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  آموزش های کاربردی دوربین های مداربسته

 دانستنی های الزم و اصول کار دوربین های مداربسته
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 یک داهوا XVR. بپردازیم داهوا جدید تکنولوژی معرفی به داریم قصد مقاله این در

 می پشتیبانی دیجیتال سیگنال همچنین و آنالوگ سیگنال ۴ از که است آل ایده دستگاه

 یک و است تکنولوژی چند با سازگار که ویدیو ضبط دستگاه یک داهوا XVR. کند

 .باشد می موجود نظارتی های سیستم روزرسانی به برای خوب راهکار

 

 :در ادامه به معرفی ویژگی های آن می پردازیم

 

  تکنولوژی چند دسترسی برای پشتیبانی از هر چه نیاز دارید.

را به صورت همزمان با کابل  CVBSو  HDCVI ،AHD ،TVIسیگنال ۴دستگاه، 

نیز قابل پشتیبانی توسط این  IPانتقال می دهد و البته دوربین های  UTPکواکسیال و یا 

جهت سازگاری با  ONVIFدستگاه هستند. نکته ی قابل توجه این است که از استاندارد 

 با برندهای دیگر، قابل پشتیبانی است. IPتجهیزات 
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 :تغییر نوع کانال 

 نوع هر کانالمی توانید در منوی دستگاه  XVRدر دستگاه های جدید  

AHD/CVI/CVBS/IP) ) ا به راحتی انتخاب نمایید و یا روی گزینه رAuto  قرار دهید

که خود دستگاه به صورت اتوماتیک نوع سیگنال دریافتی را تشخیص دهد. نکته ی 

که قابلیت تغییر حالت دوربین به  CVIمهم دیگر این است که برخالف دستگاه های 

را نداشت و تنها راهکار آن استفاده از  AHD/TVI/CVBSسیگنال های دیگر مانند 

UTC Controller  بود، دستگاه هایXVR  بدون نیاز بهUTC Controller  می توانند

تغییر  AHD/TVI/CVBSرا به حالت های دیگر  CVIدوربین  OSDبا استفاده از منوی 

 دهند.

 

 : +H.264 پشتیبانی از استاندارد 

+ را دارد که خود باعث ذخیره H.264قابلیت پشتیبانی از استاندارد  XVRدستگاه های 

  فضای ذخیره سازی و همچنین پهنای باند می شود.  %۷۰کردن 
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 : IVS  پشتیبانی از

 , Tripwireشامل قابلیت های پردازش تصویر اعم از  XVRدستگاه های جدید 

Intrusion, Missing/Abandon  وFace Detection .می باشد 

 

 

 :کاهش صدای فن

در طراحی جدید کیس های داهوا، طراحی خاص با ساختار کندو، باعث کاهش صدای فن 

 نیز شامل این طراحی جدید هستند. XVRدستگاه شده است.که دستگاه های 

 

 :حفاظت از پایداری اجزای برد دستگاه

دستگاه استفاده شده هایی جهت محافظت از  TVSدر طراحی برد دستگاه از مقاومت و 

است. به گونه ای که اگر دستگاه در معرض شوک و یا نوسان برقی قرار بگیرد، این 

 مقاومت ها باعث جلوگیری از سوختگی برد می شود.
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همچنین در طراحی جدید از شیلد جدید استفاده شده است که باعث جلوگیری از انتقال 

 نویز به تصویر می شود.

 

 :کپارچگی آالرمی

روش زیر  ۳امکان پشتیبانی از سیگنال آالرم ورودی با  XVRدستگاه های جدید  در

 امکان پذیر است:

را داشته باشید می توانید از این قابلیت  POCر صورتی که مبدل ) د  POCارتباط    (۱

 .(بهره ببرید

 سیگنال وایرلس )بااستفاده از ماژول وایرلس(  (۲

 اتصال فیزیکی  (۳
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 :کاملراهکاری 

… ، توزیع کننده ، مبدل و XVR ،Matrixطراحی چیپ های استفاده شده در دوربین، 

باعث شده است که سیستم توانایی یکپارچگی و ارتباط با تمامی تجهیزات و لوازم 

جانبی را داشته باشد و به گونه ای کارایی سیستم را بهینه کند و به تکامل تکنولوژی 

 های بیشتر کمک کند.
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