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 اﻣﻨﯿﺖ را از ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ

وﯾﺪﺋﻮ آﻣﻮزﺷﯽ

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
اﮔﺮ ﺿﺒﻂ ﺷﺪن ﺻﺪا ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ،

←

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ دورﺑﯿﻦ



ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺻﺪا ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺗﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

داﻧﻠﻮد  PDFاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاردی آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ؟
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﭼﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ
اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ دار
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺑﺪﻧﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪا
اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ
اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻬﺖ ﺻﺪا
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ آﻧﺎﻟﻮگ و HD
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ﻓﺮوﺷﮕﺎه دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﯿﺪار آرﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮوﺷﮕﺎه دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ

ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﭼﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در دورﺑﯿﻦ
ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ وﺳﯿﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺻﻮﺗﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮای اﻫﺪاف
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ از ﯾﮏ ﻓﻀﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺪای آن را ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮ روی ﺧﯿﻠﯽ از دورﺑﯿﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ
و از ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از
ﻓﺮوﺷﮕﺎه دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻬﺖ
اﻧﺘﺨﺎب اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره ی اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ

 اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
 دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ دار

اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ

 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺑﺪﻧﻪ
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪا

ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﮐﯿﺲ و اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪا ﺑﻪ

 اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ





اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس

دو ﮔﺮوه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ

ﺟﻬﺖ ﺻﺪا

ﮐﻨﯿﻢ:

ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار

 .1دورﺑﯿﻨﻬﺎی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ دار

ﺑﺴﺘﻪ آﻧﺎﻟﻮگ و HD

 .2ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺑﺪﻧﻪ
 .3ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪا

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ دار
ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﺑﺮ روی ﺧﻮد
دورﺑﯿﻦ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ دورﺑﯿﻨﻬﺎی ﺗﺎزﻫﺎی ﮐﻪ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪﻫﺎﻧﺪ ،دارای ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ دورﺑﯿﻦ اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮراﺧﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ
روی ﺑﺪﻧﻪ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار دارد .در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دورﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺿﺒﻂ در ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ داﺧﻠﯽ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪل و ﺑﺮﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .دورﺑﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ
دار ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .در زﻣﺎن ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﺼﺎب دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪا ﻧﻮﯾﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻮاﮐﺴﯿﺎل
ﺷﯿﻠﺪدار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و در زﻣﺎن ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﻧﺼﺐ
ﮐﺮده ﺷﻮد.
دروﺑﯿﻨﻬﺎی  IPدر دو ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا را دارﻧﺪ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ دورﺑﯿﻦ  IPﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا
ﺑﺎﺷﺪ .و دوم اﯾﻨﮑﻪ دورﺑﯿﻦ  IPﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ
آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه  NVRﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ را دارا ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ
ﺿﺒﻂ ﺻﺪا ﺧﯿﻞ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ  IPاﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺘﺎن ﯾﮑﯽ از
 2ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻻ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.
دورﺑﯿﻨﻬﺎی آﻧﺎﻟﻮگ  HDﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪا را ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ دورﺑﯿﻦ آﻧﺎﻟﻮگ
 HDﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا ﺑﺎﺷﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرت  A-Vﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  DVRﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺑﺪﻧﻪ
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﺳﻮزﻧﯽ :ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ای ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻇﺮﯾﻔﺶ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ
ﻣﺨﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻫﺎی ﺳﻮزﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎی داﮐﺖ و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ
ﺟﺎﮔﺬاری ﮐﺮد.
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﺑﺎﮐﺲ :اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ دارای ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ و ﭘﯿﭽﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪا
روی آن ﻗﺮار دارد.
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﮔﻠﻔﯽ :ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﮔﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺠﻢ و
وزن ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ  6اﻟﯽ  12وﻟﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎ دو ﻓﯿﺶ آﻣﺎده ﭘﺮس ﺷﺪه
دارﻧﺪ؛ ﯾﮏ ﻓﯿﺶ  RCAﯾﺎ  AVﺟﻬﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدن ﺻﺪا و ﯾﮏ ﻓﯿﺶ ﺑﺮق آداﭘﺘﻮری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻧﺮژی ﺑﺮق دارﻧﺪ.

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪا
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ وﻟﻮم دار و ﺑﺪون وﻟﻮم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﭽﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯿﺘﻮان ﺻﺪا را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻨﺮا در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داد .ﻗﺮار دادن ﻣﯿﮑﺮوﻓﻨﺪر ﮐﻨﺎر ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﭘﺮ
ﺳﺮوﺻﺪا ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺑﺮد ﺻﺪا ﮐﺎر ﭘﺮدازش ﺻﺪاﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
دارد .ﯾﮏ ﻓﯿﺶ ﺑﺮ روی ﺳﯿﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﻮد ﯾﺎ ﺑﺮد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای وﺻﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ
 12وﻟﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮق ﻣﻨﺒﻊ  12وﻟﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﺳﯿﻤﮑﺸﯽ
ﮐﺮده و از ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﺑﻪ وروردی ﺻﺪای دﺳﺘﮕﺎه  DVRﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ .دﺳﺘﮕﺎه  DVRﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻫﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی  DVRﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﺪاد
ورودی ﺻﺪا را دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﭘﻮرت
ﺻﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻬﺖ ﺻﺪا
اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻬﺖ ﺻﺪا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﻏﯿﺮ
از ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
 .1ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ :اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪا را در ﻫﺮ ﺟﻬﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 .2ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ :اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺻﺪا را از ﻣﺤﯿﻂ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ آﻧﺎﻟﻮگ و HD
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ و  HDﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﻓﯿﺶ ﻧﺮی  AVرا ﺑﻪ
دو ﺳﺮ ﮐﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻓﯿﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻓﯿﺶ ﻟﺤﯿﻤﯽ ﯾﺎ ﻧﺮی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﺳﺮ ﻓﯿﺶ  AVرا ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺪا ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ و ﺳﺮ دﯾﮕﺮ آن را ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه  DVRوﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﻫﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ
اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان از ﯾﮏ آداﭘﺘﻮر ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق دورﺑﯿﻦ و ﻫﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان از ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ دو در ﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و آن را ﺑﺮای
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ و دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در
دﺳﺘﮕﺎه  DVRﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ  ،آن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ درﺳﺖ ﺑﻮد آن را در ﻣﺤﻞ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﯿﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ رو ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬار...


دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ


ﺧﺎﻧﻪ



ﻓﺮوﺷﮕﺎه



ﻣﻘﺎﻻت آﻣﻮزﺷﯽ



درﺑﺎره ﻣﺎ



ﺧﺎﻧﻪ

ﻧﺼﺎب دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ



ﻓﺮوﺷﮕﺎه



ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﻘﺎﻻت آﻣﻮزﺷﯽ

درﺑﺎره ﻣﺎ

infinity.cctv.ir@gmail.com 

021-66762449 

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

LinkedIn



WhatsApp

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻮﯾﺪ ...

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ آرﯾﺎ در
ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺲ از ﻓﺮوش در ﭘﺎﺳﺎژ اﻣﺠﺪ راه اﻧﺪازی

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

ﮔﺮدﯾﺪ و ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﮔﺎراﻧﺘﯽ
دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی

021-66762449 

 HikVision ، Zview، LiLinو … .ﻃﻼﯾﻪ

infinity.cctv.ir@gmail.com 

دار ﺗﻌﻤﯿﺮات دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در اﯾﺮان
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ


اﻧﺮژی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ❤

Twitter 

از ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮ





