
 

 

 ?باال بردخانه را  تیامن قادریم و سیستم هایی چه دستگاه ها لهیبه وس

 

 یدر سازمانها هاییاز انسان و داراحفاظت در  یمهم بسیار نقش تیکه امن ستین یادآوریبه  احتیاجی

 اریخانه بس تیامن کنندیم یشما زندگاعضای خانواده که در آن شما و  یدر خانه الیکن  کاربر محور دارد 

 .کند دایپ شیافزا ینم یخاص تگاهبا دس قادر استاست و  ضروری

 یشتریب ضرورت مجرمانه از یها تیفعال گریو د نیخانه با وجود سارق و حفاظت تیزمان امنذربا گ

بررسی می  یگریاز هر زمان د ترشیب یتیامن یها ستمیو س و وسایل زاتیبرخوردار شده است و تجه

 گردد.

 نیبنابرا. است  راحت تربه آنها  یابیآنها دست از دید دارند که  یموارد یبه جستجو یشتریب لیتما رمانمج

از  دیتوان یالزم م یها اطیاز احت یبرخ و مراقبت تیبا رعا دینباش راحتهدف  کیشما بهتر است که 

 نمایید. یریو اموال خود جلوگ لیوسا و دزدی  سرقت



 

 

 : در متن زیر ذکر شده است کنند کمکشما  لیبه محافظت از وسا قادرندکه  یهای دستگاهتعدادی از

 ینظارت یها نیدورب -1

 یبرا یاند امکان خوبقابل مشاهده قرار داده شده یکه در مکان هاوقتی  و حفاظت  یتیامن یهانیدورب 

بر اساس تعداد  ازیمورد ن یها نیتعداد مدل دوربمی باشند . بازدارنده بزرگ  کی یو حرکت به سو آغاز

 ریها تصاو نیدورب مینک یم هیما توصهر چند  خص می گرددمشبودجه موجود  نیو همچن لیو حجم وسا

 .داخل ساختمان را پوشش دهند نیمورد نظر و همچن لیها و اطراف وسا یخروج /یورود

 یکنترل کننده ها قیدهند تا از طر یاجازه من یک انتخاب عالی می باشندو به کاربرا PTZدوربین های 

 نمایند.کنترل  یرا از هر مکان نیدور دورب یاز نما ،لپ تاپ،تبلت  ،هوشمند یها یگوش ایخاص 

 Glass breakسنسورهای  -2

ی از درب ورود ریورود به خانه به غ یبرا یگرید یهاممکن است مجبور باشند که راه کاران تیجنا

 .شوند یم تیصورت اغلب اوقات به پنجره ها هدا نیاو دربیابند 

در نظر  زیرا ن شهیشکست ش ینصب سنسورها دیشما با نیعالوه بر بستن و قفل کردن هر پنجره همچن 

در  شتریگاراژ ب یهاآن را شکست پنجره قادریم و  می باشند شهیفقط ش آنها تیدر نها چون داشته یاشد

 یمعن نیقرار دارند به ا یدوره ا یدر انتها ای ستندیاغلب به خانه وصل ن رایز دارند قرار  بیمعرض آس

 .می باشدکمتر خیلی  به شکسته شدن آن   ن صدای شکستهدیاست که احتمال شن



 یرخطر و چراغ های فالشآژ -3

 یدارند و نیاموال پس از ورود مهاجروحفاظت  تیامن نیدر تام یفالش کمک بزرگ یو چراغها رهایآژ

فالش  چراغ هایقیملک و منزل باشد و همزمان از طر کیورود به  یمجرم در تالش برا کیگفت اگر 

کنند که از صحنه  یحاصل م نانیحمله اطالع داده شود آنها اطم نیبلند به مردم ا یخطر با صدا یرهایو آژ

شما کمک  یها ییدر دارا نیقوان میمستق یراقادرند به اج نیهمچن ژیرها و استروپ هاآجر فرار میکنند.

 .اتفاق ضمانت کنند کیو حفاظت را بعد از  یمنیکنند و ا

 نورافکن های متحرک -4

شما  یهاییآنها ورود دزدان را به سمت دارا رایباشد ز میکننده عظ کیحرکت نورافکن ها قادر است 

 ستمیآگاه و س یفراداموال شما االن توسط ا ایکه آ دیآ یم شیآنها پ یسوال برا نیکنند همچن یسخت تر م

 یها لمیتا ف کنندیم کمکنظارت شما  یهانیتنها به دورب نی؟ همچنخیر ایمورد حفاظت قرار دارد  یتیامن

