
 

 לסמארטפון אבטחה מצלמתאיך לחבר 

 
באמצעות התקנה של  כיום כל אחד יכול לשלוט על המתרחש בביתו, בעסקו הפרטי ואף ברכבו

ת מצלמלחבר  אף ניתן כיום ,להיות תמיד עם האצבע על הדופק כדי. ת אבטחה במתחם הרצוימצלמ

איך  . אם גם אתם רוצים לדעתמתי שרק רוצים 24/7לצפות במתרחש ו הפרטי לסמארטפון אבטחה

להלן מדריך טכני מקוצר הגעתם למקום הנכון.  -או לאנדרואיד שלכם  לחבר מצלמות אבטחה לאייפון

 ויעיל שיעזור לכם בתהליך.

 

 אופן הפעולה -צלמת אבטחה לסמארטפון חיבור מ

היישר אל הגורם  חלקן מעבירות מידע חזותי )וידאו( – פועלות במנגנונים שוניםמצלמות אבטחה 

בעוד , קווית או אלחוטית. IPבאמצעות תקשורת  עושות זאת ואחרות, מתקדמות יותר,המקליט 

האנלוגיות אינן עושות זאת פר הגדרה , המצלמות למחשב מעבירות מראש נתונים IP-מצלמות הש

ר מיוחד על מנת לעשות כן. ברגע שהמידע קיים על מחשב המחובר לרשת ויש להשתמש בממי

  המצלמה. ל ידיבמידע הנקלט עלהתחבר אליו מרחוק בכל רגע נתון ולצפות האינטרנט, ניתן 

 

 כיצד עושים זאת בפועל?

מביצוע אותה הפעולה אינו שונה במהותו  לגלקסי אבטחה מצלמות חיבורחשוב לציין כי  כל ראשית

ואפליקציה  מחשב בעל פורטים פתוחים לביצוע התקשרות מרחוקכל שצריך הוא דרך האייפון. 

 . נחשבת לאחד המוכרות שבהן( GV-AVIEW)אפליקציית  שמתאימה לאנדרואיד או לגלקסי

יותר.  ות רחבה אפילו עודיכולה להי השליטה אפשרויות קשת ,בהתאם לסוג המצלמה שברשותכם

ואף לתפעל אותן  לסמאטרפון אבטחה מצלמות לחברתאפשר לכם  GV-iViewאפליקציית  ,למשל ,כך

חשוב  )ממונעות וכוללות אפשרות שליטה על הזווית, הזום ועוד(. PTZמצלמות מסוג  אם הן, מרחוק

האפליקציות, לרבות שמירת על ידי מרבית במקרה של אייפון, מתגלות יכולות משופרות לציין כי 

באופן סימולטני ויכולות שליטה טובות  לתמונות shareיזואלי על גבי המכשיר עצמו, ביצוע והמידע הו

  .למשל( NetCamViewerאפליקציית באמצעות ) PTZ-יותר על מצלמות ה

אם זהו ו זמנית, כמו כן, חשוב לבחור אפליקציה בהתאם ליכולת שלה להתמודד עם מספר מצלמות ב

חלק מהאפליקציות אף תומכות לא רק במצלמות האבטחה אלא אף במערכות אבטחה  המצב אצלכם.

 גדולות יותר, חיישני תנועה, בקרי שליטה, גלאי עשן ועוד. 

 

מתקדמות שמסוגלות  מצלמות אבטחהמציעה ללקוחותיה מגוון רחב של  חברת אנטנות רצון
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 .לגבי כל אפשרויות החיבור ונשמח להדריך אתכם בצורה מפורטת

 


