اجزا و مشخصات NVR
شماره بخش
کانکتور ﻣنﺑﻊ تغذيه
١
ورودی صدا
٢
راﺑط HDMI
٣
راﺑط  LANشبکه
٤
خروجی صدا
٥
راﺑط VGA
٦
راﺑط USB
٧
اتصال ﺑه زﻣين
٨
کليد روشن و خاﻣوش
٩

بخش شرح عملکرد
ﻣنﺑﻊ تغذيه  ١٢ولت DC
راﺑط  RCAﺑرای ورودی صدا
راﺑط  HDMIﺑرای خروجی ويدئو
راﺑط اترنت ﺑا قاﺑليت سازگاری ﺑا پهنای ﺑاند ١٠/١٠٠/١٠٠٠ Mbps
راﺑط  RCAﺑرای خروجی صدا

راﺑط  DB9جهت خروجی  VGAنﻣايش ويدئو و  MENUدستگاه
ﺑرای اتصال دستگاه های اضافی  USBﻣانند ﻣاوس و ديسک سخت
قﺑل از شروع کار ﺑا  NVRآن را ﻣتصل کنيد
کليد ﺑرای قطﻊ و وصل ﺑرق دستگاه

** ﺑرخی از  NVRها قاﺑليت ضﺑط و پخش صدا را دارند .دورﺑين هايی که دارای ﻣيکروفن داخلی هستند ،صدا را
هﻣراه ﺑا تصوير ﺑه وسيلۀ ﺑستر شﺑکه ﺑه  NVRارسال ﻣی کنند .عﻼوه ﺑر آن ،ﺑرخی از  NVRها يک راﺑط RCA
نيز ﺑرای اتصال ﻣستقيم ﻣيکروفن دارند  NVR .ها دارای درگاه های ﻣتعددی از جﻣله USB ،VGA ،HDMI،
 ،درگاه شﺑکه و  ESATAهستند  .هرچه کيفيت و تعداد اين قﺑيل درگاه ها ﺑيشتر ﺑاشد ،قاﺑليت  NVRﺑيشتر خواهد
ﺑود  ).هﻣانند کتاب(
** اگر  CASEﻣرﺑوط ﺑه  NVRقاﺑليت نصب در  RACKرا داشته ﺑاشد  ،ﺑه آن  Rack mountمی گويند .

تصاوير دوربين ها در  NVRدر کجا ذخيره ميشود ؟ ) HDDهارد ديسک(
** هرچه حجم ديسک سخت ﺑيشتر ﺑاشد ،ﻣدت زﻣان ﺑيشتری ﻣی توان تصاوير را ذخيره کرد.
** شرکت های ﻣختلف ،اﺑزاری ﺑرای ﻣحاسﺑه حجم ديسک سخت در اختيار ﻣشتری قرار ﻣی دهند .در اين نرم
افزارها ﺑراساس تعداد دورﺑين ،وضوح تصوير و تعداد فريم تصاوير هر دورﺑين  Encoding ،ﻣرﺑوط ﺑه  NVRو
ظرفيت ديسک سخت ،ﻣحاسﺑه ﻣی شود که تصاوير چند روز دورﺑين ها ذخيره خواهد شد .هﻣچنين ﻣی توانيم
ﻣشخص کنيم که ﺑرای چند روز ﺑه تصاوير ذخيره شده نياز داريم و سپس نرم افزار ،حجم ديسک سخت ﻣورد نياز
را ﻣحاسﺑه ﻣی کند .پس از تکﻣيل ظرفيت ديسک سخت تصاوير قديﻣی تر پاک شده ،تصاوير جديد جايگزين ﻣی
شود ) .هﻣانند کتاب ( ) ﻣهم (
** قالب ذخيره سازی تصاوير در حجم پرونده های ذخيره شده تأثير ﻣی گذارد)ﻣنظور پسوند ذخيره سازی است (
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پهنای باند )  ( Bandwidthچيست ؟ واحد آن را مشخص کنيد  .چه عواملی در آن موثر هستند ؟
يکی از ويژگی های ﺑسيار ﻣهم در انتخاب  NVRاست  ،واحد آن  Mbpsمی ﺑﺎشد .
تعداد دورﺑين و وضوح تصوير آنها ،تعداد  streamهﺎ  ،تعداد فريم تصاوير و قالب ذخيره سازی ،پاراﻣترهای ﻣؤثر
در ﻣقدار پهنای ﺑاند است.
يکی از نرم افزارهای محاسبه پهنای باند برای  NVRها را نام ببريد Bandwidth Calculator .