 .دیکن هیباشند ته دیمف زیقانون ن یاجرا یکه قادر است برا یشتریب تیفیبا ک

آگاه کنند و آنها قادرند  نیو سارق نیرا در مورد احتمال ورود مجرم گانیقادر هستند همسا نیآنها همچن 

 کنند.قانون کمک  انیموضوع به شما و مجر نیا یرساندر اطالع

 ارتباط دیجیتال -5

دستگاه ها کاربران را قادر  نیباشد ا یراه حل خوبنیز ممکن است GSMیک ارتباط دیجیتال مثل یک پلچ

 نیهوشمند مثل تبلت لپ تاپ ها اتصال دهنده ا یهایمداربسته خود را به گوش نیدورب یتا کانالها کندیم

 کیاز  ییدئویو یها لمیبا مشاهده ف نیکند تا در صورت بروز حمله از طرف مجرم یامر آنها را قادر م

 .دهد  یحالت را م نیدر بهتر شتریب یمورد به شما امکان کنترل و بازرس نیامن آگاه شوند. ا طیمح

 یفن و تکنولوژ نیاز ا دیتوان یو شما م دیکن یصحنه جرم را بررس کیو  دیبرو رونیب ستیالزم ن نیبنابرا

 تفاقو ا دادیرو ایکه آ دییفرما زیرا آنال نیدورب ریو تصاو دیاستفاده کن زیخطر نزنگ ستمیکنترل س یبرا

 زیچ ای وانیح کیحرکت  لیتنها به دل نیا ایو  دیموجب شده است که زنگ هشدار به صدا در آ یخاص

 است؟ یگرید

 آیفون تصویری -6

پشت  یچه کس متجه شویم. میباز کن برای شخصی که درب را نیتا قبل از ا ا آیفون تصویری ما قادریمب

شاید   دیآنها باز کن یرا براشخص که در میزند در   ییبدون شناسازمانی نباید  چیاست. ه منزل  درب

 کردن  و شما هم بدون توجه  پنهان نمایدصورت خود را  ایو نایستد پنل  نیدورب یجلو دزدممکن است 

کسی که پشت و از میباشند حافظه دارای  یریتصو فونیآ گونه ای از مدل های. نماییداو باز  یرا برا ربد

 میگیرد. لمیفعکس  در است و زنگ میزند

زنگ شما را زده  یچه کس دینبود خانه  که درزمانی  دیکه بدان دهدیامکان را  به شما م نیا ویژگی نیا 

 .شناسایی کنیدشما سرقت کرده  خانهرا  که  از  شاید قادر باشید دزدحالت  نیدر ا

 اکسس کنترل -7



. اکسس ممانهعت مینمایدغیرمجاز  گذر اشخاصاز   که و وسایلی میباشند تجهیزات اکسس کنترل ها 

اثرانگشتی، کارت، رمز، و یا تشخیص چهره عمل میکنند، و تنها به افرادی که قبال   نوع  به چند کنترل 

 .میدهد تا عبور کنند.مشخصات آنها در دستگاه ذخیره شده اجازه 

درب میدهد،   روی درب اجازه باز شدن را به قفل برقی  با فرمان به  یا دستگاه کنترل تردد,  اکسس کنترل 

 .استحفاظتی مناسب برای منازل، ادارات، شرکت ها، انبارها، و ... تگاه های دساکسس کنترل یکی از  پس

 :می باشد ریز یاجزا یکنترل شده دارا ستمیس کی، در بیشتر اوقات

 یپنل مرکز کنترل 

 درب و پنجره سنسور 

 یو داخل یرونیب یحرکت یسنسورها 

 دارمیو س میسیب یتیامن یهانیدورب 

 زنگ ایآالرم  ر،یآژ 

 یتیامن عالئم 

 

 شهیش یشکستگ مرتبط با یسنسورها

 شناسایی یسنسورها برا نی. از ابه کار میبرندکمک به محافظت از خانه خود  یرا برا یاشهیش یسنسورها

به جلو ساختمان  یاشهیها و درب شپنجرهمانند  محدوده خاص کیدر  شهیشدن ششکسته  ایترک  نوعر ه

 .دمی نمایناستفاده  شهیشکستن ش یصدا شنیدن یبرا کروفونیاز م سورهاسن نی. اکار میبرند

 ها و پنجره ها  دربمرتبط با   یسورهاسن

به  یورود شخص زماندرب و پنجره هستند تا  یسنسورهادر برگیرنده   حفاظت منزل یهاستمیس اکثر 

 به وجود آوردن یهستند که برا بخشدو  یدرب و پنجره دارا یرا به شما هشدار دهند. سنسورها منزل

