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 DVRیابی  ابتدایی با عیب  آشنایی 
 

ه  ریذخ نیا . است آنی  سازه ر یذخه دستگا ،هبست مدار ستم یس   کی ی اصلی اجزا ازی  کی  می دانیمه  ک طور مانه

ه  استفاد  سرور   ک ی  از   توانیمه  شبک ستمیس  در  مثال  عنوانه  ب  . ردیگ  انجام ی  مختلفی  اهابزار  توسط  تواندیمی  ساز

 هاDVR،  سازه  ر یذخی  اههدستگا  گریده  نمون   اما  .DVR  کارت   ک ی  از  آنالوگ ه  بست  مدار ی  اه  ستم ی س   در   ای  و  کرد

(Digital Video Recorder)  آنه  ب ه  شبک  بر ی  مبتن  ستم ی س   در   و  NVR  (Network Video Recorder)  

   . شودیمه گفت

البته ایرادهای بسیار شایع در    .میکن  انیب  اهDVR   راتیتعم  خصوص  در   رای  مطالب  تا  می دار  قصد ه  مقال  نیا  در

 شود. این مجال اندک آورده می

ه  ب  بتوان  آن  از  پس   تا  دانست   رات یتعمه  الزم  د ی با  راه  دستگا  کی   مختلفی  اهقسمت  بایی  آشنا  ،یل ک  صورت ه  ب

 . پرداخت آن ریتعمه ب  وب،یمعه قطع ضیتعو با تی اهن در وه افته یقطع آن در راه آمد  وجوده ب وبیعی تراح

ه  مشاب  NVR  و  DVR  راتیتعم  اصول  معموالً  .میپردازیم  DVR  کی یسبرره  ب  جزءه  ب   جزء  صورته  ب  ریز  رد

 . ساخت  مرتفع  زین  را  اهNVR  وبیع  و  تالمشک  توانیم  ،DVRراتیتعمی  رو  بر  شدن  مسلط  با  و  باشد یم  گریکد ی

 

 دستگاه کردنسرویس و باز  

ی  کنار  و  پشت ی  اهچی پ  مناسب،ی  گوشت  چی پ  کی یهلی بوس   تا  است   الزم   ،DVR  سیک  درب   نمودن  باز   تهج

DVR  چ یپ  توسطه  ک  باشد   بزرگتر  اهچی پ  از  عدد  دو  ای  کی  ز یسا  است  ممکن  اههدستگا  ازی  برخ  در  .شوند  باز  

 . کرد باز  را اهآن توانیم مناسب ی سری دارای گوشت

ه  دستگا  غبار  گرد   و  ف یتنظ  و   کردن  س یسروه  ب  از ین  ،DVRی  اه  دور  سیسرو  ا ی  و  رات یتعم  انجامه  ب  شروع   از  شیپ 

 توانی م   منظور  نیای  برا . نباشند   کار   مزاحم   غبار   و  گردها،  لحیم کاری قطعه  و   تبرداش   زمان در  تا است  محسوس

مدل    فیتنظ  مخصوصی  اهیاسپر  ،(blower)دمنده  ه  دستگاه  لی وس ه  ب ناهید  اسپری خشک  مثال  عنوان  به 

Tuner 600 از یک مسواک نرم نیز در برخی موارد   .کرد پاکه دستگا از ار غبار و گرد واه مکشی اهدستگا ای و

ه  استفاد  نباید  اهکن  پاکه  شی ش   ای  آب  مچونی هاتمایع  از  عنوان  چه هی ب  خصوص  نیا  درتون استفاده نمود.  می

 . شود

  باشند یم برد   نظر  ازی مختلف انواع ی دارا ،هسازند شرکت نوع ه  به  بست  DVR هدستگا  ره هک م ییبگو دیباه ادام در

