
 
چیست؟ کدام بهتر  nvr با dvr تفاوت
 است؟
ها وظیفه ضبط باشد. این دستگاههای مدار بسته دستگاه ضبط کننده آن میهای مهم دوربینیکی از قسمت

های ضبط تصاویر در انواع مختلفی هستند که با تصاویر در دوربین مدار بسته را بر عهده دارند، دستگاه
 مدار بسته است.دستگاههای هایی دارند و هرکدام مختص یک نوع از دوربینیکدیگر شباهت و تفاوت

DVR که مخفف کلمه Digital Video Recorder های آنالوگ و دستگاهاست مختص دوربین NVR  که
باشد.با ما در این های تحت شبکه میاست مختص دوربین Network Video Recorder مخفف کلمه

 .پاسخ دهیم چیست nvr با dvr تفاوت مقاله همراه شوید تا به سوال

  در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

 تفاوت DVR با NVR چیست 
 همه چیز درباره تفاوت NVR وDVR  
  DVRچیست؟ 
  NVRچیست؟ 
 تفاوت DVR و NVR در نصب 
 تفاوت DVR و NVR در پهنای باند 
 تفاوت DVR و NVR در شبکه 
 تفاوت DVR و NVR در قیمت 
 تفاوت DVR و NVR در تکنولوژی و ساختار کلی 
 تفاوت DVR و NVR در کیفیت و پردازش تصاویر 
 تفاوت DVR و NVR در نحوه ذخیره سازی اطالعات 
 تفاوت DVR و NVR در تعداد فریم 
 تفاوت DVR و NVR در اتصال به دوربین 

https://infinity-cctv.ir/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-dvr-%D8%A8%D8%A7-nvr-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://infinity-cctv.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-dvr-%d8%a8%d8%a7-nvr-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/?preview=true#part1
https://infinity-cctv.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-dvr-%d8%a8%d8%a7-nvr-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/?preview=true#part2
https://infinity-cctv.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-dvr-%d8%a8%d8%a7-nvr-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/?preview=true#a
https://infinity-cctv.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-dvr-%d8%a8%d8%a7-nvr-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/?preview=true#b
https://infinity-cctv.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-dvr-%d8%a8%d8%a7-nvr-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/?preview=true#d
https://infinity-cctv.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-dvr-%d8%a8%d8%a7-nvr-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/?preview=true#e
https://infinity-cctv.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-dvr-%d8%a8%d8%a7-nvr-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/?preview=true#f
https://infinity-cctv.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-dvr-%d8%a8%d8%a7-nvr-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/?preview=true#g
https://infinity-cctv.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-dvr-%d8%a8%d8%a7-nvr-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/?preview=true#h
https://infinity-cctv.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-dvr-%d8%a8%d8%a7-nvr-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/?preview=true#i
https://infinity-cctv.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-dvr-%d8%a8%d8%a7-nvr-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/?preview=true#j
https://infinity-cctv.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-dvr-%d8%a8%d8%a7-nvr-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/?preview=true#k
https://infinity-cctv.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-dvr-%d8%a8%d8%a7-nvr-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/?preview=true#l


 
 دوربین مدار بسته

 چیست nvr با dvr تفاوت
 NVR با DVR تفاوت شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام خرید دوربین مدار بسته نمیدانستید

دستگاه دی وی آر دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر در سیستم مدار بسته آنالوگ است و دستگاه ان .چیست
نصب دوربین  به کار می رود.در هنگام IP وی آر برای ضبط و مدیریت تصاویر در سیستم تحت شبکه یا

 NVR باید از دستگاه تا دوربین مدار بسته کابل کشی شود.اما برای دستگاه dvr با دستگاه مدار بسته
دوربین های تحت شبکه به دوسته دوربین مدار بسته بی سیم و دوربین مدار بسته با سیم تقسیم می شود که 

