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( به رکوردر تحت شبکه IPآموزش اضافه کردن دوربین تحت شبکه )

(NVR) (دوربین اکسسACCESS) 

 

 ر دا پس از نصب دوربین و دستگاه رکورابتد

 (1-1و اطمینان از نصب صحیح باید عکس )

 نمایش داده شود.روی تلویزیون شما 

سپس روی صفحه کلیک راست کنید ومراحل 

 زیر را انجام دهید.

 

Right click      اضافه کردن  ipc            راهنمای

 اضافه کردن

                                                 (1-1شکل )

 

پس از کلیک روی گزینه راهنمای اضافه 

تصویر روبرو مرحله بعد برای شما  ،کردن

 نشان داده میشود.

در این مرحله روی کلید بررسی دوباره 

دوربین جدید   ipچندین بار کلیک میکنیم تا 

 در لیست روبرو اضافه شود.

 

                              (1-2شکل )
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 ipروی ،دوربین   ipبعد از اضافه کردن 

کلید اضافه مورد نظر کلیک کرده وسپس 

 .کردن یکی را میزنیم

دوربین های شما به   ipبه همین ترتیب 

 دستگاه اضافه میشود.

 

(                             1-3شکل )                            

 

دوربین ها به   IPروش دیگر اضافه کردن 

 دستگاه :

بعد از وارد شدن به منوی فوق با زدن 

کلیه دوربینها وصل ، گزینه افزودن خودکار 

قطع شده و دستگاه در این حالت به صورت 

 ipخودکار به هر دوربین یک آدرس 

اختصاص داده و تصاویر بر روی صفحه 

 نمایش می دهد.

دوربینها در این مرحله   ipتوجه :آدرس 

 .تغییر میکند

 (1-4شکل )                                                                           

 وسپس صفحه روبرو نمایش داده میشود.

به معنای تخصیص  DHCPنکته: گزینه 

میباشدکه در صورت فعال   ipاتوماتیک 

  ipبودن این گزینه دوربینها از مودم 

 میگیرد.

 

 

 

 

 (1-5شکل )                                                                      
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 گروه حفاظتی ایمن
 

 از پس امروزه که بود امنیتی و حفاظتی تجهیزات زمینه در شرکتها معدود و اولین جزء تاًسیس زمان در ایمن حفاظتی گروه

است. ایمن ابتدا فعالیت خود را با دزدگیر اتومبیل  مشغول خدمات ارائه به بسته مدار دوربینهای زمینه در فعالیت سال ۴۰

 یهوکل شبکه ،تحت آنالوگ مداربسته دوربین آغاز کرد وپس از گذشت سالها با ارائه تجهیزات حرفه ای و نیمه حرفه ای

عالیت خود را ف ابتدا از ایمن مدیریت. داد ادامه خود فعالیت به واولیه متمادی سالهای در مداربسته دوربین واردات تجهیزات

 : اصل ۴برمبنای 

 کیفیت خوب. 

 قیمت خوب. 

 ارائه خوب. 

 خدمات خوب. 

 .آغاز وبا گذشت سالها هنوز هم بر همین مبنا ادامه میدهیم

 تجهیزات ، تولید،فروش،نصب،تعمیرات درزمینه اصفهان استان والکتروتکنیک الکترونیک صنف اتحادیه عضو همچنین ایمن

 .باشد می حفاظتی امنیتی

 :عالیتهای ایمنف

 فروش اصفهان,فروش در مداربسته دوربین ایران,فروش در ACCESS های دوربین واردکننده و نمایندگی

 دزدگیر ,فروش ویژه شرایط با مداربسته دوربین همکاری ایران,فروش نقاط تمام به مداربسته دوربین وارسال

 وازمل مداربسته,فروش دوربین جانبی لوازم ل,فروشاتومبی دزدگیر و اماکن دزدگیر اتومبیل,نصب دزدگیر و اماکن

 …و دزدگیر عمده مداربسته,فروش دوربین عمده دزدگیر,فروش جانبی

 ”شما امنیت ضامن ما تجربه“

 

 

 مراجعه کنید. imensg.irبرای دیدن محصوالت ،آموزشهای روزانه هرروز به سایت 

 

 

 

 

 نویسنده:منوچهر پیوند حیدری


