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تَ ًام خذا
عالم
چرا دَرتیه ٌای مذارتستً تً سرقت میرَوذ آیا شماٌم شاٌذ ایه کار تُدي ایذکً َقتی یک سیستم مذارتستً ازشخصی تً سرقت
میرَد چً تالی ترسرمال َیا حتی جان آوٍا خُاٌذ آمذ؟

اگش تَ دّستیي ُای کَ تْ عطح شِش یا ُش خای دیگشی ًصة شذٍ اًذًگاُی تیٌذاصیذ هتْخَ خْاُیذ شذ کَ اگش ایي دّستیي
ُ.ا هْسد اهٌیت لشاس ًگشفتَ تاشٌذ احتوال عشلت تشای آًِا ّخْد داسد
احتوال ایي سا شٌیذٍ ایذ کَ دّستیي ُای دستعضی اص هکاًِا تَ عشلت سفتٌذ.چْى ایي تَ خاطش ایوٌی ًکشدى دّستیي اعت کَ
.تاعث دصدیذٍ شذى آى هیشْد

:تضاس یَ خاطشٍ تشایتاى تعشیف کٌن شایذ تشایتاى خالة تاشذدسهْسددصدیذٍ شذى دّستیي تاًک هیثاشذ
یاد هیاد تْ دفتش کاسم ًشتَ تْدم یک ّلت تلفي ششّع تَ صًگ خْسدى کشد ّلتی تلفي سا تشداشتن تعذ اص عالم
ّاحْالپشعی،شخص گفت هي اص تاًک صًگ هیضًن،هي تْرٌُن رّق صدٍ کَ شایذ تشًذٍ خایضٍ ای شذٍ تاشن ّتشای دسیافت
خایضٍ تا هي تواط گشفتٌذ،تعذشخص گفت کَ دستاًک یکی اصدّستیي ُا اص کاس افتادٍ ّتشای تعویشات تَ آًدا تشّین(ّلتی ایي
).حشف سا اص شخص پشت تلفي شٌیذم یک صدٍ حالی تْپی خْسدم چْى هي تْرٌُن هٌتظش تْدم کَ تگَ تشًذٍ خایضٍ شذٍ ای

هي ُّوکاسم اتضاسُای الصم سا تشداشتین ّتَ آًدا سفتین ّششّع تَ عیة یاتی دّستیي ُای کشدم ّلتی دّستیي ُا سا چک
کشدین دیذین یکی اص دّستیي ُا ی ًصة شذٍ ًیغت ها تا سئیظ تاًک ششّع تَ تاصتیٌی فیلن ُا کشدین ّلتی کَ فیلن ُا سا ًگاٍ
هیکشدین دیذم شخص عاسق کَ صْست آى پیچذٍ تْد آهذ خلْی دّستیي ّاستفاع خْدػ ّدّستیي سا هحاعثَ کشد ّتعذ سفت
.یک چیضی آّسد سّی آى ایغتاد ّدّستیي سا اص خا کٌذ ّتشد
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ایي هْسد تاال سا گفتن کَ تذًّیذ کَ چطْس دّستیي ُا تَ عشلت هیشًّذ

اما چرا چىیه اتفاقی می افتذ؟

.تَ خاطش عذم ایوٌی دّستیي تاعث تَ عشلت سفتي آى هیشْد
تعضی اص دّعتاى ًصاب یا ششکت ُای ًصة دّستیي هذاستغتَ یاایویٌی کشدى دّستیي سا ًویذاًٌذ ّیا ایٌکَ اصال حْصلَ
اًدام ایي کاس سا ًذاسًذّیا ایٌکَ تعضی اص هشتشیاى ًویخْاٌُذ تشای ایي کاس ُضیٌَ کٌٌذ
تَ ُش حال ًگشاى ًثاشیذ اگش ُیچی اص ایوٌی کشدى دّستیي ًوذاًیذ دسایٌدا تَ چٌذ هْسدی کَ خْدهاى دس کاسهاى اًدام
.اعتفادٍ کٌیذّnvrیا dvrهیذُین تَ شوا آهْصػ هیذُین تا دس پشّژُایتاى اص ایي هْاسد تشای ایوٌی کشدى دّستیي ّیا دعتگاٍ

دَست عسیس ایه مُارد تً غیر از ایمىی کردن دَرتیه ترای شما یک مىثع درآمذی ٌم خُاٌذ تُدَ.درپرَژي ای کً تً غیر از
 .وصة دَرتیه از کارٌای متفرقً ٌم میتُاویذپُل درتیاَریذ

