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 بخش اول 

 مقدمه:

در کشور چین مشغول به فعالیت شد  cctvمیالدی در زمینه  2112کمپانی سانل در سال  :سانل1-1

قات درباره تکنولوژی های مدرن بود که خیلی سریع وارد حوزه تحقی و از معدود شرکت هایی در جهان

 دوربین های شبکه گردید.

شد و هم اکنون محصوالت فعال می با بسیار (R&D)این کمپانی مشهور دارای مرکز تحقیقیات و توسعه 

 آن دارای کیفیت و اعتبار جهانی می باشد.

به عنوان اولین مرکز علمی جهت تحقیقات بر  شرکت آوابصیر:شرکت مهندسی آوابصیر 2-1

مرکز فروش و خدمات برند سانل آوابصیر آغاز نمود. 1378در سال روی سیستم ها حفاظتی فعالیت خود را 

تقدیم مصرف  APEXدر ایران بوده و تمامی محصوالت این شرکت با سه سال گارانتی و ضمانت نامه ی 

 کنندگان عزیز می گردد.

3-1 :(onvif)مختص ارتباطی ازپروتکل اطالعات دریافت و ارسال برای هر دوربین مداربسته شبکه 

 دوربین رو این از. است انسان برای زبان مانند دوربین مداربسته شبکه برای پروتکل این. کند می استفاده خود

ین موضوع ا و داشت نخواهد شبکه در را افزار نرم یک تحت ارتباط برقراری امکان متفاوت پروتکل با های

 .شد خواهد دوربین مداربسته شبکه باعث محدودیت های زیادی در

ONVIF های دوربین ارتباط و ساخت در عمومی استاندارد یک ایجاد برای جهانی انجمن یک واقع در 

)انجمن Open Network Video Interface Forum مخفف Onvif واژه. است شبکه مداربسته

ارتباط باز ویدئویی شبکه( است. هدف این انجمن ایجاد یک استاندارد جهانی برای ارتباط دوربین های 

 شبکه بدون توجه به تولید کنندگان آنها است.

 یک کردن اضافه امکان ONVIF امکانات بدون دوربین مداربسته شبکه د بدانید که در صورت نصب یکبای

که وجود نخواهد داشت. از این رو عملکرد و هدف این انجمن از شب همان در متفاوت مارکی با دوربین

 اهمیت باالیی برخوردار است.

 می باشد. ONVIFو صاحب کرسی در استاندارد بین المللی   FULL MEMBERسانل عضو اصلی یا 

 پایان بخش اول
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 بخش دوم

 :اتصاالت فیزیکی دوربین 

 :نکات انتخاب محصول 1-2

و تجیهزات باید به برخی نکات توجه کنید که در  دوربین های مداربسته یش از نصب و در زمان انتخابپ

  .اینجا به مهمترین آنها اشاره می کنیم

پیش از طراحی سیستم مداربسته باید مد نظر قرار داده شود. اولین مورد انتخاب نوع  دو عامل مهم باید

 :تغذیه دوربین های مداربسته است. شما در این انتخاب دو گزینه متفاوت دارید

 تغذیه دوربین ها به صورت POE: ی شوند.در این حالت دوربین ها از طریق کابل شبکه تغذیه م  

  در این حالت شما از منبع تغذیه مجزا و کابل برق برای تغذیه  :صورت مستقلتغذیه دوربین ها به

 .دوربین ها استفاده می کنید

انتخاب مهم دوم در رابطه با نحوه ضبط و نوع دستگاه سرور انتخاب شده برای سیستم مداربسته است. شما 

ی مزایا و معایب خاص خود رادر این انتخاب با چندین گزینه مواجه هستید، هر یک از این روش ها دا

  :که به برخی از آنها اشاره می کنیمهستند

در حالت اول که ساده ترین و بی دردسر ترین روش نصب سیستم مداربسته شبکه است شما تمامی *

متصل  NVR به سوئیچ نیازی نخواهد بود( به NVR بودن POE دوربین ها را از طریق سوئیچ )در صورت

قابل  NVR به دستگاه نمایشگر ضبط می کنید. تصاویر نیز با اتصال یک NVR ده درکرده و در هارد نصب ش

 .مشاهده است. این حالت نزدیک ترین روش نصب دوربین های شبکه به دوربین های آنالوگ است
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 به عنوان ضبط کننده و پخش کننده NVR استفاده از

اول است با این تفاوت که در این حالت نیاز به مشاهده دوربین ها حالت دوم نیز تا حد زیادی مشابه روش *

 از طریق شبکه نیز وجود دارد. در این حالت با اتصال یک یا چند کامپیوتر به شبکه و نصب نرم افزار

Client بر روی دستگاه ها شما قادر به مشاهده تصاویر دوربین ها در آنها خواهید بود. 

