
Preset  چیست + دلیل استفاده از آن 
استفاده روز افزون از دوربین های مدار بسته موجب گشته است تا انواع مختلفی از دوربین ها به بازار ارائه 

بسته از گردد که هر کدام دارای ویژگی ها و قابلیت های متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند. دوربین های مدار 
نظر ظاهری به دو دسته دوربین ثابت و دوربین گردان تقسیم میشوند که دوربین های گردان دارای ویژگی 

 ها و قابلیت های بیشتر و خاص تری نسبه به دوربین های ثابت دارند. 
preset و چه کاربردی در دوربین مدار بسته دارد، یکی از آن ویژگی های دوربین های گردان   چیست

 است که در این مقاله به توضیح آن میپردازیم. 

 

 

Preset  چیست 
باید بگوییم که یکی از قابلیت های دوربین های مدار بسته گردان است که  چیست  preset برای پاسخ سوال

 اشاره دارد. دوربین مدار بسته در حالت کلی به مکان و زاویه هایی خاص برای

https://infinity-cctv.ir/preset-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87


تنظیم کرده   presetبه طور واضح تر اینگونه تعریف میشود که مثال شما دوربین مدار بسته خود را در دو 
ثانیه ایست کند.   10دوم روی پشت بام و بر روی زمان  presetاول روی درب ورودی و  presetاید، 

مرتبا نمایش میدهد.  ثانیه به ترتیب درب ورودی و پشت بام را  10در این هنگام دوربین مدار بسته هر 
ی را مشاهده کنید که قابلیت تنظیم  توانید دوربین های مدار بسته گردانمی  فروشگاه دوربین مدار بسته در

 در آن ها وجود دارد. presetچندین  

 

 preset همه چیز درباره

 چگونه است؟  preset نحوه فعال سازی

نوبت به آن میرسد که نحوه فعال سازی این قابلیت در دوربین   چیست preset بعد از معرفی و بیان اینکه
مدار بسته را به شما آموزش دهیم. ما برای آموزش این قسمت یک دوربین مدار بسته داهوا را در نظر 

 .گرفته ایم
داهوا را مد نظر قرار دهید، ابتدا دوربین مدار بسته را به دستگاه متصل کنید و سپس بر   PTZ یک دوربین

https://infinity-cctv.ir/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/


را  setting ی تصویر راست کلیک انجام دهید. با زدن دکمه فلش پنجره و تصویر شما بزرگتر میشودرو
 .دسترسی پیدا میکنید tour و preset کلیک کرده و به تنظیمات

در این قسمت از تنظیمات باید تصمیم بگیرید که دوربین مدار بسته شما چند نقطه پریست داشته باشد، بعد از 
 .دلخواه آن را ذخیره میکنید preset ل مورد نظر تصویر را زوم کرده و با کلیک بر رویانتخاب در مح

نصاب دوربین  میرسد. هر تور به معنای تعدادی پریست است. اگر از  (tour)حال نوبت به انتخاب تور ها 
د استفاده کرده باشید به خوبی تمام کار های پریست را بر روی  خوبی برای نصب دوربین خو مدار بسته

توانید پریست های مد نظر خود را با یک کلیک به تور مورد  دهد. شما هم می دوربین مدار بسته انجام می 
 .نظر خود اضافه کنید
توانید  ی می دوربین مدار بسته گردان خود را فعال نموده اید. به همین راحت preset به همین راحتی شما

 .از قابلیت های آن استفاده کنید راه اندازی دوربین مدار بسته با

 در دوربین مدار بسته  preset مزیت استفاده از

چیست” اشاره کردیم، استفاده از این  preset“ بلی در توضیحهمانطور که در پاراگراف های قسمت ق
با این   نصب دوربین مدار بسته. فناوری کمک زیادی در راحتی کار و داشتن آرامش بیشتر کاربر میکند

 .دهدقابلیت به شما آرامش خیال بیشتری می 
با استفاده از تکنولوژی پریست نقاط بیشتری از زاویه های مختلف یک دوربین مدار بسته را با دقت بیشتری  

 .میتوان تحت پوشش قرار داد 
ن، انتخاب چندین نقطه پریست به راحتی  در دوربین های مدار بسته گردا preset در هنگام استفاده از

