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 آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته روی موبایل

، مشاهده تصاویر آن مرحله بعدی کار با سیستم های نظارت نصب دوربین مداربسته پس از
تصویر تصویری است. در صورتی که به محل دستگاه و اتاق مانیتورینگ نزدیک باشید مشاهده 

در آنجا کار ساده ایست. اما فرض کنید از محل دور هستید و می خواهید روی محیط موردنظر 
کنترل و نظارت داشته باشید. این امکان وجود دارد تصاویر را بر روی دستگاه های مختلف مانند 

 ل انتقال تصویر دوربین مداربسته رویعم کار، این به. کنید مشاهده …گوشی همراه، تبلت و
انتقال تصویر دوربین مداربسته به روش های  .موبایل ، تبلت یا هر دستگاه دیگر می گویند

انجام می شود. اما بهترین و پاسخگوترین روش در حال حاضر، روش انتقال تصویر به  متفاوتی
افزار انتقال تصویر و مدیریت تصاویر استفاده می شود.  است. در این روش از نرم IP-Static روش

این نرم افزار در برندهای مختلف متفاوت است. در این مقاله به آموزش نمونه هایی از این انتقال 
 .با نرم افزار را شرح می دهیم

 روی موبایل Hikvision  انتقال تصویر دوربین مداربسته

سته روی موبایل مثالی از دوربین هایک ویژن را بررسی می در آموزش انتقال تصویر دوربین مدارب
 .نام دارد iVMS-4500 کنیم. نرم افزار مدیریت تصاویر در دوربین هایک ویژن

 :انتقال تصویر دوربین مداربسته شامل سه مرحله زیر است

 تنظیمات مربوط به دستگاه DVR 
 )تنظیمات مربوط به مودم )اینترنت 
  افزارتنظیمات مربوط به نرم 

را از طریق  DVR دستگاه  قبل از انجام تنظیمات انتقال تصویر دوربین مداربسته ابتدا الزم است
 .کابل شبکه به مودم متصل نمائید

 DVR دستگاه IP : تنظیمات1مرحله 

بروید. و  Configuration> Network> General برای این کار به منوی دستگاه رفته و به مسیر
قسمت های مشخص شده را پر کنید. بعد از انجام این تنظیمات باید به قسمت همانند شکل زیر 

https://mcctv.ir/installation-of-cctv/
https://mcctv.ir/installation-of-cctv/
https://mcctv.ir/cctv-image-transfer/
https://mcctv.ir/cctv-image-transfer/
https://mcctv.ir/cctv-image-transfer/
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در مودم های مختلف،  NAT بروید. دقت کنید که محل NAT>DMZ تنظیمات مودم خود و به مسیر
شدید  DMZ متفاوت است و باید با جستجو در منوی خود آن را بیابید. پس از آنکه وارد قسمت

 .آن وارد کنید دستگاه خود را در IP باید

 
 

 IP 192.168.1.1 : مودم ها 
 IP دستگاه DVR192.168.1.100 :ا 

در انتقال تصویر دوربین مداربسته تنها جایی که از آی پی استاتیک استفاده می شود در نرم افزار 
 .گوشی است، و در منوی دی وی ار و مودم به آن نیاز نخواهید داشت

 IVMS-4500 : تنظیمات2مرحله 

 .را از آپ استور یا گوگل پلی دانلود و نصب نمائید IVMS-4500 ابتدا باید نرم افزار .1
پس از نصب نرم افزار آن را باز کنید. در ابتدا پیغامی ظاهر می شود که در آن باید کشور  .2

 .مورد نظر خود را انتخاب کنید
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 .کلیک کنیدبعد از انتخاب کشور در صفحه باز شده بر روی قسمت مشخص شده  .3
 .شوید Device در این بخش وارد قسمت .4

 :گزینه های این قسمت

 Live View  :پخش زنده تصاویر از DVR/NVR های انتخاب شده و برنامه ریزی شده 
 Remote Playback :این گزینه برای پخش و نگاه کردن تصاویر ضبط شده است 
 Devices :اه و مشاهده اطالعات دستگاه نمایش لیست دستگاه، افزون، حذف، تغییر دستگ

 …و
 Alarm :زنگ های هشدار و آالرم ها 
 Picture & Video : در اینجا می توانید تصاویر و ویدئوهایی که به طور خاص از عملکرد

 .پخش راه دور انتخاب کرده اید، مشاهده یا پخش کنید
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 .سپس در صفحه بعدی بر روی عالمت + کلیک کنید .5
 .بروید Manual Adding به قسمت .6
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تا به این مرحله که رسیدید در صفحه باز شده عالمت باال سمت راست را انتخاب کنید.  .7
 .مطابق شکل زیر قسمت های مشخص شده را پر کنید

 .در پایین کادر ایجاد شده را انتخاب کنید Start Live View سپس گزینه .8

 

به نرم افزار منتقل شده و می توانید آنها را در مرحله پایانی مشاهده می کنید که تصاویر  .9
در دستگاه خود مشاهده و مدیریت نمائید. روی تصویر هر کدام از دوربین ها دوبار بزنید 

 .داده می شود تصویر بزرگ نمایش



  آموزش نصب دوربین مداربسته

  

     021 - 88500020 تلفن   تماس :      6

 

 روی موبایل Reolink  انتقال تصویر دوربین مداربسته

را از سایت رسمی کمپانی  Reolink مداربسته در اولین قدم نرم افزار مربوط به انتقال تصویر دوربین
کیشن دوربین و کالینت، روند مشاهده فیلم اپلی دانلود از پس یا فروشندگان معتبر دانلود کنید.