 
 ان ضبط کننده و رایانه به عنوان پخش کنندهبه عنو NVR استفاده از
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حالت سوم استفاده از یک کامپیوتر یا سرور برای ضبط و پخش دوربین هاست. سرور وظیفه ضبط و پخش *

تصاویر دوربین ها را بر عهده خواهد داشت. البته در این حالت نیز شما می توانید از کامپیوتر های دیگر 

 .استفاده کنیدشبکه برای دیدن یا ضبط تصویر 

 
 استفاده از سرور یا رایانه به عنوان ضبط کننده و پخش کننده

حالت چهارم اتصال مستقیم یک دوربین شبکه به کامپیوتر یا مودم است. این حالت تنها در صورتی که *

 .نیاز به یک دوربین در شبکه داشته باشیم قابل انجام است

 :تجهیزات مورد نیاز 2-2

 ک تجهیز تحت شبکه است که تصاویر را دوربین مداربسته شبکه ی :دوربین مداربسته تحت شبکه

 .دریافت کرده و وارد شبکه می کند

 در سطح اولیه بیشتر نقش یک انشعاب را در سیستم مداربسته شبکه دارد. در صورتی که  :سوئیچ شبکه

 .باشد تغذیه دوربین ها را نیز انجام خواهد داد POE نوع سوئیچ

 دستگاه NVR دستگاه :یا سرور NVR  یا سرور وظیفه ضبط و پردازش تصاویر در سیستم مداربسته را

 .برعهده دارد

 هارد دیسک در :هارد دیسک NVR  یا سرور نصب می شود و محل ضبط تصاویر و اطالعات سیستم

 .مداربسته است

 کابل شبکه وظیفه متصل کردن اجزای مختلف سیستم مداربسته شبکه را برعهده دارد. در  :کابل شبکه

 .، کابل شبکه وظیفه انتقال برق تا دوربین ها را نیز برعهده داردNVR بودن سوئیچ یا POE صورت

 کابل برق (در صورت POE نبودن): در صورت POE نبودن سوئیچ ها یا NVR ، از کابل برق برای انتقال

 .برق تا دوربین ها استفاده می شود
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 منبع تغذیه (در صورت POE نبودن): در صورت POE دن سوئیچ ها یانبو NVR از منبع تغذیه برای ،

بوده جز موارد  POE سانل: تمامی دوربین های نکته .ایجاد ولتاژ مناسب دوربین ها استفاده می شود

 پایان بخش دوم                              .لیست محصوالت شرکت ذکر گردیده است خاص که داخل

 بخش سوم

 :IP SERCHنرم افزار  

های  CDدر وب سایت این کمپانی و داخل تمامی که کمپانی سانل  IP SERCHنرم افزار معرفی:  1-3 

خی های بسیار باال بوده که به بر با قابلیت ر گرفته است، نرم افزاری همراه با متعلقات دوربین های شبکه قرا

 از آنها اشاره میکنیم:

 جستجوی و یافت تمامی دوربین های متصل به شبکه *

 و.. GATEWAYو  DNSین ها اعم از بو مشخصات شبکه ای دور ip address امکان تغیر  *

 * امکان تغیر پسورد و نام کاربری

 قرار دارد.  CDداخل TOOLدر پوشه ی  IP SERCHآدرس نرم افزار 

کامپیوتر یا لپ تاب خود را انجام   ipابتدا تنظیمات مربوط به  ip serch: قبل از استفاده از نرم افزار نکته

 کنید.  ip serchداده و سپس اقدام به اجرای نرم افزار 

 :pc لپتاب یا ip addressتنظیمات  2-3 

 کامپیوتر یا لپ تاب در ویندوز: ipنحوه ی تنظیمات 

 نمایید دنبال را زیر مسیر لطفا

Control Panel\Network And Sharing Center\Change Adapter Setting\ 

 .کنید انتخاب را  Propeties ی گزینه و نموده راست کلیک Local Area Networkبرروی 

 دبل کلیک کنید. 4Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv) سپس بر روی گزینه ی
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: ip  بازه 3 معمول صورت به .باشد می شبکه در یکتا شماره یک دهنده نشان که اعداد از ای مجموعه 

 .باشد می صورت ثابت به شبکه در اول عددی

SUBNET MASKمعمول صورت : به Subnet Mask باشد 255.255.255.0 عدد باید. 

DEFAULT GATEWAYقسمت  این : درIP  مودمADSL  یاWimax اینترنت روی بر تصویر انتقال برای 

 .شود می وارد

 :ip serchتوسط نرم افزار  دوربین ها ipنحوه ی تنظیم 3-3

 لطفا مراحل زیر را دنبال کنید.

ین های آنالین روی شبکه را دریافت دورب نرم افزار اطالعات startبخش اول: با کلیک بر روی گزینه ی  

 می کند.

 خصات و مش ip addressدوربین های آنالین به همراه   startکلیک برروی گزینه ی از بخش دوم: پس  

 نمایش پیدا میکند. ها ندیگه مانند ورژن و مدل دوربی

 ipبخش سوم:در این قسمت با کلیک برروی هر یک از دوربین های بخش دوم میتوانید در بخش سوم  

address  وsubnet mask وGateway  را تغییر دهید. 