 . باشدی م  آنه مشاب ای ریز اجزا شامل  اه آنه نمون  نیتر متداوله ک

 . استه شد   حذفی  پتوراآدی اه DVRه نمون  در ، قسمت نیا . NVR ای  DVRهدستگای  اصلیه تغذ   برد -1

 . های فرعیپردازشگر و (mainboard)برد اصلی  -2

 . هدستگا تیوضع شینما و پنل  و برد -3
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 تغذیه منبع  

تغذیه   منبع  .شوند یمه  ساخت   نگ یچییسویه  تغذ   نوع  ازه  ک  است ی  خارج  وی  داخل  صورت  دوه به  دستگایه  تغذ   منبع

  جدا شده   هدستگا  از   یا به صورت آداپتورهای متداول با بدنه پالستیکی یا منابع تغذیه صنعتی با بدنه فلزی،ی  خارج 

تولید شده توسط این منابع باید بصورت رگوله شده باشد.   12Vولتاژ    .شود ی  م  متصله  دستگاه  ب   شیف  و  میس   با  و

در حال فعالیت    DVRیا    NVRزمانی که به دستگاه وصل است    متریمولت  با  منبع تغذیه خارجی  تست   جهت

ها  این عمل به دلیل اینکه برخی از منابع تغذیه در حالت بی باری، ولتاژ خروجی آن .نمودی ریگه انداز راآن است،

12V    است اما در زمان اتصال بار، قادر به تامین ولتاژ یا جریان مورد نیاز )به علت فرسودگی، استفاده از قطعات

نیستند    )... و  مدار  نامناسب  می  نامناسب، طراحی  اهمیت  دارای    DVRآداپتوری  خراب   ورت ص  در باشد.  بسیار 

 و استی ریگ وقت کار معموال اهپاور ریتعمه چراک شود نیگزیجا د ی جد  و سالم  آداپتور کی با است ترهب ،NVRو

  دهخوا  د ی تول  نقص  بدون  اهمدتی  برا  راه  دستگا  مناسب  ولتاژ   کار،ه  ب   دنی بخش  سرعت  بره  والع   آنجدید    هنمون  کی

ه  لیوس ه  ب   و  استه  شد ه  داد  قراره  دستگا  درونیه  تغذ   برد  ،یداخلیه  تغذ   منبع  شامل  اه  DVR  دومه  نمون  در  .کرد

و    12V  ،5V   ولتاژ  رنج  چند ی  دار  است  ممکنی  داخلیه  تغذ ی  خروج .  گردد یم  متصل  ACبرقه  ب  رابط،  کابل

3.3V  12  میمستق  برقه  کنند   نیتام  فقط  ای  وV   یاهمبدله  لی وس ه  به  ک   باشد  DC to DC  5  یاهولتاژV  و 

3.3V شود ه ساخت.   

باید چک شود. سپس ولتاژهای فرعی چک    (12V)ای ندارد، ولتاژ اصلی  در مواردی که دستگاه هیچ خروجی

ممکن است یک کلید ولتاژ برد تغذیه را به برد اصلی متصل نماید که در برخی موارد این کلید معیوب  گردند. می

 گردد که باید با نمونه سالم تعویض گردد. می
 

LDOا )رگوالتورهای ولتاژ ثابت( ه 

تراشهولتاژهای   مرکزی،  کاری  پردازنده  شامل  مختلف  هارد ADCهای  انداز  راه  مدار  از    ها،  مختلف  طبقات  و 

 1117توسط رگوالتور    3.3Vگردد. به عنوان مثال ولتاژ  ولتاژهای اصلی توسط رگوالتورهای ولتاژ ثابت تامین می

3.3V شود. درصورت  متر ولتاژ ورودی و خروجی این رگوالتورها اندازه گیری میتامین می گردد. با کمک مولتی

هر طبقه رگوالتور توسط یک فیلتر یا ایزوالتور    گردد. بعدی قطع میخرابی هر یک از این رگوالتورها ولتاژ طبقه  

