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 مقدمه

 نظارت و مدیریت برای مطمئن محیطی داشتن مداربسته، هایدوربین از استفاده در روزافزون رشد و جدی نیاز

 هایدوربین کیفیت و دقت کارایی، چشمگیر افزایش شاهد گذشته دهه یک در .کندمی لزامیا کشور در را تصویری

 با منطبق و مناسب افزارهاینرم یافتن پی در هاسازمان و هاشرکت تا شده سبب مهم این و هستیم بسته مدار

 تمرکز با تصاویر حوزه در فعالیت منظور به 1391 سال در کمان تصویر پردازش شرکت باشند. خود امنیتی نیازهای

 گردید. تاسیس ای،حرفه تصویر و صدا مقوله در گذاربنیان تیم فعالیت دهه چندین براساس و تصویری حفاظت بر

 اولین ارایه به موفق  داخلی، فنی دانش و توان از استفاده با و طراحی و تحقیق شامل وقفه بی تالش سال سه از پس

 الیسنس هزاران نصب و جدیدتر هاینسخه ارایه با کماکان روند این و شد 1394 سال در شیردال افزارنرم از نسخه

 امکانات تصویر، پردازش و آنالیز مقوله به تصویری منابع مدیریت از فعالیت توسعه است. انجام حال در همچنان

 هایتاییدیه اشتند است. آورده فرآهم را شیردال از بخشی بعنوان همچنین و مستقل بصورت مناسبی و متنوع

 امکان تا شده سبب شرکت، بودن بنیان دانش همچنین و افزارنرم فنی تایید  و افتا نظیر امنیتی و فنی مختلف

 و جایگاه کشور، در فعال الیسنس هزاران اندازیراه و نصب با حاضر حال در و آید فرآهم متعدد هایپروژه اجرای

 حال در و شده انجام موفقیت با نیز شرکت این محصوالت صادرات است ذکر شایان داریم، کشور در مناسبی سهم

    است. توسعه

 نام تحت NVR و VMS رده دو در تصویری پایش و نظارت مدیریت، هایسیستم زمینه در شرکت این محصوالت

 مصنوعی وشه و تصاویر پردازش آنالیز، مدیریت، با مرتبط محصوالت و شیردال خانواده محصوالت خانواده تجاری

 به تجربیات انتقال و پشتیبانی خدمات، آموزش، نوآوری، به توجه ند.شومی ارایه یوزتا خانواده تجاری نام تحت

  آدرس به شرکت سایت وب به بیشتر اطالعات سبک برای است. شرکت این عملکرد سرلوحه مشتریان

www.kaman.ir  مایید.فر مراجعه  

 

http://www.kaman.ir/
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   شیردال معرفی

 بر نظارت و مدیریت سیستم یک در مولفه مهمترین تصویری منابع بر نظارت و مدیریت افزارنرم عنوان هب شیردال

 امکان استانداردها، رعایت با نظر مورد افزارینرم مجموعه مناسب و ایحرفه طراحی است. بسته مدار هایدوربین

 فرآهم را .....، و جامع نظارت دسترسی، کنترل هایسامانه نظیر ها،سامانه سایر با حتی ترکیبی و همزمان استفاده

  :دشومی ارائه ذیل هاینسخه در شیردال کشور، نیاز به توجه با است. آورده

 و سرور یک حداکثر با هاییکاربری برای : پایا شیردال (1

 الینسس تعداد به مشخص)بستگی هایدوربین تعداد

 دارد(نظر مورد افزار سخت قدرت و شده تهیه

 بزرگ هایسازمان در استفاده برای پویا: شیردال (2

 عرصه در دوربین و سرور نامحدود تعداد بصورت

  المللیبین و کشوری شامل وسیع جغرافیایی

 دو در که است NVR یک دستگاه این مانا: شیردال (3

 هایدوربین همزمان پوشش برای هیبریدی تبصور و IP Camera هایدوربین برای ای شبکه بصورت کلی مدل

  .دشومی ارایه دستگاه یک روی بر ایشبکه و آنالوگ

 شیردال افزارنرم دارد. وجود شرایط و نیازها تغییر صورت در ابری به پویا و پویا به پایا از ارتقا امکان است ذکر شایان

 و مدیریت امکان ،ONVIF پروتکل بکارگیری بر عالوه است. هامبدل و آنالوگ شبکه، هایدوربین انوع با سازگار

 قابل مستقیم بصورت افزارنرم در برند هاده اختصاصی امکانات تا شده سبب شیردال در هادوربین با مستقیم ارتباط

   باشند. استفاده
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 شیردال ساختار

 کاربری محیط و سرور بعنوان ینوکسل عامل سیستم از افزارنرم کارآیی افزایش و امنیتی ضریب بردن باال منظور به

 امنیتی مباحث بر عالوه طراحی این است. شده استفاده (Client/Server) مخدوم خادم/ بصورت لینوکس، و ویندوز

 نحو به ویندوز به نسبت لینوکس استثنایی قابلیت دلیل به را افزاریسخت منابع از بهینه استفاده و توسعه امکان

  است. تأمل قابل نیز اقتصادی جنبه از کارآیی بر عالوه افزارسخت از مناسب استفاده است. بخشیده بهبود چشمگیری

 شیردال عمومی مشخصات

 کشور داخل در شرکت کارشناسان توسط افزارنرم جامع نویسیبرنامه و طراحی  

 مشتریان و کاربران خاص نیازهای مبنای بر تغییرات اعمال و تطابق قابلیت  

 میالدی و شمسی هجری تقویم و فارسی زبان کامل پشتیبانی و دنبو زبانه چند  

 اطالعات به مجاز غیر دسترسی از جلوگیری برای رمزگذاری هایروش از استفاده 

 مخدوم خادم/ بصورت اجرا (Client/Server)، لینوکس عامل سیستم روی بر سرور که CentOS، کالینت و 

 .دشومی اجرا لینوکس و ویندوز  عامل سیستم روی

 جمهوری ریاست راهبردی مدیریت مرکز از محصول برای افتا، امنیتی اختصاصی تاییدیه داشتن 

 اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت از افزارنرم فنی تایید گواهی داشتن 

 اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت از افزارنرم ثبت و تایید گواهی داشتن 

 شیردال فنی هایویژگی

 دسترسی با اختصاصی و شده رمزگذاری صورت به شیردال ویژه اطالعاتی بانک سازیپیاده و طراحی 

 با مرتبط امنیتی هایحفره ایجاد و بروز از اطالعات به دستیابی  سرعت بردن باال بر عالوه مهم این بالدرنگ،

  است. آورده بعمل جلوگیری متداول اطالعاتی هایبانک
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 با امکان این افزار،نرم داخلی ارتباط برای اختصاصی و سریع شده، رمزگذاری ویژه، ارتباطی پروتکل از استفاده 

 فرآهم شیردال برای منحصربفردی کارآیی باند، پهنای در احتمالی هایمحدودیت و ارتباطی شرایط به توجه

 و فنی هایهماهنگی براساس سفارشی و ویژه رمزگذاری روش سازیپیاده امکان است ذکر شایان است. آورده

   دارد. وجود  جداگانه قرارداد)های( طی

 از استفاده Buffering تصاویر دریافت و ارسال در باند پهنای مدیریت برای  

 کاربران به شده داده اختصاص رایانه تعداد برای محدودیت عدم (Client) این در محدودیت تنها نظارت، برای 

  ندارد. وجود محدودیتی افزارینرم دیدگاه از و است افزارسخت و شبکه ترافیک مباحث زمینه

 ایشبکه هایدوربین پشتیبانی (IP Cameras) هامبدل طریق از آنالوگ (Encoder) استانداردهای براساس 

ONVIF، RTSP، HTTP هادوربین ویژه هایقابلیت از استفاده و مدیریت قابلیت و هادوربین با ارتباط برای 

 خاص، دوربین نمودن اضافه به نیاز صورت در سازندگان، توسط شده ارائه اختصاصی و فنی اطالعات براساس

  است. انجام قابل مهم این

 هیبرید مانا از استفاده صورت در همزمان بطور آنالوگ و ایشبکه هایدوربین همزمان کامل پشتیبانی 

(NVR) 

 خودکار صورت هب مجدد ارتباط برقراری ،ارتباط قطع صورت در که ایگونه هب )ها(دوربین ارتباط مدیریت 

 .دشومی انجام

 شامل  تصویر نمایش و نگهداری ذخیره، برای استاندارد هایفرمت کامل پشتیبانی MJPEG، MPEG4، 

H.264 و H.265 

 شامل  صدا پخش و نگهداری ذخیره، برای استاندارد هایفرمت کامل پشتیبانی AAC، G711 و G726 

 سبب که حافظه، فضای از مناسب استفاده و سروری چند بصورت مدرن افزارهایسخت هایقابلیت از استفاده 

  است. شده افزارنرم سرعت و کارآیی افزایش



  

 

 

 

10 

 

 از دوربین)ها( انواع برای دستی و خودکار بصورت دوربین)ها( کردن اضافه و یافتن برای مناسب امکانات 

 (Mega Pixel) باال Resolution)تصویر) وضوح تفکیک با های(دوربین) جمله

 اطفای و تشخیص نظیر  ها،سامانه و افزارهانرم سایر به الکترونیکی و افزاری سخت افزاری،نرم اتصال امکان 

   جداگانه قرارداد)های( طی و فنی هماهنگی با تردد کنترل و پیرامونی حفاظت حریق،

 پشتیبانی multicast شبکه در تصاویر الانتق باند پهنای کاهش و مدیریت برای  

 مستقل بطور دوربین هر برای زمان و حجم براساس سازیذخیره فضای تعریف پشتیبانی 

 پشتیبانی SNMP مرتبط تجهیزات مانیتورینگ برای    

 فنس ،حرکت وقوع براساس شده، بندیزمان خودکار، دستی، کنترل بصورت ویدیویی تصاویر ضبط و ثبت 

 دارد شده تعریف آالرم نوع به بستگی که است پذیر امکان هم ندهجاما یا  گمشده اشیا و مجازی

 نامحدود( نیاز مورد تعداد به  رویداد هر با متناسب عملیات تعریف و رویدادها انواع تعریف امکان( 

 دسترسی سطوح تعیین با همراه )نامحدود( نیاز مورد تعداد به کاربران هایگروه و کاربران تعریف امکان   

 کاربران با بهتر تعامل همچنین و ترمناسب مدیریت و نظارت برای دوربین هایگروه و هادوربین عریفت امکان 

 افزارنرم در عملیات کلیه ثبت (Log File) نوع و زمان براساس افزارنرم عملکرد و کاربران عملیات از اعم   

 جداگانه بطور کاربر هر تنظیمات و محیط بازیابی و ذخیره امکان  

 هادوربین چیدمان برای مستقل صفحات تعریف مکانا  

 و همزمان بصورت نمایش صفحه چندین پشتیبانی Video Wall افزار(سخت بودن مهیا صورت )در 

 انجام تعیین و سازیذخیره فضای وضعیت و دما حافظه، شبکه، پردازنده، شامل سرورها مشخصات نمایش 

   فوق پارامترهای با متناسب عملیات برخی



  

 

 

 

11 

 

 محل تعیین با همراه چیدمان صفحات روی بر نمایش و  هادوربین نصب محل هاینقشه تصویر داشتن امکان 

 روی در دوربین تصویر مشاهده نیز و ...( و دوربین جهت ضبط، حال )در دوربین وضعیت نمایش و هادوربین

 نقشه

 نظیر سازیذخیره هایسامانه از استفاده پشتیبانی Raid، DAS، NAS و SAN و افزارسخت وجود صورت در 

  نیاز مورد شبکه

 به ارایه برای نظر مورد زمانی هایبازه در هادوربین شده ضبط تصاویر برای ویدیویی خروجی تولید پشتیبانی 

  هاسازمان سایر

 شیردال در تصویر پردازش

 متحرک تشخیص صورت در ضبط و  متحرک اشیای یا جسم تشخیص برای خاص ناحیه یک تعریف امکان  

 فنس مرز از تردد و خروج یا ورود تشخیص جهت به نامنظم یا منظم نواحی یا و خطوط تعریف مجازی، فنس   

 شده تعریف نواحی در مانده بجای یا و گمشده اشیاء تشخیص   

  شیردال امکانات سایر

 (همزمان پخش و ضبط) ضبط حال در هایبلوک تاخیر با و همزمان پخش 

 بررسی مورد محدوده)های( تعریف قابلیت (ROI) آنها همزمان نمایش و  

 زنده( پخش سرعت برابر 128 )تا تنظیم قابل و مختلف هایسرعت با هادوربین آرشیو پخش 

 زمان( در عقب به برگشت بصورت )پخش هادوربین آرشیو معکوس پخش 

 مرجع نقاط تعریف قابلیت (Bookmarks ) جستجو برای ویدئو هر در    

 هایدوربین کامل لکنتر PTZ شامل Area Zoom، Vector، Preset، Tour  

 فریم تک تصویر ذخیره (Snapshot) آن روی بر اطالعات حک قابلیت با جاری فریم از 
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 صفحه هر چیدمان در موجود هایدوربین فریم پخش همزمانی تعیین و تعریف 

 قابلیت وجود  Drag & Drop مختلف نماهای تعریف برای 

 دوربین یک از همزمان ویدئو چندین نمایش (Live و Playback) 

 انتخابی صورتبه نما هر در دوربین اطالعات نمایش  

  شیردال ویژه و اختیاری هایقابلیت

 هادوربین گروه یا دوربین هر برای متفاوت و دلخواه به هادوربین روزانه و حجمی سازیذخیره مدیریت  

 بصورت تصاویر انتقال امکان Multicast باند پهنای از استفاده کاهش راستای در هاکالینت به سرور از  

 امکانات و هاقابلیت از استفاده امکان SNMP شبکه مناسب مدیریت راستای در 

 داشتن امکان Failover Servers سرویس قطعی از جلوگیری و وریبهره افزایش برای 

 اطالعات و تصاویر زیساذخیره و انتقال رمزنگاری هایروش داشتن امکان (TLS/AES) 

 شیردال سروری نسخه نصب

 راهنمای .است شیردال سروری نسخه روی بر اولیه تنظیمات انجام و نصب شیردال افزارنرم از استفاده در قدم اولین

 و است شده داده توضیح »سرور شیردال نصب« راهنمای آموزشی مستند در شیردال سرور نسخه تنظیمات و نصب

 .دشومی ارائه کاربران به جداگانه یلفا در

 این هایویژگی کاربری راهنمایی و کالینت سمت شیردال افزارنرم نصب مراحل تشریح به مستند این ادامه در

 سرور سمت شیردال باید ابتدا کالینت شیردال افزارنرم کارگیریبه جهت که است بدیهی است. شده پرداخته افزارنرم

 باشد. شده یاندازراه و نصب
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 شیردال کالینت نسخه نصب

 

 :است زیر شرح به شیردال کالینت افزارنرم اندازیراه و نصب برای نیاز مورد سیستم حداقل

 

 باالتر یا و 7 ورژن ویندوز عامل سیستم (از استفاده Win 10 pro شودمی پیشنهاد) 

 گیگابایت 4 حداقل RAM دشومی انتخاب نهمزما تصویر و دوربین تعداد به توجه با. 

 پردازنده (CPU) دشومی انتخاب همزمان تصویر تعداد به توجه با. 

 شود. نصب صحیح و کامل بطور گرافیکی کارت درایور بخصوص ویندوز یهادرایور حتما 

 است الزم DirectX v.11 در این بودن نصب این بررسی جهت باشد. شده نصب آن باالتر هاینسخه یا run 

 نمایید: انتخاب را ok و نموده درج را dxdiag رتعبا  سیستم
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  نمایید: بررسی را DirectX نسخه system قسمت در و شده باز پنجره در

 

 باشد شده نصب  Direct Features و گرافیک کارت درایور شود بررسی حتما آخر در
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 گذاریشماره تصاویر ترتیب به را زیر مراحل و کنید کلیک setup فایل روی شیردال افزارنرم نصب برای نهایت در

 کنید: طی شده
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 را فوق تصویر در موجود گزینه شود اجرا نیز شیردال افزارنرم سیستم، ویندوز اجرای با همزمان خواهیدمی اگر

 بروید. بعدی مرحله به و کرده رها نشده کلیک را گزینه این صورت این غیر در نمایید. انتخاب
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 شود. تمام نصب فرآیند تا کنید صبر اندکی
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  از ،است شده داده شرح بعدی بخش در که کاربری واسط هایراهنمایی از استفاده با یدتوانمی نصب اتمام از پس

 کنید. استفاده افزارنرم

 اصطالحات نامهواژه همچنین .دشومی پرداخته 5.7 نسخه شیردال افزارنرم متفاوت هایبخش معرفی به ادامه در

 .باشدمی موجود مستند انتهای درشیردال  افزارنرمراهنمای کاربری و  این در استفاده مورد

 کالینت افزار نرم به  ورود

 تصویر د)مانندشومی ازب برنامه به ورود پنجره برنامه اجرای با ،شیردال افزارنرم به ورود برای افزارنرم  نصب از پس

 )در را خود )ویندوز( عامل سیستم (2 شماره گزینه) رمزعبور و (1 شماره )گزینه کاربریحساب نام باید که زیر(

 پس نهایت در و نمایدمی درج را عامل سیستم کاربریحساب نام فرض پیش بطور افزارنرم .کنید وارد وجود( صورت

 افزار نرمجهت جلوگیری از ورود افراد متفرقه به  ید.شومی برنامه اردو «ورود» دکمه انتخاب با خود، عبور رمز درج از

 و کاربری نام از ورود برای افزار شیردالهای نظارتی، نرمها به اطالعات محرمانه دوربینو کنترل دسترسی شیردال

 تعریف عبور رمز خود زویندو عامل سیستم برای . لذا حتما بایدکندمی استفاده هویت احراز برای ویندوز عبور رمز

 درغیر گردد وارد (3 شماره )گزینه شبکه دامین آدرس باید است دامین صورت به ویندوز کاربری نام اگر کنید.

