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 دقیقه 3تنظیمات دی وی ار داهوا در 

داهوا از برندهای مطرح و پر آوازه دوربین مداربسته است که در سراسر جهان مشتریان بسیاری دارد. 
این برند با تولیدات با کیفیت و قیمت مناسب توانسته در بازار رقابتی سیستم های مداربسته رتبه 

وزش تنظیم دی دوم و سوم را طی چند سال اخیر کسب کند. با توجه به میزان تقاضای مشتریان از آم
داهوا را مرحله به مرحله به صورت تصویری  DVR وی ار داهوا سعی داریم در این مقاله تنظیمات اولیه

 شرح دهیم. الزم به یادآوری است ممکن است به جای دستگاه دی وی ار، سیستم مداربسته شما
XVR  جام می شود. در صورت داشته باشد. تنظیمات ایکس وی ار داهوا نیز همانند دی وی ار داهوا ان

هر گونه سوال در این زمینه می توانید در پایان همین مقاله مطرح کنید و یا با شرکت تارتن دژ تماس 
 .بگیرید

 لیه دی وی ار داهواتنظیمات او 

دی وی ار دستگاه ضبط کننده در سیستم های آنالوگ است. در صورتی که بخواهید برای اولین بار 
 .داهوا را تنظیم کنید مراحل زیرا را دنبال کنید DVR دستگاه

هنگامی که برای اولین بار ضبط را روشن می کنید، با تنظیمات منطقه مواجه می شوید. روی منوی  .1
ی کلیک و منطقه را انتخاب کنید. در صورتی که کشور ایران در لیست نبود می توانید کشور کشوی 

 .دیگر را انتخاب و زبان را انگلیسی انتخاب کنید
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کلیک کنید. کادر موافقت الیسنس باز می شود با زدن تیک روی چک باکس یا  Next پس رویس. 2
 .مربع پایین به مرحله بعدی بروید
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و زمان سیستم را تنظیم  Tehran این مرحله زمان را با توجه به منطقه مشخص کنید. منطقه روی در. 3
 .و به مرحله بعدی بروید

 

 تنظیمات ورود کاربر

از کار باید یوزر و پسورد تعریف کنید. توصیه می کنیم از عبارات و رمزهای پیش فرض رحله در این م. 1
یتی این کار سیستم مداربسته و امنیتی شما را در معرض به هیچ عنوان استفاده نکنید. از نظر امن

 .هک و خرابکاری توسط افراد سودجو قرار می دهد

 ** .در اولین ورود به پنل دی وی ار از نام کاربری و رمز پیش فرض باید استفاده کنید** 

از تنظیمات نام کاربری و رمز باید از حالت پیش فرض به آنچه شما مشخص می کنید بخش در این 
 .تغییر کند
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پنجره بعدی باز می شود. در این پنجره می توانید یک پترن برای ورود کاربر  NEXT با کلیک روی. 2
از این مرحله بدون تغییر  Skip رویتعریف کنید. اگر نیازی به این کار نمی بینید می توانید با کلیک 

 .عبور کنید. الزم به توضیح است دو بار الگو و یا پترن ورودی باید تعریف شود

 

در کادر باز شده این مرحله تنظیمات پشتیبانی از رمز انجام می شود. به این معنی که ایمیلی را  . 3
مشخص می کنید تا در صورت فراموشی رمز و یا نیاز به ریست پسورد کردن اطالعات به این ایمیل 
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ن پرسشها در ارسال شود. همچنین می توانید سواالتی را انتخاب و به آنها پاسخ کوتاه دهید. از ای
قرار دهید می  OFF زمان بازیابی رمز استفاده می شود. در صورتی که دو کلید این صفحه را به حالت

 .توانید بدون وارد کردن ایمیل و انتخاب پرسش از این مرحله عبور کنید

 

ی شود که در صورت تیک زدن چک باکس آن، با بررسی اتوماتیک بعد از آن کادری برای شما ظاهر م .4
 .آپدیت توسط دستگاه موافقت می کنید
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 اتیشامل جزئ ماتیتنظ نیشود. ا یم دهید Basic ای Generalو  یعموم ماتیمرحله تنظ نی. در ا5
از آن عبور  رییبدون تغ دیتوان یم. است …سرعت موس و لم،یدستگاه مانند نام، زبان، استاندارد پخش ف

 .دیکن

 