پیش فرض دوربین ها را  ip addressباید ، :اگه تعداد بیش از یک دوربین برروی شبکه خود داریدنکته 

 ا اختاللی در سیستم به وجود نیاید.تتغییر دهید 

بخش چهارم: در این قسمت شما می توانید برای رعایت موارد امنیتی رمز عبور دوربین ها را از حالت پیش  

 ر دهید که برای موارد مهم این امر توصیه می گردد.یفرض تغی
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 زیر می باشد:ل به صورت پیش فرض به صورت دوربین های سان  :نام کاربری و رمز عبورنکته

  adminرمز عبور:   -  adminنام کاربری:

 

 .رات اعمال گرددیکلیک کرده تا تغی modifyرات در نهایت برروی گزینه ی یپس از انجام تغی

 

 پایان بخش سوم

 بخش چهارم

 تنظیمات دوربین از طریق وب:

  نحوه ی ورود به صفحه ی تنظیمات وب دوربین: 1-4

، حال با مراجعه  به آن اشاره شد  بخش سوم لپتاب و دوربین که در ip addressپس از انجام تنظیمات   

منوی می توانید اقدام به ورود به   mozilaو   chromeیا نرم افزار   internet exploreبه نرم افزار 

 تنظیمات دوربین خود کنید.
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 ipید الزم است که حتما تنظیمات برای اینکه بتوانید از طریق وب وارد منوی تنظیمات دوربین شو نکته:  

address  لپتاب یاpc  لپتاب یا خود را انجام داده باشید و همچنین دوربین وpc  شما دارایip address 

 هم رنج باشند.

لپتاب  ip addressهست، شما می توانید  192.168.1.121دوربین شما  ip addressبرای مثال: اگر   

به آن  بخش سومقرار دهید که نحوه ی انجام این امر در  192.168.1.111خود را برروی رنج  pcیا 

 پرداخته شده است.

خود با دوربین، حال میتوانید وارد صفحه ی وب دوربین  pcو  لپتاب  ip addressپس از هم رنج کردن  

 شوید

 مراحل زیر را دنبال کنید:

 د کنید.در بخش اول تصویر واردوربین خود را  ip addressبخش اول  

 دوربین های برند سانل به صورت پیش فرض به صورت زیر می باشد: ip address: نکته

192.168.1.121 

می باشد ، در صورت  81دوربین های برند سانل به صورت پیش فرض برروی عدد http: پورت وب یا نکته  

 خود اضافه کنید. ip addressدر انتهای  :با عالمت  عدد به عدد دیگری باید پورت مربوطه را تغییر این

شما به صورت زیر باید وارد  ip address را وارد کرده اید ، 81پورت   httpبرای مثال اگر شما در قسمت 

 شود:

192.168.1.121281 

 بخش دوم: در این قسمت نام کاربری را وارد می کنید.

 کنیدبخش سوم: در این قسمت رمز عبور را وارد 

به آن اشاره کردیم، نام کاربری و رمز عبور دوربین های برند سانل به صورت  3بخش : همانطور که در نکته

 پیش فرض به صورت زیر می باشد:

 adminرمز عبور:  -           adminنام کاربری: 
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 کلیک کنید. Loginبخش چهارم: برای ورود به صفحه برروی گزینه ی 

 

پس از ورود به صفحه با پیغامی رو برو می شوید مبنی بر دانلود پالگین دوربین که دراین صورت برروی  

 یا اجرا می کنید. runگزینه ی دانلود کلیک کرده و سپس نرم افزار را 

در صورتی که قبال پالگین رو نصب کرده باشید در کادر پایین صفحه ی مرورگر برروی گزینه ی  نکته: 

Allow لیک کنید.ک 

 

 را وارد کنید و وارد شوید. ip addressپس از نصب پالگین از صفحه ی مرورگر خارج شوید و مجدد 

 :Liveصفحه نمایشگر زنده یا  2-4

 Liveپس ازآن که پالگین را نصب کردید و وارد صفحه ی وب دوربین شدید با صفحه ی نمایشگر زنده یا   

 روبرو می شوید که در این صفحه ابزار هایی به همراه تصویر زنده ی دوربین قرار گرفته است.
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ر زیر مالحظه میکنید تصویر زنده ی دوربین قرار دارد که با دبل در تصوی همانطور که با فلش زرد رنگ 

 می شود. full screanکلیک برروی آن تصویر 

با کلیلک برروی این قسمت در صورتی که در قسمت های دیگر منو باشید وارد قسمت تصویر  بخش اول: 

 می شوید.  Liveزنده یا 

  SDوارد قسمت بازبینی تصاویر ذخیره سازی شده رو  play backبخش دوم: با کلیلک برروی گزینه ی  

 می شوید.

وارد قسمت تنظیمات دوربین می  Configurationبخش سوم: با کلیک برروی گزینه ی پیکربندی یا  

 .شوید

یا جریان تصویر خود را به نسبت پهنای باندی که   streamدر این قسمت شما می توانید  بخش چهارم:  

 قرار گرفته باشد. stream 1دارید تغییر دهید.به صورت پیش فرض توصیه می شود برروی 

 ا وارد می کنید.در این قسمت شماره دوربین مورد نظر خود ر بخش پنجم:

که با کلیک برروی این گزینه صفحه ی  PTZبخش ششم: منوی مربوط به کنترل دوربین های گردان یا  

 بخش دوازدهم باز می شود.