وظيفه نرم افزار  Disk Calculatorچيست ؟ ﻣحاسﺑه اينکه  ،ﺑا تعداد دورﺑين که داريم و تعداد فريم های فيلم
هنگام ضﺑط و تعداد روزهای ضﺑط ﺑه چه ﻣقدار ديسک سخت نياز داريم .
در نرم افزار  Disk Calculatorچه قالب هايی برای ذخيره سازی وجود دارد و کدام يک بيشترين حجم فشرده
سازی را دارد؟
قالب های  ، H265 ، H264+ ، H264ﺑيشترين فشرده سازی  H264+وکﻣترين H265
در حالت کلی تصاوير دوربين ها به روش های زير قابل مشاهده هستند:
 -١ﻣستقيﻣا ً از طريق  NVRﺑا استفاده از درگاه  HDMIيا درگاه VGA
 -٢ﺑه وسيلۀ نسخه سرويس گيرنده نرم افزار  NVRکه روی يک رايانه نصب شده است ،از طريق شﺑکه
ﻣحلی و يا اينترنت .
 -٣ﺑه وسيلۀ اپليکيشن قاﺑل نصب روی گوشی های هوشﻣند .
پس از مشخص شدن تعداد ،مدل دوربين ها و نوع  NVRبايد شبکﮥ دوربين ها طراحی شود .در اين طراحی چند
نکته بايد مورد توجه قرار گيرد:
 -١ﻣحل نصب  NVRﻣشخص شده ﺑاشد.
 -٢ﻣکان های ﻣشاهده تصاوير از قﺑل ﻣشخص شده ،ﺑستر شﺑکه و يا تأﻣين اينترنت ﻻزم ﺑرای آن پيش ﺑينی
شود.
 -٣درصورتی که دورﺑين ها  PoEنﺑاشند ،ﺑايد در طرح خود پيش ﺑينی های ﻻزم ﺑرای تغذيه دورﺑين ها انجام
شود.
راه حل های مهم برای تامين منبع تغذيه دوربين ها را بنويسيد .
 -١ﺑرای هر دورﺑين يک ﻣنﺑﻊ تغذيه جداگانه در نظر گرفته شود.
 -٢ﺑا توجه ﺑه تعداد دورﺑين ها ،يک ﻣنﺑﻊ تغذيه ﻣناسب ﺑرای تﻣام دورﺑين ها در نظر گرفته شود.
** ﺑه فهرست تجهيزاتی که شﻣا در قالب گزارش ﺑاﻻ تهيه ﻣی کنيد  (List of Material) LOMﻣی گويند.
کارفرما معموﻻ با توجه به چه مواردی جهت نصب دوربين با شما قرارداد خواهد بست ؟
 -١حدود قيﻣت ﺑرآورد شده
 -٢دقيق و کاﻣل ﺑودن طرح جانﻣايی دورﺑين
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 -٣ﻣشخصات ذکر شده در فهرست تجهيزات
 -٤ﺑرآورد حدودی از ﻣدت زﻣان اجرای پروژه که اين ﺑرآورد ﺑيشتر ﺑه ﻣيزان تجرﺑه ،شرايط و ﻣحيط کار
ﺑستگی دارد.
اولين گام برای پيکربندی دوربين های تحت شبکه ،تنظيم آدرس  IPدوربين در محدوده آدرس شبکه ای است که
دوربين بايد به آن متصل گردد .اين کار به روش های زير انجام پذير است.
 -١استفاده از ﻣرورگر  ) Internet Explorerاين ﻣرور گر نياز ﺑه نصب افزونه دارد -ﺑهتر است

