
 راهنمای نصب و راه اندازی دوربین مداربسته تحت شبکه

 :و مشاهده نمود یتوان به دو روش راه انداز یرا م IPتحت شبکه  یها نیدورب

 وتریبا استفاده از کامپ  -1

 تالیجیدستگاه ضبط د با استفاده از  -2

 (PC)وتریبا استفاده از کامپ نیدورب یراه انداز 

 (RJ-45)کابل شبکه  کیرا با  نیدورب دیبا (PC)وتریکامپ لهیبه وس IP نیدورب میمستق یراه انداز یبرا

 ولت وصل نمود. 12آداپتور  کیبه  نیو همچن وتریبه کارت شبکه کامپ

 

 ازیرا بدون ن نیدورب دیتوان یم است. (Power Over Ethernet)پورت  یالزم به ذکر است که دارا 

 یم پورتی است که POE.) پورت وصل کرد وتریو از آن به کامپ چیبه آداپتور توسط کابل شبکه به سوئ

 نیکه به آن وصل شده تام یدستگاه یبرق را هم برا هیاطالعات تغذ افتیتواند عالوه بر ارسال و در

 .کند

 

قرار داده  PCرا داخل  نیاطالعات دورب یابتدا لوح فشرده حاو PCدر  IPبرای مشاهدع تصویر دوربین 

 IPکه  ردیگ یقرار م ارتانیدر اخت نیدورب یو باز کردن پوشه مربوطه اطالعات و نرم افزار راه انداز

Tool دیاست را باز کن نینرم افزار دورب یحاو. 

 



 

بعد از نصب نرم افزار به  دییرا نصب نما IP Toolموده و نرم افزارن کیکل  setupنهیگز یسپس رو

  Immadiate Refreshکلیک نموده سپس روی گزینه  IP Tool نهیگز یمحل نصب برنامه رفته و رو

 نیدورب IP Adress بیترت نیبد. داده شود  شینما وتریمتصل به کامپ نیدورب Adressکیکی نموده تا 

 .شودینشان داده م وتریمتصل به کامپ

 

 دوربین: IPتغییر آدرس 

شده کلیک کردن و  Searchهای   IPمربوطه در لیست  IPکافیست بر روی   IP Adressجهت تغییر 

آدرس آن را طبق تصویر باال در سمت راست مشاهده و آن را به آدرس مدنظر تغییر دهید.پس از وارد 

 کنید. Modifyدوربین ،  Password( 123456کردن )

 دوربین را وارد کنید.  IP Adressرا باز کرده و   Internet Explorerسپس مرورگر 



 

را وارد کنید و بر  123456اعداد   Passwordو در مقابل  Adminکلمه   UserNameسپس در مقابل 

 کلیک نمایید و در نهایت تصویر دوربین مورد نظر رویت می شود. OKوری گزینه 

 )اینترنت اکسپلورر(:IEتنظیمات مرورگر وب 

ظاهر شود تصویر دوربین در  IEوب  ردر صورتی که صفحه تنظیمات منوی دوربین بر روی مرورگ

 ورت زیر می باشد:میباشد که این تنظیمات به ص IEنیاز به تنظیمات مرورگز  صفحه نمایش داده نشد

کیبورد  Alt+Xکلیک نمایید )در صورت عدم وجود منوی فوق با فشردن کلید  Toolsابتدا بر روی منوی 

 کلیک نمایید.  Internet Optionمنوی فوق ظاهر خواهد گردید( سپس  بر روی گزینه 

 



را   Custom Level گزینه   Securityمایید و سپس در تب را کلیک ن  Security درکادر باز شده تب

 انتخاب نمایید.