  نیست. نیازی اینصورت
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 دسترسی سطح به بسته کاربر هر که است زیر تصویر مطابق متفاوتی هایبخش شامل شیردال افزارنرم اصلی پنجره

 در شده مشخص یهابخش این از یک هر بریکار راهنمای ،مستند این ادامه در دارد. را آنها با کار کانام ،شده اعطا

  :است شده داده شرح تفصیل به زیر تصویر
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 منو

 است. زیر تصویر مطابق هاگزینه و نمایش ،کاری فضای شامل: بخش سه شامل شیردال افزارنرم اصلی منو

 

 کاری فضای  

 این از هریک کارکرد معرفی به ادامه در .است شده داده نمایش زیر تصویر در کار فضای زیرمجموعه یفرع منوهای

 پردازیم:می هاگزینه

 
 

 یست:ر  

  شود.می ریست تماما کاری فضای «ریست» گزینه روی کردن کلیک یکبار با

 کاری: فضای وانیبازخ  

 .دنشومی بازخوانی اندشده ذخیره قبل از که هاییلفای «کاری فضای بازخوانی» گزینه روی کردن کلیک با
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 کاری: فضای ذخیره  

 در را هاآن توانمی و دشومی ذخیره برنامه فعلی عاتاطال «کاری فضای ذخیره» گزینه روی کردن کلیک با

 این ینهمچن .نمود بازخوانی ،«کاری فضای بازخوانی» انتخاب با افزارنرم همان در فقط و دیگر زمان یک

 .است اجرا قابل نیز S+Ctrl میانبر کلیدهای با فعالیت

 کاری: فضای دریافت 

 است، شده صادر دیگری برنامه کاری صفحه از که کاری فضای ،«کاری فضای دریافت» گزینه بر کلیک با 

 شود.می دریافت

 کاری: فضای صدور  

 کردن کلیک با .نمود دریافت دیگری زمان در را آن توانمی که است کاری فضای صدور برای گزینه این

 وارد را فایل شدن ذخیره محل آدرس باید که دشومی باز جدیدی صفحه «کاری فضای صدور» گزینه روی

 اگر خواهد،می عبور رمز یک شما از ذخیره، محل انتخاب از پس کنید. کلیک ذخیره روی سپس و کرده

 از دتوانمی است، کرده صادر را کاری فضای که کاربری همان فقط اینصورت در کنید ذخیره عبور رمز بدون

 رمز این که کاربرانی همه اینصورت در کنید، ذخیره عبور رمز یک همراه را فایل اگر ولی کند. استفاده آن

 را شده دریافت کاری فضای داهیبخو درصورتیکه کنند. دریافت را کاری فضای این ندتوانمی بدانند، را عبور

 هب نظر مورد محل در شده صادر فایل شود. وارد باید عبور رمز نیز کنید (Export) صادر دوباره و دهید تغییر

 د.گردمی دخیره ksw پسوند با فایل یک صورت

 

 نمایش

 اگر هرکدام روی کردن لیکک با .نیدک فعال غیر یا فعال را برنامه مختلف هایبخش نمایش یدتوانمی قسمت این در

 شد. خواهد فعال باشد فعال غیر گرا و دشومی فعال غیر باشد فعال قبال
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 پنجره هایبخش تمام باال منوی در نمونه برای است. فعال قسمت آن یعنی باشد تیک عالمت فیلد چپ سمت در اگر

 بخش هر کاربری راهنمای اند.شده فعال نمایشگرها و دانلود مدیریت اعالنات، ،هاصفحه ،هاآیتم از اعم افزارنرم اصلی

 است. شده داده شرح مستند ادامه در

  هاگزینه 

 را ... و هادوربین عاتاطال نمایش زمینه، پس رنگ برنامه، زبان ثلم برنامه کلی تنظیمات توانمی بخش این در 

. در ادامه به تشریح هریک از دشومی داده نمایش زیر تصویر مطابق جدید پنجره یک منو این انتخاب با .دهید تغییر

 :پردازیمهای این پنجره میتب
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 : عمومی 

 

o و دشومی انجام خودکار صورت هب امهبرن به دورو بخش این کردن فعال با :اتوماتیک ورود 

 نیست. سیستم عبوری رمز و کاربری نام کردن وارد به نیازیدیگر  افزارنرم به ورود هنگام

o صورت هب افزارنرم اطالعات برنامه، از خروج هنگام بخش این کردن فعال با :اتوماتیک ذخیره 

 .دشومی خیرهذ خودکار

o به نیازی هادوربین نمایش چیدمان تعویض هنگام بخش نای کردن فعال با :اتوماتیک طراحی 

 انجام طراحی ،چیدمان قسمت به دوربین بردن با و نیست «طراحی» گزینه کردن فعال

 گیرد.می

o ترجیح اساس بر توانیدمی بخش این در که است  رنگی تمچند  دارای شیردال افزارنرم :زمینه 

 زمینه،پس رنگ تغییر از پس .نمایید تعیین را زارافنرم زمینه پس رنگ خود کاربری سلیقه و

 هر از نیز مستند این در شد. هدخوا اجرا جدید رنگ آن مجدد اجرای با و ببندید را افزارنرم باید

 است. شده استفاده افزارنرم از تصاویر تهیه برای رنگی زمینه دو

o به تغییر قابل بخش این از افزاریرمن هایگزینه تمام و منوها شامل شیردال افزارنرم زبان :زبان 

 است. عربی و ترکی انگلیسی، فارسی، هایزبان

o هجری های تقویمهای متعددی از جمله با توجه به نیازهای کاربری تقویمتوان می :تقویم

 نمودو میالدی را انتخاب شمسی، هجری قمری 

o گیرد. بخش انجام می در این سیستم حافظه در تصاویر شدن ذخیره محل تغییر عکس: مسیر

 کنید. انتخاب حافظه از راخود  نظر مورد محل راست سمت نقطه سه عالمت روی کلیک با

 :نمایش  

کنیم که شامل موارد زیر می تعیین را شوندمی داده نمایش «نام» قسمت در که را مواردی بخش این در

 هستند:
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o :شود.می انجام افکت با اههمرها چیدمان تعویضبا انتخاب این گزینه  انیمیشن 

o :تعیین را دوربین تصاویر روی اطالعات نمایش عدم نمایش/ توانیدمی قسمت این در نمایش 

 کنید.

o شود.نمایش داده می دوربین آدرس پی آی گزینه این انتخاب با پی: آی 

o :شود.داده می نمایش را دوربین سازنده نام گزینه این انتخاب با سازنده 

o :شود.داده می نمایش را دوربین مدل گزینه این ابانتخ با مدل 

o :شود.داده می نمایشاست را  متصل آن به دوربین که را سروری نام گزینه این انتخاب با سرور 

o :شود. نحوه با انتخاب این گزینه کد سریع مربوط به آن دوربین نمایش داده می کدسریع

 شرح داده شده است. عمومی مشخصاتتعیین کد سریع و کاربرد آن در بخش 
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 دوربین:  

 این نمایید. انتخاب را دوربین تصاویر روی بر نمایش برای دوربین نیاز مورد اطالعات توانمی بخش این از

 باشند:می زیر موارد شامل اطالعات

o شود به طورکل میباعث اصالح نور دریافتی تصاویر  گزینه این انتخاب شنایی:اصالح رو

 دارد  WDRمکانیزمی مشابه با مکانیزم

o توان با انتخاب این گزینه می دریافتی تصاویر دریا نویز  اختالل وجود درصورت نویز: کاهش

ها گردید.توجه شود به دلیل زمانبر بودن اجرای مکانسیمهای آن رفتن ازبین یا کاهش باعث

 با تاخیر انجام گیرد.کاهش نویز ممکن است اعمال کاهش نویز کمی 

o ا توجه به شرایط ب هااستریم خودکار انتخاب حالتبا انتخاب این گزینه  باند: پهنای کنترل

 شود.پهنای باند شبکه فعال می
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o  فرمت  تصویر، رزولوشن و هااستریم به مربوط اطالعات بخشبا انتخاب این  اطالعات:نمایش

نمایش داده  باند پهنای مصرف میزانو  تصاویر fps(، نرخ فریم یا H.264مانند ) سازیفشرده

 شود.می

o   شودنمایش داده می سیستم جاری زمان و تاریخبا انتخاب این گزینه  وزمان: تاریخنمایش 

o :فوری نمایش صورت به دوربین هشدارهای نمایش هشدارها(pop-up)  آنالیزهای براساس 

 گزینه این با هادوربین صفحه برروی (حرکت تشخیص و مجازی فنس مانند) شده تعریف

 است. پذیرامکان

 کلیدهای میانبر: 

مشاهده کرد و حتی کلید  که به صورت پیش فرض موجود است را یهای میانبرکلیدتوان در این بخش می

 .داد تغییربه دلخواه را بر برای هر گزینه انهای می
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 هاآیتم پنل

 این در ... و کاربران ها،دوربین سرورها، از اعم هاآیتم تمام .باشدمی کردن جستجو و افزودن بخش شامل هاآیتم پنل

  .دشومی پرداخته پنل این در موجود هایآیتم از هریک بررسی به ادامه در ند.شومی مدیریت و شده داده نمایش پنل

 

 سرورها

 سرور کردن اضافه

 کلیک «عالوه به» آیکون روی کار این برای کرد. ضافها و تعیین را سرورها باید شیردال افزارنرم ریکارگیبه ابتدای رد

   نمایید. درج را جدید سرور مشخصات و کرده

 

 شده باز جدید صفحه در شود.می داده نمایش زیر تصویر مطابق جدید صفحه یک «عالوه به» آیکون انتخاب از پس

 :نمایید وارد زیر راهنمای مطابق را سرور به مربوط اطالعات
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 :فعال 

 انتخاب بر فرض پیش صورت به گزینه این شود.می فعال بخش این در شده تعریف سرور گزینه این انتخاب با

  است. شده

 ضعیف: اتصال 

 گزینه (kbps100 کمتراز مثال طور )به نیست مناسبی باند پهنای دارای شما شبکه ارتباط که صورتی در

 نمایید. خابتان را «ضعیف الاتص»

 ارتباط: رمزنگاری 

 صورت به کالینت و سرور بین ارتباطات تمامی «ارتباط رمزنگاری» گزینه کردن فعال با

های الزم نصب رد. البته درصورتیکه کلیدگیشده و از طریق کانال امن انجام می (AES/TLS/SSL)رمزنگاری

 .هیه الیسنس مربوطه استزمند تبرای فعال شدن این گزینه نیا باشند.

 :آدرس 

 شود. درج باید قسمت این در (IP Address) سرور آدرس و اطالعات
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 رمزعبور: و کاربر 

 ادمین از خود عبور رمز و کاربری نام دریافت از پس شود.می تعیین ردالشی ادمین توسط عبور رمز و کاربری نام

 نام از یدشومی صلمت سرور به بار اولین برای اگر ید.بزن را «تایید» قسمت، این در اطالعات درج و شیردال

 کنید. استفاده Admin عبوری رمز از و admin کاربری

 باز هاسرور به مربوط لیست ها،آیتم قسمت در اصلی پنجره چپ سمت فلش روی کلیک با سرور شدن اضافه از پس

 .دشومی

 

 :دشومی داده نمایش زمتمای نشانگر یک با شده ثبت سرورهای از هریک وضعیت

  برقراراست. شیردال سرور با ارتباط :  

 با بخواهد همزمان کاربر کی زمانیکه و نیست. برقرار شیردال سرور با ارتباط :  

 شود. برنامه وارد دوکالینت

 سرور یک به توانمی رو( به رو تصویر )مطابق سرور هر روی کردن کلیک راست با

 .نمود ویرایش یا حذف را سرور داد، تغییر را عبور رمز یا ورسر نام شد، متصل جدید

   .کنید عمل قبلی بخش در سرور افزودن همانند جدید، سرور یک به اتصال برای
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 حذف برای بزنید. را «تایید» نوشته، را نظر مورد جدید اسم و کنید انتخاب را «...یرنامیتغ» سرور، نام تغییر برای

  بزنید. را «تایید» کرده، خابانت را «حذف» نیز سرور

 مطابق اطالعات تا کنید انتخاب را «...افزارسخت تنظیمات» گزینه نیز افزاریسخت تنظیمات مشاهده برای همچنین

 البته که داد ییرتغ قسمت ینا از را یبحران شرابط یرمقاد توانیم .شود داده نمایش جدید پنجره یک در زیر تصویر

 .است سرور یکار یطشرا و افزار سخت ینهزم در یکاف شدان یازمندن کار ینا

 

 سرور یکل مشخصات (drag & drop) دمانیچ صفحه یرو آن دادن قرار سرور پنل دنیکش با سرور افزودن از پس

 تصویر مطابق دیتوان یم را ... و هاسنسیال تعداد شده، متصل یهانیدورب تعداد ، CPU ، RAMمصرف مقدار از اعم

 (است شده داده شرحادامه  در پنجره این در شده داده نمایش اطالعات به مربوط توضیحات) نمایید: اهدهمش زیر
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 تصویر راست سمت: 

 

 

o آن با سرور عملیات کلیه که است سرور روی شده تنظیم تاریخ و ساعت دهنده نشان تاریخ: و ساعت 

 دشومی تنظیم

o هست یا پردازنده تعداد پردازنده: تعداد  CPU کندمی مشخص را 

o :حافظه  شده تخصیص میزان حافظهRAM  دهدمی نشان ار 

o :دهدمی نشان را سازی ذخیره فضای میزان هارددیسک. 

o هاکالینت تمام توسط سرور از دریافتی تصاویر تعداد خروجی: استریم تعداد 

o سرور هب ورودی ترافیک مجموع ورودی: ترافیک 

o سرور از وجیخر ترافیک مجموع خروجی: ترافیک 

 تصویر چپ سمت: 

 

o :شیردال سرور نوع و نسخه نسخه  

o فعال شده نصب یهاالیسنس تعداد الیسنس: تعداد  

o سرور روی شده اضافه یهاندوربی تمام :هادوربین کل  

o کارکرد درحال یهادوربین تعداد فعال: یهادوربین  

o رمز کاربر نام-شبکه )مشکالت است طعق سرور با ارتباطشان که ییهادوربین تعداد قطع: یهادوربین 

  اشتباه( کاربری واسط و عبور

o سرور برروی فعال غیر یهادوربین تعداد فعال: غیر یهادوربین 

o غیر یهادوربین تعداد معلق: یهادوربین (فعالStand by) سرور برروی 

o شیردال سرور به )الگین( شده وارد کاربران  فعال: کاربران  
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 هادوربین

 برای کرد. اضافه نظر مورد سرور به )تکی( مجزا و گروهی صورت دو به توانمی را هادوربین ،سرور افزودن زا پس

 کار این برای .کنید اضافه آن به را نظر مورد یهادوربین سپس و کنید باز جدید گروه یک ابتدا گروهی کردن اضافه

 کنید. انتخاب را «جدید گروه»  کرده، کلیک راست زیر( تصویر )مطابق هاآیتم پنل در هادوربین روی

 

 تا کنید انتخاب را «جدید یهادوربین» کرده، کلیک راست شده ایجاد گروه روی ،گروه یک به دوربین افزودن برای 

 :شود باز زیر تصویر مطابق جدید پنجره
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 پردازیم:می روش دو هر بررسی هب ادامه در که دارد وجود اتوماتیک و دستی روش دو هادوربین افزودن برای

 دستی ثبت

 سایر ادامه  در همچنین .نمایید درج و مشخص را دوربین مدل و دقیق پی آی باید ها،دوربین دستی ثبت روش در 

 نمایید: تکمیل را زیر شرح به مربوطه فیلدهای

 واسطDriver) ( : 

 هایپروتکل و دوربین مختلف یهابرند یهاردرایو از اعم یافزارنرم هایواسط از ایمجموعه قسمت این در

ONVIF، RTSP و HTTP اضافه افزارنرم به نظر مورد دوربین هانآ از استفاده با که است شده تعریف 

 د.نشومی

 گردد.اضافه  هادرلیست واسط (درصورت موجود نبودن) در صورت در خواست مشتری می توان واسط جدید*

 

 :ی موجودهایست واسطل

 (Driver) واسط  

Indigovision MNA Exsom 3s 

Samsung Mobotix GeoVision Airlive 

Siqura Nazer Hero speed Avigilon 

Sony Onvif Hikvision Axis 
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Sunell Panasonic IDIS Basler 

Tiandy Planet G4S Boho 

Vertina Raster KDT Bosch 

Vivotek Redleaf Level one Dahua 

Zavio    

 :مدل  

 است. دوربین به مربوط مدل شماره

 :پورت  

 ندارد. تغییر به نیازی و است شده تعریف فرض پیش صورت هب که است سرور با ارتباط درگاه پورت از منظور

 :ولوم  

 دیبا دهد، انجام را آن ریتصاو ضبط ندیفرآ دیخواهیم و دیکنیم اضافه ردالیش افزارنرم به که را ینیدورب هر

 فضای یک سرور نصب هنگام فرض پیش صورت به .دیکن مشخص زین را آن یاختصاص یسازرهیذخ یفضا

 است. شده داده شرح سازیذخیره فضای بخش در آن ویرایش نحوه که دشومی ایجاد سازیذخیره

 اضافه هادوربین لیست به نظر مورد دوربین تا کنید کلیک «شود اضافه» روی دوربین اطالعات کردن وارد از پس

 «سرور در ذخیره» روی بر کلیک با نهایت در و کنید اضافه یستل به و ثبت را هادوربین تمام ترتیب همین به شود.