در اين هنگام آنتی ويروس غير فعال ﺑاشد (.
 -٢استفاده از  ) NVRﻣعﻣوﻻً اگر ﻣارک دستگاه  NVRﺑا ﻣارک دورﺑين يکسان نﺑاشد ﻣﻣکن است اين کار
اﻣکان پذير نﺑاشد (
 -٣استفاده از نرم افزارهايی که کارخانه سازنده دورﺑين ارائه ﻣی کند.
** پس از تنظيم  ipدورﺑين و اتصال آن ﺑه سوييچ ،تﻣام رايانه های ﻣوجود در شﺑکه ﻣی توانند ﺑه Firmware

دورﺑين دسترسی پيدا کنند.
نصب فيزيکی : NVR
 -١اﻣکان نصب  NVRدر فضای ﻣورد نظر را ﺑررسی کنيد.
 -٢زاويه خم شدن کاﺑل های ﻣورد استفاده  NVRرا ﺑررسی کنيد.
 -٣سيم اتصال ﺑه زﻣين  NVRوصل کنيد.
 -٤دﻣای ﻣحيط را تنظيم کنيد.
 -٥رطوﺑت ﻣحيط را تنظيم کنيد.

مواردی که هنگام نصب فيزيکی بايد مورد توجه قرارگيرد را بنويسيد .
 -١از وجود فضای کافی ﺑرای قرارگيری کاﺑل های صدا و ويدئو اطﻣينان حاصل کنيد.
 -٢ﺑين دستگاه های ﻣوجود در َرک حداقل  ٢سانتی ﻣتر فاصله قرار دهيد.
 -٣چنانچه  NVRقاﺑليت نصب داخل َرک را دارد ،حتﻣا از پايه های نصب ﺑرای اتصال  NVRﺑه َرک
استفاده کنيد.
** هنگام ﻣسيردهی ﺑه کاﺑل ها ﻣطﻣئن شويد که زاويه خم شدن کاﺑل کﻣتر از  ٥ﺑراﺑر قطر کاﺑل نﺑاشد.
** دﻣای ﻣحيط ﺑرای  NVRهﺎ ﻣعﻣوﻻً ﺑين  - ١٠تا  ٥٥درجه سانتی گراد است.
** رطوﺑت ﻣحيط ﺑايد ﺑين  % ١٠تا  % ٩٠ﺑاشد.
تنظيمات ضبط تصاوير
ضبط تصاوير به چند روش امکان پذير است نام برده توضيح دهيد .
 -١ضﺑط دائم :تا زﻣانی که  NVRو دورﺑين ها روشن است ،تصاوير دورﺑين ها ضﺑط ﻣی شود.
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 -٢ضﺑط زﻣان ﺑندی شده :ساعات و روزهای خاصی از ايام هفته ﺑرای ضﺑط تصاوير ﻣشخص ﻣی شود.
 -٣ضﺑط حساس ﺑه حرکت  : Motion Detectionهر زﻣان که شیء يا شخصی ﻣقاﺑل دورﺑين حرکت کند ،
 NVRشروع ﺑه ضﺑط تصاوير ﻣی کند.
 -۴ضﺑط در حالت تشخيص اعﻼن خطر ) : (Alarm Detectionچنانچه از يک حسگر ﺑيرونی ﻣانند حسگر
تشخيص دود ،فرﻣانی ﺑرای  ، NVRارسال شود  NVRضﺑط را شروع ﻣی کند.
** ﺑا توجه ﺑه اينکه  NVRتصاوير را ﺑا قالب  H264ذخيره ﻣی کند ،ﺑرای اينکه ﺑتوانيم آنها را در رايانه ﻣشاهده
کنيم ،ﺑايد از  Playerکارخانه سازنده استفاده کنيم و يا ﺑا استفاده از نرم افزار کارخانه ،قالب آن را ﺑه قالب MP4
يا قالب قاﺑل پخش در دستگاه های  media playerتﺑديل کنيم.
** اين نرم افزار در لوح فشرده هﻣراه  NVRوجود دارد.
ميخواهيد پرونده پشتيبانی که از  NVRتهيه کرده ايد مشاهده کنيد  ،يک نرم افزار  Playerمعرفی کنيد .
