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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.

فعال می باشد و هم اکنون محصوالت  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 سته شبکهدوربین مدارب 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

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

 شبکه بدون توجه به تولید کنندگان آنها است.

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

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

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

 :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  :تغذیه دوربین ها به صورت مستقل

 .دوربین ها استفاده می کنید

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

معایب خاص خود رای مزایا و در 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 کرده و در هارد نصب شده در

 .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

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

 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. 

 
 ده و رایانه به عنوان پخش کنندهبه عنوان ضبط کنن 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 

 .یدشبکه برای دیدن یا ضبط تصویر استفاده کن

 
 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): صورت در 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 نبودن سوئیچ ها یا 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

 :IMSنرم افزار  

در وب  ساخته وکمپانی سانل می باشد توسط  CLIENTکه یک نرم افزار  IMSنرم افزار معرفی:  1-3 

همچنین ر گرفته است،های همراه با متعلقات دوربین های شبکه قرا CDسایت این کمپانی و داخل تمامی 

 بوده که به برخی از آنها اشاره میکنیم: ییهای بسیار باال با قابلیت این  نرم افزار

 (EASY USERبرای کاربران و اپراتور ها ) استفاده*راحتی 

  NVRامکان اضافه کردن دوربین و  *

 دوربین ها از طریق نرم افزارامکان مدیریت دستگاه ها و  *

 NVR* امکان اعمال تغییرات در تنظیمات نرم افزار ،دوربین ها و 

 *امکان بازبینی تصاویر ذخیره سازی شده

 قرار دارد.  CDداخل IMSدر پوشه ی  IMSنرم افزار 

کامپیوتر یا لپ تاب خود را انجام داده و   ipابتدا تنظیمات مربوط به  IMS: قبل از استفاده از نرم افزار نکته

 کنید. IMSسپس 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

http://www.avabasir.ir/
http://www.sunellsecurity.com/
http://www.sunellsecurity.com/
http://www.tticctv.com/index.php/article/8/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9_%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87


www.avabasir.ir 

021-77200111          

   

9 

 www.avabasir.ir     - www.sunellsecurity.com 

 

: 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

 ها هم رنج باشد NVRدوربین ها یا  IPکامپیوتر یا لپتاب باید با  IP نکته:

کامپیوتر خود را  IPمی باشد، شما باید  192.168.0.120شما  NVRدوربین شما یا  IPبرای مثال اگر 

 تنظیم نمایید. 1روی رنج 

 192.168.1.111مانند:

 :IMSنصب نرم افزار نحوه ی 3-3

 لطفا مراحل زیر را دنبال کنید.

 Folder imsرا داخل دستگاه خود قرار دهید. وبرروی  NVRهمراه بسته ی دوربین یا  CDبخش اول:  

 کلیک نمایید. 
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 فرمایید. نرم افزار ابخخود با نرم افزار،اقدام به انت NVRبراساس تطبیق ورژن دوربین و بخش دوم:  

 استفاده کنید 3ورژن  IMSمی باشد،می بایستی از نرم افزار  3برای مثال اگر ورژن دوربین شما 

 

 

 برای نصب نرم افزار مراحل تصویرهای زیر را دنبال کنید.بخش سوم: 
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 زیر می باشد: شکلل به صورت پیش فرض به سان IMSنرم افزار  :نام کاربری و رمز عبورنکته

  adminرمز عبور:   -  adminنام کاربری:

 

 

 پایان بخش سوم

 بخش چهارم

 :IMS نرم افزارتنظیمات 

 وارد صفحه ی زیر می شوید. Loginکلیک برروی گزینه ی  ارد کردن نام کاربری و رمز عبور، باو پس از

 :Live videoصفحه ی  1-4
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 یا نمایش زنده می شوید. Live videoتصویر: با کلیک برروی این بخش وارد صفحه ی  1بخش 

 یا بازبینی تصاویر می شوید  Play backباکلیک برروی این گزینه وارد قسمت  تصویر: 2بخش

یا بخش جستجوی آالرم ها می  Alarm serchتصویر: با کلیک برروی این گزینه وارد قسمت  3بخش  

 شوید.

