دستگاه DVR

تؼریف دی ٍی ار ٍ اًَاع اى ػثارتٌذ از:
دستگاُ ٍ DVRظیفِ دریافت تصاٍیر از دٍرتیي ّا را تر ػْذُ دارد  .اًتخاب دستگاُ DVR
هؼوَال تا تَخِ تِ تؼذاد واًال

ّای اًْا صَرت هی گیرد

 .تؼذاد واًال ّای رایح ترای

دستگاُ ّ ... ٍ 4،8،16،32 DVRستٌذ .در زهاى اًتخاب دستگاُ  DVRتایذ حتوا اهىاى
افسایص دٍرتیي ّا در آیٌذُ را هذ ًظر لراردّین تا در صَرت افسایص دٍرتیي ّا ًیاز تِ تؼَیض
دستگاُ ً DVRثاضذ یا تِ صَرت دیگر هی تَاى گفت دستگاُ ضثط تصاٍیر
دیدیتال  Digital Video Recordingوِ تِ اختصار ً DVRاهیذُ هی ضَد یه
سیستن ًظارت ٍ وٌترل تر دٍرتیي ّای هذارتستِ آًالَي است

 .ایي سیستن لاتلیت ّای

فرآٍاًی را ترای دٍرتیي ّا فرآّن هی وٌذ .از ضثط تصاٍیر تا فرهت ّای تصَیری ٍ ویفیت ّای
هختلف تا لاتلیت ّای ّطذاری هتٌَع .ارتثاط تا ضثىِ ٍ تىارگیری ًرم افسارّای وارتردی .دی
ٍی آر ّا ضاهل تغ داد هحذٍدی ٍرٍدی ٍ خرٍخی تصَیر ٍ صذا ّستٌذ ٍ ّویي هحذٍدیت
تؼذاد ٍرٍدی ّا آًْا را دستِ تٌذی وردُ است .دی ٍی آر ّای تا ٍ 4رٍدی تصَیر را دی ٍی آر
 4واًال ( )DVR 4CHهی ًاهٌذ  .تِ ّویي ترتیة تؼذاد واًال ّا هی تَاًذ 32 ٍ 16 ، 8
تاضذ .دی ٍی آر ّای رایح در تازار ا ز  32فراتر ًوی رًٍذ  .ایٌْا استاًذارد ّای ٍرٍدی تصاٍیر
ّستٌذ گرچِ هوىي است ترخی از ضروت ّا خصَصا ضروت ّای چیٌی تؼذاد ٍرٍدی ّای
هتفاٍتی ترای هحصَالت خَد در ًظر تگیرًذ.
اًَاع DVRاز ًظر ساختار
ّ DVRای از ًظر ساختار در دٍ دستِ ولی ًیس تمسین تٌذی هی ضًَذ.
 .1دی ٍی آر ّای استٌذلَى  Standaloneیا ّواى دستگاُ
 .2وارت دی ٍی آر
 .1وارت :DVR
وارت ً DVRیاز تِ یه واهپیَتر دارد یؼٌی تایذ رٍی واهپیَتر ًصة ضَد  .وارت دی ٍی آر
در ٍالغ راتط تیي دٍرتیي ّای هذارتستِ آًالَي تا سیستن واهپیَتر است

 .هاتمی ٍظایف را

واهپیَتر اًدام هی دّذ  .اطالػات ًیس درٍى واهپیَتر رخیرُ هی ضَد .ایي سیستن تیطتر ترای
هصارف وَچه ٍ استفادُ ّای وَتاُ هذت تَصیِ هی ضَد  .اضارُ تِ ایي ًىتِ وِ یه واهپیَتر
را تایذ ترای استفادُ از ایي وارت در ًظر گرفت ضوي ایٌىِ ترای وارایی ٍ اهٌیت تیطتر هی
تایست از استفادُ ّای دیگر تا ناهپیَتر پرّیس ضَد ّسیٌِ ّای تاالی ترق وِ ّوسهاى تخص
ّای هختلف پی سی هَرد استفادُ لرار هی دٌّذ ّوگی تازار را تِ استفادُ از سیستن ّای
هستمل دی ٍی آر سَق هی دّذ.
دستگاُ دی ٍی آر
ن
سیستن  DVRهستمل از واهپیَتر را دستگاُ دی ٍ آر یا استٌذالَى هی ًاهٌذ  .ایي دستگاُ ُ
هؼوَال در اًذازُ ّای هتفاٍتی در اتؼاد دی ٍی دی پلیر تا ویس واهپیَتر در تازار هَخَد است
تر حسة ًیاز هی تَاًذ وَچه یا تسري ٍ تا لاتلیت ّای هتفاٍت تاضذ  .از آًدا وِ ایي سیستن
تطَر خاظ ترای رخیرُ ٍ وٌترل دٍرتیي ّای هذارتستِ طراحی ضذُ است استفادُ از آى در
ل ًَع وارت واهپیَتر دی ٍی آر ترخیح دادُ ضذُ ٍ تَصیِ هیگردد
هماب