تهیه  ر بستهفروشگاه دوربین مدا ا می توانید با توجه به کارکردی که از دوربین انتظار دارید آن را ازشم
می توان به این اشاره کرد که هر دو دستگاه ان وی آر و دی وی آر در  nvr و dvr نمایید.از تشابه دستگاه

سیستم مداربسته به عنوان دستگاه ذخیره کننده کار می کنند. وظیفه مشترک هر دو ذخیره و مدیریت تصاویر 
  .دریافت شده از دوربین ها است

چیست پاسخ دهیم و هر یک از تفاوت های این دو  nvr با dvr داریم به سوال تفاوتاما در این مقاله قصد 
 .کمک بگیرید نصاب دوربین مدار بسته را بررسی نماییم.برای راه اندازی و نصب این دستگاه ها حتما از

https://infinity-cctv.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/
https://infinity-cctv.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/
https://infinity-cctv.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/
https://infinity-cctv.ir/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/
https://infinity-cctv.ir/contact/
https://infinity-cctv.ir/contact/


 

  

 DVR و NVR همه چیز درباره تفاوت

DVR چیست؟ 

های ابتدا به تعریف دستگاه دی وی ار می پردازیم.دستگاه چیست nvr با dvr تفاوت برای اینکه بدانیم
های مدار بسته آنالوگ وظیفه این را دارند که تصاویر دوربین مدار بسته را به در دوربین DVR ضبط کننده

های مدار بسته آنالوگ بسیار مقرون به صرفه و دارای نصب آسان است هارد دیسک منتقل کنند، دوربین
 .نیز بسیار راحت و کاربردی است DVR اده ازاستف  بدین صورت

 

 



NVR چیست؟ 

های به تعریف دستگاه ان وی ار می پردازیم دستگاه” چیست nvr با dvr تفاوت“در ادامه برای اینکه بدانیم 
ها عالوه بر ضبط و انتقال تصایر وظیفه کاربرد دارند. این دستگاه تحت شبکه دوربین در NVR ضبط کننده

های بهتری از تصاویر را به ما ارائه دهند. تشخیص چهره افراد، پالک ها و کیفیتاین را دارند که قابلیت
 .گیردهایی است که از طریق دستگاه ان وی آر صورت میویژگیها، شمارش افراد خوانی اتومبیل

 NVR و DVR تفاوت

از همه  DVR هایدستگاهتوان به این نکته اشاره کرد که می NVR و DVR تفاوت برای عنوان کردن
 .وجود ندارد NVR هایکنند در صورتیکه این موضوع برای دستگاهها پشتیبانی نمیدوربین

شوند اما در ویدئو ها بعد از رمزگذاری شدن در دستگاه هارد دیسک ذخیره می DVR هایدر دستگاه
 .شوندخیره میرمزگذاری شده اند ذ IP هایویدئوهایی که توسط دوربین NVR هایدستگاه

کنند که این موضوع در دی وی آر ها نیز پشتیبانی میPOE  هایی همچونهمچنین ان وی آرها از قابلیت
 .مطرح نیست

با توجه به نکته حائز اهمیت خود؛ دستگاه  به موارد زیر دقت کنید تا ”nvr و dvr تفاوت“برای عنوان کردن 
 .مناسب دوربین خود را قبل از خرید انتخاب کنید

 

 در نصب NVR و DVR تفاوت

باید  DVR های آنالوگ از طریق دستگاهناین است که برای نصب دوربی nvr و dvr تفاوت های از دیگر
ها میتوان به این موضوع اشاره کرد که دارای سیستم های کواکسیال استفاده کنیم. از معایب این کابلاز کابل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
https://infinity-cctv.ir/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-dvr-%D8%A8%D8%A7-nvr-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://infinity-cctv.ir/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-dvr-%D8%A8%D8%A7-nvr-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.samsara.com/guides/poe-security-camera/
https://www.samsara.com/guides/poe-security-camera/