 شود سبز نهایی لیست در دوربین یک به مربوط رکورد رنگ اگر زیر تصویر مطابق .نمایید ثبت را هادوربین گروه

  است. شده انجام موفقیت با دوربین آن ثبت فرآیند ییعن
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 قسمت در همچنین .ندارد وجود اصال یا نشده یافت شده، وارد مشخصات با دوربین یعنی ،باشد قرمز آن رنگ اگر

 نام زیر تصویر در مثال: برای نمود. مشاهده را هادوربین شده ثبت مشخصات در موجود خطای توانمی «وضعیت»

 است: ناصحیح شده وارد عبور رمز یا ربریکا

 

 کنید. استفاده «شود پاک» دکمه از یدتوانمی نیز لیست کل یا دوربین یک کردن پاک برای

 اتوماتیک ثبت

 هب دوربین عبور رمز و کاربری نام پی، آی بازه یک تعیین و دوربین واسط انتخاب با هادوربین اتوماتیک ثبت روش در

 پی آی بازه کردن )وارد .کندمی پیدا را نظر مورد دوربین ،پی آی وجود صورت در و شده تجوجس اتوماتیک صورت

 شود.( اضافه دوربین پی آی محدوده یک در بخواهیم که رودمی کار هب زمانی و است اختیاری

 دریافت و ارسال ()چندپخشی Multicast یهافرمان که است ایگونه به شبکه تنظیمات انجام مستلزم امر این **

 شوند.
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 داده نمایش رو به رو تصویر مطابق هاآیتم پنل در شده ثبت هایدوربین لیست ،هادوربین افزودن پروسه اتمام از پس

 ند.شومی داده نمایش درخت یک بصورت نیز اندشده اضافه گروه یک تحت که هاییدوربین .دشومی

 نمایید، انتخاب را «ویرایش» گزینه و کرده کلیک راست هاآیتم پنل در شده اضافه هایدوربین از یک هر روی اگر

 تمامی توانمی پنجره این در .نماییدمی مشاهده را زیر تصویر با مطابق دوربین همان به مربوط تنظیمات پنجره

 مستقل بطور زیر یهابخش در موارد این تمام البته نمود. ذخیره و ویرایش را ثبت دوربین به مربوط تنظیمات

 ... و پی آی آدرس، مک سریال، مدل، سازنده، نام از اعم دوربین عمومی اطالعات همچنین است. شده داده توضیح

 دهد.می نمایش را دوربین

 رفته دوربین آن تنظیمات پنجره در «ضبط» قسمت به دوربین، هر کردن اضافه از بعد باید که است ذکر به الزم **

 در .شد نخواهد ضبط دوربین تصاویر ندهید انجام را کار این که صورتی در نمایید. تعیین را نآ سازیذخیره فضای و

 نیست. مرحله این به نیازی باشد شده انتخاب سازی ذخیره فضای دوربین کردن اضافه موقع که صورتی

 



  

 

 

 

37 

 

 دوربین وعن و هایعالمت .دشومی داده نمایش متمایز نشانگر یک با آن وضعیت دوربین هر کنار

 ،دشومی داده شرح ادامه در که یگوناگون شرایط به باتوجه هرکدام و دهندمی نشان را ثابت( دوربین یا PTZ )دوربین

 :داشت خواهند همراه به خاصی آیکون یا رنگ

 .باشدمی ضبط درحال و فعال نظر مورد دوربین ( قرمز رنگ به )دوربین :   

 .کندمین ضبط ولی است فعال نظر مورد بیندور ( آبی رنگ به )دوربین : 

 تصاویر و کندمین ورتیمان کاربری هیچ را دوربین این نییع است، (standby) خواب درحالت دوربین :    

 باشد. نمی  ضبط نیز دوربین

 یا کابل قطعی ،افزاری سخت تمشکال دلیل به دتوانمی قطعی این .است شده قطع کال دوربین با ارتباط :    

 رادارند درخواست کردن مسدود قابلیت ها ازدوربین بعضی باشد. اشتباه پسورد یا واسط همچون ایراداتی و مشکالت

 شود. می داده نشان فوق( تصویر دار)مانند ضربدر صورت به یا شود نمی اضافه یا دوربین حالت دراین که

  :باشد زیر موارد مانند متفاوتی دالیلی به تواندمی که است داده رخ دوربین روی خطایی :   

 دوربین روی بر استریم هر بودن قطع 

 است فعال ضبط زمانیکه در ولوم تخصیص عدم  

 موارد سایر و ... 

 از پس و کرده کلیک راست هاآیتم قسمت در نظر مورد دوربین روی شده، داده رخ خطای نوع شدن مشخص برای

 .ویدش «دستگاه اطالعات» قسمت وارد ویرایش زدن
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 هانقشه

 شده تعبیه دوربین نصب محل نقشه یا کلی طرح ایجاد منظور به هانقشه گزینه

 در جدید، نقشه یک ایجاد برای دهد.می نمایش را هادوربین کلی شماتیک و است

 در .کنید انتخاب را «جدید نقشه» و کرده کلیک راست «نقشه» روی هاآیتم پنل

  .دشومی اضافه جدید نقشه لیست،

 قرار و کشیدن با را شده ایجاد نقشه باید جدید، نقشه روی تنظیمات انجام برای

 کنید کلیک راست آن روی سپس و نموده اضافه چیدمان به کار فضای روی دادن

 شود: مشاهده زیر صورت به پیشنهادی موارد تا

 ههم» گزینه و کندمی پاک چیدمان از را شده انتخاب نقشه «شود پاک» گزینه

 را هادوربین و هانقشه شامل چیدمان روی بر باز هایپنجره تمام «دنشو پاک هاپنجره

 چیدمان روی از تنها شدن حذف این که است ذکر به الزم .کندمی پاک چیدمان از

 اینقشه زیر هر از «اولیه نقشه» گزینه .دشومین حذف کل به دوربین یا هنقش و بوده

 نیز «قبلی نقشه» گزینه انتخاب با رود.می اولیه نقشه به دارد قرار اولیه نقشه داخل که

 کنید، کلیک ویرایش روی اگر بازگشت. آن از قبل نقشه به زیرنقشه هر از توانمی
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  :است( ویرایش حالت نشانه رنگ رنجینا )حاشیه گیردمی قرار ویرایش حالت در نقشه

 کرده کلیک راست ویرایش حالت رد شده ایجاد نقشه روی )نقشه( تصویر افزودن برای

 «جدید تصویر» روی شوند. داده نمایش رو به رو تصویر مانند موجود هایگزینه تا

 انتخاب با و بروید حافظه در نظر مورد عکس محل به شده باز پنجره در و کنید کلیک

 «شود پاک تصویر» گزینه از استفاده با همچنین .کنید اضافه نقشه به را تصویر آن

 نمود. حذف را نقشه روی شده انتخاب تصویر توانیم

 دتوانمی که کندمی مشخص را نقشه نمایش نحوه نیز شده باز منو در «نمایش» قسمت

 باشد. نقشه پشت یا راست چپ، روبرو، باال، جهت از

 کار این برای دهید. قرار نقشه این از بخشی روی را دیگری نقشه یدتوانمی همچنین

 حالت در باید ابتدا از )نقشه نظر مورد نقشه روی drag & drop با را دیگر نقشه یک

 کرده کلیک راست نقشه روی آخر در و کنید اضافه نظر مورد محل در و باشد( ویرایش

 که دشومی ایجاد اول نقشه روی دوم نقشه حاوی مستطیلی قسمت .شود ذخیره تغییرات تا بزنید را ذخیره و

 این روی کردن کلیک دوبار با .کنید منتقل نظر مورد محل به و داده تغییر دلخواه و نامنتظم کلش به را آن یدتوانمی

 باشد. داشته )زیرنقشه( تو در تو نقشه 10 حداکثر دتوانمی نقشه یک .یدشومی دوم نقشه وارد مستطیلی قسمت
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 کلی شماتیک تا دهید قرار دوربین شهنق یک مختلف یهامحل در یدتوانمی هادوربین بهتر مدیریت برای همچنین

 و کنید اضافه نقشه به drag & drop با را نظر مورد دوربین ،هادوربین لیست از اینکار برای باشید. داشته را هادوربین

 حالت در باید ابتدا از نقشه که است توضیح به الزم کنید. ذخیره تغییرات و دهکر کلیک راست نقشه روی آخر در

 شد:با ویرایش

 

 

 ببرید. دلخواه محل به را آن تا دارید نگه و کرده کلیک دوربین روی دوربین، مکان دادن تغییر برای 

 جهت به تا دارید نگه و ردهک کلیک دوربین حاشیه رنگ آبی دایره روی دوربین، جهت دادن تغییر برای 

 دهید. انتقال نظر مورد

 دادن حرکت با تا دیدار نگه و ردهک کلیک دوربین جلوی مثلث دوربین، برد اندازه دادن تغییر برای 

 دهید. تغییر دلخواه حالت به را آن عرض و طول اندازه ماوس

 پاک» گزینه و کنید کلیک راست سپس و کرده کلیک دوربین روی نقشه، روی از دوربین حذف برای 

 کنید. انتخاب را «شود
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 هابندی زمان

 همانند هابندیزمان واقع در .باشدمی زمانی برنامه یک تعریف منظور به بندیزمان

 ( ... و هاآنالیز ها،روال ) مختلف هایقسمت به توانمی که باشندمی تقویم یک

 کرد. استفاده آنها از و لینک

 ،کرده کلیک راست هابندیزمان روی هاآیتم پنل در ابتدا که صورت این به

 کردن کلیک راست با شود. افزوده دیدج بندیزمان تا که بزنید «جدید بندیزمان»

  .کنید تنظیم را آن یدتوانمی «ویرایش» انتخاب و شده ایجاد بندیزمان روی

 هفته کی روزهای تمام پنجره این در .دشومی داده نمایش زیر تصویر مطابق جدیدی پنجره ویرایش انتخاب از پس

 هاآن توانمی قطعه هر روی کردنکلیک با اند.شده خصمش و بندیبخش ایدقیقه 15 قطعات با جدول یک قالب در

  د.نشومی یالیتهانارنجی رنگ با شده انتخاب قطعات کرد. انتخاب را

 در .کرد اشاره شده تعیین روزهای و ساعات در تصاویر کردن ضبط به توانمی هایبندیزمان این کاربردهای از

 را هفته روزهای و ساعات تمام ترتیب به که دارد وجود «شود پاک» و «همه» گزینه دو چپ سمت پایین قسمت

  کنند.می پاک را شده انتخاب هایقسمت تمام و انتخاب
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  و «تاریخ محدوده» کردن فعال با کار این که نید.ک محدود تاریخ از ای بازه یک برای را بندیزمان یدتوانمی همچنین

 کاربران برای بندی زمان یک بخواهد سیستم ادمین اگر مثال برای .دشومی مانجا تاریخی بازه انتهای و ابتدا تعیین

 هابندیزمان این .کند استفاده «تاریخ محدوده» ویژگی از باید باشد فعال محدودی یهاروز مدت برای که کند تعیین

 .برد کار به افزارنرم مختلف هایبخش در توانمی را

 هاروال

روش)روال( مناسبی  شیردال نرم افزاربیرونی و سخت افزاری ، ای احتمال وقوع رخدادهایی بعضی اوقات نیاز است بر

رفتن دمای سیستم زمان باال انتخاب کند تا از اتفاقات پیش رو جلوگیری و ممانعت کند.به طور مثال نیاز است در را

ز ساعات اداری برروی بروی سیستم اعالم بشود ویا درصورت تشخیص حرکت درزمان بعد ا (popupهشداری)

 درب ورودی/خروجی( هشدار الزم به کاربر اعالم گردد وغیره.به فرض  دوربینهای مورد نظر)

  

 به جدید روال کنید. انتخاب را «جدید روال» و کرده کلیک راست «هاروال» روی هاآیتم پنل در روال یک ایجاد برای

 انتخاب را «ویرایش» و کنید راست کلیک آن روی جدید الرو این کردن تنظیم برای حال .دشومی اضافه لیست

 شود: داده نمایش زیر تصویر مطابق جدید پنجره یک تا نمایید
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 نظر مورد روال از مختصری شرح توضیحات، قسمت در و دهید تغییر را روال نام یدتوانمی پنجره یباال قسمت در

  .کندمی مشخص را روال این بودن فعال غیر یا بودن فعال هصفح باالی در «فعال» گزینه بنویسید. خود

 .دهدنمی انجام کاری افزارنرم ،بیفتد اتفاق دوباره رویداد همان زمان این طی اگر که است زمانی مدت «زمانی دوره»

 زمان این رد فقط تا دهید اختصاص را شده تعیین پیش از بندیزمان یک یدتوانمی هاروال از یک هر برای درنهایت

 جدول توانمی بندی،زمان نام کنار در نقطه سه دکمه انتخاب با نظر مورد بندیزمان انتخاب از پس باشد. فعال

  نمود. ویرایش و مشاهده را آن زمانی
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 در .دشومی تعیین یخاص وقایع به نسبت العمل عکس که است عملیات و رویدادها بخش تنظیمات اصلی قسمت

 هارویداد این به نسبت العمل عکس نیز عملیات قسمت در و ندشومی مشخص نظر مورد رویداد ،هارویداد قسمت

 در تغییرات  شامل بحرانی شرایط اند.شده تقسیم هادوربین و بحرانی شرایط بخش دو به هارویداد ند.شومی تعیین

CPU ، RAM ، Temperature هادوربین بخش در ند.شومی انتخاب دامک هر روی کردن کلیک با که باشدمی ... و 

 نیاز براساس که است زیر قسمت سه شامل خود که کرد تعیین را خودش خاص رویداد توانمی دوربین هر برای نیز

 ند:شومی تعیین

 

 یافزارنرم یهاآنالیز 

 یافزار سخت یهاالیزآن 

 افزاریسخت یهاسیگنال 

 

 شده تعریف کاربران برای هشداری اعالنات، قسمت در .ندشومی تقسیم هایندورب و اعالنات بخش دو به نیز عملیات

 مشخص را شودمی انجام هارویداد این مقابل در دوربین که ییهاالعمل عکس هادوربین قسمت در و دشومی فرستاده

  .دشومی ذخیره نظر مورد روال در تغییرات «تایید» انتخاب با نهایت در و کرده

 در .نمایید انتخاب ،کنید تعریف آن برای را رویداد یک خواهیدمی که را دوربینی باید ابتدا هارویداد تقسم از

 تمامی برای رویداد این بخواهید که درصورتی همچنین .اندشده لیست سرور یهادوربین تمام هادوربین زیربخش

 بصورت هادوربین تک تک برای که نیست نیازی یعنی کنید. انتخاب را «دوربین هر» گزینه شود، اجرا هادوربین

 دوربین)ها( همان یعنی «دوربین همان» گزینه عملیات قسمت در همچین کنید. تعریف یکسان هایرویداد جداگانه

 شود. انجام عملیات آنها برای کردید، انتخاب رویدادها قسمت در که
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 پنل یک چپ سمت در کنید، کلیک آن روی زیر تصویر دمانن اعالنات بخش از «فوری نمایش» کردن فعال برای

 از و شود ارسال نهاآ به هشدار خواهیدمی که را کاربرانی ،کاربران قسمت از یدتوانمی پنل این در .دشومی ظاهر

 «صوت» قسمت از همچنین .کنید انتخاب را شد خواهد داده نمایش که را هاییدوربین تصویر نمایش قسمت

 نمایید. ذخیره و  تایید را تغییرات نهایت در و شود پخش هشدار حین در تا کنید آپلود را داییص یدتوانمی
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 آن، از عبور محض به تا کنیم تعریف «مجازی فنس» 3دوربین برروی خواهیممی فوق تصویر مطابق مثال طور به

 زیر هایگام مطابق اینکار برای شود داده شنمای ادمین کاربر برای و 4دوربین روی بر مورد این در هشدار پیغام یک

 کنیم:می عمل

 فنس» ،«افزارینرم آنالیزهای» قسمت از و شده «3دوربین» مجموعه زیر وارد «هارویداد» بخش در (1

 نمایید. انتخاب را «مجازی

 .کنید انتخاب را «فوری نمایش» ،«اعالنات» مجموعه زیر از و بروید «عملیات» بخش به (2

 کنید. انتخاب دارند را نظر مورد رویداد مشاهده دسترسی که کاربرانی ،«برانکار» قسمت در (3

 کنید انتخاب را (4)دوربین نظر مورد دوربین «هادوربین» مجموعه زیر از و «نمایش» قسمت در اخر در و (4

 بزنید. را «تایید» سپس و
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 تصویر مطابق رویداد این فوری( )نمایش هشدار پیام شده، تعریف مجازی فنس از متحرک جسم یک عبور درصورت

 :دشومی داده نمایش نظر مورد کاربر به زیر

 

 

 

 باید کنیدمی فعال دوربین هر برای که آنالیزهایی برای که است صورت بدین هاآنالیز سازوکار کلی صورت هب اقعدرو

 تعریف هادوربین تمامی برای که ییهاآنالیز است ممکن اینکه به توجه با کنید. تعریف دوربین همان برای رویداد یک

 «هادوربین همه» گزینه با هادوربین این همه برای رویداد یک یدتوانمی کار این برای باشند، هم همانند دشومی

 کنید. تعریف
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 کاربران

 کردن یفتعر برای نمود. تعریف متفاوت دسترسی سطوح با متفاوتی هاینقش و کاربران توانمی شیردال افزارنرم در

 روی کردن کلیک دبل با حال .نمایید انتخاب را «جدید نقش» گزینه و کنید کلیک راست کاربران روی ،نقش یک

 این در دهید. انجام را آن به مربوط تنظیمات یدتوانمی «ویرایش» گزینه انتخاب و کلیک راست یا شده ایجاد نقش

 :دشویم داده نمایش زیر تصویر مطابق جدید پنجره یک حالت

 

 داد. اختصاص نظر مورد یهاکاربر به را نقش این توانمی که دشومی تعریف نقش یک واقع در جدید نقش انتخاب با

