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   :(DVRs) أجهزة التسجيل الرقميةثانيا  : 
 تقسم أجهزة التسجيل الرقمية إلى قسمين رئيسين هما :

 ( .Stand Alone DVRsأجهزة التسجيل الرقمية مستقلة ) .1

 ( .PC Based DVRsكروت التسجيل الرقمية الحاسوبية ) .1

 وسنتحدث عن كل منها بالتفصيل .

 

 ( :DVRs Stand Aloneستقلة )مالأجهزة التسجيل الرقمية  - 1
هاي  (DVRتستخدم أنظماة المراقباة الحديثاة أجهازة تساجيل رقمياة , حياث كلماة ) 

, وهااي تطااوير لفكاارة جهاااز التسااجيل  (Digital Video Recorder)اختصااار 

(VCR بحيث تم تالفي , ) معظم النقاط السلبية التي كانات موجاودة فاي ذلاك الجهااز

باسااتخدام هااذن األجهاازة وأهمهااا التسااجيل علااى األشاارطة , حيااث يااتم التسااجيل فااي 

األقاراص الصالبة والتاي أمنات مسااحات تسااجيل كبيارة وخصوصاا  ماع تناامي سااعات 

 ., ومزايا عديدة متطورة تخزينها ورخع أثمانها , و الوثوقية الجيدة لها 

 
AXIS 

 

للوصل مع الكاميرات و مداخل  مرئيةتملك أجهزة التسجيل عدد من مداخل اإلشارة ال

(  , وعدد Microphoneخاصة للصوت من الكاميرات المزودة بالمستقبل صوتي )

كماا تملاك بعاض األناواع مخاارج وماداخل , مخارج للوصل إلى شاشة المراقباة المن 

للوصل ماع  منفذفذ الشبكة و مداخل اإلنذار وإضافية تختلف من نوع ألخر وأهمها من

أجهاازة , وتُاازود بعااض  إضااافية  الحاسااب ومنافااذ توسااعية لوصاال وسااائط تخاازين

  .(DVDسواقات  للتسجيل االحتياطي على أقراص مدمجة)ب التسجيل

التشاابهية هو قدرته على التعامال ماع الكااميرات  DVR))من عيوب جهاز التسجيل 

الرقمية مباشرة , وفي حاال الضارورة التعامل مع الكاميرات فقط , وعدم قدرته على 

( لتحوياال Codecالرقميااة , فإننااا بحاجااة إلااى اسااتعمل جهاااز ) للتسااجيل ماان كاااميرا

 إشارة الكاميرا الرقمية إلى تشابهية .
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 إذا  ما السر في تسميته مسجل رقمي ؟
البيانات بشاكل  و ضغط  السبب في تسميته بمسجل الرقمي نسبة لقدرته على تسجيل

, ( ADC)بهي / رقماي امبادل تشاعلاى رقمي ضمن وسائط التسجيل , حياث يحاوي 

 ليتم تخزينها .ثم ضغطها إلى إشارة رقمية يقوم بتحويل إشارة الكاميرات التشابهية 

 الح  المخطط العام لمكونات جهاز التسجيل الرقمي :

 

 
 

ها إال األشخاص المخولين يجب وضع جهاز التسجيل في أمان خاصة محمية وال يصل

بالتعامل مع الجهاز فقط . كما يمكن وضع هاذن األجهازة فاي صاناديق معدنياة خاصاة 

, وتاؤمن شاروط عمال جيادة لجهااز التساجيل بحياث   قفاالب جهزة التساجيل مازودة ب

 .تحوي منافذ للتهوية و مراوح التبريد 
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 (:R)DVأهم مواصفات 

 :(VIDEO IN)كاميرات عدد مداخل ال - 1
 .عن بعضها البعض من حيث عدد مداخل الكاميرات  مرئيةأجهزة التسجيل التختلف 

 أنواع قياسية : عدة هناك

 ( 4جهاز تسجيل رقمي ب ربع مداخلCH. ) 

 ( 8جهاز تسجيل رقمي بثماني مداخلCH. ) 

 ( 9جهاز تسجيل رقمي بتسع مداخلCH. ) 

 ( 16جهاز تسجيل رقمي بستة عشر مداخلCH. ) 

 ( 32جهاز تسجيل رقمي باثنان و ثالثين مداخلCH. ) 

 
Samsung 

 
 .  (BNCنوع )عادة  حيث تكون هذن المداخل 

 VIDEO) خاارجتقاع غالباا  أسافل ماداخل الفياديو , هاي م خاارجم : هنااك مالحظة

OUT ( أو )LOOP OUT ماساتخدالازوم ( وهي تستخدم كتحويله فيديو في حال 

, ويمكاان فااي بعااض المسااجالت الرقميااة إلغاااء فااي تطبيااق أخاار  انفاس إشااارة الكااامير

  وظيفة هذن المخارج برمجيا  .