یا مدیریرت سیستم  System managementتصویر: با کلیک برروی این گزینه وارد قسمت  4بخش  

 می شوید که می توانید تنظیمات مربوط به نرم افزار را انجام دهید.

 .خود را مشخص کنید Layoutتصویر: در این بخش می توانید نوع  5بخش

را انتخاب   Live videoهای نمایش دوربین در بخش  خونهتصویر:در این بخش می توانید تعداد  6بخش 

 نمایید.

 نمایش پیدا می کنند.های اضافه شده به نرم افزار  NVRصویر: در این بخش دوربین ها یا ت7بخش

 تصویر: اطالعات آالرم ها در این بخش نمایش پیدا می کند. 8بخش 
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تصاویر نمایش پیدا میکند، همچنین با کلیک برروی  دراینجا با کلیک برروی گزینه ی  تصویر: 9بخش  

 تصاویر از پخش متوقف می شوند. گزینه ی 

 منوی مربوط به کنترل دوربین های گردان باز می گردد. با کلیک برروی گزینه ی 

 می توانید نمایش اطالعات برروی تصویر را فعال و غیر فعال نمایید.  با کلیک برروی گزینه ی 

 می کند. از تصاویر در حال پخش عکسبردارینرم افزار  با کلیک برروی گزینه ی 

 .شودرا ذخیره می Layout با کلیک برروی گزینه ی 

 یا تمام صفحه می شود و باکلیک full screeanتصاویر  تصویر: با کلیک برروی گزینه ی  11بخش  

 پس از زمان بندی این عملکرد فعال می گردد.  و تنظیم گزینه برروی

 اطالعات نرم افزار نمایش پیدا می کند. تصویر: با کلیک برروی گزینه ی  11بخش 

 .شویدهای دیگه وارد  userمی توانید از نرم افزار خارج شوید و با کاربرها یا  با کلیک برروی گزینه ی 

نرم افزار به حالت  نرم افزار قفل می شود وبا کلیک برروی گزینه ی  با کلیک برروی گزینه ی  

minimize  .در می آید 

 نرم افزار بسته می شود. با کلیک برروی گزینه ی 

 یا زنده تصویر زیر نمایش پیدا می کند. Live: با کلیک راست برروی صفحه نکته
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با کلیک برروی این گزینه نمایش نام دوربین برروی کادر زنده ی تصویر فعال و غیر  تصویر باال: 1بخش  

 فعال می شود.

تصویر باال: با کلیک برروی این گزینه نمایش اطالعات برروی صفحه ی زنده فعال و غیر فعال می  2بخش  

 شود.

 تصویر باال: با کلیک برروی این گزینه می توانید تنظیمات مربوط به سنسور دوربین را انجام دهید. 3بخش 

رروی با کلیک بشما با چند کادر مواجه می شوید که به صورت کلی  : هنگام باز شدن صفحه ی سنسورنکته 

تمامی  Bتنظیمات کلی هر بخش را میتوانید انجام دهید، همچنین با کلیک برروی گزینه ی  A  کادر

 تنظیمات به حالت پیش فرض یا کارخانه بررمیگردد.

تغییرات  Dک برروی گزینه ی تغییرات اعمال شده ذخیر می گردد و با کلی Cبا کلیک برروی گزینه ی 

 ریست یا بازگردانی به حالت پیش فرص می شود.

صفحه بسته می شود. Eبا کلیک برروی گزینه ی 

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

صورت مستقیم بر دوربین می تابد فعال  در قسمتی از روز که نور به WDRاگر شما میخواهید سنسور 

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

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

 

 

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

 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 modeر دوحالت : در این قسمت شما می توانید زمان شاتر خود را دauto  و یک حالت ثابت

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

 fixedیا  max shutterیر حالت خود را انتخاب و براساس آن کادر های :در بخش دوم تصونکته 

shutter .روشن می گردد 
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Gain mode : 
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 Day and night setting.در این قسمت شما می توانید تنظیمات مربوط به روز و شب را انجام دهید : 

 را طی کنید. 5تا  1برای انجام تنظیمات مراحل 

 auto,dayتصویرشما چهار انتخاب می توانید انجام دهید) 2بخش  auto : با کلیک برروی گزینه نکته 

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

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

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

 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 modeروی گزینه ی باکلیک بر

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

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

 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  IR: توصیه می گردد زمان تاخیر روشن و خاموش شدن نکته 

 

  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  IRین در شدت نور تشخیص خودکار دورب

 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

 .دورود نور کافی را به عهده داری برا 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. )
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 WDR یکی از مهمترین مشخصه های دوربین های مداربسته قابلیت :WDR  یا حذف نور می باشد که در

 این بخش تنظیمات مربوط به این قابلیت صورت می گیرد.