 نمود: درج و تعیین را زیر اطالعات باید شده ایجاد هاینقش ویرایش یا جدید نقش یک تعریف برای

 توضیحات: و نام 

 شود.می نوشته بخش این در نیاز صورت در نقش مورد در مختصر اتتوضیح و نقش نام
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 عمومی: مجوزهای 

 ،ندارد محدودیتی هیچ مدیر مجوز مثال طور به دشومی تعیین کاربر محدودیت عمومی مجوزهای قسمت در

 مشخصات برای نیز سرور افزارسخت نمایش مجوز ،است کاربران دیگر ورود دادن اطالع برای کاربر ورود مجوز

 تعیین محرمانه که آرشیو از قسمتی به کاربر دسترسی اجازه محرمانه دسترسی مجوز ،دشویم تعریف را سرور

 کاربرانی فقط را تصویر از بخش این یعنی کند محرمانه اصطالحا را آرشیو از قسمتی دتوانمی )ادمین است شده

 اجازه که گزارش شنمای مجوز ،است( فعال آنها برای محرمانه دسترسی مجوز که کنند مشاهده ندتوانمی

 .... و دهدمی کاربر به را گزارشات مشاهده

 دسترسی: محدودیت 

 مشخصی آدرس مک یا پی آی یک با فقط که نیدک محدود را کاربر یدتوانمی دسترسی محدودیت قسمت در

 این کردن ردوا برای مکان یک کنید انتخاب را 1مک فیلتر یا پیآی فیلتر راگ شود. شیردال افزارنرم وارد بتواند

  .دشومی ظاهر چپ سمت در اطالعات

 لویت:وا 

 کاربر چند اگر طوریکه هب .کندمی تعیین را PTZ یهادوربین از استفاده برای کاربران بندیلویتوادر این قسمت 

 اگر .دشومی اعمال دارد، باالتری لویتوا که کاربری تغییرات فقط دهند، تغییر را دوربین تنظیمات همزمان

  ند.شومی اعمالورود  ترتیب به آنها همه تغییرات باشد، یکسان کاربران لویتوا

 :زمانبندی 

 بندیزمان آن در فقط صورت این در که دهید اختصاص کاربر یا نقش به را ندیبزمان یک توانمی همچنین

 .باشد داشته دسترسی افزارنرم  به دتوانمی شدهمشخص
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 ها:دوربین 

 باشد. داشته دسترسی هادوربین یهاویژگی از بخش کدام به کاربر که کنید مشخص یدتوانمی پایین جدول در

 ها:نقشه 

 .داد کاربران به را شده افزوده یهانقشه به دسترسی و مشاهده اجازه توانمی نیز هانقشه قسمت در

 با حال .دیینما انتخاب را «دیجد کاربر» نهیگز و دیکن راست کیکل کاربران یرو ،جدید کاربر کی کردن فیتعر یبرا

 آن به مربوط ماتیتنظ دیتوانمی «شیرایو» نهیگز انتخاب و راست کیکل ای شده جادیا کاربر یرو کردن کیکل وبارد

  .دیده انجام زیر تصویر مطابق جدید پنجره یک در را

 

                                                                                                                                              
 .باشدمی ثابت که است ستمیس بفرد منحصر یتیب 48 آدرس کی آدرس مک 1
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 عالوه است. ،شد داده توضیح باال در که جدید نقش تعریف همانند جدید کاربر یک تعریف برای اجرا قابل تنظیمات

 :توانمی شده ذکر موارد بر

 :نقش 

 داد. تخصیص شده تعیین پیش از قشن یک به را شده تعریف کاربر توانمی بخش این در

 

 تماس: اطالعات 

 تصویر با مطابق جدید پنجره یک در را کاربر شخصی اطالعات سایر توانمی «تماس اطالعات» گزینه انتخاب با

 نمود: ثبت زیر

 

 عبور: رمز بازنشانی 

 کاربر برای تصادفی رمز یک «عبور رمز بازنشانی» گزینه انتخاب با جدید کاربر به عبور رمز تخصیص برای

 یابد. تغییر کاربر توسط ورود اولین از پس باید که دشومی تولید جدید
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 عبور زهایرم تغییر

 وگزینهراست  کلیک روبهرو تصویر مطابق هاآیتم قسمت زا سرور اسم برروی سرورها، عبور رمز تغییر برای

  نمایید: انتخاب را «...عبور رمز تغییر»

 

 

 

 

 

 را سرور رمز آن تکرار و جدید رمز تعیین با یدتوانمی فعلی رمز درج از بعد زیر، تصویر با مطابق شده باز پنجره در

 بزرگ حروف همراه به کاراکتر 8 حداقل دارای باید حتما جدید عبور رمز که باشید داشته توجه دهید. تغییر

 منتخب رمز امنیت درجه توانیدمی «استحکام» قسمت در باشد. (…,%,$,#,@) خاص هایکاراکتر و عدد ،وکوچک

 نمایید. مشاهده را خود
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 وگزینه کرده راست نظرکلیک مورد کاربر روی بر «کاربران» درقسمت هاآیتم ازپنل کاربران، عبور رمز تغییر برای

 «عبور رمز بازنشانی» گزینه انتخاب با کاربر، تنظیمات ویرایش صفحه به شدن وارد از پس .کنید انتخاب را ویرایش

 :کنید ایجاد تصادفی رمز یک زیر، تصویر مانند

 

 

 

 :دریافت نمایید را شده ایجاد تصادفی رمز توانید می که دشومی داده نمایش زیر صفحه سپس

 

 

 

 



  

 

 

 

54 

 

 هاستما

 

 یک تماس اطالعات به دسترسی بخواهیم که میگیرد قرار استفاده مورد زمانی برای

 باشیم. ارتباط در ایمیل یاحتی و پیامک پنل ازطریق یا باشیم داشته کاربر

 کرده راست کلیک «هاتماس» گزینه روی هاآیتم پنل در جدید تماس افزودن برای

 تماس یک حالت این در نمایید. انتخاب را «جدید تماس» روبهرو تصویر مطابق و

 انتخاب و آن روی کردن راست کلیک با که دشومی اضافه Noname نام با جدید

 تماس اطالعات یدتوانمی (Noname روی کردن کلیک دبل با )یا «ویرایش» گزینه

 نمایید: ویرایش یا وارد زیر، تصویر با مطابق جدید پنجره در را

 



  

 

 

 

55 

 

 زیساذخیره فضای

 و کنیدمی اضافه شیردال افزارنرم به که را دوربینی هر

 فضای باید دهد، انجام را آن تصاویر ضبط فرآیند خواهیدمی

 بطور کنید. شخصم نیز را آن اختصاصی سازیذخیره

 واقع در که دارد وجود سازیذخیره فضای یک فرضپیش

storage سازیذخیره یهافضا سرور نصب )موقع است سرور 

 صورت در سرور طریق از توانمی هم بعدا و ندشومی یجادا

 دادن اختصاص حوهن .افزود( هاآن تعداد به ردهاتخصیص

 افزودن قسمت در ضبط جهت دوربین به سازیذخیره فضای

  است. شده داده شرح هادوربین

به این معنی که با   فاده کرد.( استMulti Volume) های متعددولوماز قابلیت  "پویا "توان در نسخه شیردالمی

 بسته به صورت مجزا مزایای زیر قابل دسترس خواهد بود:سازی متعدد برای هر دوربین مدارذخیرهایجاد فضای 

 

 دسته بندی خاص و...(-اولویت بندی دوربین های مدار بسته بر اساس)استریم 

 ذخیره سازی براساس حجم و زمان برای هر دوربین  

  هر دوربین به مدت زمان مشخصمحدود سازی ضبط 

 یدتوانمی ،«ویرایش» گزینه انتخاب یا آن روی بر کردن کلیک دبل سازی،ذخیره فضاهای از هریک خابانت با حال

  :کنید مشخص زیر تصویر مطابق را هاآن سازیذخیره روش
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 دارد وجود روش دو نیز سازیذخیره روش درمورد .دهید تغییر ،نام فیلد طریق از یدتوانمی را سازیذخیره یفضا نام

 :پردازیممی هاآن تشریح به ادامه در که

 :حجمی  

 این مقدار اگر مثال شود. پر سازیذخیره یفضا این از درصدی چه حداکثر که است این حجمی روش از منظور

 سازیذخیره یفضا از گیگابایت 850 حداکثر نماییم، تعیین حجمی روش برای در ٪85 و باشد، ترابایت 1 فضا

 شد. خواهد اشغال

 :زمانی  

 طور به شود. نگهداری سازیذخیره فضای در قبل روز چند دیتای حداکثر که است این زمانی روش از منظور

 اطالعات حاوی حداکثر سازیذخیره فضای این روی اطالعات نماییم، تعیین زمانی روش برای روز 10 اگر مثال

 بود. خواهد پیش روز 10

 هاآیتم پنل در رو روبه تصویر مانند )هارددیسک( ولوم هر فضای نیز ایتنه در

 :دشومی داده نمایش
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 گزارشات

 بخش دو دارای که باشدمی افزارنرم  گزارشات مشاهده برای قسمت این

 به مربوط سیستم گزارشات .باشدمی روبهرو تصویر مطابق دسترسی و سیستم

 است. کالینت سمت به مربوط دسترسی گزارشات و سرور سمت

 

 سمت هایگزارش تمام حاوی که دشومی داده نمایش زیر تصویر مطابق جدید پنجره سیستم گزارشات انتخاب با

 است: سرور

 

 قسمت در .کنید مشخص را روز آن زمانی بازه و نظر مورد روز تاریخ باید ابتدا در سیستمی گزارشات دریافت برای

 انتخاب را خطاها و هشدارها اطالعات، شامل: هاگزارش از نوع چند یا یک ،«گزارش نوع» بخش در پنجره راست

 سیستم، از: گروه کدام به مربوط نظر مورد گزارش که نمایید خصمش یدتوانمی نیز «بندیدسته» بخش در نمایید.

 مشخص «سطح کمترین» تعیین با نیز خرآ در باشد. موارد، سایر یا و سازذخیره افزار،سخت ویدیو، استریم اتصال،
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 با تنظیمات این انجام از بعد .شود. داده نمایش شما به اهمیت و الویت از سطحی چه حداقل با گزارشات که نمایید

 .دشومی داده نمایش موجود گزارشات جستجو دکمه روی کردن کلیک

 بخش همانند نیز بخش این گزارشات دریافت نحوه دهد،می نشان را کالینت سمت گزارشات نیز دسترسی بخش

 :باشدمی زیر تصویر مطابق و سیستم

 

 کاری فضای

 نمایش قسمت این در هادوربین تصاویر که است دوربین نمایش پنل و آن باالی در نوار یک شامل کاری فضای

 دشومی داده

 اصلی نوار

 انجام برای زیر تصویر مطابق بخش چند دارای دارد، قرار کاری فضای یباال در که شیردال افزارنرم اصلینوار

 :باشدمی کاری فضای اتتنظیم
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 :دهدمی نشان را هادوربین نمایش پنل در هاصفحه برای مختلف یهاحالت نوار این راست سمت

 

 .باشدمی بندیدسته هر به مربوط «صفحات»و «صفحات بندیستهد» نمایش به مربوط قسمت زیر، تصویر  

 است: شده داده شرح هاصفحه بخش و مستند این ادامه در صفحات و بندیدسته ایجاد نحوه به مربوط توضیحات

 

 ند:شومی داده شرح اصلی نوار راست سمت هایآیکون سایر ادامه در

 (F9 یانبرم ید)کل    است. صفحات چرخشی حرکت سازیفعال برای شی:چرخ حرکت  

 (ctrl+L)کلید میانبر  .باشدمی صفحه یک در هادوربین تصویر چیدمان هایحالت انتخاب برای چیدمان:  

 تغییر و دوربین جابجایی تغییر، دوربین، کردن اضافه و حذف از اعم کاری فضای چیدمان تغییر برای طراحی: 

  شود:می داده نشان قرمز رنگ به آیکون این باشد فعال طراحی که زمانی است. شده تعبیه هادوربین تعداد

 کند.می فراهم نمایشگر هر برای هادوربین یدمانچ بازخوانی امکان بازخوانی: 

 گزینه این انتخاب با .باشدمی صفحه تمام و هانداز حداکثر صورت به دوربین تصاویر نمایش برای صفحه: تمام 

 :( F11)کلید میانبرشودمی داده نمایش زیر تصویر مطابق کار فضای
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 بازگشت. قبل حالت به و نموده کوچک را کاری فضای توانمی  آیکون انتخاب با

 :دهدمی نشان را ماوس حرکت برای مختلف یهاحالت اصلی نوار چپ سمت  

  (F3)کلید میانبر  ماوس آزاد حرکت حالت   

 (F4)کلید میانبر  .رودمی کار به PTZ هایدوربین در تصویر موقعیت تغییر برای  

  اپتیکال( )بزرگنمایی .دشومی بزرگنمایی تصویر ،ماوس توسط انتخابی ناحیه در حالت، این انتخاب با  

 (F5)کلید میانبر 

)درصورت قابلیت  ین را به آن سمت حرکت دادلنز دورب،  میتوان با بردن اشاره گر ماوس به هرنقطهرا دوربین و 

 (دوربین موجود برروی
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 (F6)کلید میانبر  .دشومی نماییبزرگ دیجیتال بصورت تصویر تصویر، روی کلیک با و گزینه این انتخاب با  

 

 به ادامه در است. دوربین کنترل و زمانی آرشیو کردن فعال برای اصلی نوار بعدی بخش همچنین

  شود.می پرداخته هریک هایویژگی تشریح

 

 تصویر زیر در ویدیو Timeline آرشیو، زمانی خط گزینه انتخاب با (F7)کلید میانبر  . :آرشیو زمانی خط  

 است: زیر تصویر مطابق عملیات برخی انجام و تصاویر آرشیو مشاهده برای زمانی خط         .دشومی داده نمایش

 

 در شود.می مشاهده ویدیوها آرشیو روی بر گوناگون هاییعملیات انجام برای دیگری تنظیمات زمانی خط این زیر در

 پردازیم.می بخش این در هاگزینه از هریک بررسی به ادامه

 را آرشیو یدتوانمی پایین قسمت در .دشومی داده نشان زرد رنگ به آرشیو نوار باشد، ضبط حالت در دوربین اگر

 به آنرا تصویر سرعت برابر 128 حداکثر با یدتوانمی بزنید، جلو یا عقب به آنرا پایین نوار از استفاده با و کنید مشاهده

 .نمایید منتقل جلو یا عقب

 افزارنرم آرشیو با کار برای که متفاوتی هایابلیتق روبهرو تصویر در

 این سطر در است. شده داده نشان است شده گرفته نظر در شیردال

 . کردن دارنشان چون: هاییفعالیت چپ سمت از ترتیب به یرتصو

. )کلید زمانی بازه ابتدای تعیین ،(Ctrl+E. )کلید میانبرکردن دانلود ،شده ضبط ویدیو از بخش( (Ins)کلید میانبر 

Ctمیانبر rl Ct)کلید میانبرزمانی بازه انتهای تعیین ،( ’]’+ rl )کلید شده تعیین بازه کردن پاک ،( ’[’+

Ctیانبرم rl Ct)کلید میانبر تصاویر همزمانی و ( ’\’+ rl +T )است پذیر امکان چیدمان، یک در متفاوت هایدوربین. 
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)کلید گرددمی باز زنده حالت به تصویر اول آیکون روی کردن کلیک با چپ: سمت از ترتیب به نیز دوم رسط در

Ct)کلید میانبرکندمی باز را تقویم آیکون ندومی ،(ENDمیانبر rl +G) را شده ضبط روزهای به بازگشت امکان که 

 و ( F2)کلید میانبرنمود تهیه دوربین ویدیو از ایلحظه تصویر توانمی آیکون نسومی انتخاب با ،کندمی فراهم

Ct)کلید میانبر شده گرفته یهاعکس که فولدری آیکون چهارمین rl +F2)در .کندمی باز را ندشومی ذخیره آن در 

 پردازیم:می آیکون هر کامل شریحت به ادامه

 بخش در .کنید پیوست آرشیو از لحظه همان به کوتاه یادداشت یک یدتوانمی آیکون این روی کلیک با  نشان:

 مورد کلمه که صورت بدین کنید. پیدا را شده ایجاد نشان محل سریعاً شده، انتخاب عنوان درج با توانیدمی «فیلتر...»