ثال على جهاز تسجيل يملك أربع مداخل للكااميرات وأرباع  مِ  التالي ونالح  في الشكل

 . (LOOP OUTمخارج )
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 :(Storage Size)سعة التخزين  - 1
, وتاؤثر ساعة التخازين  يل الرقمي تعتبر سعة التخزين من أهم مميزات  جهاز التسج

علااى  الماادة الزمنيااة للتسااجيالت , و كلمااا كباارت هااذن السااعة كلمااا حصاالنا علااى ماادة 

 زمنية أكبر مع مراعاة بقية العوامل المؤثرة األخرى .

حجام مناساب يتوافاق ماع نظاام  ذو األقالقارص صالب واحاد علاى  األجهزةتملك هذن 

األجهزة الحديثة تساتخدم أقاراص بساعات تبادأ المراقبة الذي سيستخدم فيه , وغالب 

 (  .TB 1من )

داخلياة أو منافاذ خارجياة  يةإضاافأجهزة التسجيل الرقمية الحديثاة منافاذ  بعضتملك 

لوصل عادد معاين مان األقاراص الصالبة مان , ( e - SATAأو )( SCSIمثل منفذ )

 . اجل زيادة حجم التخزين 

 :ة مالحظة : يوجد نوعان من األقراص الصلب

  تعتمد تقنية أقراص صلبة(IDE. وهي قديمة ) 

  تعتمااد تقنيااة أقااراص صاالبة(SATA وهااي حديثااة , تمتاااز بساارعة نقاال )

 البيانات . 

 العوامل التي تؤثر على مدة التسجيل المخزنة :أهم ما هي 
 . سعة أقراص التخزين 

  المستخدمةالضغط تقنية . 

 . نمط التسجيل 

 منها . عدد الكاميرا التي يتم التسجيل 

  منخفضة (  – عادية –) عالية  التسجيل)جودة( دقة. 

  مرتبطة بحساس (  –مرتبطة بالحركة  –) متواصلة نوعية التسجيل. 

 . عدد اإلطارات بالثانية 

 . ظروف اإلنارة 

 . عدد إشارات الصوت التي يتم تسجيلها 

 

 ( :Recording speedسرعة التسجيل ) - 2
لميازات التاي يجاب أن تتاوفر فاي المساجل الرقماي , تعتبر سرعة التساجيل مان أهام ا

مان الواحادة وتعبر عن عدد ) الصاور ( اإلطاارات التاي يساجلها المساجل فاي الثانياة 

 إشارات الفيديو الداخلة إليه من الكاميرات .

 21( أو PALصااورة فااي الثانيااة فااي نظااام ) 15عباار عاان مشااهد ملااتقط بساارعة  يُ 

( , Real Time) بمصاطلح الازمن الحقيقاي  (NTSCصورة في الثانية فاي نظاام )

 ويعني تتابع الصور بسرعة تُشعر المراقب ب نه يرى مشهد حقيقي بدون أي انقطاع.

ذكر في مواصفات المسجل الرقمي مجموع عدد الصور الملتقطة في الثانية غالباَ ما يُ 

 بالنسبة لكل الكاميرات معاَ . الواحدة
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 مثال :

( بالنسابة ips 100)  ي ذو أرباع ماداخل للكااميرات هايسرعة التسجيل لمسجل رقما

 ( .ips 25( وبالتالي سرعة التسجيل لكل كاميرا )PALلنظام )

خياار تحدياد عادد اإلطاارات  الحديثاة مالحظة: تملك بعاض أناواع المساجالت الرقمياة

)الصاااور( فاااي الثانياااة لكااال كااااميرا , فماااثال يمكااان اختياااار احاااد الخياااارات التالياااة 

,وباختيااار عاادد إطااارات أقاال , تقاال جااودة الصااور المسااجلة ( 1,1,4,6,8,11,15)

ولكان حيث يظهار المشاهد الُمساجل عناد مراجعتاه بشاكل متقطاع , من حيث التتابع , 

 الصلبة . األقراصالتسجيالت على  مدةزداد ت

 مالحظة :

( وتعني صورة بالثانية , image per second( هي اختصار ل  )ipsواحدة )

( وتعني frame per second( وهي اختصار ل  )fpsستخدم واحدة )واحيانا  ن

 إطار بالثانية .

