ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ )ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن
– ﻫﺎﯾﻠﻮک(  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﺳﺖ،
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ دارد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ آن ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﻻزم را
ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ،
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﯿﺰان رزوﻟﻮﺷﻦ
ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آن دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ را
ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ،ﮐﯿﻔﯿﺖ دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﯿﺰان رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن ﭼﻬﺮه ی اﻓﺮاد
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان رزوﻟﻮﺷﻦ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻗﯿﻤﺖ دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻢ
ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دورﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﯾﻦ رزوﻟﻮﺷﻦ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺰاﻓﯽ ﻧﯿﺰ دارد ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دورﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ
ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ.
زاوﯾﻪ دﯾﺪ وﺳﯿﻊ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  180درﺟﻪ ﯾﺎ  360درﺟﻪ را دارﻧﺪ ،از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زاوﯾﻪ
دﯾﺪ وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭼﻬﺎر دورﺑﯿﻦ آﻧﺎﻟﻮگ ،ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯽ
ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ دارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ و
ﻧﮕﻬﺪاری ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪار و ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دورﺑﯿﻦ اﺳﺖ.

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮﮐﺖ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮﮐﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎی دورﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮری ﮐﻪ در
ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻣﺜﻞ درب ،ﭘﻨﺠﺮه و… ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری و
ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯽ ای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ،ﺣﺠﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه در ﻫﺎرد ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور
” از ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ”.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺸﻮق اﻓﺮاد
ﺑﯿﺸﻤﺎری در ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮول از راه دور دورﺑﯿﻦ
ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد را از راه
دور ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ
ﭘﯿﺶ از ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،در

ﭼﻪ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻗﺮار دارد .دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی در ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ،ﮔﺮد و ﺧﺎک و… ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن و ﺿﺒﻂ ﺻﺪا
ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮب و اﯾﺪه آل ،دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا را داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻗﺖ در ﻣﺤﻞ ،ﺳﺎرق را راﺣﺖ ﺗﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺪ در ﺷﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎرﻗﯿﻦ ﺷﺐ را ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺎراﯾﯽ را در ﺷﺐ دارﻧﺪ .دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ دﯾﺪ در ﺷﺐ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ال ای دی ﻫﺎی ﻣﺎدون
ﻗﺮﻣﺰ ،ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری دﻗﯿﻖ در ﺷﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی در ﻋﻤﻠﮑﺮد
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶ
ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ و ﺣﺘﯽ زوم ﺑﺮ روی اﺷﯿﺎء را دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻀﺎ ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﺎط ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻢ ،دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻧﺪازه دورﺑﯿﻦ
اﻧﺪازه دورﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ را در آن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری اﺳﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از دورﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ ،ﻧﻈﺮ ﺳﺎرﻗﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ دوری آن ﻫﺎ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،اﮔﺮ درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ،
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎﺑﺖ در آن ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ دارﻧﺪ را از ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ،ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﮔﻮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ دارد .اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺪ ﮐﻪ ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ
ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺷﺮاﯾﻂ

ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و… را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و وﺟﻮد ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در راه اﻣﻨﯿﺖ ،داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻤﯿﺎری
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در
اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮب ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورﯾﻢ  .از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی در ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻫﺎﯾﮑﻮﯾﮋن و ﻫﺎﯾﻠﻮک )Hikvision

 (– Hilookاﺷﺎره ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