VSplayer
چگونه بازگشت به تنظيمات پيش فرض کارخانه :
ﺑرای اين ﻣنظور اﻣکاناتی در قسﻣت  maintenanceپيش ﺑينی شده است.
** ﺑه وسيله نرم افزار iVMS4200از روی رايانه های ﻣوجود در شﺑکه دورﺑين ها ،عﻼوه ﺑر ﻣشاهده زنده
تصاوير دورﺑين ها ،ﻣی توان تصاوير ضﺑط شده را هم ﻣشاهده کرد .عﻼوه ﺑر اين ﻣی توان ﺑه تنظيﻣات  NVRهم
دسترسی پيدا کرد.
 Hik Connectچه نرم افزاری می باشد ؟
ﻣشاهده تصاوير دورﺑين ها روی گوشی هﻣراه
در اين کتاب مشکﻼتی که در سيستم دوربين های تحت شبکه به وجود می آيد ،را به سه دسته تقسيم می کنيم:
 -١اشکال در ﺑستر شﺑکه شاﻣل کاﺑل ،سوييچ و کانکتور ها
 -٢عيب های نرم افزاری دورﺑين ها وNVR
 -٣عيب های سخت افزاری ﻣانند سوختن دورﺑين  ، NVR ،سوييچ ،ﻣنﺑﻊ تغذيه و...
** چون  NVRهﺎ پيوسته تصاوير دورﺑين ها را روی ديسک سخت ذخيره ﻣی کنند ،ﻣيزان خراﺑی ديسک سخت
نيز زياد است و ﺑرخی از ﻣشکﻼت از جﻣله ضﺑط نشدن تصاوير ﺑه علت خراب شدن ديسک سخت است.
سه مورد از عواملی که می تواند باعث قطع تصوير دوربين شود را بنويسيد:
 -١خراﺑی ﻣنﺑﻊ تغذيه دورﺑين
 -٢قطعی زيرساخت شاﻣل کاﺑل ،کانکتور و يا خراﺑی پورت سوييچ
 -٣عوض شدن رﻣز عﺑور دورﺑين
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آيا ترتيب بررسی مشکﻼت احتمالی اهميت دارد؟ اگر بخواهيد عيب يابی کنيد به چه ترتيبی عمل می کنيد؟
ﺑله اهﻣيت دارد .
 -١اﺑتدا ﺑا دانش و ﻣهارت کسب شده در پودﻣان های قﺑل از صحت ارتﺑاط شﺑکه اطﻣينان حاصل کنيد.
 -٢ﻣنﺑﻊ تغذيه دورﺑين را چک کنيد.
 -٣آدرس  IPو رﻣز عﺑور دورﺑين را کنترل کنيد.
 -٤در  NVRچک کنيد دورﺑين حذف نشده ﺑاشد و يا رﻣز عﺑور آن تغيير نکرده ﺑاشد.

اشکاﻻت نرم افزاری
در ﺑسياری از ﻣوارد ﻣشکﻼت ﻣوجود در سيستم های نظارت تصوير ،ﻣرﺑوط ﺑه تنظيﻣات  Firmwareدورﺑين و
 NVRاست ﺑه هﻣين دليل ﺑرگرداندن تنظيﻣات کارخانه  Reset Factoryﻣيتواند ﻣشکل را حل کند .
 SADPچيست ؟
نرم افزاری است که توسط آن ﻣی توان  IPدورﺑين ها را ﻣشاهده کرد .
** نرم افرار ديگری ﺑرای اينکار ﺑنام  Device Managerوجود دارد.
** در صورت فراﻣوش کردن گذرواژه کارﺑر  adminدسترسی ﺑه ﻣنو و تصوير دورﺑين از طريق  IEو هﻣچنين
 NVRاﻣکان پذير نخواهد ﺑود و از طريق نرم افزارهای جست وجوی آدرس  IPنيز نﻣی توان دورﺑين را ﺑه
تنظيﻣات پيش فرض کارخانه ﺑرگرداند.

پايان پودمان پنﺞ

ﻣوفق ﺑاشيد
شاهين ساز
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