RLC  گردد که برای صحت عملکرد  از طبقه بعد مجزا میLDO  توان خروجی ولتاژ فیلتر متناظر  را اندازه  می

 گیری نمود. 
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 قطعات محافظتی 

و از  هدستگای خاموشه ب منجر سوختن  صورت  در و شوند میه داد قرار حفاظت تهج DC ولتاژی ورود در اهوزیف

جهت تست فیوزها    . شود  نیگزیجا  رنج  مه  وزیف  با  تا  است  الزم  سوختن  صورت  در  .گردد یم  کار افتادن برد اصلی

کنیم که در صورت سالم بودن، مقدار  ها را اندازه گیری میمتر مقدار اهم آندستگاه باید خاموش باشد و با مولتی

شود.  دهد و یا اگر مولتی متر بر روی تست بازر باشد صدای اتصال بصورت ممتد شنیده میصفر اهم را نشان می

ه  ب  ،DVR  ردبی  فرعی  اهوزیف  شدن فیوز است و نیاز به تعویض دارد.نشان دادن اهم  باالتر به معنای معیوب  

   .اندشده  مشخص F ،FBیاهکد  با و SMDصورت 
 

HDD   و ایرادهای عدم شناسایی آن 

ولت    5ولتی خود را به طور مستقیم از ورودی دریافت نموده و    12 ولتاژنیاز دارد،    5و    12هارد دستگاه به دو ولتاژ

نماید که در صورت خرابی قطعات در این طبقه، هارد دستگاه از  را با رگوالتور سوئیچینگ ساخته شده، مصرف می

  قابل شناسایی نیست. توسط یک مولتی متر پورت تغذیه هارد را اندازه گیری کرده و  DVRافتد و توسط کار می

کنیم. در صورت صحیح بودن ولتاژها، از صحت عملکرد کابل  ولتی اطمینان حاصل می 12و  5از صحت ولتاژهای 

توان کابل مورد نظر را با یک نمونه کامالً سالم  نیز باید اطمینان حاصل کرد و برای این منظور می  SATAرابط  

مداری جهت    ، سته بر روی هارد، روی برد اصلیتعویض نمود. جهت ارتباط و ذخیره سازی اطالعات دوربین مدار ب 

تراشه    SATAارتباط   کند.  می  ایجاد  را  پرسرعتی  ارتباط  اطالعات،  نوشتن  و  خواندن  جهت  که  دارد  وجود 

SII3512ECTU128  تواند در آن واحد ارتباط  میSATA     دو هارد را پشتیبانی کند، وبصورت همزمان دو

این تراشه و یا قطعات اطراف آن، عمل ذخیره سازی و  را پشتیبانی می کند. در صو  SATAپورت رت خرابی 

 باشد که باید صحت آن بررسی گردد. می 1.8Vو  3.3Vافتد. تغذیه این تراشه خواندن از هارد از کار می
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 های خروجی و ورودی صوت و تصویر پورت

ی براه  ک  اند هگرفت  قرار  ریتصو  و  صدای  خروج  وی  ورود  تهجی  اصل  برده  ب  متصل  وه  دستگا  پشت  دری  یاهپورت

  BNCی  اهکانکتوری  خراب  صورت  در  .باشدیم  RSیاه پورت  ای  RCA  پورت  صوتی  برا  و  BNC، پورت  ریتصو

متر به صورت دقیق بررسی  های این قسمت و خود کانکتور باید با مولتیتصویر قطع شده یا نویز شدید دارد. لحیم

های تصویر که های اضافی یا تک رنگ هستند که باید خروجیگرد. گاهی تصاویر دریافتی در نمایشگر دارای رنگ

و پردازشگر اصلی بررسی    ADCمبدل  و مسیرهای آنها تا    HDMIو    VGAهای  خروجی، پورت  BNCشامل  