درب  ایپنجره  کیزمانی هستند. اگر  متصلبه آهنربا  گریو سمت د چیطرف به سوئ کیمداربسته از  کی

  خانه فعال میشود. به صاحب  دادن  هشدار یخطر برا زنگباز شود، 

 

 و حفاظت منزل یتیامن یهانیدورب

و با  شوندیآنها در داخل و خارج از خانه نصب م . خانه شما میباشند ناظر ی  هاچشم یتیامن یهانیدورب

 و آنها را ضبط کنند.  شناسایی می کندمشکوک را  یهاتیاند تا فعالشده یو صدا طراح یحرکت یسنسورها

 

 ییویدیوبه صورت  زنگ درب 

درب خانه شما قرار دارد،  جلوی چه شخصی دهدیکه به شما نشان م ایجاد میشود ییویدیو لمیها، فدرب از

  شناسایی کندصدا را  ایحرکت  و،یدیکه و زمانی. باشدخود  یصندل یبه بلند شدن از رو ازین نکهیبدون ا



 کیو  میباشدتان درب منزل یوبرور یکه کس دهدیبه طور خودکار اعالن خطر را به شما هشدار م

 .دهدیشما قرار م اریدرب را در اخت یورود نیزنده از دورب شینما

منزل  یکه درب ورود دیخانه، اگر فراموش کنکردن  ترک  بیرون آمدن از منزل وبه صورت قفل درب  

توجه به بدون  این امکان را به شما میدهد که؟ داشتن قفل درب هوشمند میدهیدچه کاری انجام  دیرا ببند

 .دیقفل کن تلفن همراه خود قیاز طر دیکه هست ییهر جارا از منزل ، درب مکان شما

 یحرکت یهاابیرد

 کیرا که  یاالزم است منطقه د،یرا دار یعنی ردیاب حرکتی  یتیامن ستمیس نیقصد نصب ااگر نیت و 

 زین سنسور یریاز نحوه قرارگ دیبا نی. همچنبررسی کنیدآن است را دادن  قادر به پوشش  یحرکت ابیرد

 خانه! ییرایهمانند پذ یبزرگتر یدر فضا ایخواه در گوشه اتاق باشد  د،یآگاه باش

 اهمیت دارد:  و حفاظت خانه  یتیامن ستمیس نیدر انتخاب بهتر که  ینکات مهم

 

 

 

 

 تلفن همراه شنیکیاَپل -1



تلفن هوشمند  قیخانه از طر تیامن ستمی، کنترل سخانه یتیامن ستمیس یبرا گوشی همراه یهابرنامه نیبهتر

 ستمیس یهاگنالیکه سنسورها و س زمانیتا  دهندیمرا امکان  این  تلفن همراه به شما یهااست. برنامه

 را صادر کنند.  هشدارهای مورد نیازفوراً  کنند،یشما خطر را احساس م حفاظت

 استفاده تیقابل -2

، استفاده از آن را بدون وجود امده است بهکمک به محافظت از خانه  در جهت شما حفاظت خانه  ستمیس

 قادریدکه چگونه  دیفوراً بدان دیبا ،ی پیش می آیدموارد اورژانس زمانی که. کندیآسان م تانیبرا ینگران

خانه به صاحبهشدار را به سرعت  ایبتواند هر صدا  دیبا یتیامن ستمی. سفعال نماییدخانه را  یتیامن ستمیس

دستگاه در  یبه طور خودکار به شما هشدار دهد، باتر دیبا ستمیدر صورت قطع برق، س نی. همچنخبردهد

 وجود دارد. زاتیدر تجه یمشکل فن ایاتمام هستند 

 یخانگ ونیاتوماس -3

 ای Amazon Alexaمانند  یصوت ارانیکنترل صدا به دست یبرا حفاظت خانه یهاستمیس بعضی از

Google Assistant یهادستگاه دهدیبه شما امکان مسیستم ها  نیبه ا وصل شدن.  وصل می گردند 

ها به طور خودکار خاموش و روشن کردن چراغ یبرا دیتوانی. شما موصل نمایند گریکدیمختلف را به 

 .دیکن یاندازرا راه یخانگ ونیاتوماس ستمیس ن،یسارق بیجهت فر

 

 گسترش تیقابل -4



 یبرا یشتریب زاتیممکن است شما به تجه د،یجد منزلمنتقل شدن به  ای دیجد دستگاه حفاظتاز نصب  پس

 ریو سا ینظارت یهانیدورب ،یاضاف یسنسورها دیتوانی. شما مدیداشته باش ازیاز خانه خود ن حفاظت

 . دیخود کن خانه ستمیرا وارد س یتیامن زاتیتجه