 در کلمه این کردن پیدا درصورت بزنید، را «بعدی» یا «قبلی» هایگزینه سپس و بنویسید «تر...فیل» بخش در را نظر

)کلید  «بعدی» و «قبلی» هایگزینه از استفاده با ید.شومی منتقل نظر مورد محل به هانشان میان

Ctمیانبر rl +left/Right )کنید. مشاهده وجود درصورت نیز را بعدی موارد توانیدمی 

 از استفاده با را نظر مورد بازه باید آن انتخاب از پیش اما است آرشیو از قسمتی دانلود جهت آیکون این دانلود:   

 را شده ضبط ویدیو        انتهای و       ابتدا باید آرشیو از بخشی کردن دانلود برای نمایید. تعیین بعدی، هایآیکون

 داده نمایش زیر تصویر مطابق جدید پنجره تا کنید کلیک   روی خرآ در و انتخاب رنگ نارنجی هایقسمت از

 شود:

 

 دهد:می نشان را نمایید دانلود خواهیدمی که فایلی به مربوط تنظیمات پنجره این
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 :انکودر

 است: زیر موارد شامل که است افزارنرم خروجی فایل کدک و فرمت نوع تعیین «انکودر» قسمت 

o  کندمی ذخیره خروجی عنوان به را است شده ذخیره که صویریت همان «اصلی» گزینه. 

o  گزینه انتخاب با JPEG اکثر حد و 10 حداقل که کنید انتخاب دلخواه به را تصویر کیفیت یدتوانمی 

 .باشدمی 100

o  بعدی گزینه H.264 کندمی فراهم را تصویر بیتی نرخ تغییر امکان که باشدمی.  

o  شودیم یرهذخ یزامکان ضبط صدا داشته باشد، صدا ن ین، اگر دورب«اصد» ینهبا فعال کردن گز. 

o  داده  یشپوشانده شده است، نما هایزکه در آنال یراز تصو یقسمت« حذف پوشش» ینهبا فعال کردن گز

 .باشدیفعال نم «یاصل» ینهکه البته با انتخاب گز شودیم

 نگارش:

 بیافزایید: شده ذخیره تصاویر روی بر متنی زیر، موارد از کی هر انتخاب با یدتوانمی «نگارش» قسمت در

o یمخف» گزینه انتخاب با و دشومی داده نشان تصویر روی نگارش ،«رونویسی» گزینه بانتخا با» 

 .شودیمها نشان داده ننگارش

o دهد.نام: نام دوربین را روی تصویر نمایش می  

o دهدینشان م یرتصو یرا رو یدیوزمان: زمان ضبط و . 

o دهدینشان م یرتصو یمتن: متن دلخواه نوشته شده را رو. 
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 روجی:خ

 AVI, MKV, MP4 هایفرمت میان از انتخاب را خروجی فایل فرمت یدتوانمی نیز «خروجی» قسمت از

 کنید. تعیین حافظه روی شده دانلود فایل شدن ذخیره مسیر «خروجی فایل» بخش در و کنید انتخاب

  زمانی: بازه

          باشدمی پایان لحظه تا و شروع لحظه از کنیم؛می دانلود که است ویراتص از ایبازه همان نیز «زمانی بازه» قسمت     

 از استفاده با و آرشیو منو از ستیدتوانمی )همچنین .کنید وارد را کدام هر ساعت و تاریخ باید که

 کنید(. تعیین را بازه این است شده داده توضیح قبال که  هایگزینه

 «دانلود مدیریت» قسمت در شود. آغاز ویدیو دانلود تا کنید کلیک «دانلود» گزینه روی تنظیمات اتمام از بعد

 .نمایید مشاهده را خود یهادانلود وضعیت یدتوانمی

 ند:شومی مشاهده زیر جدول در هادوربین تصویر دانلود درهنگام احتمالی یکدخطاها

 ـــرحشــــــــــ کد

 خطای نامشخص -99

 خطای ارتباط با سرور -98

 خطا در ایجاد فایل -97

 (RAMسازی فایل )مانند کمبود اندازی پروسه ذخیرهخطا در راه -96

 خطا در تبدیل یا ذخیره کردن فایل -95
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 نمایید. حذف را شده( داده شرح روش )به شده تعیین بازه توانیدمی آیکون این روی کلیک با ه:باز کردن پاک  

 را چیدمان در موجود هایدوربین تمام زمانی خط توانمی گزینه این انتخاب با نمایشی: هایدوربین همزمانی  

  نمود. همزمان

 شد. خواهید بازگردانده یدیوییو تصاویر زنده پخش به آیکون این انتخاب با زنده: پخش  

 آنها در که روزهایی تقویم، این در .دشومی داده نمایش تقویم پنجره گزینه این انتخاب با زمان: و تاریخ  

 زمانی خط روز هر انتخاب با د.نشومی مشخص قرمز رنگ به (زیر تصویر )مطابق است شده ضبط دوربین تصاویر

 نمود. مشاهده ایلحظه صورت به را زمان آن در شده ضبط تصویر تمام توانمی و هکرد رجوع خاص روز آن به آرشیو

 

 سمت فلش با .دشومی مشاهده ساعته 24 بصورت به آرشیو جستجوی ساعت ،تقویم باالیی قسمت در همچنین

 نمایید. عهمراج خود نظر مورد روز از خاصی زمان به و داده تغییر را ثانیه و دقیقه ساعت، یدتوانمی راست

 دریافت پاسخ نامعتبر از سرور -94

 عدم دریافت پاسخ از سمت سرور -93
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 .دشومی ذخیره و تهیه تصویر یک ایلحظه ویدیو تصویر از آنی صورت به گزینه این انتخاب با عکس: ذخیره 

 .دشومی داده نمایش شده ذخیره آنی تصاویر پوشه گزینه این انتخاب با ها:عکس پوشه 

 است: تغییر قایل و دهدیم نشان را آرشیو دادن نشان مقیاس نیز زیر تصویر مطابق راست سمت قسمت

 

 دوربین کنترل پنل :  

 ( F8 )کلید میانبر             

 بخش یک اصلی نوار از گزینه این انتخاب با .باشدمی PTZ یهادوربین کنترل برای نیز دوربین کنترل بخش

می توان دوربین را به چپ در این قسمت دشومی داده نمایش هادوربین تصاویر پنجره پایین زیر، تصویر مطابق جدید

 .تغییرداد  (Alt+Down/Upو یا به باال و پایین)کلید میانبر ( Alt+Left/Right  و راست)کلید میانبر

 

 دهید. تغییر را تصویر موقعیت یدتوانمی که است پنل یک همانند راست سمت قسمت

 بدست را نظر ردمو موقعیت آن، به نسبت و کنید فرض تصویر مرکز را پنل این وسط نقطه

 هر که بطوری کندمی مشخص را تصویر موقعیت تغییر سرعت راست سمت اسکرول آورید.

 و ( Alt+PgDn )کلید میانبرکمتر آن تغییر سرعت باشد پایین سمت به اسکرول چقدر

 آن رتغیی سرعت ( Alt+PgUp )کلید میانبرباشد باال سمت به اسکرول چقدر هر برعکس و دشومی بیشتر آن دقت

 (Alt+Home )کلید میانبریا حتی به سرعت نرمال بازگشت  دشومی کمتر آن دقت و بیشتر
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 :است دوربین فوکوس و زوم تغییرات به مربوط بعدی قسمت

 (’=‘ +Ctrl )کلید میانبر (Zoom  in) تصویر بزرگنمایی :  

 ( Ctrl+ 0 )کلید میانبر گردد.برمی اولیه حالت به تصویر :  

 (’-‘ +Ctrl )کلید میانبر (Zoom  out) تصویر وچکنماییک :  

 (’=‘ +Alt )کلید میانبر .کندمی فوکوس را نزدیک فاصله :  

 (’Alt+ ‘0 )کلید میانبراتوماتیک فوکوس :  

 (’-’ +Alt)کلید میانبر .کندمی فوکوس را دور فاصله :  

 (’=‘ +Ctrl+Alt )کلید میانبر یک(تار یهامکان )در .کندمی باز را دوربین دیافراگم :  

 ’Ctrl+Alt+ ‘0 ))کلید میانبر گیرد.می انجام اتوماتیک بصورت دیافراگم تنظیم :  

 (’-‘ +Ctrl+Alt )کلید میانبر   نور( پر یهامکان )در بندد.می را دوربین دیافراگم :  
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 باالیی نوار در .باشدمی دوربین یهاچرخش به مربوط پایینی نوار و هاموقعیت به مربوط باالیی نوار ،بعدی بخش در

p1 تا p8کلید میانبر( Ctrl+1-8 ) هاآن از کدام هر روی کلیک با و اندشده تعیین پیش از که هستند هاییموقعیت 

 به تصویر روی کلیک با شد. خواهید منتقل نظر مور موقعیت به نوار گردد.برمی اولیه موقعیت

 روی کلیک با و اندشده تعیین پیش از که هستند هاییچرخش (Ctrl+Alt+1-8 )کلید میانبر t8 تا t1 نیز وسطی

و در آخر برای دشومی متوقف چرخش روی  کلیک با و .کندمی آن اجرای به شروع هرکدام

تصویر شماره الگوهایی هستند که از پیش تعیین شده اند. که با کلیک برروی  (Ctrl+Alt+1-8) 8 تا1الگو شماره 

ابتدا برای تعریف هریک از موارد باال کافی است  .(” ’ ”+Ctrl+Alt)حالت الگو متوقف می شود

بعد از انتخاب حالت مورد نظر  دوربین را در موقعیت مورد نظر قرار داده و سپسکلیک کرده  برروی ایکن 

  کلیک کنید.  بر بروی   دوربین 

 

 هادوربین نمایش پنل

 

 .دشومی داده نمایش هادوربین تصاویر ،است شده انتخاب اصلی نوار از که چیدمانی با هاوربیند ،نمایش پنل در

 از نیز دوربین پیرامون محیط صدای تصویر روی کردن کلیک با باشد، داشته صدا خروجی دوربینی اگر همچنین

برای  . .باشد میکروفون به مجهز دوربین است الزم صدا دریافت برای است بدیهی .دشومی پخش کالینت طریق

 استفاده کرد. (ctrl+PgUp/PgDnحرکت و تعویض بین دوربین می توان از کلیدهای میانبر )
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 داد: تغییر زیر موارد از استفاده با را هاآن تنظیمات توانمی تصاویر از کدام هر روی کردن کلیک راست با

  ... به ارسال

 تصویر .نمایید ارسال دیگر کاربران به پیغام یک با همراه را نظر مورد دوربین یرتصو توانیدمی گزینه این انتخاب با

 است. مشاهده قابل اعالنات بخش در نیز پیغام و دشومی داده نمایش مقصد کاربر پنل روی

 شود پاک

 دوربین کامل شدن پاک باعث گزینه این که است ذکر به الزم .کندمی پاک چیدمان از را شده انتخاب دوربین 

    (Del)کلید میانبر  .کندمی حذف چیدمان از را آن نمایش تنها و دشومین هادوربین لیست از
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  شود پاک هاپنجره همه

 ذکر به الزم .ندشومی پاک چیدمان از را هادوربین تمام گزینه این انتخاب با

 دشومین هادوربین لیست از هادوربین کامل شدن پاک باعث گزینه این که است

 ( shift+Del)کلید میانبر .کندمی حذف چیدمان از را هاآن نمایش تنها و

 

 نمایش نحوه

 دارا را کشیده و متناسب حالت دو که است تصویر نمایش نحوه تعیین برای 

 .باشدمی

 تلفیق کیفیت

 هر یعنی دارد؛ عکس رابطه سیستم بازده با که است تصویر کیفیت تنظیم برای 

 سه در تصویر کیفیت شد. خواهد کمتر سیستم بازده باشد بیشتر یتکیف چقدر

 است. شده تعبیه افزارنرم در باال و متوسط پایین، گروه:

  زنده پخش انتخاب

 رزولوشن کم، رزولوشن سایزکوچک، خودکار، چون: مواردی شامل و باشدمی که است تصویر رزولوشن تغییر برای

 .دشومی 2 و 1استریم باال،

  است: زیر مجزای یهابخش دارای که است بیندور تنظیمات به مربوط بعدی شبخ

 دوربین اطالعات

 ضبط، عمومی، چون: یموارد شامل که دوربین خود به مربوط کلی اطالعات «اطالعات...» گزینه انتخاب با

 داده نمایش زیر تصویر مطابق است، پشتیبانی و پوشاندن رویدادها، چرخش، موقعیت/ آنالیزها، ها،استریم

 :( Alt+Enter)کلید میانبر دشومی
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 عمومی مشخصات

 داده نمایش زیر تصویر مطابق جدید پنجره یک گزینه این تخابان با

 مشخصات سایر و پی آی آدرس نام، یدتوانمی پنجره این در .دشومی

  نمایید: ویرایش و مشاهده را دوربین عمومی

 کدسریع:  

 نمایش پنل در یدتوانمی بفرد منحصر و دلخواه شماره یک تخصیص با

 اضافه )چیدمان( نمایش صفحه در سریع بصورت را دوربین این هادوربین

 در شماره، تخصیص از پس که صورت بدین شود. داده نمایش تا کنید

 مورد شماره و کنید کلیک خالی بخش یک در هادوربین نمایش صفحه

 دوربین تصویر بزنید. را Enter سپس و (دشومین داده نمایش شدهتایپ )شماره کنید تایپ کیبورد روی از را نظر

  .دشومی داده نمایش
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 هاآنالیز 

اما  د،باشی آن مصرف زمان و منابع میکنند که نتیجهزیادی ویدیو تولید می حجمهای نظارت ویدیویی سیستم

د و رفتارهای نروتیجه رخدادهای امنیتی از دست میدر ن .شوندبیشتر این ویدیوها هرگز مشاهده یا بازبینی نمی

ها به صورت گسترده توسط توسعه شوند. این چالشرویداد امنیتی شناسایی نمی مشکوک به منظور جلوگیری از بروز

 اند.برطرف شدهآنالیزهای تصویری 

بررسی  را دندهصحنه رخ میکاربردی هستند که به صورت اتوماتیک جزییات اتفاقاتی که در  ابزارهای ،آنالیزها 

مشخصات و همچنین  هادر ویدیوموجود  ءها و دیگر اشیااشخاص، ماشینبرای تشخیص  . این آنالیزهاکنندمی

گیری در مورد اینکه این اطالعات برای تصمیم در ادامه. گیرندمیها در صحنه مورد استفاده قرار آن یو حرکت یظاهر

بخش امنیت قرار بگیرد یا خیر و هم چنین  کارشناسباید مورد توجه  ءاز این اشیا هریکعملیات انجام گرفته توسط 

 .شود، استفاده میرویدادگیری در مورد شروع ضبط تصمیم

 :شودمزایای زیادی دارند که شامل موارد زیر می آنالیزها 

 هاینیازمندی و شبکه بار کاهش باعث که شوندمی فرستاده شبکه در کمتری ویدیوهای :هاکاهش هزینه 

 .شودمی شبکه

 :توانندمی اپراتورها و شودمی ترآسان شده ضبط ویدیوهای در جستجو و مانیتورینگ کاهش زمان 

 .ریت کنندمدی را بیشتری هایدوربین

 مانیتورینگ اتوماتیک ویدیو برای رویدادهای امنیتی باعث جلوگیری کردن از هرگونه  :کارایی بهتر

 .گیرددر نتیجه عکس العمل در برابر آن بهتر صورت می شود وخرابکاری می

 د و در نشوها یکپارچه میبدست آمده از سایر سیستمهای ادهد ها:برای کسب و کار افزوده ایجاد ارزش

توان با استفاده از مثال می برای. شودحاصل می هاهای بهتر و کارآمدتری برای کسب و کارحلنتیجه راه

های مختلف یک فروشگاه در شعبهحاضر مشتریان و ترکیب مشاهدات متفاوت،  تصویریهای نظارت سیستم

 یافت.تر از وقایع دستکاملیک دید  بهو شمارش نمود را 
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روشهای پردازش تصویر برای تحلیل و بررسی و  می توان از بهره گیری بیشتر از تصاویر دوربینهای مداربسته یبرا

ه های خاص استفاده کرد به این منظور در نرم افزار شیردال از آنالیز پردازش همچنین تصمیم گیری درمورد سوژ

 تصویر برای کمک به تجزیه و تحلیل تصاویر دوربین استفاده شده است.

 .دشومی استفاده بخش این از گمشده اشیاء و مجازی فنس حرکت، تشخیص مانند دوربین تصاویر آنالیز تعریف برای

 سه پارامترهای توانیدمی پنجره این در .دشومی داده نمایش زیر تصویر مطابق جدید پنجره یک گزینه این انتخاب با

 نمایید: ویرایش و تعریف را گمشده اشیاء و مجازی فنس حرکت، تشخیص آنالیز نوع
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  :حرکت یصتشخ

دوربین را تشخیص داده  ناحیه دیدکند تا هر گونه حرکت در کمک می تهدوربین مداربس سیستم تشخیص حرکت به

 .و اقدامات بعدی را انجام دهد

 تواند مفید باشد؟سیستم تشخیص حرکت چگونه می

شود مقدار فضای هارد دیسک که جهت ضبط تصاویر دوربین باید ها از حد معینی بیشتر میزمانی که تعداد دوربین

مدار بسته باعث های روزی تصاویر دوربینکند. ضبط شبانهاهمیت بیشتری پیدا می ،یه شودروی دستگاه ضبط تعب

دستگاه ضبط شوند و این موضوع باعث  دیسک اهمیت روی حافظه هاردد که مقدار زیادی از تصاویر بیوشمی

. همراه خواهد داشتبه  دردسرهای زیادی ویدیوهای ضبط شده یجستجو اینعالوه بر  ود.شنارضایتی مشتریان می

یکی  .های نظارت تصویری به فکر راه حل بیفتندتا تولیدکنندگان در حوزه سیستم ه استباعث شد هاادامه این روند

باشد که امروزه تقریبا مداربسته می هایدوربین در تشخیص حرکت در استفاده از تکنولوژی هوشمند ،از این راهکارها

 .کنندمیها از آن استفاده دوربین تمام

 «تصویر تشخیص» روی تصویر چپ سمت منو در ابتدا که کنید عمل اینصورت به حرکت تشخیص کردن آنالیز برای

 ناحیه این شود. ایجاد تصویر روی ناحیه یک تا کنید انتخاب را «جدید محدوده» بخش این در سپس و کنید کلیک

 کمترین» شبخ این منوی در چپ سمت در حال دهید. قرار نظر مورد محل در و تغییر خواهیدمی که شکلی به را

 و دهید تغییر خود دلخواه اندازه به را «حساسیت» میزان و است تصویر در تغییر کوچکترین دهندهنشان که «اندازه

 نمایید. فعال را آنالیز این «عالف» گزینه انتخاب با نهایت در

  :مجازی فنس

شناسایی ورود غیر مجاز به یک ساختمان یا منطقه طراحی شده است. ، سیستمی است که برای فنس مجازیقابلیت 

های تجاری، صنعتی و نظامی برای محافظت در برابر سرقت، خرابکاری یا ورود غیر مجاز ها در مکاناز این سیستم

و مدیران را ثبت کرده شده های رخ داده ها اطالعات مربوط به رویدادشود، معموال این سیستمافراد استفاده می

توان به موارد زیر این سیستم در اماکن مختلف می موجودکنند. از جمله مزایای اماکن را از وقایع مهم با خبر می

 :اشاره نمود

https://iransecurity.info/cctv/
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 های امنیتیشناسایی مشکالت با استفاده از سیاست 

 مستندسازی تهدیدات موجود 

 جلوگیری از نقض قوانین امنیتی 

های ی مداربسته، امکان ضبط خودکار فعالیتتصویر نظارت هایسیستم با فنس مجازیهای با ادغام سیستم

های ضد سرقت مانند قفل شدن مزاحمین و خرابکاران فرآهم شده است. همچنین با اتصال این فناوری به سیستم

 .توان امکان کنترل دسترسی بیشتری را برای افراد مختلف فرآهم نمودها میخودکار درب

 کنید کلیک «مجازی فنش» روی تصویر چپ سمت منو در ابتدا که کنید عمل اینصورت به جازیم فنس آنالیز برای

 محلی در را فنس این شود. ایجاد تصویر در مجازی فنس یک تا کنید انتخاب را «جدید فنس» بخش این در سپس

 «فعال» را آنالیز این «تحساسی» و «اندازه کمترین» مقادیر تعیین با و داده قرار  drag & drop با میخواهید که

  نمایید.
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 گمشده: اشیا

 

با تعیین  .شده مبنی بر ایجاد هشداری برای مفقود شدن جسم در محل تحت پوشش دوربین استگم اشیاتشخیص 

مکرراً  آنالیزهایی مشخص این در زمان، شدهتنظیم حساسیت برای تشخیص جسم گممحدوده مورد نظر در تصویر و 

ناحیه دید تردد در  شود. باید در نظر داشت که این هشدار با افزایشنتیجه به صورت هشدار اعالم می و شودمیانجام 

وی بخشی از تصویر که اهداف به صورت پراکنده هستند، رتواند یابد. این قابلیت فقط مینیز افزایش می دوربین

ساده و عاری از هرگونه پیچیدگی و  یدبا ، محیطیابی به دقت باال در تشخیصدستاعمال شود. درنتیجه برای 

 شلوغی تردد باشد.