 .  گردد

   ، BNCریتصوورودی   کانال RCA ،8 صداورودی  کانال 4 که دارای ه کانال شته  DVR هدستگا ک یتصویر زیر 

 . دهد را نشان می باشدیم RCAو یک خروجی صوت از نوع  ریتصوی  خروج BNCکانال کی

 
 

 (ADC)پردازشگرهای فرعی 

ی  اههتراش  توسط تبدیل شوند که این عمل  تالیجید  گنالیس ه ب  باید   ،پردازش  تهج  ریتصو  و  صدا  آنالوگ  عاتالاط

  و   ولت  1.8و    5  یهتغذ   اهآنی  بررس  و  تست  تهج  .پذیردانجام می  (ADC)  تالیجیده  ب  آنالوگ  مبدل  مخصوص

تراشه را نسبت به  توان مقدار مقاومت ورودی تصویر  . در بعضی موارد میشود   چک   اهآنی  خروج  وی  ورود  ریمس

 گردد. دیتاشیت به دست آورد که در صورت صدمه دیدن تراشه، این مقدار دستخوش تغییر می

های  ها قبل از پورتمحل قرار گیری این تراشه  . گرددیم  قطع ه  دستگا ریتصو  و  صدا  ، هتراش   دن یده  صدم  صورت  در

 باشد. ورودی صدا و تصویر می

مثال، عنوان    ق یطر  از  و  باشدی  م  کروفنیمی  ورود  ک ی  و   صدا  و  ریتصو  کانال   4یدارا  TW2865هتراش   به 

 باشد که در صورت قطعی صدا وولت می  1.8گردد. ولتاژ تغذیه این تراشه  یم  کنترل  SPIو    I2Cهای  پروتکل

و از صحت عملکرد تراشه مطمئن    ن این تغذیه را اندازه گیری نمودتوامی  ،زمان  به صورت هم  کانال  4تصویر هر  

 شد. 
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ی  خراب  که استه شد ه استفاده تراش   عدد دو ،هکانال شته  هدستگا  کی در همانطور که در شکل زیر مشخص است،

 قطعی  اهپورت  ر یمس  توانپیدا نمودن تراشه معیوب نیز می. جهت  شود یم  کانال  4افتادن  کار  از  باعث  ،هتراش   ره

و در  )  ود ید  و  مقاومت  ،  خازن   شامل ی  محافظت  لتر یفه  طبق   کی   معیوب را پیدا کرد.  ADCرا دنبال نمود و    هشد

ه  ک  استه  شد ه داد  قرار  در ورودی تراشه  ( بعضی موارد شامل خازن، مقاومت و قطعات محافظتی مانند تریستور و...

مشخص شده    ، این مدار محافظتیدر شکل زیر  .گرددیم  گنالیس   قطع  باعث  این قطعات  دنی ده  صدم  یمواقع  در

 است.  

 
 

ها بر روی برد معموالً با خطا همراه است )به این دلیل که این  باید به این نکته توجه نمود تست مقاومت و خازن

شود( و ممکن است  قطعات به تراشه یا قطعات دیگر متصل هستند و مقاومت بصورت مقاومت معادل دیده می

 میرات گردد.  مقادیر بصورت اشتباه نشان داده شده و باعث خطا در محاسبات و تع
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 پردازشگر اصلی 

پردازشگر    یا  ستچیپ توسطه  دستگا  مختلفی  اه  قسمت  کنترل  و  برد اصلیه بی  خروج   وی  ورود  عاتالاط  لیلتح

 ارساله دستگا کار تهج اهفرمان  یتمامی )معموالً بر پایه لینوکس( اصل افزار نرم کمک باه  ک شودیم انجام اصلی

ست جهت عملکرد صحیح به چندین سطح ولتاژ نیاز  چیپ  .دارد نیاز    به ولتاژ صحیح  کردن  کار  که برای  گرددیم

