
دوربین  فنی  مشخصات  بررسی  و  نقد 
 اسپید دام

ز افزون این کاربران نسبت به دوربین های مدار بسته و سیستم های امنیتی مدل   رو با توجه به نیاز 
ر کدام مشخصات و قابلیت های گوناگونی   ر عرضه گشته که ه های گوناگونی است دوربین ها به بازا
کنیم  می  صحبت  کامل  ر  طو به  ها  دوربین  این  ز  ا یکی  خصوص  ر  د مقاله  این  ر  د که  باشند   می 

جزئیات  د بررسی  و  کنترل  برای  بسته  مدار  های  دوربین  قویترین  ز  ا یکی  عنوان  به  دام  اسپید  وربین 
ر خصوص ر این مقاله د صحبت می کنیم.   مشخصات فنی دوربین اسپید دام شناخته شده است که د

ز می پردازیم  .همچنین به مزایا و معایب دوربین های مداربسته اسپید دام نی

مواردی   چه  با  مطلب  این  ر  د
  م ؟آشنا می شوی

 مشخصات فنی دوربین اسپید دام  •
دوربین  • فنی  مشخصات  مورد  ر  د ز  چی همه 

 اسپید دام 

 

 

 

 دوربین مداربسته 
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 مشخصات فنی دوربین اسپید دام
ر خصوص ز اینکه د ر کلی   مشخصات فنی دوربین اسپید قبل ا ر است که به طو دام سخن بگوییم بهت

 دوربین اسپید دام را معرفی کنیم. 

هنگامی که وارد فروشگاه برای خرید دوربین مداربسته می شوید، برند های مختلفی را خواهید دید  
ز معتبرترین برند هایی که در یک می توانید بخرید، دوربین های   فروشگاه دوربین مدار بسته که یکی ا

بیابید.  را  آن  توانید  می  مخفی  دوربین  فروشگاه  ر  ه ر  د تقریبا  که  است  دام   اسپید 
ر دوربین اسپید دام دوربین گردان، چرخشی و است که شباهت بسیار زیادی به   PTZدوربین   نام دیگ

دوربین های مدار بسته دام دارند با این تفاوت که دوربین های اسپیددام قابلیت چرخش دارند ولی  
هستند.  بهره  بی  قابلیت  این  ز  ا دام  های   دوربین 

ز د ز این نوع ا ز قابلیت های بار وربین های مدار بسته پوشش تحت کنترل وسیع است که باعث گشته  ا
 تا کاربران تمایل بیشتری برای خریداری این نوع دوربین مدار بسته داشته باشند.

https://infinity-cctv.ir/cctv-store/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pan%E2%80%93tilt%E2%80%93zoom_camera
https://en.wikipedia.org/wiki/Pan%E2%80%93tilt%E2%80%93zoom_camera
https://en.wikipedia.org/wiki/Pan%E2%80%93tilt%E2%80%93zoom_camera


 
 قابلیت های دوربین مدار بسته اسپید دام  •
 مزایای دوربین مدار بسته اسپید دام  •
 معایب دوربین مدار بسته اسپید دام •
ر اساس شکل ظاهری  •  دوربین مدار بسته ب
ر چه مکان هایی است؟  •  دوربین اسپید دام مناسب نصب د
 کالم آخر •

ر مورد مشخصات فنی دوربین اسپید دام هم ز د  ه چی

 قابلیت های دوربین مدار بسته اسپید دام 

از بیان نوبت به معرفی قابلیت ها و کاربردهای این دوربین   مشخصات فنی دوربین اسپید دام بعد 
 : مدار بسته میرسد
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 قابلیت چرخش دوربین اسپید دام  

ز مهمترین و بارزترین قابلیت های دورب ر تمام جهات است.  یکی ا ین اسپید دام توانایی زاویه چرخش د
چرخش  این ر  نظ ز  ا بسته  مدار  ز   دوربین  ا ر  بیشت عمودی  ر  نظ ز  ا و  ندارد  محدودیتی  هیچ  افقی    ۹۰زاویه 