 محدوده در( مشخص زمانی در) رهاشده اشیا به بودن حساس معنی به رهاشده اشیا تشخیص ،تعریف باال برخالف

سایر  تشخیص، صورت در. شودمی اعالم رهاشده وسیله برای هشدار تشخیص، از است. پس تصویر از شده مشخص

شده به این صورت عمل گم اشیا تشخیص. شوند فعال تواندو آالرم نیز می ضبط رویداد روعش نظیر اقدامات

 را شی جاییجابه از محدوده انتقال یابد، این آنالیز بیرون به شده تعریف محدوده داخل از جسمی اگر که کندمی

 .نمایدمی اجرا را الزم دستورات و کرده آنالیز

 و کنید کلیک «جامانده با گمشده شی» روی چپ سمت منوی در ابتدا تصویر در دهگمش اشیاء کردن آنالیز برای 

 و دهید قرار نظر مورد محل در را جدید ناحیه .شود ایجاد جدیدی ناحیه تا کنید انتخاب را «جدید محدوده»

 نمایید. «فعال» را آنالیز و تعیین را «هشدار تاخیر» و «حساسیت» ،«اندازه کمترین» پارامترهای
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 رد:یگمی انجام «هشدار تاخیر» طریق از گمشده یا جامانده اشیاء تفکیک **

 باشد.می گمشده اشیاء آنالیز یعنی ثانیه( 10 از کمترمثال ) باشد کم اگر هشدار تاخیر زمان 

 باشدمی جامانده اشیاء آنالیز یعنی ثانیه( 10 از بیشترمثال ) باشد زیاد اگر هشدار تاخیر زمان 

 دهید. قرار اجرا حالت در و ذخیره را شده تعریف آنالیزهای تمام «تایید» گزینه انتخاب با نهایت در
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 بینردو موقعیت/چرخش

 به کرده، کلیک راست نظر مورد تصویر روی باید شده تعیین پیش از هایچرخش و هاموقعیت تعیین و تعریف برای

 در که دشومی داده نمایش زیر تصویر مطابق جدید رهپنج گزینه این انتخاب با بروید. ...« موقعیت/چرخش» بخش

 نمایید: ویرایش یا تعریف را نظر مورد هایموقعیت توانیدمی آن

 

 هاموقعیت قسمت در کنید مشخص را آنها چرخش و موقعیت یدتوانمی ، PTZ یهادوربین برای تنها که نمایید توجه

 و شده داده نشان تصویر در دوربین موقعیت کردن تنظیم با که نیدک تعریف دوربین یک برای موقعیت چند یدتوانمی

 دهید، تغییر را شده تعریف موقعیت یک بخواهید اگر دهید. انجام را کار این یدتوانمی «جدید» روی کردن کلیک

 حذف رایب «حذف» گزینه  نمایید. انتخاب را «ذخیره» و داده انتقال جدید موقعیت به را تصویر کنید کلیک آن روی

 است. شده تعبیه نظر مورد حالت

 قسمت این در چرخش یک ایجاد برای کنید. تعیین را هادوربین چرخش یدتوانمی نیز «دوربین چرخش» قسمت در

 یجدید پنجره تا کنید کلیک آن روی سپس شود، ایجاد جدید چرخش یک تا نمایید انتخاب را «جدید» گزینه
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 پنجره، همین نمودن باز و «ویرایش» انتخاب با میتوانید همچنین .شود باز آن تنظیمات برای زیر تصویر مطابق

 نمایید: ویرایش را قبلی هایچرخش

 

 اضافه پنجره این در موجود جدول به سطر یک «جدید» انتخاب با

 روی بر کلیک با است. انتظار و سرعت موقعیت، دارای که دشومی

 تغییر را فرض پیش مقادیر یدتوانمی جدول این هایخانه از یک هر

 موقعیت به قبلی موقعیت بین چرخش سرعت سرعت، ستون دهید.

 بر انتظار زمان مدت نیز انتظار سطر و کندمی مشخص را جدید

 تعداد به .کندمی مشخص را جدید موقعیت یک در ثانیه حسب

 خود چرخش یک در دوربین خواهیدمی که ییهاموقعیت نظر مورد

 انتخاب را «تایید» نهایت در و نموده اضافه را نماید اجعهمر هاآن به

 که باشدمی چرخش یک ایجاد از اینمونه روبهرو تصویر .کنید

  است. موقعیت چهار دارای

 ضبط

 اگر هاآنالیز در که است یزمان مدت «ضبط پیش» .دشومی استفاده قسمت این از دوربین تصاویر ضبط کنترل برای

 .باشدمی رویداد آن از بعد کردن ضبط زمان مدت نیز «ضبط پس» و کندمی ضبط نیز را آن قبل هدبد رخ رویدادی

 شود. مشخص باید «ولوم» قسمت در باید شده ضبط ویدیوهای نگهداری برای سازیذخیره فضاهای از یکی
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خصیص زمان ذخیره سازی برای ت.دشومی ذخیره جایی هیچ دوربین تصاویر یعنی باشد [هیچ[ آن مقدار که درصورتی

برحسب روز « مدت آرشیو» مجزا به ازای هردوربین باید درقسمت 

 مشخص گردد.

 دوربین زمانی چه که کنید مدیریت یدتوانمی «ضبط نحوه» قسمت در 

 تصاویر زمان هر در و همیشه «دائم ضبط» کند. کردن ضبط به شروع

 را تصاویر شده مشخص مواقع در «ریزیبرنامه» گزینه ،کندمی ضبط را

 به بسته چپ سمت منو از توانیدمی را هارویداد این که کندمی ضبط

 بندیزمان یک تخصیص با یدتوانمی همچنین .کنید انتخاب شرایط

 در .دهد انجام را ضبط هاییزمان چه در دوربین که کنید مخشص

 .کرد نخواهد ضبط به شروع وقت هیچ نیز «خاموش» گزینه حالت

 

 ریماست

  را هرکدام به مربوط تنظیمات یدتوانمی که دشومی انجام قسمت این از دوربین یهااستریم مدیریت

 :دهید تغییر

 داد: تخصیص را هااستریم از یکی توانمی هاگزینه از کدام هر برای

 است. زنده پخش تصویر کیفیت کوچک، سایز و کم رزولوشن ،باال رزولوشن از منظور 

 است. تصویر ضبط برای دوربین یهااستریم از یکی بانتخا ،ضبط 

 بگیرد. انجام تصویر یهاآنالیز استریم کدام روی که کنیممی انتخاب آنالیزها  در 
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 تصویر دوربین از مستقیم برداریم را آن تیک اگر و دشومی گرفته سرور از تصویر سرور، انتخاب با  

  .دشومی گرفته

 تیک زدن با TCP، پروتکل TCP پروتکل از اینصورت غیر در و دشومی استفاده UDP تصویر دریافت برای 

 .دشومی استفاده 

 انجام پخشی تک بصورت اینصورت غیر در و پخشی چند بصورت تصویر دریافت «پخشی چند» انتخاب با 

 چند» تیک نظر مورد یهادوربین برای و کنید مشخص چندپخشی پیآی یک باید اینکار برای گیرد.می

 بزنید. را «پخشی

 می پردازیم: ی است که به تعریف هرکدام  درادامهسایر: شامل بخشهای متعدد 

 

 
 

 دریافت ازسرور:  

از دوربین استفاده ویر اتص در غیر اینصورت  می باشد سروراز  بودن این گزینه به منزله دریافت تصاویرفعال 

 می شود

 :چندپخشی سرور 

را فراهم  که برای ارتباط با سرور توسط چندین کالینت (MULTICASTاین گزینه همان مالتی کست)

مصرفی میگردد.بدیهی است استفاده از این ویژگی نیازمند فراهم بودن  پهنای باندافزایش می کند که باعث 
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 UNICASTبستر سخت افزاری شبکه و تنظیمات سوییچ ها و روترها است درغیراینصورت از پروتکل 

 استفاده می شود.

 دریافت دائم:

اینکه کالینت درخواست شده باشد یا نه توسط سرور دریافت می شود.با توجه به  تصویر دوربین صرف نظر از

 باعث افزایش ترافیک شبکه می گردد بصورت پیش فرض غیرفعال است. فعال کردن این گزینه

  ارتباطTCP: 

 UDPغیر اینصورت از پروتکل  ویر ویافت تصدربرای   TCPفعال بودن به معنی استفاده از پروتکل  

 استفاده میشود

 :چند بخشی دوربین 

قابلیت  فعالسازی مالتی کست برای دریافت تصویر دوربین است که مستلزم دارا بودن شرایط  سخت  

 افزاری است.

 :بافردریافت / نمایش 

ثانیه است ازاین دو گزینه  2برای حذف تیک روی تصاویر می توان با تعریف بافر با زمان دلخواه که حداکثر 

استفاده کرد که بافر دریافت برای حذف تیک روی تصاویر ضبط شده و بافر نمایش برای حذف تیک روی 

 تصاویر زنده استفاده می شود.

  رویداد

 این به .دشومی داده تخصیص هاآن به مربوط عملیات قسمت این در اندشده تعریف دوربین برای که ییهاآنالیز

 مثال برای .دشومی تعریف کدام هر به نسبت العمل عکس هاالیزآن از کدام هر ردیف در زیر، تصویر مطابق که صورت

 تنظیم و چرخش کردن، ضبط مانند) کنید تعریف رویداد آن ردیف در یدتوانمی را )نرم( حرکت برای عملیات

 دوربین(. یهاIO کردن فعال و قابلیت داشتن صورت در موقعیت

IO کدام هر اگر و داد رخ اتفاقی اگر .است دوربین یهاخروجی و ورودی معنی هب I یا O فعال را هاآن باشد، فعال 

 فعال دوربین (O) خروجی پورت اگر صورت این در باشد متصل یسنسور دوربین یک به اگر مثال طور به .کندمی

  افتد.می بکار سنسور باشد
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 پوشاندن

 تصویر از که بخشی حالت این در .دشومی انجام مجاز غیر کاربران دید از تصویر از قسمتی دنپوشان برای گزینه این

 جدید پوشش» روی ابتدا کار این برای بود. نخواهد مشاهده قابل غیرمجاز کاربران توسط است، شده پوشانده که

 تغییر دلخواه به را آن شکل و دهید قرار نظر مورد محل در را ناحیه این شود، ایجاد جدید ناحیه یک تا کنید کلیک

 .دشومی گذاشته پوشش ناحیه این «تایید» و «فعال» گزینه انتخاب با نهایت در دهید.
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 پشتیبانی

 این به باید دوربین کردن ریستارت مانند پشتیبانی عملیات برای

  این برای که کنید ریستارت را دوربین یدتوانمی نمایید. مراجعه بخش

 ریست» و «نرم ریست» انتخاب با همچنین .بزنید را «اندازیهرا» کار

 .نمایید ریست را خود دوربین و افزارنرم  نیز توانیدمی «سخت

 

 هاصفحه

 در کنید. کلیک      روی جدید بندی دسته یک ایجاد برای .کنید مدیریت و ایجاد را هاصفحه یدتوانمی بخش این در

 دسته هر برای سپس .دشومی دهافزو یجدید بندی دسته لیست

 کلیک راست با که کنید اضافه جدید (چیدمان) صفحه چند یدتوانمی

 .دشومی انجام «جدید صفحه» گزینه انتخاب و بندیدسته روی کردن
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 صفحه هر برای .ندارد وجود دسته هر صفحات و بندیدسته تعداد برای محدودیتی هیچ که است ذکر به الزم

 تمام دادن قرار با توانیدمی مثال طور به دهید. انجام کاری فضای اصلی نوار از را آن به مربوط ظیماتتن یدتوانمی

 از بهتری مدیریت دیگر گروه در پارکینگ هایدوربین تمام و گروه یک در را خود اصلی سالن هایدوربین

 کنید. پیدا یدسترس خود نظر مورد دوربین به زمان کمترین در و داشته خود هایچیدمان

 .باشدمین افزارنرم زبان به وابسته هابندیدسته اسم که شود توجه **

 نمایشگرها

  یدتوانمی که باشدمی هانمایشگر کنترل برای قسمت این

 قرار قسمت این در  drag & drop با را هاصفحه پنل در موجود یهاصفحه

 آن مانیتور مایشگرن ،صفحه این چپ سمت مربع یرو کردن کلیک با .دهید

 شد. خواهد اسکرین( )فول صفحه تمام

 

 دانلود مدیریت

 آن روی کردن کلیک با آن اتمام از بعد و دشومی داده نمایش پنل این در گیردمی صورت آرشیو از که دانلودی هر

  .دشومی پاک نظر مورد گزینه آشغال سطل گزینه روی کلیک با .دشومی اجرا
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 یشنهادیپ هایبیت نرخ

 

 زیر جدول قالب در و محاسبه (Mb/s) برثانیه مگابایت برحسب (CBR)ثابت بیت نرخ حالت در هابیت نرخ ادامه در

 است. شده پیشنهاد

 نیاز مورد شرایط به بستگی کل طور به اما باشد. ثانیه در فریم 15 الی 8 بازه در باید فریم نرخ پیشنهادی صورت به

  دارد. کاربران

 

  کدک نوع 

H.264 H.265 MJPEG  تصویرنوع  

0.8 Mb/s 0.5  Mb/s 4 Mb/s D1(4CIF) 

2 Mb/s 1.2 Mb/s 10 Mb/s HD 

4 Mb/s 2.5 Mb/s 20 Mb/s FHD 

5-6 Mb/s 3.5 Mb/s - FHD-PTZ 

6 Mb/s 4 Mb/s - 4MP 

8 Mb/s 4.5 Mb/s - PTZ-MP4 
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 سازیذخیره فضای محاسبه

 

 به باتوجه جدول این است. شده تشریح روز تعداد براساس نیاز مورد سازیذخیره فضای محاسبه جدول بخش این در

 سازیفشرده فرمت با Full HD هایدوربین براساس و فوق در شده بیان «پیشنهادی هایبیت نرخ» جدول اطالعات

H.264، است: گردیده محاسبه 

 Full HDهای تعداد دوربین  

 100 64 32 16 8 مدت زمان ضبط

 TB 0.60 TB 1.120 TB 2.5 TB 3.7 TB 0.5 روز1

 TB 4.1 TB 8.15 TB 16.3 TB 25.5 TB 2.1 هفته1

 TB 8.2 TB 16.3 TB 32.6 TB 50.9 TB 4.1 هفته2

 TB 17.5 TB 35.0 TB 70.0 TB 11.0 TB 9.0 ماه1

 TB 53.0 TB 105.0 TB 210 TB 327.0 TB 26.2 ماه3 

  

محاسبه و بخش  کمان تصویر پردازش شرکت سایت به دلخواه، شرایط در یسازذخیره فضای محاسبه جهت **

 زمان مدت و خود نظر مورد هایدوربین ویژگی تعیین با و نمایید مراجعهدر پشتیبانی  سازیفضای ذخیره

  د.نمایی محاسبه را نیاز موجود فضای سازی،ذخیره

http://kaman.ir/محاسبه-فضای-ذخیره-سازی/
http://kaman.ir/محاسبه-فضای-ذخیره-سازی/
http://kaman.ir/محاسبه-فضای-ذخیره-سازی/
http://kaman.ir/محاسبه-فضای-ذخیره-سازی/
http://kaman.ir/محاسبه-فضای-ذخیره-سازی/
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 خطایابی

تحت شبکه ،  یهانیدورب ریمرتبط با آن )نظ زاتیتجه ایشبکه  دردر جدول زیر مجموعه مشکالتی که احتمال دارد 

افزار شیردال بروز دهد شناسایی و ارائه شده است. همچنین علل بروز هر مشکل و در هنگام کار با نرمو...(  چییسو

خود مشکالت ایجاد شده را  د بررسی قرار گرفته است تا کاربران بتوانندها مورراهکارهای پیشنهادی برای رفع آن