ها افت پیدا میکند و همچنین امکان دارد که برای هر باشد و کیفیت تصاویر از طریق این کابلصوتی نمی
 NVR های تحت شبکه که از دستگاهپریز برق نیاز داشته باشیم اما در دوربیندوربین مدار بسته به یک 

 .های با کیفیتی که هیچ کدام از این مشکالت را ندارد استفاده میکنیماستفاده میکنیم از کابل

 در پهنای باند NVR و DVR تفاوت

باشد، لذا با در نظر گرفتن این  پهنای باند در دوربین های تحت شبکه بسیار بیشتر از دوربینهای آنالوگ می
برای دوربینهای آنالوگ،  DVR برای دوربین های تحت شبکه است و دستگاه NVR موضوع که دستگاه

 .عمال مفهوم پهنای باند داخلی برای آنها قابل قیاس نیست

وع کمی اما در خصوص پهنای باند مورد نیاز برای انتقال تصویر دوربین مداربسته از طریق اینترنت موض
 پیچیده می شود، به صورت خالصه و ساده میتوان تفاوت پهنای باند دستگاه

DVR و NVR را کیفیت دوربینهای متصل شده به آنها مطرح کرد. 

از آنجایی که دوربین های تجت شبکه دارای کیفیت باالیی هستن مسلما برای آنها پهنای باند بیشتری مورد 
 .نیاز است

 در شبکه NVR و DVR تفاوت

توان در هر زمان و مکانی با متصل است به راحتی می Network چون مرتبط به NVR هایدر دستگاه
 DVR هایشدن به اینترنت تصاویر و اطالعات دوربین را در اختیار داشت اما این موضوع در دستگاه

 .باشدامکام پذیر نمی

 در قیمت NVR و DVR تفاوت

ها و بیشتر است که این موضوع به خاطر قابلیت DVR هاینسبت به دستگاه NVR هایقیمت دستگاه
 .باشدامکانات دستگاه ان وی آر می

آنالوگ به مراتب کمتر از دستگاه های  در بازار ایران قیمت دستگاه های ضبط تصاویر دوربین مداربسته
آر  وی اس میتوان دریافت قیمت دستگاه انتصاویر دوربین های تحت شبکه می باشد.بر همین اس ضبط کننده

    .به مراتب بیشتر از دستگاه دی وی آر می باشد

 



 

 در تکنولوژی و ساختار کلی NVR و DVR تفاوت

را دارند اما  CVBs, AHD, HDCVI, HDTVI هایامکان پشتیبانی از دوربین DVR هایدستگاه
های تحت شبکه را دارند. حال شاید با خود فکر کنید که این امکان پشتیبانی از دوربین NVR هایدستگاه

شده است اما این نکته قابل اهمیت است که اگر کیفیت دوربین شما باال باشد  NVR اعث افتموضوع ب
 .استفاده کنید NVR قادر به پشتیبانی از آن نیستند و شما مجبورید که از DVR هایدستگاه

 در کیفیت و پردازش تصاویر NVR و DVR تفاوت

های آنالوگ این قابلیت وجود ندارد و ه در دوربینوظیفه پردازش بر عهده دوربین است ک IP هایدر دوربین
های آنالوگ نسبت به دوربین IP هایاست که در اینجا متوجه پیشرفته بودن دوربین DVR این کار بر عهده

 .باشدها می DVR ها بسیار باالتر از NVR هستیم و همچنین کیفیت تصاویر در

 در نحوه ذخیره سازی اطالعات NVR و DVR تفاوت

قادر به ذخیره  NVR هایوع ذخیره سازی اطالعات در دو دستگاه با یکدیگر متفاوت است. در دستگاهن
همچین امکانی وجود  DVR هستیم اما در esata سازی اطالعات بر روی هارد دیسک و یا منبع تغذیه

یت در ان وی آر ها تا ترابایت را پشتیبانی میکنند اما این قابل 6ندارد. دی وی آر ها نهایتا تا هارد دیسک 
 .ترابایت نیز موجود است 12