 تصاویر زنده قطع و با کلیک مجدد آن متصل می شود. videoبخش هفتم: با کلیک برروی گزینه ی 

 طه فعال می گردد.فون دوربین مربومیکروبخش هشتم: با کلیک برروی این گزینه صدای 

 کلیک برروی این گزینه امکان مکالمه و ارتباط دو طرفه ی صدا فعال می گردد. بابخش نهم: 

 بخش دهم: با کلیک برروی این گزینه منوی تنظیمات سنسور دوربین همانند بخش سیزدهم باز میگردد.

 یر برداری از تصویر زنده ی دوربین صورت میگیرد.بخش یازدهم: با کلیک برروی این گزینه، شات یا تصو
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می باشد که به وسلیه ی آن می توانید برای  PTZبخش دوازدهم: منوی مربوط به دوربین های گردان یا  

، تصویر را باز کنید Bو با  زوم کنید Aف کنید و همچنین با گزینه های یتعر Presetدوربین های گردان 

فوکوس تصویر را کنترل نمایید،به وسلیه ی اهرم مجازی حرکات چرخشی و  Cهمچنین توسط بخش 

 دورانی دوربین را هم کنترل می نمایید.

لنز های موتور دار سانل جهت تنظیم لنز  یا  Motorizبرای دوربین های  CوBوA: قابلیت بخش نکته 

 دوربین پشتیبانی می شود.
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شما  بخشها و تنظیمات آن باز می گردد که در این در این قسمت کادر مختص سنسوربخش سیزدهم: 

 مختلفی رو تصویر انجام دهید که به طور کامل به آن می پردازیم.میتوانید تنظیمات 

شما  Aهنگام باز شدن صفحه ی سنسورشما با چند کادر مواجه می شوید که به صورت کلی در کادر  :نکته 

مالحظه می کنید که به طور کامل  از دیدردشب و لنز و شاتر و... را بخش های تنظیمات مختلف دوربین اعم

 در قسمت بعد به هر بخش پرداخته می شود.

این انجام قرار دهید،  Debuge mode کلیک کرده و آن را روی standard modeبرروی   Bدر کادر  

 سنسورها الزامی می باشد. اعمال تغییرات رویامر برای 

شما می توانید چند طرح مختلف را در نظر بگیرید.بدین معنا که می توانید چند برنامه ی  cدرکادر قسمت  

 سنسور را برای دوربین تعریف کنید و با کلیک برروی هر یک از آنها، برنامه ی مختص به کار گرفته شود.

 یا ذخیره کنید. saveمیتوانید در هر قسمت تغییرات خود را  Dدر قسمت 

 انید تنظیمات مربوط به هر بخشی که در آن قرار دارید را ریست کنیدمیتو Eدر قسمت 

تنظیمات به طور کلی به حالت کارخانه باز می  factory settingبا کلیک برروی گزینه ی Fدر قسمت  

 گردد.
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  Time segment در این قسمت شما میتوانید زمان عملکرد برای سنسور ها تعریف نمایید.برای مثال :

در قسمتی از روز که نور به صورت مستقیم بر دوربین می تابد فعال  WDRما میخواهید سنسور اگر ش

 ، باید در این قسمت زمان عملکرد و زمان پایان عملکرد سنسور را تعریف نمایید.گردد

 را طی کنید. 5تا  1جهت انجام زمان دهی مراحل 

 

 

 image adjust  تغییراتی روی وضوح و  تصویر را انجام دهید.:در این قسمت شما میتوانید تنظیمات

 قرار گرفته اند. 51روشنایی تصویر که تمامی به صورت پیش فرض برروی مقادیر 

 را دنبال کنید. 5تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 
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 Shutter mode در این قسمت شما می توانید زمان شاتر خود را در دوحالت :auto  و یک حالت ثابت

عموما مقدار شاتر را به میزان سرعت اجسام عبوری از جلوی دوربین تغییر می دهند تنظیم نمایید.  fix یا

 که الزم به ذکر است که نور محیط در این موضوع نقش بسیار مهمی دارد.

 را دنبال کنید 5تا  1برای انجام تغییرات مراحل 
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 fixedیا  max shutter:در بخش دوم تصویر حالت خود را انتخاب و براساس آن کادر های نکته 

shutter .روشن می گردد

 

Gain mode : 

 

 

 Day and night setting.در این قسمت شما می توانید تنظیمات مربوط به روز و شب را انجام دهید : 
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 را طی کنید. 5تا  1برای انجام تنظیمات مراحل 

 auto,dayشما چهار انتخاب می توانید انجام دهید)تصویر 2بخش  auto : با کلیک برروی گزینه هنکت 

mode,night mode,timing که با کلیک برروی گزینه ی )auto  دوربین براساس تشخیص سنسور

 قرار می گیرد. و روز های خود را روشن می کند و رو حالت شب IRخود عملکرده و در صورت کاهش نور

نور دوربین برروی حالت روز قرار میگیرد و حتی در زمانی که  Day modeباکلیک برروی گزینه ی  

 های دوربین خاموش می مانند IRکاهش پیدا می کند 

برای داشتن تصویر رنگی در شب در نقاطی که نور مناسب برای رویت تصاویر  Day mode: از حالت نکته 

 وجود دارد توصیه می گردد.