.  ست های مختلف چیپقسمتجهت    1.2Vیا    1.25V)جهت هسته تراشه( و    1.1Vدارد. این ولتاژها عبارتند از:  

  ا هنیپه  بی  ارتباط   مدار  و  ستالی کر  بودن  سالم   از  کرویم یه  تغذ ی  اهنیپی  رو  اهولتاژ  نیا  بودن  حی صح  صورت   در

های تغذیه پردازشگر کاری بسیار دشوار  ذکر این نکته ضروری است که سنجش ولتاژ روی پین  .م یشویم مطمئن

پینو خطرناک می زیرا  نزدیک میباشد  یکدیگر  به  مواردی بسیار  پردازشگر در  پراب  های  است  و ممکن  باشند 

مومولتی مدار گردد. در  اتصالی در  بروز  باعث  پینمتر  به همین  اردی  نیستند.  اصالً در دسترس  پردازشگر  های 

کنند و بالطبع فیلتر ایزوالسون  رگوالتورهای ولتاژ ثابتی که این چیپ را تغذیه میتوان با دنبال نمودن  منظور می

مه  گاهی اوقات داغ شدن بیش از اندازه چیپ نشان دهنده صد  ولتاژهای کاری را اندازه گیری نمود.  قبل از چیپ،

باشد  می  رم  و  EEPROMه  حافظ  دارای یک پردازشگر اصلی،  NVRیا    DVRهر دستگاه    .باشددیدن آن می

   . شودیم کل برد دستگاه افتادن کار از باعث کی ری هخراب که این اجزا به دلیل ارتباط مهمی که با یکدیگر دارند، 

تغذیه،   مکرر  شدن  و وصل  مانند قطع  دستگاه  ناگهانی در  تغییرات  بروز  به علت  اوقات  ولتاژ   گاهی  به  نرسیدن 

Steady state   و دستیابی به اطالعات حافظهEEPROM  نرم افزار اصلی دستگاه صدمه دیده و میزان مهمی ،

افزار اصلی  د فلش گردد. صدمه دیدن نرمرود که جهت رفع این مشکل دستگاه به اصطالح بایاز اطالعات از بین می

شود  ماند و کامل لود نمیعالئم به خصوصی دارد )مانند اینکه دستگاه در زمان بوت شدن بر روی لوگوی سازنده می

گنجد  یا تمامی سخت افزار برد به ظاهر سالم است اما دستگاه تصویر ندارد و ...( که بررسی آنها در این مجال نمی

است   پاک کردن حافظه  و ممکن  برنام   EEPROMبا  نمودنو  آن )فلش    . ایراد برطرف گردد (  ه ریزی مجدد 

  پورت   قیطر  از  روند که این عمل معموالً  افزاری گاهی اوقات با یک به روز رسانی ساده از بین میایرادهای نرم 

USB گردد یم انجامه دستگا.   

 

RAM 

  بود هب  باعث  آن   حی صح  زانیمه  ک  کندیم  استفاده  RAMواحد    چند   ای  ک ی  از  ا پردازنده اصلی ب  متناسب ه  دستگا  ره

 کار  از  الًکام  ای  کند یم  عمل  کندتر  اریبس  اه یدستگا  دن،یده  صدم  صورت  در  و  گرددیم  عاتالاط   پردازش  سرعت

باشد  ولت می  1.5برابر    DDR3ولت و برای خانواده    DDR2  ،1.8ولتاژ تغذیه این حافظه برای خانواده    .افتد یم

این ولتاژگیری نیز همانند    وجود آمدن ایرادهای فوق، باید در ابتدا این ولتاژها را اندازه گیری نمود.ه  که در صورت ب

 باشد. سنجش ولتاژ چیپ ست اصلی می

  ت هج  اهآنه  مه هک  باشد یم ی  اصل  پردازشگر  کی  و  ها(AD)  یفرع   پردازشگر  نیچند ی  دار  DVR  هدستگا  ره