ر دوربین ها نقاط   درجه میچرخد، به همین دلیل است که دوربین مدار بسته اسپید دام نسبت به سای
ر می دهد  .بیشتری را تحت پوشش خود قرا

 نصب تقریبا آسان 

مداربسته دوربین  نیازمند   نصب  است،  مناسب  مکانی  ر  د نصب  برای  خالقیت  نیازمند  اینکه  ر  ب عالوه 
دوربین مداربسته یک ا نصاب  دام  حرفه  اسپید  های دوربین مدار بسته  البته نصاب  باشد.  می  ز  ی نی

ر تقریبا آسانی در پیش دارند  .برای این نصب آن، کا

 قابلیت زوم اپتیکال دوربین اسپید دام 

زوم اپتیکال به این معناست    زوم اپتیکال است.  ر قابلیت های این دوربین مدار بسته توانایی  ز دیگ ا
زوم کردن ر هنگام  ر د ر دوربین های مدار بسته اسپید دام تا شعاع    که د ر حفظ شود. د کیفیت تصاوی

نماد با  را  اپتیکال  زوم  بازار  در  معمواًل  دارد.  وجود  باال  کیفیت  با  زوم  قابلیت  کیلومتری  نشان   X چند 
ر مشخصات فنی دوربین اسپید دام مثاًل عدد   ر د کردید یعنی این دوربین   را مشاهده12Xمیدهند و اگ

ر ا ر اندازه واقعی یک تصویر را زوم کند  ۱۲ست تا قاد  .براب

ر شب دوربین اسپید دام   قابلیت دید د

ر تمام مدل های مختلف این   ر شب هستند. د ز دوربین های مدار بسته دارای برد بسیار باال د این دسته ا
قوی ر  بسیا شب  ر  د دید  قابلیت  به  دام  اسپید  دوربین  فنی  مشخصات  قسمت  ر  د ها  ه اشار دوربین 

 .اندکرده

 قابلیت تعقیب سوژه دوربین اسپید دام 

ر تنظیمات دوربین مدار بسته   ر قابلیت های این دوربین مدار بسته قابلیت تعقیب سوژه است. د ز دیگ ا
ر کرده و تمام حرکات سوژه   ر آن را بزرگ ت ز شناسایی سوژه، تصوی میتواند حرکت را تشخیص دهد و بعد ا

ر این حالت اس ر استرا ضبط کند؛ د  .تفاده کاربر برای شناسایی فرد ممنوعه راحت ت
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 مزایای دوربین مدار بسته اسپید دام 

 : مشخصات فنی دوربین اسپید دام” نوبت به بیان مزایای این دوربین مدار بسته میرسد“

ر آن است که این موضوع   ز تیره به کار رفته شده د ز دوربین های مدار بسته لن ز مزیت های این نوع ا یکی ا
ر حال ضبط است یا خیر ر متوجه آن شوند که دوربین د  .باعث گشته تا سارقین کمت

ر نور بسیار   ر سفید دارند که این ویژگی باعث گشته تا د روشن  دوربین های اسپید دام قابلیت تنظیم نو
 .و یا تیره تصاویر با کیفیتی را ضبط کند

ر می آید  ر مزایای دوربین مدار بسته اسپید دام به شما ز دیگ ز ا ر نی ز راه دو  .قابلیت کنترل ا

ز هارد اشغال شود   ز دوربین های مدار بسته باعث می شود تا فضای کمتری ا هوشمند بودن این نوع ا
ر صورت مشاهده فرد یا    یعنی شما می توانید با برنامه ریزی نرم ر دوربین را تولید تنظیم کنید تا د افزا

ر این حالت مدت زمان کمتری دوربین مدار بسته مشغول   وسیله نقلیه ممنوعه شروع به ضبط کند، د
 .ضبط است

 معایب دوربین مدار بسته اسپید دام 

ز دوربین های مدار بسته به دلیل مزایای زیادی که دارند دارای م عایب خاصی نمی باشند اما  این نوع ا
فنی   مشخصات  پیچیدگی  به  توان  می  بسته  های مدار  دوربین  ز  ا دست  این  معایب  ز  ا یکی  عنوان  به 
ز خرابی و یا مشکل نحوه عملکرد و کارایی دوربین افت   ر صورت برو دوربین اسپید دام اشاره کرد که د