دوربین در حالت شب قرار می گیرد و حتی در زمانی که نور محیط  night modeرروی گزینه ی باکلیک ب

 های آن روشن می گردد. IRمناسب می باشد 

 :از این حالت برای نقاطی که نور مناسب در تمام طول روز تامین نمی گردد ، توصیه می گردد.نکته 

Timing 3: که در این حالت شما برنامه ی زمانی برای دوربین تعریف می کنید که این قسمت در بخش 

 تصویر ذیل با تنظیم گردد.

های دوربین  و ترانس  IRتصویر ذیل،شما تنظیمات مربوط به تاخیر روشن یا خاموش شدن  4در بخش 

 شب و روز را مالحظه می کنید.

 قرار گیرد. 0های دوربین برروی عدد  IRوشن و خاموش شدن : توصیه می گردد زمان تاخیر رنکته 
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  IR LED در این بخش شما می توانید تنظیمات مربوط به :IR .یا مادون قرمز دوربین خود را انجام دهید 

 را طی کنید. 4تا  1برای انجام تغییرات مراحل 

که  AUTOشما می توانید دو انتخاب انجام دهید، گزینه ی  2نکته: با کلیک برروی گزینه ی بخش 

یا دستی که در این حالت شما می  manualاست و گزینه ی  IRتشخیص خودکار دوربین در شدت نور 

 دوربین خود را تغییر دهید. IRبه صورت دستی شدت نور  3توانید در بخش 
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 Auto Iris .در این حالت شما میزان نور ورودی به لنز را تنظیم می کنید :Iris  در واقع وظیفه ی تنظیم

 .دی ورود نور کافی را به عهده داربرا گشادگی دیافراگم

 راطی  کنید. 5تا  1برای انجام تغییرات مراحل 

قرار دارد ، که با کلیک برروی گزینه ی  open و closeدو گزینه ی  تصویر زیر 2: با کلیک در بخش نکته 

open  نوع دوربین از نظر قرار  4انجام دهید. همچنین در بخش  4و  3شما میتوانید تغییرات را در بخش

 (.out door وindoorگیری در محیط بیرون و داخل را انتخاب می نمایید. )

 

 WDRت : یکی از مهمترین مشخصه های دوربین های مداربسته قابلیWDR  یا حذف نور می باشد که در

 صورت می گیرد. قابلیتاین بخش تنظیمات مربوط به این 

 را دنبال کنید. 5تا  1برای انجام تغییرات مراحل 

می  OPENبرروی حالت  WDRگزینه ی  دادنو قرار تصویرزیر 2:با کلیک برروی گزینه ی بخش نکته 

 تغییر دهید.WDR Strength  تصویر خود را با WDRتوانید میزان 

روی آن صورت پذیرد  BLCشما میتوانید نقطه ای از تصویر که می خواهید تغییرات  BLCبا کلیک برروی  

 را انتخاب نمایید.

 DIGITALشما میتوانید نور های اضافی را به صورت نرم افزاری یا  HLC: با کلیک برروی گزینه ی نکته 

 میزان آن را تغییر دهید. HLC Strengthحذف کنید ، و همچنین با استفاده از 
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 در تصاویر زیر: HLCو  WDRتفاوت 

 

 

http://www.avabasir.ir/
http://www.sunellsecurity.com/
http://www.sunellsecurity.com/


www.avabasir.ir 

021-77200111          

   

23 

 www.avabasir.ir     - www.sunellsecurity.com 

 بوده جز موارد خاص که در لیست محصول ذکر گردیده. WDRتمامی دوربین های برند سانل دارای قابلیت 

AE METER MODE : 

 

 

 

 

 

 

MIROR: 
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AISLE MODE: 
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NOISE REDUCTION: 
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 Zoom   وfocuse این بخش مختص آن دسته از دوربین هایی که دارای لنز موتوردار یا :Motorize 

 هستند می باشد.

 را طی کنید. 5تا  1برای انجام تغییرات مراحل 

و برای انجام فوکوس در تصویر زیر  2قسمت  zoom: برای انجام زوم از فلش های زیر نوشته ی نکته 

 استفاده می نمایید. تصویر زیر 3در قسمت  focusتصویر از فلش های زیر نوشته ی 

 انتخاب نمایید.می توانید میزان سرعت تغییرات را  step sizeدر قسمت 

 .تصویرزیر کلیک نمایید 4برروی گزینه ی  auto focusبرای انجام فوکوس خودکار یا 
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 3-4 play back : برای آن که بتوانید تصاویر ذخیره سازی شده روsd  دوربین را مالحظه کنید ، باید

  را طی کنید. 6تا 1تصویر زیر کلیک کنید و مراحل  1قسمت  play backبرروی گزینه ی 

و... را مشخص   alarm recordیا   motion recordنوع بازبینی خود را اعم از  2ابتدا در قسمت  