 ار داهوا یو یزمان د ماتیتنظ
مجددًا  دیتوان یم زیپنجره ن نیار انجام شد. در ا یو یدستگاه د هیو اول یکل  ماتیمرحله تنظ نیبه ا تا

 است.  شیرایپنجره قابل و  نیدر ا زیساعت ن شیو فرمت نما خی. تار دیکن میو تنظ راشیرا و  ستمیزمان س
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نور در روز و به  ییصرفه جو  یبرا DSTاست.  یپنجره مربوط به چه موارد نیدر ا NTPو  DSTاما دو بخش 
است که به دستگاه اعالم  نیا یار داهوا برا یو ید میدر تنظ DST تیاست. قابل یمفهوم ساعت تابستان 

 یم رییبهار تغ یتابستان و ابتدا یکه ساعت در انتها ییکشورها یاختالف ساعت )برا یخ یاز چه تار  دیکن
 کند( اعمال شود.

 

NTP  با اتصال به  دیخواه ی. اگر منترنتیساعت دستگاه ها در شبکه ا یهمگام ساز یاست برا یپروتکل
 نییتع یبرا دیبا زیرا ن ی. سروردیرا فعال کن نهیگز  نیشود ا میتنظ قیساعت دستگاه به طور دق نترنتیا

 .دیرا بخوان ار داهوا یو یساعت د میتنظ شتریب اتیجزئ یبرا .دیساعت منطقه انتخاب کن

 

 

https://mcctv.ir/cctv-dvr-time-setting/
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با اتمام این مرحله کادر مشخص کردن روزهای تعطیل باز می شود. می توانید بدون تغییر از این 
 .مرحله عبور کنید

 

 داهوا DVRشبکه  ماتیتنظ
 نیما ا شنهادی. پدیار داهوا را انجام ده یو یدستگاه د IPشبکه و  ماتیتنظ دیتوان یمرحله م نیا در

فرد متخصص انجام  کیبا نظارت  ایو  دیانجام ده دیکه دانش شبکه دار  یکار را در صورت  نیاست که ا
 .دیکن شیرایو  او اطالعات ر  دیوارد شو  ماتیبه صفحه تنظ دیتوان یشکل مداد م یرو کیشود. با کل

XVR ستیچ 
ضبط  یبرا DVRمانند دستگاه  زیار ن یو کسیا ای XVR دستگاه
مورد  HDآنالوگ  یها ستمیمداربسته در س نیدورب ریتصاو 

را  IP یها نیدستگاه امکان اتصال دورب نی. اردیگ یاستفاده قرار م
تفاوت مقاله  شتریاطالعات ب یکند. برا یکاربران فراهم م یبرا زین

XVR  وDVR دیرا بخوان. 

 

https://mcctv.ir/what-is-xvr/
https://mcctv.ir/what-is-xvr/
https://mcctv.ir/what-is-xvr/
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به طور  IP موجب می شود یک DHCP آدرس ها را وارد می کنید. فعال کردن کلید IP در کادر باز شده
 .ها غیر فعال می شود IP خودکار به دستگاه دی وی ار اختصاص یابد. بنابراین دسترسی به بخش ورود

 

نمایش داده می شود. اگر دستگاه برای  P2P برای انتقال تصویر در پنجرهمرحله بعد وضعیت دستگاه 
تغییر  Online فعال باشد، وضعیت به حالت Enable به روتر یا مودم متصل شده باشد و کلید P2P ارتباط

 .به مرحله بعدی بروید Next می کند. با کلیک روی
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در این مرحله پنجره ای که باز می شود لیستی از دوربین های مداربسته متصل به دستگاه نمایش و 
 .وضعیت آنها نمایش داده می شود

 

عالمت چرخ دهنده وجود  کیشود. در مقابل هر روز هفته  یظاهر م Recordپنجره  Next یرو کیبا کل
 .دیکن میرا تنظ DVRضبط دستگاه  ماتیآن تنظ یرو کیبا کل دیتوان یارد که مد
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 این در نیز را …عالوه بر طول مدت ذخیره فیلم می توانید قابلیت هایی مانند تشخیص حرکت، آالرم و
 .کنید فعال غیر یا فعال بخش

 

 .تنظیمات را می توانید برای روزهای دیگر نیز کپی کنید
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 .تنظیمات دستگاه دی وی ار داهوا به پایان می رسد Finished یا OK با کلیک روی

 