 

 و تیک گزینه های این پنجره را به صورت زیر چک کنید:



 

 





 

 را کلیک کنید. OKرا انتخاب نمایید و گزینه   Yesدر کادر باز شده گزینه 

  NVR قیاز طر نیدورب یراه انداز

متصل نموده  چیسوئ کیها را به  نیاست که ابتدا دورب ازین NVRبه   IP یها نیاضافه کردن دورب یبرا

 .نمودقرار دارد وصل  NVR که در پشت (LANپورت )شبکهپورت و از آن به 

 

 



برای نمایش تصویر دوربین ها الزم است)پس از وارد کردن  NVRپس از باال آمدن صفحه اصلی 

user&pass) .طبق مسیر زیر عمل کنید 

 

 

 اضافه کنید ،ابتدا گزینه تنظیمات را انتخاب نمایید. NVRبرای اینکه دوربین ها را به سپس 

 

 

 

 را پیدا نماید. NVRدوربین های متصل به  IP Adressدر ادامه گزینه دوربین را انتخاب نمایید تا 



 

و دوربین  NVRهم رنج باشند به طور مثال آدرس NVRدوربین ها با  IPالزم به ذکر است که حتما آدرس

 ها را به صورت زیر قرار دهید.

IP Adress IPC1:192.168.13.42/ IP Adress IPC2:192.168.13.43 

IP Adress NVR : 192.168.13.200 

کلیک  Addبروی گزینه سپس دوربین مورد نظر را انتخاب کرده و تیک کنار آن را قرار دهید و 

دوربین مورد نظر )که  USER&PASSنمایید.در ادامه برای نمایش تصویر دوربین نیاز به وارد کردن 

و   usernameرا انتخاب نموده سپس Editبرای هر شرکت متفاوت میباشد( است. بدین منظور گزینه 

password .دوربین را وارد نمایید 



 

را انتخاب  Applyرا انتخاب نموده وسپس گزینه  okگزینه  user&passwordپس از وارد نمودن 

 ظاهر می شود. NVRنمایید و در نهایت تصویر دوربین ها در 

 : IPتنظیمات لنز در دوربین های 

دوربین های لنز متغیر ، ابتدا باید درپوش مشکی رنگ جلوی دوربین  را باز  برای تنظیمات لنز در

شکل زیر محل دقیق پیچ تنظیمات لنز را نشان می را تنظیم نمود. Focusو  Zoomنموده و پیچ های 

 دهند:

 

 در هنگام نصب به موارد زیر توجه فرمایید:



در لطفا دوربین ها بر روی سطوح فلزی مانند تیر آهن و نبشی و... نصب نگردند و  -1

 و سانت استفاده گردد.به ضخامت حداقل د یکیپالست ای یچوب قیصورت اجبار حسن از عا

متصل گردد تا موجب  یعباس یلوله فلز ایحتماً به چاه آرت  DVR ای NVR  دستگاه  هبدن  -2

 گردند یساکن احتمال تهیسیالکتر هیها و دستگاه تخل نیدورب دیگراند شدن کل

نصب نگردند تا  Back lightحالت  ای دیخورش میها تا حد امکان به طرف نور مستق نیدورب  -3

جهت بهتر شدن  نیدورب WDRاز توانیو در صورت اجبار م دیحاضر آ یشفاف تر ریتصو

 دییاستفاده نما ریتصو
شبکه استفاده  یکابل ها یبند میس یشده برا فیلطفاً در هنگام سوکت دادن از استاندارد تعر  -4

 گردد

هرگونه اشتباه زدن  POEی ها نیکابل شبکه در دورب قیاز طر نیدورب هیبا توجه به تغذ  -5

 گردد نیبه دورب یصدمه جدتواند موجب  یسوکت ها م

تا حد امکان  یریآفتاب مخزن در مناطق گرمس دیدر معرض نور شد نیپس از نصب دورب  -6

استفاده  نیدورب یکوچک جهت کاهش دما بانیسا کیگردد و در صورت اجبار از  زیپره

 گردد

 یبرق صنعت یترانس ها یفشار قو یدر کناره ها یو کابل کش نیپس از نصب دورب  -7

 رهیو غ لیموبا یامواج فرکانس باال همانند آنتن ها دیو دستگاه تول یصنعت یدستگاه جوشکار

 دییخود را بفرما