ایه مُارد چً میثاشىذ؟

) َصل کردن دَرتیه ٌای مذارتستً تً سیستم ضذ سرقت(دزدگیراماکه1-
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.الثتَ لثل اص ایٌکَ چٌیي کاسی اًدام دُیذ،اّل تایذچٌیي پیشٌِاد تَ هشتشیتاى تذُیذ ّاّ لثْل کٌذ
:تشای ّصل کشدى عیغتن دصدگیش تَ دّستیي هذاستغتَ تَ ایي صْست عول هیکٌیذ
.اتتذا لثل اص ایٌکَ عین کشی دّستیي ُا سا اًدام دُیذ،تَ ُوشاٍ عین دّستیي ُا عین دصدگیش سا ُن تکشیذ
.عین دصدگیش عین دّصّج ّیا عَ صّج هخاتشاتی هیثاشذ
تعذ اص ایٌکَ ایي عیوی کَ تَ ُوشاٍ عیوِای دّستیي کشیذٍ ایذ تَ یکی اص صّى ُای دعتگاٍ دصدگیش تثٌذیذکَ تِتشاعت تَ
.صّى 24عاعتَ تثٌذیذ تا تَ طْس داعن فعال تاشذ

حاال سیم دزدگیر را چطُ تً دَرتیه مذارتستً َصل کىیذ؟؟

ّلتی کَ هیخْاُیذ دّستیي ساتَ دیْاس ّیا ُشخای دیگشی ًصة کٌیذ دسپشت دّستیي یک کلیذ علکتْس کْچک تضاسیذ ّایي
.عین سا تَ کلیذ تثٌذیذ
کلیذ علکتْس سا تَ ایي خاطش هیثٌذین کَ ّلتی شخصی خْاعت دّستیي سا تاص کٌذ آى کلیذ عول کشدٍ ّتاعث تَ صذا دسآهذى
.آژیش هیشْد
اگش اص کلیذ اعتفادٍ ًویکٌیذ تِتش عین دصدگیش دا دس داخل یکی اص خا پیچی ُای دّستیي تثٌذیذ تا شخصی کَ خْاعت دّستیي
.سا تاص کٌذ تاعث پاسٍ شذى عین شْد ّآژیش تَ صذا دستیاد
سا تِیَ آهْصػ ًصة دصدگیش اهاکي اص صفش تا صذ اگش ُیچی اص ًصة ّساٍ اًذاصی دصدگیش ًویذاًیذ پیشٌِاد هیکٌن هدوْعَ
ً.واییذ

قراردادن دَرتیه داخل یک قُطی فلسی2-
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..هیتْاًیذ تشسّی دّستیي ُن لطش آى یک لْطی فلضی خْػ دُیذیا ایٌکَ اگش خای تشای خْػ ًیغت آى سا پیچ کٌیذ
:تشای ًصة لْطی تشسّی دّستیي تَ ایي صْست عول هیکٌیذ
.ایي هشحلَ تعذ اص ًصة دّستیي دسهکاى هْسد ًظش اًدام هیشْد
اتتذا تاهتش طْل ّلطش دّستیي سا اًذاصٍ تگیشیذّعپظ تَ هغاصٍ آُي فشّشی هیشّیذُّواى اًذاصٍ ای کَ گشفتیذ یک عذدلْطی
.تِیَ ًواییذالثتَ چٌذتا تغوَ آٌُی کْچک ُن تخشیذ چْى ًیاص هیشْد
الثتَ تشای ایي کاس تایذ خْشکاسی تلذ تاشیذ کَ اگش تلذ ًیغتیذ یک خْشکاس تا خْتاى تثشیذطثك دعتْسی کَ تَ اّ هیذُیذ ایي
.کاس سا تشایتاى اًدام هیذُذ
اگشدّستیي سا خایی ًصة کشدیذتشسّی آُي یا خای فلضی تاشذّ تَ صْست هغتمین ًصة شذٍ ،لْطی سا داخل دّستیي لشاس
.تَ دیْاس ًصة شذٍ لْطی سا تَ دیْاس پیچ کٌیذ دُیذ ّتَ پایَ فلضی خْػ دُیذاگشدّستیي

