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Tính tổng dung lượng lưu trữ 

(Chỉ áp dụng với đầu ghi Guardian) 
 

Tính tổng dung lượng lưu trữ của bộ NVR phải theo yêu cầu ghi hình (Cách thức ghi hình, thời 

gian lưu trữ) 

Cách tính như sau: 

Bước 1: Tính tổng dung lượng lưu trữ iq của 1 kênh trong 1 giờ theo công thức (1), đơn vị tính: 

MByte 

iq  = id  ÷ 8 × 3600 ÷ 1024（1） 

id － bit rate，Unit Kbit/s 

Bảng sau diễn tả dung lượng lưu trữ với tốc độ ghi thong thường nếu thiết lập tốc độ ghi cố định 

trong 1 giờ và trong 1 ngày: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Sau khi xác nhân thời gian lưu trữ, sẽ tính tổng thời gian lưu trữ im của 1 kênh theo 

công thức (2), đơn vị: MByte 

im = iq × ih × iD （2） 

ih  － Thời gian lưu trữ bao nhiêu giờ trong 1 ngày (tính bằng giờ） 

iD － Số ngày lưu trữ 

 

Ví dụ: Dung lượng lưu trữ của ổ cứng trong vòng 1 tháng ghi liên tục của 1 kênh với tốc độ ghi 

là 1.5Mbps (đơn vị GB): 

im  = 659×24×31=490296MB= 478GB 

Bước 3: Tổng dung lượng tq cho 16 kênh nếu ghi liên tục 24 giờ trong ngày (đơn vị: GB) 

tq = 16q = im ×16 =7648GB = 7.5TB 

Nếu chọn ổ cứng 55GB, thì cần phải có 16 ổ cứng để lưu trữ đầy đủ. Người dùng cần phải chọn 

dung lượng ổ cứng phù hợp và số lượng ổ cứng phù hợp cho bộ ghi hình NVR 

 

Bước 4: Tính tổng dung lượng cần cho tất cả các kênh ghi hình cảnh báo (gồm cả ghi hình theo 

chuyển động) (đơn vị: GB) 

tq ×a% 

a%－tỷ lệ cảnh báo. 

Tốc độ ghi 

(Kb/giây) 

Dung lượng lưu 

trữ trong 1 giờ 

Dung lượng lưu 

trữ trong 1 ngày 

256K 112M 2.6G 

320K 140M 3.3G 

512K 225M 5.3G 

768K 337M 7.9G 

1.00M 439M 10.3G 

1.50M 659M 15.4G 

2.00M 878M 20.6G 
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Tỷ lệ cảnh báo: 
1T +

2T + 3T +…… nT )/n
24T  (n=1，2，3…) 

nT  － Tổng thời gian cảnh báo của ngày thứ N (khoảng thời gian từ lúc bắt đầu ghi cảnh báo và 

kết thúc ghi cảnh báo) (Đơn vị: h) 
24T  － 24h 

tq － dung lượng ổ cứng để lưu tổng thời gian cảnh báo  

 

Ví dụ: Nếu tỷ lệ cảnh báo a% trong vòng 1 tháng là 50%, thì thời gian lưu trữ cho 16 kênh trong 

vòng 1 tháng là:  

(Đơ vị :GB) 

tq ×a%= 16q ×50%=7648×50%=3824 GB = 3.7TB 