  متصل   تراشهی  اهیهپاه  ک  ییاهستالی کرتوسط    . این پالسدارند  پردازش  تهج ساعت  پالس هب  ازین لکرد صحیحعم

تراشه و به دنبال آن    آن  و  شودیم  پالس  نشدنه  ساخت  باعث  حیصح  اتصال  عدم  وی  خراب  .دگردیم  د ی تول  باشد یم
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کار می از  بیشتر  برد  کریستال  داخلی  ساختار  و  عملکرد  قطعه  افتد.  یک  تا  است  مکانیکی  قطعه  یک  به  شبیه 

اند یا هایی که به صورت فیزیکی صدمه دیدهالکترونیکی، در نتیجه به ضربه بسیار حساس است. پس در دستگاه

  چک   ستالیکر  میلح  اتصال  بتداای که باید تست شود کریستال است. ان قطعهها ضربه وارد شده است اولیبه آن

های متفاوتی برای این تست وجود دارد اما بهترین آن استفاده  اید تست شود. روشسپس خود قطعه ب سپس شود

سکوپ است. به این ترتیب که وقتی برد روشن است پراب مثبت اسکوپ را به خروجی کریستال متصل  ولیاز اس 

اسکوپ  ( که بر روی آن نوشته شده است را باید بر روی صفحه Hzکنیم و فرکانس کاری کریستال )بر حسب می

به این ترتیب که    مترهایی است که توانایی سنجش فرکانس را نیز دارند. ببینیم. روش دیگر آن استفاده از مولتی

مدار متصل می به زمین  را  منفی  پراب  و  متر  مولتی  مثبت  پراب  به  را  این حالت  خروجی کریستال  در  نماییم. 

 شد. فرکانس نشان داده شده با فرکانس کاری قطعه باید یکی با 

 

.  گردد یم  کاربر   ماتیتنظخ و  ی ،تار  ساعت  عاتال اط  داشتنه  نگی  برای  دائم  ولتاژ  نیتام  باعثه  دستگا  پشتیبانی  باتر

  بر   پیش فرض   حالته  ب  و   ماند ینمه  ریذخ  ستمی س   دراگر دستگاه روشن و خاموش گردد اطالعات    ،یخراب   صورت 

را باید   باشد یم   3V  هک  آپ  بکی  باتر  ولتاژدر صورتی که با قطع برق ورودی، اطالعات فوق از بین رفت،    .گرددیم

اگر با تعویض باتری همچنان ساعت و تاریخ دستگاه به حالت    . گردد  ض یتعو  بودن   ف یضع  صورت  در  تست کرد و

  را بررسی نمود.   باشد یم  کار  حال  در  دائم  صورته  به  ک  خیتار  و  ساعته  دارند هنگ  مدارگردد باید  میپیش فرض بر

ی  اصل  پردازشگره  ب   را  زمان  و   خی تار  عات الاط پشتیبان(  ی  باتر  کمکه  به ) دستگای  خاموش  زمان  در  ی حتاین مدار  

 . د ه دیمه دستگا

  پردازنده ه  ب   را  ح یصح  زمان   وه  بود  کامل  زمان  و  میتقوی  دارا  Real time DS1307یسی  آ  ر یزه  دستگا  در

  ابتدا   جهت تست  .گردد یم  خی تار  و  زمان  نداشتن  و  خوردن  مهب  باعثو مدار تغذیه آن،    ICنیای  خراب  .رساندیم

توان کریستال سازنده پالس ساعت آن یا  در صورت صحیح بودن ولتاژ تغذیه می  .شود  تست  (5V)تغذیه آن    ولتاژ

مدار اسیالتور آن )یک مدار شامل خازن و مقاومت( را چک نمود. در غیر این صورت تراشه فوق آسیب دیده است  

 و باید تعویض گردد. 

 



 

8 

 

 
 