 قرار می دهید. allی گزینه ی میکنید یا بررو

زمان پایان بازبینی را وارد میکنید و سپس برروی  4زمان شروع بازبینی و در قسمت  3سپس در قسمت  

نمایش پیدا کنند. حال با  sdی ها recordتصویر زیر کلیک می کنید تا  5قسمت   serchگزینه ی 

، تصاویر شروع به نمایش پیدا playو کلیک برروی گزینه ی پخش یا  6رروی هر زمان از کادر بکلیک 

 د.نمیکن

زمانی مورد نظر خود را انتخاب  هباز : برای بکاپ گیری تصاویر یا بارگذاری آن ها رو سیستم خود،نکته 

را انتخاب  back upمیکنید تا به رنگ بنفش دربیاید سپس برروی آن کلیک راست کرده و گزینه ی 

 د، پس از آدرس دهی به محل ذخیره ی فایل برروی سیستم خود بکاپ گیری شروع می شود.میکنی

 تصویر زیر می توانید از تصاویر در حال پخش عکس تهیه فرمایید. 7در قسمت 
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تصویر زیر می توانید فایل های بکاپ گیری شده را مالحظه فرمایید. 8در قسمت 

 

در این قسمت به طور کلی به بخش تنظیمات دوربین و : configurationمنوی تنظیمات دوربین  4-4

 .چگونگی عملکرد آنها پرداخته می شود

1-4-4  device info در این قسمت مشخصات محصول نمایش پیدا میکند مشخصاتی اعم از کمپانی :

 دهید.ربین،نام دوربین و مشخصات فنی آن و همچنین میتوانید نام دوربین را تغییر سازنده، ورژن دو
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2-4-4  stream 

انجام اصلی یا جریان اصلی تصویر را    streamدر این قسمت تنظیمات مربوط به :   base streamالف(  

 .می دهید

 را طی کنید. 5تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 

 شماره کانال دوربین مربوطه را وارد می نمایید. 2در بخش 

 مورد نظر را وارد می نمایید.  streamو نام   streamشماره  3در بخش 

و  Audio Encode Typeو  Video Encode Typeتنظیمات مورد نظر مانند  4در بخش  

Resolution  وfps ..را انجام می دهید. و 

ت قرار د دراین قسمنو فرم دوربین که جزوه تنظیمات مهم می باشتغییر مواردی مانند کیفیت تصویر: نکته 

  دارد.
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 :  svc streamب(

 

 

 

 

 

 

  :ROIپ( 
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3-4-4 Dvice 

 صورت میگیرد. آن DNSو  دوربین ip address: در این قسمت تنظیمات Local networkالف( 

 تصویر زیر راطی کنید.  6تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 
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خاصی ثابت بماند برروی گزینه ی  ip addressدر صورتی که میخواهید دوربین برروی  3در بخش  نکته: 

on  قسمتDHCP  کلیک کرده تا آن بررویoff .قرار گیرد 

تغییر دوربین پس از تایید  ip addressمد نظر خود را وارد کنید تا  ip addressمی توانید  4در بخش  

 کند.

سرور خود را انجام دهید. DNSمی توانید تنظیمات مربوط به  5در قسمت 

 

 د.انجام می گیر: در این قسمت تنظیمات مربوط به پورت های دوربین Device portب(  

 را طی کنید. 5تا  1مراحل برای اعمال تغییرات 

پورت کنترل دوربین را وارد می نمایید که این پورت به صورت پیش فرض برروی  3: در قسمت نکته 

 می باشد. 31111

می باشد، در  81را وارد می نمایید که به صورت پیش فرض  httpپورت مربوط به وب یا  4در قسمت 

 ip addressبه آخر  :به عدد دیگری باید آن عدد را به همراه عالمت  81صورت تغییر عدد پورت از 

 دوربین اضافه نمایید.
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 وارد می گردد. RTMPو  RTSPپورت های  6و  5در بخش 

 

 مربوط به زمان و روز دوربین انجام می گردد.در این قسمت تنظیمات  :date and timeپ(  

 تصویر زیر کلیک نمایید. 6را طی کنید و در هر قسمت برروی بخش  5تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 

لپتاب خود را وارد  یا pcزمان  4منطقه زمانی را وارد می نمایید و همچنین در قسمت  3:در بخش نکته 

 زمان دستی دوربین را وارد می نمایید. 5و در قسمت  کرده

 مختص زمانبدی با سرور می باشد که انجام این امر توصیه نمی گردد جز موارد خاص. NTPنکته:

 

 در این قسمت تنظیمات مربوط به نام و فرکانس دوربین صورت میگیرد. :Cameraت(   
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تصویر   6را طی کنید و در هر مرحله برای تایید برروی گزینه ی  5تا  1برای اعمال تغییرات مراحل  

 .کلیک کنیدزیر

نام کانال مورد نمایش و در  4نام دوربین را وارد می نمایید ، همچنین در قسمت  3: در قسمت نکته  

 فرکانس را اعمال می کنید. 5قسمت 

 

 : OSDث( 
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 مختص دوربین های میکروفون دار می باشد.: این بخش از تنظیمات  Microphoneج( 

