVR  .خود را نیز به
همان سوئیچ وصل کنید.

۲. به منوی تنظیمات دوربین -> Camera -> IP Camera بروید، کانال مورد نظر را انتخاب کرده
و روی ویرایش یا Edit کلیک کنید.

۳. گزینه Manual را انتخاب کرده، آدرس دوربین IP و نام کاربری و رمز عبور Admin را تایپ و
روی OK کلیک کنید.

توجه کنید که : اگر حالت دستی را برای اضافه کردن IPC با عملکرد POE انتخاب می کنید، رمز
Adding One-  متفاوت باشد. شما به هیچ عنوان گزینه NVR می تواند با IP عبور دوربین

Touch   را کلیک نکنید، مگر اینکه رمز عبور دوربین  با NVR یکی باشد.

بهترین دوربین هایک ویژن

کلمه بهترین، یک کلمه توصیفی است و عمال معیار مشخصی برای آنکه کدام بهتر است وجود
ندارد و هر کسی بنا به نیاز خود میتواند بهترین انتخاب را داشته باشد، ولی در سیستم های
حفاظتی معنای بهترین به این صورت است که” تمام نیازهای کارفرما با کمترین هزینه
پوشش داده شود” در این صورت میتوان برای هر فردی و هر پروژه نصب دوربین مداربسته

بهترین دوربین هایک ویژن را معرفی نمود.

اگر هدف شما از نصب دوربین مداربسته نظارت بر محیط کلی است و جزئیات برای شما خیلی
اهمیت ندارد( مثال تشخیص چهره و تشخیص پالک نمی خواهید) میتوانید از دوربین 2
مگاپیکسل HD هایک ویژن استفاده نمایید ( مثال مدل دوربین 2 مگاپیکسلی هایک ویژن مدل
DS-2CE76D0T-ITMFS) یک انتخاب ایده عال میتواند باشد که با توجه به قیمت آن و کارایی

که دارد، بهترین دوربین هایک ویژن برای مصارف عمومی است.

با همین تفسیر در صورتی که شما نیازهای بیشتری دارید و میخواهید امکانات خاصتری
داشته باشید، بهتر است بر اساس پروژه نصب دوربین مداربسته خودتان با یک نصاب حرفه
ای که سابقه نصب دوربین هایک ویژن را داشته مشورت بگیرد تا بهترین مدل دوربین هایک

ویژن را انتخاب نمایید.

کالم آخر

ما در این مقاله سعی کردیم در خصوص نصب دوربین مدار بسته هایک ویژن اطالعاتی را در
اختیاز شما قرار دهیم. شما نیز نظرات و انتقادات خودتان را با در میان بگذارید.

شرکت چشمان بیدار آریا با مهندسینی مجرب در زمینه هر نوع دوربین مدار بسته ای در کنار
شما دوستان هستند ، فقط کافیست با ما تماس بگیرید تا عالوه بر پشتیبانی دوربین هایک
ویژن یکی از بهترین نصاب دوربین مداربسته هایک ویژن را برای پروژه در نظر بگیرم، در این
صورت شما ضمانت خرید با بهترین قیمت در سریعترین زمان ممکن را در کنار گارانتی و
خدمات پس از فروش دوربین هایک ویژن را از بهترین شرکت دوربین هایک ویژن در تهران

خواهید داشت.
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نصب دوربین مدار بسته
برای اطالعات بیشتر درباره نصب دوربین مدار بسته کلیک کنید.
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