 برطرف نمایند:

 علل مشکالت و راهکارهای پیشنهادی مشکالت احتمالی

 ثابت  (ping)نداشتن پینگ  قطع شدن پی در پی سرور

 نقص و اشکال در کابل شبکه

 )پردازنده، هارد و پهنای باند شبکه( وضعیت سرور بررسی

، واسط IPانتخاب نامناسب دوربین ) بررسی درستی اطالعات  مشکل در اضافه کردن دوربین به نرم افزار

 افزاری و پورت(نرم

 عدم سطح دسترسی کاربر

 دوربین (ping)نداشتن پینگ 

 نادرست بودن نام کاربری و رمز عبور

 افزاری نامناسبواسط نرم

 کل ارتباطی دوربین با سرورمش کند شدن تصویر در نمایش زنده

 مشکل کندی سرور

 مشکل در شبکه داخلی

 کمبود پهنای باند پرش تصویر 

 استفاده از استریم نامناسب
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 استفاده از استریم نامناسب عدم نمایش تصویر در نمایش زنده

 نقص در دوربین

 نادرست بودن نام کاربری و رمز عبور

 سرور مشکل در ارتباط کالینت با

 مشکل ارتباطی دوربین با سرور مشکل در اضافه کردن سرور به نرم افزار

 نادرست بودن نام کاربری و رمز عبور

 عدم سطح دسترسی کابر

 مشکل ارتباطی دوربین با سرور تاخیر در تصویر بروز

 مشکل کندی سرور

 مشکل در شبکه داخلی

 استفاده از استریم نامناسب

 عدم سطح دسترسی کاربر به کاربران تعریف شده عدم دسترسی

 نادرست بودن نام کاربری و رمز عبور

Freeze  نقص و اشکال در کابل شبکه شدن تصاویر چند دوربین 

 بررسی وضعیت سرور)پردازنده، هارد و پهناب باند شبکه(

 مشکل ارتباطی دوربین با سرور

 مشکل در شبکه داخلی

 افزارهای گردان از طریق نرمی دوربینپذیرتاخیر فرمان

 

 

 

 

 

 

 کمبود پهنای باند

 مشکل کندی سرور

 واسط )درایور( مناسب  عدم تعریف
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 حذف شدن آرشیوها عدم دستیابی به آرشیو ضبط شده

 storageخرابی و مشکل در  

 storageعدم دسترسی به 

 storageتغییر تنظیمات 

صورت کامل در یک دوره  پاک شدن تصاویر آرشیوی به

 زمانی خاص

 افزاری برای مدت زمان نگهداری آرشیوتغییر تنظیمات نرم

 کمبود پهنای باند باالتعداد  در مشکل نمایش تصاویر همزمان

 مشکل کندی سرور

 بررسی وضعیت سرور )پردازنده، هارد و پهنای باند شبکه(

نظیمات عدم شناخت کافی از قابلیت های نرم افزار و ت

 دوربین و بهینه سازی آن

 افزاریمشکل در پشتیبانی واسط نرم

 عدم سطح دسترسی کاربر

 عدم پشتیبانی دوربین ازتنظیمات مورد نظر
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 میانبر هایکلید

 کلید میانبر توضیحات

 CTRL+S فضای کاریذخیره 

 F1 راهنمای کار با شیردال

 Alt+f1 افزارنرمالعات جامع طا

 F11 نجره جاریکردن پ م صفحهتما

 F9 چرخش صفحاتنمودن  پخش/متوقف

 CTRL+PGUP در حالت چرخشی قبلیرفتن به صفحه 

 CTRL+PGDN در حالت چرخشی بعدیرفتن به صفحه 

 CTRL+L هانمایش دوربین چیدمانتغییر حالت 

 F3 دشوهای کار با ماوس میباعث عدم انتخاب حالت

 F4 شودمی یله ماوسبوس (PTZباعث چرخش برداری )

 F5 شودمی باعث بزرگ نمایی انتخابی بوسیله ماوس

 F6 شودمی باعث بزرگ نمایی دیجیتال بوسیله ماوس
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 DEL انتخاب شده پاک کردن پنجره

 SHIFT+DEL هاپاک کردن تمام پنجره

 ALT+ENTER دوربینجامع نمایش اطالعات 

 F8 کنترل چرخشی دوربین

 ALT+LEFT حرکت به چپ دوربین

 ALT+RIGHT حرکت به راست دوربین

 ALT+UP حرکت به باال دوربین

 ALT+DOWN حرکت به پایین دوربین

 ALT+PGUP افزایش سرعت دوربین

 ALT+PGDN کاهش سرعت دوربین

 ALT+HOME سرعت نرمال دوربین

 ’=’+CTRL نمایی دوربینبزرگ

 ’-’+CTRL نمایی دوربینکوچک

 CTRL+0 فرض دوربیننمایی پیش بزرگ
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 ’=’+ALT نزدیک دوربین ناحیهتمرکز 

 ’-’+ALT دوربیندور  تمرکز بر ناحیه

 ALT+0 تمرکز خودکار دوربین

 ’=’+CTRL+ALT دیافراگم دوربین باز نمودن

 ’-’+CTRL+ALT دیافراگم دوربین  بستن

 CTRL+ALT+0 رفتن به حالت دیافراگم اتوماتیک دوربین

 ~+CTRL لیه دیافراگم دوربینرفتن به حالت او

 CTRL+1 دوربین 1( PRESETرفتن به موقعیت)

 CTRL+2 دوربین 2( PRESETرفتن به موقعیت)

 CTRL+3 دوربین 3( PRESETرفتن به موقعیت)

 CTRL+4 دوربین 4( PRESETرفتن به موقعیت)

 CTRL+5 دوربین 5( PRESETرفتن به موقعیت)

 CTRL+6 بیندور 6( PRESETرفتن به موقعیت)

 CTRL+7 دوربین 7( PRESETرفتن به موقعیت)
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 CTRL+8 دوربین 8( PRESETرفتن به موقعیت)

 ~+ALT )درحال حرکت( توقف چرخش دوربین

 ALT+1 دوربین1( TOURموقعیت) شروع

 ALT+2 دوربین2( TOURشروع موقعیت)

 ALT+3 دوربین 3( TOURموقعیت)شروع 

 ALT+4 دوربین 4( TOURموقعیت)شروع 

 ALT+5 دوربین 5( TOURموقعیت)شروع 

 ALT+6 دوربین 6( TOURموقعیت)شروع 

 ALT+7 دوربین 7( TOURموقعیت)شروع 

 ALT+8 دوربین 8( TOURموقعیت)شروع 

 ’ ` ’ + CTRL+ALT (PATTERN)هاتوقف الگو

 CTRL+ALT+1 (PATTERN)1شروع الگو

 CTRL+ALT+2 (PATTERN)2شروع الگو

 CTRL+ALT+3 (PATTERN)3شروع الگو
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 CTRL+ALT+4 (PATTERN)4شروع الگو

 CTRL+ALT+5 (PATTERN)5شروع الگو

 CTRL+ALT+6 (PATTERN)6شروع الگو

 CTRL+ALT+7 (PATTERN)7شروع الگو

 CTRL+ALT+8 (PATTERN)8شروع الگو

 F7 رشیوآنمایش خط زمانی 

 F2 (snapshot) گرفتن عکس از تصویر

 CTRL+F2 ذخیره شدهصاویر ت باز کردن پوشه

 INS یوشآر یبررو  (bookmark)درج نشانه

 ”]”+CTRL یخط زمان یبررو ییابتدا یهناح انتخاب

 ”[”+CTRL یخط زمان یبررو ییانتها یهناح انتخاب

 ”\”+CTRL یانتخاب یهناح حذف

 CTRL+E یانتخاب یهناح دانلود

 CTRL+T هایندورب همزمانی
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 -/+CTRL+NUM ط نمایی آرشیونمایی خکوچگ  /بزرگ

 END رفتن به حالت پخش زنده

 CTRL+G نمایش تاریخ و ساعت و روزهای ضبط شده

 CTRL+HOME رفتن به اولین بلوک خط زمانی آرشیو

 CTRL+END رفتن به آخرین بلوک زمانی آرشیو

 CTRL+LEFT نشانه قبلی رفتن به بلوک/

 CTRL+RIGHT نشانه بعدی رفتن به بلوک/

 SHIFT+LEFT/RIGHT عقب /ثانیه به جلو 15پرش 

 ALT+SPACE توقف پخش به عقب/

 CTRL+SPACE توقف پخش به جلو/

 -/+ALT+NUM کاهش سرعت نمایش دوربینافزایش/ 

 *ALT+NUM دوربین درحالت سرعت نرمالنمایش 

 CTRL+T باال نمایش نقشه از

 CTRL+F نمایش نقشه از روبرو
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 CTRL+L نمایش نقشه از چپ

 CTRL+R نمایش نقشه از راست

 CTRL+B نمایش نقشه از پشت

 BACK SPACE به نقشه قبلی رفتن

 CTRL+HOME نقشه اول رفتن به

 CTRL+DEL یءحذف ش

 :1پیوست 

 مشخصات سرور برای نرم افزار شیردال

 دوربین 32پیشنهادی برای راه اندازی  سرورمشخصات  

 fullHD-32 ضبط -کانال 

 Core ix- 4core ازندهپرد

 8 حافظه رم )گیگابایت(

()مگابیت برثانیهکارت شبکه   1x 1000 
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 128 بایت(سیستم عامل )گیگا هارددیسک

)ترابایت( «فول اچ دی» ساز به ازای هرماه باکیفیتذخیره  35  

 

 

 

 

 دوربین 64پیشنهادی برای راه اندازی  سرورمشخصات 

 fullHD-64 ضبط -کانال 

 xeon 6 core ندهپرداز

 8 حافظه رم )گیگا بایت(

(مگابیت برثانیه)کارت شبکه   1x 1000 

 128 سیستم عامل )گیگا بایت( هارد دیسک

)ترابایت( «فول اچ دی» ذخیره ساز به ازای هرماه باکیفیت  70 
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 :2پیوست 

 معماری پیشنهادی شبکه برای راه اندازی نرم افزار شیردال

هایی با گستردگی باال در مراکز متفاوت برای ایجاد یک سیستم جامع افزار شیردال در پروژهاس استفاده از نرمپیشنهادی براس سیستم

افزار و ساختار پیشنهادی، عملیات هر یک از مراکز بطور مستقل و در یک محیط امن و کیفی نظارت تصویری است. با استفاده از نرم

کزی برای نظارت، مدیریت و کنترل فرآهم خواهد شد. افزایش کارایی و امنیت، بهبود پشتیبانی ها به واحد مرانجام و امکان اتصال آن

ها به نسبت خدمات و اطالعات دریافتی از مزایای فنی و عملیاتی، کاهش ناسازگاری، ایجاد و رعایت استاندارد همراه با کاهش هزینه

 استفاده از طرح پیشنهادی است.

های ارتباطی و محلی هستیم، لذا ای نیازمند استفاده از شبکهها اعم از آنالوگ و شبکهنقل و انتقال تصاویر دوربین با توجه به اینکه برای

ها در داخل هر ساختمان و سپس انتقال آن به مرکز/مراکز متفاوت اولین قدم، ایجاد یک شبکه مناسب، امن و مستقل برای دوربین

ها و امور های محلی دوربینها و در عین حال نیاز به پهنای باند مناسب، بایستی شبکهوجی دوربینباشد. با توجه به حساس بودن خرمی

های مداربسته هر اداری از هم مستقل و در عین حال بهم مرتبط باشند. شکل ذیل شمای کلی یک شبکه محلی پیشنهادی برای دوربین

 دهد. ساختمان را ارایه می
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 یشنهادی خصوصیات امنیتی  شبکه   پ

 در طرح شبکه پیشنهادی برای افزایش امنیت اطالعات و تصاویر به موارد ذیل توجه ویژه شده است: 

ها خواهد ها و کنترل مناسب دسترسیها از شبکه اداری و مدیریتی سبب افزایش امنیت شبکه دوربینجداسازی شبکه دوربین (1

 شد. 

تی برای جلوگیری از بروز تداخل و مشکالت ترافیک شبکه از اهمیت زیادی ها از شبکه اداری و مدیریجداسازی شبکه دوربین (2

ها، امکان کاهش برخوردار است. اگر این مهم بخوبی مورد توجه قرار نگیرد، بدلیل تولید تصاویر با حجم باال توسط دوربین

 راندمان در هر دو شبکه وجود خواهد داشت.  

در  Backdoorامکان وجود رت و پایش تصویر و همچنین شواهد معتبر، باید های نظابا توجه به ماهیت امنیتی سیستم (3

ها و قرار گرفتن سرور شیردال برای مدیریت . در طرح پیشنهادی جدا بودن شبکه دوربینها را بسیار جدی گرفتدوربین

 هستند.    تصاویر و کاربران و وجود دیواره آتش، عوامل بازدارنده در مدیریت و کنترل این خطر بالقوه

با عنایت به ساختار شبکه و همچنین امکانات امنیتی شیردال، مشاهده و استفاده از تصاویر دوربین برای کاربران خاص در  (4

 شبکه اداری و مدیریتی میسر است.  

نین امکان اتصال و انتقال اطالعات و تصاویر از راه دور در شبکه دیده شده است. این مهم براساس دیواره آتش و همچ (5

 های امنیتی شیردال بخوبی پوشش داده شده است. قابلیت
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 :3پیوست 

 نامه واژه

AAC 

AAC استفاده آن از نترنتیا در عموماً که باشدیم یصوت یهالیفا فرمت نوع کی «یصوت شرفتهیپ یرمزگذار» ای 

 انواع دارد یکم حجم و باال تیفیک لحا نیع در که باشدیم MP3 یهالیفا یبرا نیگزیجا نوع کی باًیتقر و شودیم

 .باشدمی  ++AACو +AAC آن دیجد

AES 

AES کاربه هاآن خصوصی ماهیت حفظ و هاداده اریرمزنگ جهت که است الگویی پیشرفته، رمزنگاری استاندارد یا 

 دولت توسط هاداده ایمن بندیطبقه شامل بسیاری اهداف با که است محبوب ابزاری استاندارد، این شود.می گرفته

 با متنی هایبلوک که معنا بدان است؛ متقارن رمزنگاری بلوک یک AESد.گیرمی قرار ستفادها مورد متحدهایاالت

 هر آن در که است جاری رمزنگاری الگوی برخالف روش این شوند.می رمزگذاری بیتی( 128) مشخص هایاندازه

 و رمزنگاری فرآیند برای که است مشابهی کلید بیانگر «متقارن» واژه شد.می رمزنگاری لحظه یک در کاراکتر

 .شودمی کارگیریبه پیام یک رمزگشایی همچنین

Bitrate 

Bitrate مانند کننده ضبط زاتیتجه و مداربسته یهانیدورب در یاطالعات صهمشخ از یکی DVR ای NVR است. 

 از یکی Bitrate .شوندیم زین تالیجید یهامشخصه یدارا شوندمی تبدیل تالیجید صورت به یوقت ریتصاو

 و اتاطالع حجم زانیم ریتصو کی Bitrate زانیم است. تالیجید اطالعات زیآنال و انتقال یهامشخصه

 دارد. آن تیفیک با یمیمستق رابطه معموال و کندیم مشخص ار تصویر در رنگی تنوع شامل بصری هایپیچیدگی

 جهینت در و اندازه تصویر، تیفیک کاهش بدون شودیم یسع H.264 مانند شرفتهیپ یساز فشرده یها روش در البته

Bitrate که یریتصو کسانی یسازفشرده با ریتصو دو در اما .دهند کاهش را آن Bitrate احتمال به دارد یباالتر 

 دارد. زین یباالتر تیفیک ادیز

https://itresan.com/?s=AES
https://itresan.com/?s=%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://itresan.com/?s=%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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CBR 

(CBR) Bitrate Constant یا ثابت بیت نرخ یک به یابیدست آن هدف و است بیت نرخ بودن ثابت معنی به 

 هایپیچیدگی و اطالعات میزان از نظر صرف تصاویر تمام باید ثابت بیت نرخ اگر واقع در است. نامتغیر باند پهنای

 شوند.می فشرده بیت نرخ یک با هاآن بصری

CPU 

CPU مخفف Unit Processing Central ادی انهیرا مغز عنوان با آن از که است یمرکز پردازش واحد معنای به 

 است انهیرا از بخش آن واقع در CPU .رودیم شمار به هاآن نیترمهم اما ست؛ین انهیرا یپردازش واحد تنها شود،یم

 دارد. عهده بر را هابرنامه یاجرا و محاسبات اقدامات، که

CODEC 

 به را کدک کار بخواهیم اگر . )Decoder( دیکدر و )Coder( کدر است: کلمه دو از مخلوطی واقع در کدک

 و کدگذاری زی،ساذخیره برای را هاداده از جریانی هاکدک که گفت توانمی دهیم، توضیح ممکن شکل ترینساده

 .کنندمی خارج فشرده حالت از نمایش، یا ویرایش برای نیاز مواقع در و کنند،می )Compress( فشرده

D1 (4CIF) 

CIF)4( 1D مانیتورهای در پخش برای که کندمی ذخیره پیکسل 576 در 704 ابعاد با را مداربسته دوربین تصاویر 

 .رسدمی نظر به مناسب آنالوگ مداربسته دوربین تصاویر ضبط و عریض( هایمانیتور از غیر )به معمولی

Driver 

Driver و کنترل و هستند افزارنرم و افزارسخت نیب واسط که شودمی اطالق افزارینرم به «افرارینرم اندازراه» یا 

 به که را خاصی هایهدستگا Driver درواقع .آوردیم فراهم یانهیبه شکل به را یاانهیرا یهاافزار سخت تیریمد

 شیردال افزارنرم و هادوربین افزارسخت بین واسط درایور واقع در کند.می کنترل و اجرا است، شده اضافه کامپیوتر