 را طی کنید. 5تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 

برای فعال نمودن میکرفون برروی  4شماره ی دوربین مورد نظر را وارد کرده و در قسمت  3در بخش نکته: 

 نمایید.کلیک کرده در ادامه میزان صدای میکروفون و نوع میکروفون دوربین را تنظیم  onگزینه ی
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را برای اعمال تنظیمات وارد می نمایید. ptz: در این بخش تنها آدرس دوربین  Dome PTZچ( 

 

 تصویر زیر خروجی تصویر آنالوگ دوربین فعال میگردد. 4تا  1: در این بخش با اعمال موارد  CVBSح( 

تصویر  3بخش  BNC Video Output:برای فعال کردن خروجی آنالوگ دوربین بر روی گزینه ی نکته 

 تا خروجی آنالوگ فعال گردد. قرار داده  ONو آن را برروی گزینه ی زیر کلیک کرده

 

 زبان دوربین و نوع پورت وب را مشخص می کنید. ین قسمت: در اSYSTEM خ(
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4-4-4 External Device: .دراین قسمت تنظیمات ، مختص دوربین های گردان می باشد

 

5-4-4 Inteligent Analysis  
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 : perimeter( الف
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 : Single Virtualب( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Camera Tamperپ( 
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6-4-4 Alarm  : 

 در این قسمت تنظیمات مربوط به ورودی و خروجی آالرم انجام می گردد.: I/O Alarmالف( 

د تغییرات برروی گزینه های جهت تاییرا طی کنید و در هر مرحله  4تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 

 تصویر زیر کلیک نمایید. 6و  5بخش 

نمایید،سپس نام آن تصویر زیر شماره ی آالرم خود را وارد  3برای تنظیم آالرم ورودی  ابتدا در بخش  نکته: 

 .آخر نوع واکنش آن را مشخص نمایید و در را درج کنید
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ش بعد نام را تصویر زیر شماره ی آالرم را وارد نمایید ، در بخ 4الرم خروجی ابتدا در بخش برای تنظیم آ 

 و پس از آن نوع سیگنال را از نظر ورودی و خروجی مشخص نمایید. وارد کنید

 بودن آالرم را ذکر نمایید. مشخص کنید و سپس مدت زمان فعالدر آخر نوع آالرم خروجی را از نظر نوع 

 

 در این بخش تنظیمات مربوط به آالرم حافظه یا دیسک انجام می گردد. :  Disk Alarmب(  

 را طی کنید 5تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 

آالرم مربوط به  on حالتو قرار گرفتن آن برروی  offگزینه یتصویر با کلیک برروی  3در بخش  نکته: 

تصویر زیر فاصله زمانی آالرم ها و مقدار مجاز پر شدن حافظه  4دیسک فعال می گردد، همچنین در بخش 

 قبل از فعال نمودن آالرم را می توانید تنظیم نمایید.
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در آخر تنظیمات کانال خروجی آالرم و دوربین های گردان انجام می گردد.

 

 شبکه انجام می گردد.به آالرم : در این بخش تنظیمات مربوط  Network Alarmپ( 

 را طی نمایید. 6تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 

برای فعال  4تصویر زیر شماره ایدی کارت شبکه خود را تعیین کرده  و سپس در بخش  3:در بخش نکته 

 کلیک می نمایید. ONنمودن خروجی آالرم برروی گزینه ی 

 مدت زمان فعال بودن آالرم به همراه کانال خروجی و تنظیمات دوربین گردان انجام می گردد. 5در بخش 

 

 : I/O Alarm Linkage ت(

http://www.avabasir.ir/
http://www.sunellsecurity.com/
http://www.sunellsecurity.com/


www.avabasir.ir 

021-77200111          

   

43 

 www.avabasir.ir     - www.sunellsecurity.com 

 

 

 

 

 

 انجام می گردد. motion: در این بخش تنظیمات مربوط به آالرم تحرک یا  Motion Alarmث(  

 را طی نمایید. 7تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 

کلیک نمایید و سپس  onبرروی گزینه ی  motionتصویر زیر برای فعال نمودن حالت  3در بخش  نکته: 

تصویر زیر تنظیمات مربوط به شماره کانال و مدت زمان فعال بودن آالرم به همراه حساسیت و  4در بخش 

گردان و مقدار آن و در آخر تنظیمات مربوط به پیغام هشدار دوربین های کانال خروجی آالرم را وارد کنید 

 را تنظیم نمایید.
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 تصویر زیر تاریخ فعال 6و در بخش ناحیه ی مورد نظر را مشخص کرده 5همچنین در بخش 

 یم نمایید.را تنظ  motionبودن
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فیش های دوربیننکته: راهنمای استفاده از 

 

7-4-4 Local Record  

 دوربین انجام می گردد.در این بخش تنظیمات مربوط به ضبط : Record Policyالف( 

 را طی نمایید. 8تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 

 تصویرزیر کانال دوربین را وارد می نمایید. 3:در بخش نکته

کلیک نمایید ،سپس نوع چرخش  on تصویر زیر جهت فعال نمودن ضبط صدا برروی گزینه ی 4در بخش  

 را تنظیم کنید. روز های ضبط دوربین
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یا جریان تصویر  streamتصویر زیر تعداد روز های مورد نیاز برای ضبط را وارد نمایید و نوع  5دربخش   

 دوربین را ذکر کنید.