 در تعداد فریم NVR و DVR تفاوت

از آنجایی که دوربین های مداربسته تحت شبکه که دارای تعداد فریم های کمتری در ثانیه نسبت به دور 
زی میکند، آنالوگ می باشد ، دستگاه های ضبط کننده تصاویر آنها نیز تعداد فرم های کمپانی را ذخیره سا

های دارای قابلیت ضبط فریم های بیشتری از  NVRکه برخی از دستگاه ها  ولی باید در نظر داشت
حالتهای عادی به موضوع ضبط تصاویر تصویر با سرعت باال باال و پردازش آنها می باشد مثالً در زمانی 

دستگاه ضبط تصاویر دوربین  ۱۲که قصد نصب دوربین مداربسته برای پالک خوانی را داریم عمال باید از 
 .فریم بر ثانیه را دارد را استفاده نماییم 60مداربسته تحت شبکه و قابلیت ضبط حداقل



 در اتصال به دوربین NVR و DVR تفاوت

کنیم حتی در بعضی از از کابلهای اترنت استفاده می IP هایبرای اتصال به دوربین NVR هایدر دستگاه
های برای اتصال به دوربین DVR هایهای بیسیم نیز اصال نیاز به کابل کشی نداریم اما در دستگاهدوربین

 .کنیمآنالوگ از کابل کواکسیال استفاده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به صورت کلی NVR و DVR تفاوت

 نام

 دستگاه

 عملکرد دستگاه
دوربین های 

 قابل پشتیبانی
 هزینه

  

 راه اندازی

  

 کیفیت  

 ضبط  

  

 کابل  

 انتقال  

 تصویر  

  

 DVR   

 دیجیتال

  

 آنالوگ 

  

 پایین  

  

 آسان  

  

 ضعیف 

  

 کواکسیال 

  

NVR  

  

 شبکه ای

  

 تحت شبکه

  یا     

     IP 

  

 باال  

  

 دشوار  

  

 قوی  

  

 اترنت 

 سخن پایانی

توان نتیجه به صورت کلی در این مقاله برای شما عنوان شد می ها NVR و DVR تفاوت با توجه به اینکه
بسیار با کیفیت تر هستند  NVR های ضبط کنندهو دستگاه IP هایهای تحت شبکه و دوربینگرفت که سیستم

باشند حائز اهمیت است. حال با توجه به نیاز شخصیتان ها گرانتر نیز میاما این موضوع که این دوربین
 .دوربین مورد نظر خود را انتخاب کنیدتوانید می

ماهیت استفاده از نوع دستگاه ضبط کننده تصاویر کامال وابسته به دوربین های می باشد که با استفاده کرده 
اید بعضی از مواقع ممکن است که شما نیاز داشته باشید که از دوربین های آنالوگ استفاده کن در نتیجه حتماً 

ننده مرتبط با آن است ساده کنید و بعضی مواقع شما میخواهید از دوربین مداربسته باید از دستگاه ضبط ک
استفاده نمایید بنابراین به صورت کلی  NVRتحت شبکه استفاده کرد در نتیجه الزم است که حتما از دستگاه

شما الزم است که حتما توسط یک نصاب دوربین متخصص که دارای تجربه و تخصص کافی در حوزه 
 .ب و راه اندازی انواع دوربین مدار بسته است مشاوره تخصصی خود را بگیریدنص

های دهید همان دوربینهای کوچک نصب دوربین مدار بسته را انجام میاگر برای مصارف خانگی و محیط
 .کنند و نیاز به پرداخت هزینه های باالتر نیستآنالوگ نیاز شما را برطرف می

چیست پاسخ دهیم. شما نیز نظرات و تجربه های  nvr با dvr تفاوت ا به سوالدر این مقاله تالش شد ت
 .شخصی خود را با ما به اشتراک بگذارید

 