 را دنبال کنید. 5تا  1برای انجام تغییرات مراحل 

می  OPENبرروی حالت  WDRو قراردادن گزینه ی  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 
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 بوده جز موارد خاص که در لیست محصول ذکر گردیده. WDRتمامی دوربین های برند سانل دارای قابلیت 

AE METER MODE : 
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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 

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

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

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

 .تصویرزیر کلیک نمایید 4برروی گزینه ی  auto focusبرای انجام فوکوس خودکار یا 
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 یا جریان تصویر را مشخص نمایید.  STREAMمیتوانید نوع   4با کلیک برروی بخش 

 تصویر می توانید میکروفون دوربین خود را فعال کنید. 5با کلیک برروی بخش 

 تصویر میتوانید بلندگو را برای تماس دو طرفه فعال کنید. 6با کلیک برروی گزینه ی

 

2-4Play back:یا بازبینی 

 را طی کنید. 9تا  1برای بازبینی و بکاپ فایل مراحل 

تصویر دوربین های مورد نظر را انتخاب  2سپس در بخش  ،دیمی شو play backوارد  1در ابتدا دربخش  

 وارد می کنید تصویر  3در بخش می نمایید و پس از آن تاریخ مورد نظر را

به دو روش می توانید زمان خود را وارد نمایید به صورت عددی و به صورت انتخاب برروی یک  4در بخش  

 تصاویر پخش می گردد. تصویر   5ناحیه ی زمانی و در آخر با کلیک برروی گزینه ی
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 می توانید تصاویر را جلو و عقب و ثابت نگه دارید. 6با استفاده از بخش 

اتمام  از تصویر کلیک کرده و پس 7خود ابتدا برروی گزینه ی بخش  گرفتن بکاپ یا فایل مورد نظربرای  

 تصویر کلیک می نمایید. 8برروی گزینه ی بخش 

دانلود را آدرس دهی فایل  د و با کلیک برروی آن می توانید مراحل تصویر روشن می شو 9ن بخش از آپس 

 دنبال کنید.

 

3-4 Alarm serch  .در این بخش می توانید آالرم های فعال شده را جستجو کنید : 

 را طی کنید. 7تا  1مراحل آالرم جهت جستجو 

زیر دوربین یا  رتصوی 2می شوید سپس در بخش   Alarm serchتصویر  وارد  1با کلیک برروی بخش  

NVR .مورد نظر را انتخاب می کنید 

نوع آالرم مورد نظر را  4تصویر زیر تاریخ خود را وارد می نمایید و در بخش  3با کلیک برروی گزینه ی  

 انتخاب می کنید.

 میتوانید تصاویر را جلو و عقب و ثابت نگه دارید. 5در بخش 
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 می شود و باکلیک برروی   full screanتصویر   تصویر زیر با کلیک برروی گزینه  6در بخش  

 می توانید از تصاویر عکس برداری کنید.

 تصویر زیر میتوانید آالرم مورد نظر را دانلود کنید. 7در بخش 

 

4-4 System manager :.در این بخش تنظیمات مدیریت نرم افزار انجام می شود 

 خود را اضافه کنید. NVR در ابتدا شما می بایستی دوربین یا 1-4-4

 برای انجام آن مراحل زیر را طی کنید.
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 :  NVRالف( اضافه کردن 

 .را طی کنید 4تا  1مراحل  NVRبرای اضافه کردن 

فاده از است های زیر دستگاه را به صورت اتوماتیک و با قسمتتصویر زیر می توانید با استفاده از 2دربخش  

 .جستجوی خود نرم افزار اضافه کنید
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کلیک کرده. scanکلیک نمایید و پس از آن در صفحه ی بعد برروی گزینه ی   Serchبرروی گزینه ی 
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 تمامی دستگاه های آنالین نمایش پیدا می کند.سپس 

 

 .نظر را انتخاب و اضافه کنید در مرحله ی بعد دستگاه مد
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دستگاه می توانید آن   ipتصویر  اضافه کردن دستگاه به صورت دستی: در این قسمت با اطالع از  3بخش   

 را به نرم افزار اضافه کنید.