 شود.می شناسایی افزارنرم  در دوربین آن توسط که باشدمی
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DVR 

DVR مخفف Digital Video Recorder یهاکننده ضبط است. دیجیتال کننده ضبط دستگاه معنای به 

DVR و دئویو ارسال از قبل را هاآن و کرده ضبط کالیکواس اتصاالت و هاکابل از استفاده با را فشرده ریغ یهالمیف 

 .کندیم کار آنالوگ یهانیدورب با DVR ستمیس کنند.یم فشرده تالیجید گنالیس قیطر از صدا

DWDR 

DWDR زمیمکان از تالیجید نوع WDR در یکینامید بازه .است تالیجید صورت به باال یکینامید بازه همان ای 

 100 حداقل یواقع WDR مکانیزم در مقدار نیا که یصورت در باشدیم بلیدس 70 تا 60 حدود DWDR زمیمکان

 در معموال WDR به نسبت DWDR یسازادهیپ روش بودن ترصرفه به مقرون لیدل به .باشد یم بلیدس

 ادیز نور اختالف اگر اما ،شودیم استفاده DWDR از باشدینم ادیز نور سطح اختالف هک معمولی یهاطیمح

 شود.می توصیه WDR مکانیزم دارد باالیی اهمیت تصاویر تیفیک ای باشدیم

Encoder 

Encoder به دیگری فرمت به فرمت یک از را ویدیوها( و )تصاویر اطالعات که است الگوریتمی یا روش ،دستگاه یک 

 کند.می تبدیل سازیذخیره حجم کاهش و انتقال سرعت افزایش هدف با و حجم کاهش یا سازی استاندارد منظور

 هستند. H.265 و MJPEG، H.264 ویدیویی هایفایل تبدیل در رایج هایفرمت

Failover 

اتمام کار نامعمول یا  اضافی یا معلق دیگر، در نتیجه افزاری یا شبکهسوییچ کردن به سرور، سیستم، عنصر سخت

پروسه ای که به سبب آن کنترل یک سیستم به صورت اتوماتیک به سیستم به طور کل   خطایی در سیستم موجود

 .دیگر یا ثانویه در زمانی که اشتباه یا خطایی در سیستم ردیابی می شود منتقل می گردد

Frame rate 

 را شوندمی داده نمایش زمان واحد در متوالی بطور که تصاویری تعداد .است ریتصو کی یدهندهنشان میفر هر

Frame rate .ثانیه در فریم واحد در معموال که میگویند (fps) آن حس و ظاهر ویدیو کی تیرمیفر شود.می بیان 
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 اریبس تیرمیفر اگر .بود خواهد انهیگراواقع چقدر ویدیو نیا کندیم مشخص که دهدیم قرار ریتأث تحت را ویدیو

 اگر یطرف از .دیرس خواهد نظر به یرواقعیغ ویدیو اتیجزئ ازحدشیب وجود خاطر به م،یکن انتخاب را یباالتر

 .رسدیم نظر به دهیبر دهیبر ویدیو م،یکن انتخاب ینییپا اریبس تیرمیفر

FULL HD 

 به شود.می داده نمایش پیکسل 1080 ارتفاع حداکثر و پیکسل 1920 عرض حداکثر تصویر HD Full فرمت در

 نمایشگر که است عمودی هایپیکسل تعداد حداکثر منظور و شودمی گفته نیز 1080 اصطالحا HD Full  فرمت

 .بکشد تصویر به تواند می

 G711  

Codec 711G 64 تا را صدا گنالیس که باشدیم یصوت یهالیفا فرمت نوع کی Kbps فرکانس .دینما یم فشرده 

 .شودیم گرفته صدا از نمونه 8000 هیثان هر در واقع در که است هرتز 8000 کدک نیا در یبردار نمونه

 G726 

 سازیفشرده Kbps 16 .24 .32 .40 تا را صدا سینگال تواندمی که تفاوت این با باشدمی 726G  کدک مانند

 است. Kbps 32 تا صدا سازیفشرده کدک این از استفاده فرمت ترینمتداول نماید.

GPU 

GPU مخفف Unit ingProcess Graphic روی بر که است سیستم گرافیکی یپردازنده واحد معنای به 

 تصویری یکارها دادن ارائه و پردازش یبرا یکیگراف یپردازنده یواحدها یهایژگیو دارد. قرار گرافیکی هایکارت

 دهیچیپ یهاتمیالگور پردازش در UCP ای یمرکز پردازش یواحدها از کارآمدتر اریبس را هاآن (،یکی)گراف

 ریتصاو با مرتبط اطالعات پردازش آن یاصل فهیوظ یول است وتریکامپ در CPU همانند GPU واقع در است.کرده

 است.
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H.264 

 قرار MPEG4 فرمت مجموعه زیر در که باشدمی ویدئویی فرمت یک H.264 مداربسته هایدوربین سیستم در

 دوربین ضبط هایدستگاه برای معمول طور هب .است کمتری حجم دارای آن به نسبت که تفاوت این با دارد

 دیسک هارد فضای گرددمی موجب ،کم حجم با ذخیره بر عالوه که شودمی استفاده مورد فرمت این از مداربسته

 د.گردمی حفظ رتصاوی اصلی کیفیت همچنین و نمایدمی نگهداری خود حافظه در را بیشتری زمان و شده پر دیرتر

H.265 

 265H. 264 برابر در را بهینه سازیفشرده بیشترینH. دو جدیدتر هایکدک در تقریبا کند.می ارائه کاربر برای 

 حجم قبلی نسل به نسبت کیفیت افت کمترین بدون حتی کاربر شود.می ارائه فایل حجم در را سازیفشرده برابر

 باشد.می نیز یقویتر افزار سخت نیازمند موارد این تمام به وهعال .کنیدمی مشاهده را کمتری فایل

HD 

 صورت به پیکسل 720 و افقی صورت به پیکسل 1280 دقت با را تصاویر بود خواهد قادر کاربر HD فرمت در

  یابد.می فراوانی بهبود مشاهده قابل کیفیت صورت این در که کند مشاهده عمودی

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 

 از پروتکل این شود.می استفاده کالینت و سرور بین هاداده سالار و دریافت، ارتباط، ایجاد برای HTTP از

 با سرور، با کالینت ارتباط کار نحوه .کندمی استفاده کالینت و سرور میان پلی بستن برای  TCP/IPپروتکل

 و رد کالینت و سرور بین اطالعاتی، هایبسته طریق از ها،داده که است ترتیب این به HTTP پروتکل از استفاده

 .شودمی بدل

IP Address 

 شبکه در باید که شودمی داده اختصاص شبکه در دستگاه هر به که است عددی از ترکیبی شناسه یک آدرس پی آی

 ورژن و بیتی 32 ،4 ورژن که است شده تشکیل (6 ورژن و 4 )ورژن ورژن دو از آدرس پی آی باشد. فرد به منحصر

 به معموال بیشتر خوانایی برای را پی آی شود.می استفاده 4 ورژن از اکثرا حاضر حال در که باشدمی بیتی 128 ،6

https://karabama.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-1080p-%d8%8c720p-%d9%88-1080i-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-hd/
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 در که باشند،می شهر یک در هاخانه پستی کد شبیه آدرس پی آی .a192.168.130.25 :نویسندمی مقابل شکل

 نیست. تکراری آنها از کدام هیچ و دارند پستی کد هاخانه همه شهر یک

LVM 

LVM مخفف عبارت Logical Volume Manager یهادستگاه ریو سا وهایدرا سکید نوکسیاست که در ل 

به  آن است. شنیپارت ای سکید ویدرا کیدر عبارت فوق   volumeکند. مقصود از یم تیریاطالعات را مد رهیذخ

تر قابل انعطاف رایآورد که بسیحافظه فراهم م یهاهدستگا یاختصاص فضا بر رو یرا برا یروش LVMتر زبان ساده

ها شنیتواند پارتیم)مدیر دیسک(   volume managerکیمتعارف است. بطور خاص  یبندشنیپارت یهااز برنامه

 ستمیوقفه در س جادیقادر باشند بدون ا ستمیس رانیرا بسازند تا مد یبزرگتر یهاشنیکرده و پارت قیتلف یکدیگر را با

 ها کنند.شنین پارتحرکت داد ایاندازه  رییبه تغ اقدام

MAC Address 

 داده اختصاص دستگاه به سازنده شرکت توسط که است افزاری سخت بیتی 48 بفرد منحصر آدرس یک آدرس مک

 مقابل صورت به مثال برای دهند.می نمایش (16 مبنای ) دسیمال هگزا بصورت معموال را آدرس مک شود.می

 A5-7B-65-CC-F5-A1 شود:می تعریف

MJPEG 

MJPEG یا JPEG Motion و تالیجید یهانیدورب از یبعض هنوز که است یمیقد یهاکدک از یکی 

 Joint Pictue Expertsمعروف گروه همان توسط کدک نیا .کنندیم یبانیپشت آن از یمیقد یهادستگاه

Group  یریتصو کدک که شد داده توسعه JPEG فرمت اسم بودند. داده توسعه را Jpeg یاختصار نام عواق در 

 در بلکه ریتصو هر در تنها نه را مشابه ای یاضاف هایقسمت که دارد را تیقابل نیا استاندارد نیا .است گروه نیهم

 کند. حذف و ییشناسا زین مجاور و مختلف ریتصاو نیب

MPEG 

MPEG مخفف Moving Picture Experts Group صوتی هایفایل فرمت تبدیل در متداول استاندارد یک و 

  است. MPEG-4 هاآن ترینمعروف که است متفاوتی هایروش شامل استاندارد این است. تصویری و
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Multicast 

 به باشد.می Point-To-Multipoint بصورت واقع در که است شبکه در هادستگاه از گروهی به اطالعات ارسال

 پی آی اگر که اندشده داده قرار )چندپخشی( Multicast ارسال برای هاپی آی از خاص هایدسته منظور همین

 شود.می ارسال کاربران از ای دسته به هاداده این باشد، هاپی آی نوع این از مقصد

Multi Volume 

ایجاد فضاهای ذخیر سازی متعدد برای هر دوربین مدار بسته به صورت مجزا را مالتی ولوم گویند.که می توان شامل 

ذخیره سازی براساس  ، دسته بندی خاص و...(-اساس)استریم ت بندی دوربین های مدار بسته برویاول .مزایا ذیل باشد

 .قابلیت ذخیره سازی همزمان در چند ولوم ، حجم و زمان برای هر دوربین

NVR 

NVR مخفف Netwrok Video Recorder یک است. شبکه تحت هایدوربین ویدیو کننده ضبط معنای به 

 این دانست. شبکه تحت مداربسته هایدوربین ستمیس در سرور معادل توانیم نحو نیتر ساده به را NVR دستگاه

 .کندمی استفاده (نترنتیا پروتکل) IP هشبک تحت مداربسته یها نیدورب از سیستم

ONVIF 

ONVIF اطالعات بتوانند مختلف هایسیستم تا کندمی استانداردسازی را شبکه ویدیویی هایدستگاه بین ارتباطات 

 داشته ارتباط یکدیگر با استاندارد این با توانندمی مختلف تولیدکنندگان محصوالت دهند. انتقال یکدیگر به را خود

 همه حتما تا نیست نیازی دیگر و شود بیشتر محصول نوع انتخاب برای انعطاف تا شودمی باعث ترتیب بدین و باشند

 شوند. تهیه شرکت یک از محصوالت

nPatter 

Patern دوربین مختلف هایحالت گرفتن قرار هم سر پشت از «الگو» یا 

 . دشومی ساخته غیره و نقطه یک روی بر زوم ،یعمود جهت در حرکت ،یافق جهت در حرکت شامل گردان 
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Preset 

Preset از هیدلخوا یهنقط هر روی بر تواندمی کاربر که است این معنای به گردان دوربین هر در «موقعیت» یا 

 این از کدام هر باشد.می هدف روی بر زوم یا عمودی افقی، حرکت شامل تنظیم این ،کند تنظیم را دوربین تصویر

 از پس و سادگی هب دوربین روی بر امکان این تنظیم از پس توانندمی کاربران و شوند می نامیده Preset یک نقاط

 .بروند شده تعریف ینقطه به کلیک یک

Port 

 تا 0 اعداد که است بیتی 16 عددی پورت شود.می استفاده شبکه در ویژه سرویس شناسایی برای درگاه ای پورت

  کند.می استفاده کالینت در 68 پورت از DHCP مثال برای است؛ خاص هایسرویس برای شده رزرو 1023

PTZ (Pan-Tilt-Zoom) 

 شود.می گفته PTZ هایدوربین باشند، داشته مزو کنترل و )گردش( جهت تغییر قابلیت که هاییدوربین به

Quality 

Quality سازیفشرده میزان هرچقدر باشد.می تصویر سازیفشرده نحوه و نوع به وابسته که است تصویر کیفیت 

 برعکس. و شد خواهد کمتر تصویر کیفیت باشد، زیاد تصویر

Resolution 

 اول عدد که شودمی داده نمایش m×n شکل به معموال که باشدمی بعد هر در متمایز هایپیکسل تعداد رزولوشن

 عرض هایپیکسل تعداد یعنی 1024×768 مثال برای باشد.می تصویر ارتفاع دوم عدد و عرض هایپیکسل تعداد

  باشد.می 768 برابر ارتفاع و 1024 برابر

RTSP (Real Time Streaming Protocol) 

RTSP کنترل برای ارتباطی هایسیستم در استفاده برای که است شبکه کنترل پروتکل Streaming Media 

Server از منظور است. شده طراحی Streaming Media، که را اطالعاتی پیوسته بطور که است مدیا مولتی یک 
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 دهاستفا (end point) نقطه دو بین مدیا ارتباط کنترل و برقراری برای همچنین دهد.می نشر کند،می دریافت

 شود.می

SD 

 اصلی فرمت معموال که هستند پیکسل 576 ارتفاع حداکثر و پیکسل 720 عرض دارای تصاویر حالت این در 

 .است استاندارد هایتلویزیون

SNMP 

SNMP عبارت مخفف Simple Network Management Protocol پرکاربرد و مشهور پروتکل که است 

 که است Application هیال پروتکل کی واقع در SNMP .است شبکه تیریمد و هاکالینت اطالعات دریافت یبرا

  شود. یم استفاده شبکه زاتیتجه نیب یتیریمد اطالعات تبادل یبرا

Stream 

 رزولوشن، دوربین، استریم هر که معنی این به است. معین مشخصات با دوربین خروجی تصویر معادل استریم یک

 را هاآن شیردال( افزارنرم )یا دوربین وب پنل طریق از توانمی که دارد را مشخصی ... و کیفیت فریم، نرخ بیت، نرخ

 کنند.می پشتیبانی تصویر استریم 8 تا استریم یک حداقل از مختلف هایدوربین همچنین داد. تغییر

TCP 

TCP عبارت مخففtransmission control protocol یرقرارب فهیوظ که است محور ارتباط پروتکل یک و 

 مهم اریبس پروتکل نیا یبرا یارسال اطالعات صحت دارد. عهده بر را شبکه در یکاربرد یافزارها نرم نیب ارتباطات

 .است تریینپا نسبتا آن سرعت یجهات از و است

TOUR 

  .ساخته می شود Preset از پشت سر هم قرار دادن چند "چرخشی"یا حالت  
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Trouble shooting 

Trouble shooting خیلی اوقات ممکن است درشبکه یا تجهیزات . به معنای خطایابی در یک سیستم است

های تحت شبکه ، سوییچ و...( دچار مشکل گردید، با بررسی چند نکته ساده که به طور مرتبط با آن )نظیر دوربین

 وجود آمده را برطرف ساخت.توان مشکالت به ذکر شده است می خطایابیمثال در بخش 

TLS 

 TLS جمله از بزرگ هایها در شبکهاپلیکیشن با کاربر یا کالینت بین امن ارتباط ایجاد جهت امنیتی پروتکل یک 

 1.1TLS هایورژن شامل TLS حاضر حال در است. شده بنا SSL پروتکل پایه بر TLS .باشد می اینترنت

 1.2TLSرا داخلی جزئیات از برخی و افزایدمی قبلی هایویژگی به را ایتازه هایویژگی جدید نسخه هر باشد.می 

 .شودمی گفته SSL/TLS پروتکل TLS پروتکل به مواقع برخی نماید.می اصالح

UDP 

UDP عبارت مخفف User datagram protocolیبرقرار آن فهیوظ که است محور ارتباط بودن پروتکل یک و 

 یکمتر تیامن از ارتباط نیا واقع در .است شبکه در افزارها نرم میان یاداده ارتباطات یربرقرا از حالت نیترساده

 است. برخوردار TCP پروتکل به نسب

VBR 

 Bitrate Variableیا VBR آن نام از که همانطور .شودمی باالنس بیت نرخ در تصاویر و بوده متغییر بیت نرخ 

 شود. مشخص آن در تغییر میزان حداکثر باید و دارد وجود روش این رد بیتی نرخ در تغییر اجازه است، مشخص

VMS 

VMS مخفف Software Management Video افزار نرم نیا باشد.یم ریتصو تیریمد افزارنرم یمعن به و 

  باشد.می VMS یک شیردال افزارنرم دارد. عهده بر هشبک تحت یریتصو نظارت ستمیس تیریمد در را یمهم نقش
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WDR 

WDR عبارت مخفف Wide Dynamic Range، یهانیدورب در اغلب که است باال یکینامید یبازه ایمعن به 

 یطیمح در سوژه که کندیم دایپ تیاهم یزمان ،WDR یتکنولوژ از استفاده .ردیگیم قرار استفاده مورد مداربسته

 آن گرید بخش و روشن اریبس عکس از یبخش که یهنگام زیرا .ردیگ یم قرار روشن اریبس ییفضا کنار در نور، کم

  .شود ینم دهید یخوب به آن در اتیجزئ باشد، کیتار العاده فوق

 

 

 