ّاگش دّستیي تَ صْست کح ّعشّتی ًصة شذٍ چَ کاسی تایذ اًدام دُین؟
) تایذ لْطی سا ُن تَ صْست عشّتی خْػ دُین(ُن خِت تا خْد دّستیي
تَ ایٌصْست کَ لْطی سا داخل دّستیي کشدٍ ّتا خای کَ داخل هیشّد اًذاصٍ گیشی هیکٌین ّتعذ اص آًدای کَ اًذاصٍ گیشی
.شذٍ تا عٌگ فشص تشػ هیذُین
ّ.تعذ لغوت تعذی سا اص تَ دّستیي دّتاسٍ اًذاصٍ هیگیشم ّآى سا تشػ هیذُین ُّودِت دّستیي دس هی آّسین
ّلتی لْطی ُا سا دسعت کشدین اّل لغوت تَ سا خا هیضًین ّتعذ لغوت خلْ ساّ،ایي دّتا سا تاُن خْػ هیذُین ّتعذ لطی سا
.تَ آٌُی کَ دّستیي تشسّی آى ًصة اعت خْػ هیذُین اگش آُي ًثْد تَ دیْاس پیچ هیکٌین

برای دیدن دیگر مقاالت ویا فیلم های آموزشی به وب سایت مراجعه فرماییدwww.abarelectronic.com .

 .دَرتیه ٌا رادردیذٌمذیگر وصة کىیذ3-

.اص ایي سّػ ُن هیتْاًیذ خِت خلْگیشی اص عشلت شذى اعتفادٍ ًواییذ
هثال اگش دّستیٌی کَ دسطشف ساعت ًصة کشدیذ دلیما یک دّستیٌی دیگش ُن دسطشف چپ سّتَ سّی آى ًصة کٌیذتا دّتا
.دّستیي کاهال دس دیذ ُوذیگش تاشٌذ

ایي هْاسد کَ گفتَ شذ هشتْط تَ ایوٌی کشدى دّستیي ُای هذاستغتَ تْد ّحاال ساُِای تشای ایوٌی کشدى((
))).هیپشداصینdvrدعتگاٍ

چگُوً از سرقت دستگاي دی َی آر َ یا ان َی آر جلُگیری کىیم؟؟

 .قراردادن دستگاي در داخل جعثً ٌای فلسی محکم1-
ایي خعثَ ُا سا هیتْاًیذ خْدتاى دسعت کٌیذ ّیا ایٌکَ تَ صْست آهادٍ دس تاصاس تِیَ کٌیذ پیشٌِاد هیکٌن اگش خْشکاسی تلذ
ُ.غتیذ خْدتاى دسعت کٌیذ کَ دسعت کشدى آى تغیاس عادٍ اعت
سا دسداخل ایي خعثَ dvrخعثَ سا تَ دیْاس لغوت تاال ًصة کٌیذّیا دس خای کَ اهٌیت کاهل داسد لشاس هیذُیذّتعذ دعتگاٍ
.لشاسهیذُیذ ّدسب آى سا لفل هیٌواییذ

قراردادن دستگاي در داخل سقف ٌای کارب2-
.تعضی اص عاختواًِا داسای عمف کارب ُغتٌذ کَ هیتْاى دعتگاٍ سا دسداخل عمف گزاشت

قراردادن دستگاي درداخل کمذ3-
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اگشدسداخل خاًَ ُای هغکًْی دّستیي ًصة کشدیذ هیتْاًیذ تشای اهٌیت تیشتش دعتگاٍ آى سا دسداخل کوذ لثاعی
.لشاسدُیذ،اصْال تاالی اکثش کوذُا یک فضای خالی ُغت کَ هیتْاى دعتگاٍ سا دسآًدا لشاسداد

 dvr and nvrوصة چشمی دزدگیررَتً رَی دستگاي4-
هیتْاًیذ تشای ایوٌی تیشتش یک عذدعٌغْس دصدگیش دسخای کَ دعتگاٍ لشاس داسد ًصة کٌیذّّلتی کَ اص آى هکاى خاسج شذیذ
ّ.دصدگیش سا فعال کشدیذ عٌغْس تاعث هحافظت اص دعتگاٍ ضثظ کي دّستیي ُا هیشْد

اص ایي هْاسدی کَ لحاظ شذ تشای اهٌیت عیغتن هذاستغتَ هیتْاى اعتفادٍ کشدّ.دّستیي ُا سا تاحذ هوکي اص دعت عاسلاى
.دساهاى گزاشت
.آیا تَ ًظش شوا ساُِای دیگشی ُن تشای اهٌیت دّستیي ُای هذاستغتَ ّخْد داسد،دسپاییي تٌْیغذ

:هطالة پیشٌِادی تعذی

ً 5کتَ تشای خشیذ ًّصة دّستیي هذاستغتَ

 .تشای چَ هکاًِای تایذهدْص ًصة دّستیي هذاستغتَ گشفت.