این بخش فعال می   onتصویر زیر در صورت نیاز به ضبط آالرم ها با کلیک برروی گزینه ی 6دربخش  

مان ضبط آالرم را مشخص نمایید و در گردد و میتوانید تنظیمات مربوط به خروجی و ورودی آالرم و مدت ز

 آخر برای فعال کردن هر کدام از آالرم ها برروی مربع کنار نوشته ی آن ها کلیک کنید.

تصویر تاریخ روز های مورد نیاز برای ضبط را مشخص نمایید. 7در بخش 

 

 دوربین انجام می گردد. SD: در این بخش تنظیمات مربوط به  Record Directoryب(  

 را طی کنید. 5تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 
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مورد  تدر حال  SDتصویر زیر  4و فرمت آن در بخش  SDتصویر زیر با کلیک برروی  3در بخش  نکته: 

استفاده قرار می گیرد.

 

 

  8-4-4 Privacy masking  در این بخش تنظیمات مربوط به لیبل های اختصاصی در صفحه اعمال :

 را طی نمایید. 5تا  1می گردد. برای اعمال تغییرات مراحل 
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برای فعال  3تصویر زیر ابتدا شماره دوربین را وارد نمایید و سپس در بخش  2:در بخش نکته 

 کلیک کنید. onبرروی گزینه ی   privacy maskingنمودن

 تصویر زیر رنگ نوشته و سایز حروف را تنظیم نمایید. 4ش در بخ

 : در حداکثر اندازه برای حذف مناطق کشیده شده روی آن راست کلیک کنید.نکته

 

 9-4-4 Network Service دراین بخش تنظیمات مربوط به :PPOE  وDDNS .انجام می گردد 

 را در هر دو مورد دنبال کنید. 5تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 

 PPOEالف( 
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: DDNSب( 

 

11-4-4 Service Center  

 :در این بخش تنظیمات مربوط به سرور آالرم انجام می گردد. Alarm Centerالف( 

را دنبال کنید.4تا  1برای اعمال تغییرات مراحل  نکته:

 

 انجام می گردد. SMTPیا در این بخش تنظیمات مربوط به ارسال ایمیل  :SMTPب( 
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را طی کنید. 5تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 

 

11-4-4 Privilege Manager 

 ها انجام می گردد. user: در این قسمت تنظیمات مر بوط به گروه Groupالف(  

 را طی کنید. 8تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 

تصویر زیر می توانید  4تصویر زیر نوع گروه را انتخاب می نمایید و با کلیک برروی بخش  3در بخش :نکته  

 اضافه کنید. را گروه

 تصویر زیر می توانید به ترتیب گروه های اضافه شده را اصالح و حدف کنید. 6و  5با کلیک برروی بخش   
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تصویر زیر موارد دسترسی های گروه را مشخص می نمایید. 7در قسمت 

 

 ها یا کاربرها انجام می گردد. user: در این بخش تنظیمات مربوط به Userب(

 را طی کنید. 7تا  1جهت اعمال تغییرات مراحل 

به ترتیب می توانید  6و  5و  4انجام می گردد و در بخش  userتنظیمات مربوط به گروه  3در بخش نکته: 

user .را اضافه و اصالح و حذف کنید

 

 

 تصویر باال منوی تصویر پایین باز می گردد. 4پس از کلیک برروی بخش  نکته:
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12-4-4 Protocol 

و ورژن آن به همراه نسخه نرم افزاری را  onvif: در این بخش میتوانید پروتکل Protocol infoالف(  

 چک کنید.

 را طی کنید. 4تا  1برای مشاهده جزییات مراحل 
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 : در این بخش سطح امنیت ورود به صفحه ی نرم افزاری دوربین را تنظیم می نمایید. Securityب(  

را طی کنید. 4تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 

 

13-4-4 Device Log 

 را می توانید دانلود کنید.لیست ورود و خروج به دستگاه : در این بخش Operation Logالف( 

را طی کنید. 4تا  1جهت دریافت فایل مراحل 

 

 در این بخش لیست آالرم های ذخیره شده را می توانید دانلود کنید. :Alarm Logب( 
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 را طی کنید. 4تا  1برای دانلود فایل مراحل 

 

14-4-4 Maintenance  به حال کارخانه  گرفتهتنظیمات صورت تنظیمات بازگردانی  قسمت: در این

 انجام می گردد.

 را طی کنید. 4تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 

دستگاه به  4ریست می شود و با کلیک برروی گزینه ی تصویر زیر دستگاه  2:با کلیک برروی گزینه ی نکته

برروی سیستم بماند  ip addressتنظیمات کارخانه بر می گردد. در صورتی که می خواهید تنظیمات 

 قرار دهید. onرا برروی حالت  3گزینه ی 

 

 پایان بخش چهارم
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 پایان جزوه ی اول
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