  255امکان پذیر است که در برند های معتبر و شناخته شده مانند دوربین های هایک ویژن این تعداد تا 
 .پریست نیز است

، شما میتوانید به صورت جداگانه هر  PTZ با داشتن این قابلیت در دوربین های مدار بسته گردان و یا همان
 .باشدخود را مشاهده نمایید و نیازی به نصب چند دوربین مدار بسته نمی نقطه از مد نظر 

 preset نکات حائز اهمیت برای انتخاب یک دوربین دارای قابلیت

برای خرید هر نوع دوربین مدار بسته ای باید به چندین نکات توجه ویژه ای کرد تا هنگام استفاده از دوربین  
 .و نصب آن با مشکل مواجه نشویم

 .نیز توجه به این نکات الزامی است preset رای داشتن قابلیتب
 .و دقیقا هدف ما از داشتن همچین قابلیتی چه میباشد چیست preset اول از همه باید بدانیم که

قدم اول این است که برای داشتن این قابلیت حتما باید از دوربین مدار بسته گردان استفاده کنیم، زیرا این  
 .در دوربین های گردان تعبیه شده استقابلیت تنها 

در قدم دوم از برند دوربین انتخابی خود اطمینان کسب کنیم. در خرید دوربین های مدار بسته برند معتبر و  
شناخته شده باعث داشتن ضمانت و گارانتی محصول است. شاید در هنگام خرید تفاوت قیمت در بین دوربین  

ند که دوربین ارزان قیمت تر را انتخاب کنید، اما مطمئنا در ادامه مسیر  های معتبر و فیک شما را وسوسه ک 
از این انتخاب خود پشیمان خواهید گشت زیرا با اولین مشکل دوربین مدار بسته خود به دلیل نداشتن  

گارانتی، تمام هزینه خرید و نصب دوربین را هدر داده اید. پس از همان ابتدای راه با انتخاب یک دوربین 
 .معتبر و با گارانتی خیال خود را آسوده سازید

نکته بعدی جنس بدنه دوربین مدار بسته شما میباشد. دوربین های مدار بسته در دو نوع پالستیکی و فلزی 
تولید میشوند که دوربین های پالستیکی بیشتر برای فضای داخلی و دوربین های فلزی بیشتر برای فضای  

ین های دارای جنس فلزی به دلیل مقامت بیشتری که نسبت به دوربین های  خارجی طراحی شده اند. دورب
پالستیکی دارند، گران تر هستند ولی اگر شما قصد نصب دوربین زیر سقف را دارید، نیاز به نصب دوربین 
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 .فلزی نیست
مدار بسته برای داشتن تمام این نکات کلیدی قبل از خرید دوربین مدار بسته، انتخاب یک فروشگاه دوربین 

مطمئن که تمام این نکات را قبل از خرید برای شما بازگو کنند اهمیت باالیی دارد. پس در اولین قدم و ابتدای 
 .راه از معتبر بودن فروشگاه خود مطمئن شوید

 کدام است؟ preset بهترین دوربین مدار بسته دارای تکنولوژی

تم های امنیتی و نظارتی، دوربین مدار بسته ای که  در اکثر فروشگاه دوربین مدار بسته و تجهیزات سیس
را دارا باشد و همچنین جزء برندهای معتبر و شناخته شده به شمار آید، دوربین های  preset تکنولوژی

 .مدار بسته از برند هایک ویژن و داهوا میباشد
را با  preset نولوژیفروشگاه دوربین مدار بسته چشمان بیدار آریا مفتخر است که دوربین هایی با تک 

قیمتی مناسب و ضمانت و گارانتی تضمین شده تقدیم شما کند و همچنین با معرفی یک نصاب دوربین مدار 
 .بسته مجرب و حرفه ای تمام نیاز شما را از نصب دوربین مدار بسته برآورده کند

 کالم آخر 

یم و نحوه نصب آن را نیز برای شما  را برای شما بازگو کرد چیست preset ما در این مقاله به طور کامل
عنوان کردیم. در صورت هرگونه کمک و یا سوال دیگری در خصوص این نوع از دوربین های مدار بسته 
شما میتوانید به دیگر مقاالت آموزشی سایت مراجعه کنید و یا با تماس با تیم مشاورین شرکت چشمان بیدار  

 .آریا ابهامات خود را برطرف سازید

 