م نصاب  و  کارشناس  به  حتمًا  نصب  هنگام  ر  د ر  اگ اما  میکند  ر  پیدا  کمت شود  ر  واگذا زمینه  این  ر  د جرب 
 .احتمال خرابی به وجود می آید

ر است ر معایب دوربین های اسپید دام الزام وجود اپراتو ز دیگ  .ا



 

 انواع دوربین مدار بسته اسپید دام 

ز د ز این نوع ا ز آن تولید گشته  به دلیل تقاضای زیاد کاربران ا وربین های مدار بسته انواع گوناگونی ا
ر این قسمت   ر مدل های مختلف با هم متفاوت است. د است که مشخصات فنی دوربین اسپید دام د

ز مقاله به معرفی انواع دوربین مدار بسته اسپید دام می پردازیم  : ا

 دوربین آنالوگ 

ز دوربین های اسپید دام ساده ترین آن ز طریق  این مدل ا ر دوربین های آنالوگ ا ها است که همانند سای
ر متصل میشود به دستگاه RG59 یک کابل کواکسیال   .ضبط کننده تصاوی

 اسپید دام وایرلس دوربین 

ز مدل های دوربین های اسپید دام قابلیت اتصال به وای فای را دارند که به دوربین های وای    یکی ا
ز دوربین های وایرلس اسپید دام نیاز به کابل  فای دار و یا وایرلس اسپید دام م عروف هستند.بعضی ا

ز طریق یک باتری تغذیه می شود و هیچ نیازی به کابل ندارند  ر ا  .برق قوی دارند و برخی دیگ

 دوربین مینی اسپید دام 



ر دوربین ها دارای ابعاد   ز نام این دوربین مشخص است نسبت به اندازه معمولی سای ر که ا همانطو
کتری است اما تمام قابلیت ها و ویژگی های یک دوربین معمولی اسپید دام را دارند و همچنین  کوچ

ز دوربین ها قادر به ضبط تصاویر بر روی مموری کارت هستند  .این دسته ا

 دوربین تحت شبکه اسپید دام 

ز طریق اینترنت سیگنال های ویدیویی خود را دریا ز دوربین های اسپید دام ا فت و منتقل  این دسته ا
 .می کنند

ر چه مکان هایی است؟   دوربین اسپید دام مناسب نصب د

ر   با توجه به بیان مشخصات فنی دوربین اسپید دام متوجه میشویم که معموال این دوربین ها را باید د
ر   د میتوانند  دارند  ها  دوربین  این  که  اپتیکال  زوم  قابلیت  به  توجه  با  زیرا  کرد  نصب  بزرگ  های  محیط 

ز تصاویر با کیفیتی را ضبط کنند مساف ر نی  .ت های دو

ر تمام جهات    ر مشخصات فنی دوربین اسپید دام وجود دارد قابلیت چرخش د نکته مهم دیگری که د
ها،  ورزشگاه  بزرگ،  کارخانجات  معادن،  همچون  هایی  مکان  ر  د تا  گشته  باعث  امر  همین  که  است 

ز آنها استفاده شود  .میادین و چهارراه ها ا

 
 کالم آخر



ر خصوص تمام مشخصات فنی دوربین اسپید دام و همچنین انواع   ر این مقاله سعی کردیم تا د ما د
ر صورت نیاز به نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته با   گوناگون این دوربین با شما صحبت کنیم تا د

 .اطالعات بیشتری قدم بردارید

ها دوربین  ز  ا دسته  این  که  مفیدی  های  ویژگی  به  توجه  ر  با  د که  شدیم  متوجه  داشتند  بسته  مدار  ی 
 .محیط های مهم و بزرگ به عنوان یکی از بهترین گزینه ها برای خرید است

ز می  ر تماس  شما نی ر آریا د ز خرید دوربین مدار بسته خود با مشاورین شرکت چشمان بیدا توانید قبل ا
ر شما معرفی کنن  .دباشید تا بهترین گزینه را با توجه به محیط مد نظ

 