های ضبط شده دوربین مداربسته در تلفن های همراه، آسان تر می شود. اگر بخواهید تصاویر 
 :را مشاهده کنید DVR/NVR و یا دستگاه های SD ذخیره شده در کارت های

: نرم افزار دوربین مداربسته را روی تلفن همراه خود راه اندازی کنید و وارد دستگاه دوربین 1مرحله 
به عنوان . )کنید کلیک ”پخش“خود شوید. برای تماشای آنالین فیلم دوربین مداربسته، روی دکمه 

 د.(را در نظر بگیری Reolink Argus® 2 مثال دوربین
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سیستم های دوربین مداربسته باید کانال دوربین مورد نظر را انتخاب کنید تا با کلیک  NVR برای
 .روی نماد دوربین، فیلم های ضبط شده دوربین روی تلفن همراه مشاهده شود
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: تاریخ خاصی را انتخاب کنید که در آن می خواهید فیلم دوربین مداربسته ضبط شده را 2مرحله 
 Reolink در ”Type“ و موبایل مشاهده کنید. به یاد داشته باشید که در منوی در تلفن های همراه

Client “تاریخ همچنین. ندهید دست از را مهمی شده ضبط فایل هیچ تا کنید انتخاب را ”همه 
نارنجی خواهد بود تا بتوانید به راحتی  Reolink Client سیاه و در Reolink برنامه در دوربین ضبط

 .مدار بسته را پیدا کنید فیلم دوربین
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: پس از انتخاب یک تاریخ خاص، فیلم دوربین مداربسته ضبط شده در آن روز مطابق 3مرحله 
 .شکل زیر نمایش داده می شود

: برای تماشای فیلم دوربین مدار بسته مداربسته در موبایل در آن دوره، روی منطقه زمانی 4مرحله 
 .خاصی کلیک کنید

همچنین می توانید نماد را بکشید تا پیشرفت پخش فیلم را کنترل کنید و رزولوشن : 5مرحله 
 .)روشن/روشن( را بر اساس نیاز خود تغییر دهید

 

نحوه مشاهده تصاویر دوربین مداربسته ذخیره شده در سرور یا فضای ابری روی 

 موبایل

 ویر در فضای ابری یا سرورممکن است تنظیمات ضبط دوربین مداربسته به گونه ای باشد که تصا
FTP شده بر رویهای دوربین مداربسته ضبطتنظیم شده باشد. مشاهده فیلم FTP یا Cloud  طی

 :مراحل زیر انجام می شود
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 .شوید Cloud خود در وب سایت سرویس Cloud یا حساب FTP : وارد سرور1مرحله 

 .دار بسته را تماشا کنید انتخاب کنید: دستگاه و تاریخی را که می خواهید فیلم دوربین م2مرحله 

 : برای مشاهده فیلم دوربین مدار بسته امنیتی، روی یک ویدیوی خاص کلیک کنید. برای3مرحله 
Reolink Cloudهای مداربسته نیز به حسابهای دوربینتوانید برای مشاهده فیلم، می Cloud 

 .وارد شوید (Android و iOS) Reolink خود در برنامه

 یل عدم نمایش در انتقال فیلم دوربین مدار بستهدال

 بازه زمانی نادرستی وارد کردید. 
  ،برای مدت زمانی که می خواهید فیلم دوربین مدار بسته ضبط شده را مشاهده کنید

 .دوربین اشتباهی را انتخاب کرده اید
 در واقع هیچ ویدیوی تشخیص حرکتی در آن دوره زمانی وجود نداشت. 
  رایانه شما نتوانست به شبکه یا سرور ابری متصل شودتلفن یا. 
 کارت SD یا HDD توسط دوربین مداربسته شناسایی نشده است. 
 کارت SD یا هارد دیسک آسیب دیده است. 

 نکات کاربردی برای رفع خطای پخش در انتقال فیلم دوربین مداربسته روی موبایل

 ه صورت آنالین مشاهده می کنید، هنگامی که فیلم دوربین مداربسته ضبط شده را ب
 .مطمئن شوید که تلفن همراه، رایانه یا لپ تاپ شما به خوبی به شبکه متصل است

 بررسی کنید که دوربین مداربسته مناسب، دوره زمانی و انواع ویدئو را انتخاب کرده اید. 
 توانید کارتبررسی کنید که آیا می SD یا HDD اسایی را در منو تشخیص دهید. اگر شن

را فرمت کنید.  HDD یا SD فضای خالی را نشان داد، سعی کنید کارت 0یا  0شد اما ظرفیت 
 )هشدار: در صورت فرمت کردن اطالعات از بین می رود.(

 یک کارت SD یا HDD  جدید را امتحان کنید تا ببینید آیا می توانید فیلم دوربین مدار
 .بسته را به صورت آنالین ببینید

 د که آخرین نسخه نرم افزار دوربین های مدار بسته را برای انتقال تصویر مطمئن شوی
 .دوربین مدار بسته روی موبایل دانلود کرده اید