 

 : (AUDIO IN) عدد مداخل الصوت - 4
إلشارة الصاوت القادماة  واحد على األقل  أجهزة التسجيل الرقمية مدخلغالبية توفر 

  .( , أو من أي مدخل صوتي أخر MICالمزودة بمستقبل الصوتي ) من الكاميرات

 الشكل جهاز تسجيل رقمي يملك أربع مداخل صوتية .ح  في ونال

 

 
 

 ( :AUDIO OUTمخرج الصوت ) - 5
, و تملك معظم أجهزة التسجيل الرقمية مخرج للصوت لوصله مع سماعات خارجياة 

 الشكل التالي يوضح جهاز تسجيل يملك مخرج للصوت :

 

 
في ( LPTشبه منفذ )ذ يُ منفأحيانا ت تي مداخل الصوت مع مخارج الصوت من خالل 

, غالباا  ماا تكاون مرفقاة ماع جهااز يحتاج لوصلة خاصة ن المنافذ ومثل هذ, الحاسب 

 التسجيل .

 الشكل التالي :الح  
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 ( :VIDEO OUTمخارج الفيديو ) - 6
شاشات  معللوصل تملك أجهزة التسجيل الرقمية عدد من مخارج إشارة الفيديو 

 :لهذن المخارج كال شأدة , و تتوفر علمراقبة ا

 ( مخرج فيديو نوعVGA:) 

وهو عبارة عان مخارج للوصال إلاى شاشاة حاساب أو أي شاشاة تملاك منفاذ 

(VGA). 

 

 
 

 ( مخرج فيديو نوعBNC:) 

 ( .Mainيُسمى هذا المخرج في بعض أجهزة التسجيل بالمخرج االساسي )

 

 
 

 ( مخرج فيديو نوعS-VHS:) 
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 ( مخرج فيديو نوعDVI:) 

 

 
 

 خرج فيديوم (SPOT OUT) : 

 ةخاااص لشاشاافيااديو مخاارج إشااارة  الحديثااة تملااك أجهاازة التسااجيل الرقميااة

مااا تكااون هااذن المنافااذ ماان نااوع  , وغالبااا   (SPOTمراقبااة صااغيرة نااوع )

(BNC. ) 

, مع فقط يُمكننا هذا المخرج من ُمراقبة الكاميرات و إظهارها بشكل متعاقب 

أي من الكاميرات المتصلة بجهاز التسجيل , امكانية التحكم بظهور أو إلغاء  

وال تمكننااا ماان إظهااار شاشااة االعاادادات والضاابط الخاصااة بجهاااز التسااجيل 

(Setup بخااالف , )( مخاارج الفيااديو االساساايMain, )  الااذي يااؤمن كاال

  .ةبالجهاز االمكانيات من عرض و تحكم كامل 

 
 : إضافيةمنافذ  - 7
ماان أجاال تطبيقااات  لتسااجيل مااع تجهياازات أخاارىا سااتخدم هااذن المنافااذ لااربط جهااازتُ 

 :منها  مختلفة

 ( منفذRS-485: ) 

 
 

 .وغيرها ( PTZ)القابلة للتحكم مثل كاميرات اليستخدم للتحكم ب
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 ( منفذRS-232: ) 
 يستخدم هذا المنفذ للربط مع الحاسب أو من أجل عمليات التحكم .

 

 
 

 ( منفذUSB 2.0: ) 
 

 
 

قرص ضمن حاسب شخصي أو دم هذا المنفذ لوصل أجهزة نسخ احتياطية يستخ

, كماا يمكان ( FLASHصلب خارجي أو سواقة ناسخة أو قرص قابل لازالة )

 وصل ف رة إلى هذا المنفذ في حال كان الجهاز يدعم وصل الف رة .

أحدهما على الواجهاة ( على االقل USBغالبية االجهزة الحالية تحوي منفذين )

 .مامية اال
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 ( منفذE-SATA: ) 

وهو منفذ لوصل قرص صلب خارجي إضافي , و يمتاز هذا المنفذ بسارعة نقال 

 بيانات عالية .

 

 
 

  منفذ((HDMI : 
, وهاو تادعم هاذا المنفاذ منفذ مخصع لوصل جهاز التسجيل مع شاشة مراقبة 

 يمتاز بالدقة العالية لمشهد الُمراقَب .منفذ 

 

 
 

 منفذ ( الربط الشبكيETHERNET: ) 
 

 
 

 يستخدم لربط جهاز التسجيل مع الشبكة كما سنرى الحقا  .

 ( مداخل  اإلنذارALARM  IN: ) 
 

 
 




