
 قیمت دوربین مداربسته حساس به حرکت 
ها، رواج بسیاری پیدا کرده است. ثبت سرقت و پایش  های مداربسته در خانهامروزه استفاده از دوربین 

های مدار بسته  ها، مهمترین دلیل استفاده از آنها است. دوربین ساختمان با استفاده از این دوربین 
 .های مختلفی مجهز باشندتوانند به سنسورانواع مختلفی دارند و اکنون می

قابلیتی مهمترین  از  دوربینکی  از  برخی  که  هستند،  هایی  مجهز  آن  به  پیشرفته  بسته  مدار  های 
دارند، قیمت  این دستگاه  با خرید  در رابطه  کاربران  به حرکت است. مهمترین سوالی که  حساسیت 

ز  ها و قیمت دوربین مدار بسته مجهدوربین مدار بسته حساس به حرکت است. در این مقاله با ویژگی
 .به سنسور تشخیص حرکت آشنا خواهیم شد

  

 دوربین مدار بسته حساس به حرکت چیست؟ 

های  هایی است که به تازگی، به دوربینیکی از ویژگی Motion Detection قابلیت حساسیت به حرکت یا 
واند تهای پردازش تصویر فراهم شده و میمدار بسته افزوده شده است. این ویژگی، با استفاده از فرایند

اجسام در حال حرکت را به وسیله پردازش تصاویر گرفته شده از محیط و تحلیل آن، تشخیص دهد.  



این ویژگی، با استفاده از بررسی تصاویر در لحظات مختلف و یا قبت لرزش، وجود حرکت در محیط را  
 .کندهای پیش بینی شده در دستگاه، اعالم میتشخیص داده و آن را به روش

های مدار بسته چند منظوره شده و اعالم سرقت در لحظه  ز این قابلیت، باعث شد تا دوربیناستفاده ا
نهایت،   در  اما  دهند،  انجام  فعالیت خود را  اندکی خطا  با  است  که ممکن  اگرچه  باشند.  داشته  نیز 

 .توانند اطالعات را با دقت خوبی آنالیز و نتیجه گیری کندمی

 ته حساس به حرکت مزایا و معایب دوربین مدار بس 

های ساده و معمولی  های مدار بسته حساس به حرکت، پر استفاده تر و کاربردی تر از دوربیندوربین 
 .هستند

ها، دارای مزایا و معایب خاص خود های مدار بسته نیز مانند انواع دیگر دوربیناما این مدل از دوربین
 .هستند

 :موارد زیر اشاره کردتوان به ها میاز جمله مزایای این دوربین

 قابلیت دید در شب  •
 استفاده از باتری به جای جریان برق  •
 بی سیم  •
 قابلیت اتصال به وای فای  •
 ارسال تصاویر بر روی نمایشگرهای تلفن همراه و کامپیوتر  •
 مجهز به سنسورهای قوی تشخیص حرکت  •
 مصرف انرژی بسیار پایین  •

 ....و

ها و کاربرد زیاد آن است.  ردی که به آن اشاره شد، همگی از دالیل پرطرفدار شدن این نوع دوربینموا
اما دارای معایب خاص خود نیز است. برای مثال باتری دستگاه باید به صورت دوره ای چک شود تا در  

از مقایسه هر فریم  ها، ثبت حرکت را با استفاده  صورت کاهش باتری، دستگاه از کار نیفتد. این دستگاه
افتد یا حرکت یک  دهند. بنابراین قابلیت تمایز حرکت انسان با برگی که از درخت میاز فیلم انجام می

گربه را ندارد. به همین دلیل استفاده از آنها به عنوان دستگاه تشخیص سرقت در فضای باز و بیرون  
 .از ساختمان کاربردی نیست



  

 است؟ قیمت دوربین مدار بسته حساس به حرکت چقدر  

برای خرید هر دستگاهی، قیمت آن است. شما می نکته  نیازمهمترین  بررسی محیط،  با  های  توانید 
زمینه، دستگاه این  در  از مشاوره متخصصان  بهره گیری  و  نظر  ساختمان  از  کنید که  انتخاب  هایی را 

ت دستگاه نیز  هرچه امکانات دستگاه و دقت تشخیص آن باالتر باشد، قیم   قیمتی به صرفه تر هستند.
میلیون بیابید.    3الی    500هایی بین  توان با قیمتها را میباالتر خواهد رفت. در بازار ایران، این دستگاه

شوند و فاقد اعتبار هستند. همین امر  ها، بدون لیبل و برند ارائه میای از این دوربین اگرچه که دسته
ها، دستگاهی را انتخاب شود پس از بررسیمی  ممکن است دلیل بر قیمت پایین دستگاه باشد. توصیه

 .کنید که ارزش خرید داشته باشد تا مجدد مجبور به پرداخت هزینه تعمیر و یا تعوض نباشید

 نکات مهمی که باید هنگام خرید بدانید 

برای خرید، عالوه بر قیمت دوربین مداربسته حساس به حرکت، الزم است تا نکات دیگری را نیز رعایت  
های مدار بسته  . از جمله این نکات، توجه به عملکرد اساسی دستگاه است. سه خصیصه در دوربین کنید

حساس به حرکت، دارای اهمیت ویژه ای است: میزان حافظه، درجه زاویه دید و اندازه لنز. این سه  
 .کندویژگی دقت و عملکرد دستگاه را مشخص می

باشد، لزوما دقت آن نیز باالتر نخواهد رفت. با افزایش    وجه داشته باشید که هرچه اندازه لنز بیشتر 
افزایش   دامنه شناسایی  در مقابل،  و  یافته  اطراف کاهش  به  نسبت  دوربین  دید  این مقدار، میدان 

 .یابد. بنابراین الزم است تا این مقدار، در یک حد متوسط قرار داشته باشد می



ترابایت است اما    1تواند مقادیر مختلفی داشته باشد. به طور معمول این حافظه  حافظه دستگاه نیز می
های جانبی و یا استفاده از فضای ابری مخصوص، میزان ذخیره سازی  توان آن را با استفاده از حافظهمی

 .را افزایش داد

هی است که قصد دارید دستگاه را از آن  نکات بعدی که هنگام خرید باید رعایت کنید، اعتبار فروشگا
های نامعتبر، ممکن است محصوالت فیک به جای محصوالت خریداری کنید. در فروشگاه و یا سایت

تواند شما را در داشتن خریدی  کارن، با تجربه چند ساله در این زمینه، می   اصل به فروش برسد. شرکت
 .مطمئن همراهی کند

  

 کالم آخر 

نکاتی که در بخش به  از دوربینبا توجه  به حرکت، بسیار  های قبل خواندیم، استفاده  های حساس 
از دوربین از جمله مفیدتر و موثرتر  به نکاتی  بنابراین توجه  های مدار بسته ساده و قدیمی هستند. 

تواند شما را در داشتن خریدی مطمئن و خوب راهنمایی  بسته حساس به حرکت، میقیمت دوربین مدار
 .کند

شود که پیش از خرید دستگاه، محیط و مکانی که نیاز به نصب دوربین دارد را بررسی کنید.  توصیه می 
  های مدار بسته و یادر صورتی که تغییرات و حرکت در این قسمت زیاد است، انواع دیگری از دوربین 

هایی مانند البی، ورودی خانه و... که تنها  تواند مفید تر باشد. در مکانهای اعالم حریق میسیستم
شود. با رعایت نکاتی که در  ها توصیه میگیرد، استفاده از این دوربین ها صورت میرفت و آمد انسان

 .توانید خرید خوبی را تجربه کنیدهای قبل گفته شد، میقسمت



  

 


