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 -1پیکره بندی سریع : NVR
 -1-1ابتدا  NVRرا روشن کرده ( بدون قرار دادن هارد ) پس از شنیدن بوق ممتد  ,هارد ها را بر روی NVRجاگذاری نمایید.
سپس ( QNAP Finderاپلیکیشنی به منظور شناسایی همه ی  NVRهای  QNAPدر شبکه)را اجرا کرده .

نکته  :توجه داشته باشید هارها فقط پس از  IPگرفتن باید بر روی NVRجایگذاری شوند .که پس از جاگذاری هاردها با
کلیک بر روی , IPپنجره  Quick Setup Wizardو سپس پنجره مربوط به  Manual Setupباز می شود.
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 - 2-1تنظیمات مربوط به نام سرور و تغییرات  )2( , Time, Date )1( Passwordتنظیمات شبکه ( , )3نمایش مدل
و ظرفیت هاردها ( )4را انجام می دهیم.

User Name, Passwordرا که به صورت پیش فرض  admin, adminاست وارد می کنیم.
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 -2اضافه کردن دوربین:
 -1-2در  Menuاصلی گزینه  Surveillance Settingرا انتخاب می کنیم.
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 -2-2با کلیک روی  Camera Configurationصفحه زیر باز می شود که باید  +در ستون  Actionبرای اضافه کردن
دوربین در هر کانال انتخاب کنیم.

-3-2پنجره مربوط به جستجوی دوربین ها در شبکه را باز کنید .که با انتخاب هر یک از  IPها پنجره مربوط به تنظیمات هر کانال باز
می شود.
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 -5-2در این صفحه تنظیمات مربوط به …  Name, User Name, Password ,دوربین را انجام می دهیم.

 -6-2در صفحه ،Video Settingتنظیمات مربوط به فشرده سازی تصاویر ،رزولوشن ،فریم و کیفیت تصاویر
) )Resolution,Quality,Frame Rateو رکورد را انجام می دهیم.

نکته :توجه کنید که تمامی تنظیمات بایستی با تنظیمات  Webدوربین یکسان باشد.

6

نکته :مطابق شکل زیر قابلیت  User defied ,Smart Recordingدر گروهی از دوربین ها قابل تنظیم می باشد .این
قابلیت  ,با متمایز کردن  Streamمربوط به نمایش و باز پخش تصاویر ،صرفه جویی در پهنای باند و فضای ذخیره سازی را
در اختیار کاربر قرار می دهد.
برای مشاهده ی لیست دوربین هایی که این قابلیت را دارا هستند به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://nvr.qnapsecurity.com/n/en/product_z_g_qvr/product_intro.php?II=278&hf=old

 -7-2پنجره  Schedule Settingمربوط به زمان بندی دوربین ها بر روی  NVRمی باشد.در این قسمت می توان برای تک تک
دوربین ها مطابق با تعداد روزها و ساعات مشخصی  ,زمان بندی ضبط تصاویر را تعیین کرد.
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 -8-2پنجره ، Camera Overviewلیست همه ی دوربین های و وضعیت ضبط آنها نشان می دهد.

 -3تنظیمات مربوط به هشدارها ( ( Event Management
 -1-3همانطور که در شکل زیر مالحظه می کنید برای ضبط هشدار ها بر روی هر دوربین تیک  Enable Alarm Recordingرا
زده و در قسمت پایینی آن تنظیمات مربوط به زمانبندی آن هشدار ,قابل تنظیم می باشد.
نکته :برای ضبط تصاویربه هنگام تشخیص حرکت تیک  Start Recordingرا زده ،توجه داشته باشید در Webدوربین
بایستی تشخیص حرکت در نواحی مورد نظر فعال گردد .
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صفحه Webمربوط به تنظیم  Motionدوربین های : Vivotek

 -2-3در قسمت  Advance modeمی توان با توجه به مشخص کردن رویدادهای به وقوع پیوسته ،عکس العمل های مختلفی را
تعریف کرد.
این رویدادها تشخیص حرکت ،قطعی در شبکه  ، Alarm Input ،قطعی در هنگام ضبط و سایر رویدادها را شامل می شود.به هنگام رخ
دادن این رویدادها ،عکس العمل هایی مانند شروع به ضبط کردن کانال های دیگر ،ارسال ایمیل ،ارسال ، Alarm Output، SMS
بوق اخطار و کنترل دوربین را می توان اشاره کرد.
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.4مدیریت کاربر:
همانطور که در تصویر پایین مشاهده می کنید می توان کاربرهای متفاوتی با سطح دسترسی های مختلف ساخت.نام کاربر  ،رمز عبور را
با عنوان کاربر ،مدیر سیستم یا مدیر تعریف کنید .
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 -5مشخص کردن مدل  ,ظرفیت و وضعیت هاردها:
مطابق شکل در قسمت  ,Volume Managementاطالعات  SMARTباید  Goodو هاردها باید در وضعیت  Readyباشند.

: Raid Management
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 -6افزایش : License
برای افزایش تعداد الیسنس وارد  License managementمی شویم  .با انتخاب حالت  Offline Activationو مشاهده
 UDIکه برای هر  NVRمنحصر به فرد می باشد  PAKرا از شرکت مادر دریافت می کنیم.
با ساختن Accountدر سایت  https://license.qnap.comو ثبت  PAK,UDIمی توان فایل الیسنس را دریافت کرد.
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تهیه  :دپارتمان فنی پویا فرا نگار

آدرس  :تهران  ،خیابان ولي عصر  ،جنب پمپ بنزین ساعیبرج تجاري اداري
سرو ساعي  ،طبقه دهم
ایمیل support@pfn.ir:
تلفن  01 ( 53998 :خط )

www.pfn.ir
فكس 55988358 :
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