ّ.واًگًَِ وِ اضارُ

گردیذ تؼذاد واًال ّ DVRا از رٍی تؼذاد ٍرٍدی تصَیر تؼییي هی ضَد حال آًىِ دی ٍی آر
ّا هی تَاًٌذ دارای تؼذاد واًال هتفاٍت ٍرٍدی ترای صذا تاضٌذ  .در تازار ایي دستگاُ ّا هوىي
است ّیچ ٍرٍدی صذا ًذاضتِ تاضٌذ ٍ یا یه یا چٌذ ٍرٍدی صذا در آًْا تؼثیِ ضذُ تاضذ.
اًتمال تصَیر دستگاُ دی ٍی آر
هؼوَال دستگاُ ّای دی ٍی آر  ،پرتی ترای لي  LANضثىِ دارًذ وِ تِ هٌظَر ارتثاط تا ضثىِ
داخلی یا ایٌترًت ٍ تخصَظ در هثحث اًتفال تصَیر رٍی ایٌترًت استفادُ هی ضَ د .دی ٍی
آر ّایی وِ ٍرٍدی صذا ٍ پرت  LANداضتِ تاضٌذ در تازار ایراى اصطالحا فَل آپطي ( Full
 )Optionهی ًاهٌذ.
.
اهىاًات دستگاُ دی ٍی آر:


ارتثاط  LANیا Dial Up



ّطذار حروت از طریك ایویل



اهىاى ارتثاط تا FTP



وٌترل از طریك ٍب



ضوارًذُ ٍرٍد ٍ خرٍج Counter



تٌظین ًَر در ًَر ضذیذ یا تاریىی هطلك



زتاى ّای سیستن (فارسی ٍ )...



ّطذار لطغ یا خراتی دٍرتیي



لاتلیت حسگر حروت Motion Detection



لاتلیت ضثط تصاٍیر تا فرهت ّای هختلف ٍ ویفیت ّای هتفاٍت

 NVRچیست ؟
ٍاشُ  NVRهخفف ( Network Video Recorderضثط وٌٌذُ ٍیذئَیی ضثىِ ) است.
ایي ًام هؼوَال در هماتل  DVRوِ هخفف ( Digital Video Recorderضثط وٌٌذُ
ٍیذئَیی دیدیتال) است لرار هی گیرد  .تفاٍت ًام ایي دٍ دستگاُ تاحذ زیادی هی تَاًذ ًطاى
دٌّذُ تفاٍت آًْا تاضذ.هؼوَال اٍلیي تفاٍتی وِ تِ چطن هطتری خَاّذ آهذ تفاٍت لیوت زیاد
ایي دٍ دستگاُ است  .لینت دستگاُ  NVRتِ هراتة تاالتر از  DVRاست .الثتِ ایي هَضَع
تِ دلیل وارترد تخصصی تر  NVRاست .تِ طَر ولی تدْیسات ضثىِ در زهیٌِ هذارتستِ
لیوت تاالتری از تدْیسات آًالَي دارًذ ٍ ّ NVRن از ایي هَضَع هستثٌا ًیست  NVR .در
ٍالغ ًمص ضثط وٌٌذُ ٍ پخص وٌٌذُ ترای دٍرتیي ّای  IPرا تر ػْذُ دارد ّ .واًطَر وِ هی
داًیذ ّ DVRا اهىاى اتصال دٍرتیي ّای ضثىِ تِ طَر هستمین را ًذارًذ ٍ در صَرت ًیاز
تایذ از هثذل ّای ضثىِ تِ آًالَي استفادُ وٌیذ وِ الثتِ تاثیر تذی تر رٍی ویفیت دٍرتیي
ضثىِ دارًذ ٍ ویفیت آى را تا حذ هحسَسی واّص هی دٌّذ .از طرف دیگر ّDVRا دارای
هحذٍدیت ویفیت تصَیر ّن ّستٌذ  .در صَرتی وِ ویفیت دٍرتیي ضوا خیلی تاال تاضذ ًوی
تَاًیذ از  DVRترای ًوایص یا ضثط آى استفادُ وٌیذ  .در صَرتیىِ از دٍرتیي ضثىِ استفادُ
هی وٌیذ استفادُ از  NVRحتوا تَصیِ هی ضَد .یىی از لاتلیت ّای هٌاسة  NVRاهىاى
استفادُ از تیص از یه  NVRدر طَل ضثىِ است .ضوا هی تَاًیذ در ّر ودای ضثىِ تا تَخِ
تِ ًیاز تا ًصة یه  NVRتصاٍیر را دریافت وٌیذ  .در صَرت ٍخَد دٍرتیي ّای آًالَي هی
تَاًیذ از هثذل ّای آًالَي تِ ضثىِ وِ ترای ّویي هٌظَر ساختِ ضذُ اًذ استفادُ وردُ ٍ
دٍرتیي ّا را تِ شتىِ هتصل وٌیذ .