 را طی می کنید 5تا  1کلیک کرده و سپس مراحل  ADD Deviceابتدا برروی 

تصویر پورت دستگاه که به  2دستگاه را وارد می کنید در بخش  ip addressتصویر زیر  1در بخش  

 می باشد را وارد نمایید  31111صورت پیش فرض 

 نام کاربری و رمز عبور دستگاه را وارد نمایید. 4و  3در بخش 

 

 :کردن دوربین ه ب( اضاف

 را طی کنید. 5تا  1برای اضافه کردن دوربین مراحل 

تصویر زیر می توانید دوربین را به صورت خودکار یا با استفاده از جستجوی  2با کلیک برروی گزینه ی  

 خود نرم افزار اضافه کنید.
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 کلیک نمایید.   Serchبرروی گزینه ی 
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 تصویر باال می توانید به صورت دستی دوربین را اضافه کنید. 3با کلیک برروی گزینه ی 
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و  ip address 2و پس از آن در بخش  مشخص می کنید  nvrنوع دستگاه از نظر دوربین یا  1در بخش  

 می باشد را وارد نمایید 31111پورت دستگاه که به صورت پیش فرض   3در بخش

 .بری و رمز عبور را وارد می کنیدنام کار 5و  4در بخش 

 تنظیمات ضبط نرم افزار: 2-4-4

اعمال می  pcبرروی سرور یا  ضبط دوربین جهت رکورد: در این بخش تنظیمات  Record Policyالف(  

 گردد.

 ا طی کنید.ر 7تا  1اعمال تغییرات مراحل برای 

 schedule recordدوربین قرار دارد ، باکلیک برروی گزینه ی  ip addressتصویر زیر  2در بخش  

 6برای تنظیم برنامه ی ضبط برروی گزینه ی بخش  انجام می شود .ضبط براساس برنامه تنظیم شده 

 تصویر زیر کلیک نمایید.

 تصویر زیر ضبط آالرم ها فعال می شود. 4با کلیک برروی گزینه ی بخش 

 یا جریان ضبط را مشخص می کنید. streamتصویر زیر نوع  5در بخش 
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 گردد. تصویر زیر تنظیمات مربوط به برنامه ی ضبط دوربین انجام می 6در بخش 
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 در این بخش تنظیمات حافظه جهت ضبط تصاویر انجام می گردد. :ب( تعیین حافظه جهت ذخیره سازی 

 را طی کنید. 4تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 

 

 انجام می گردد. layoutدر این بخش تنظیمات : Live layout الف( 3-4-4

 را طی کنید. 9تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 

 newقرار دارند و با کلیک برروی گزینه ی  ip addressتصویر زیر دوربین ها به همراه  3در بخش  

 باز می شود.  8تا  4صفحه ی بخش 

زمان چرخش را  6تصویر زیر نوع آن و در بخش  5را وارد می نمایید و در بخش  layoutنام  4در بخش  

 مشخص می کنید.

قرار دارد که متناسب با تعداد دوربین ها انتخاب می شود پس از آن  ها  ا دوربینپنجره ه 7در بخش  

د نظر کلیک کرده و برروی پنجره مد نظره می اندازید. دوربین مور برروی برروی هر پنجره انتخاب کرده و

 short cutهمانند 
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 کلیک نمایید. editجهت اصالح تنظیمات برروی گزینه ی 

 

 

 این بخش تنظیمات مربوط به چرخش صفحه ی تصاویر انجام می شود.در : multi screen layoutب(  

 را طی کنید. 7تا  1جهت اعمال تغییرات مراحل 

را وارد کرده و  screen id 4دوربین ها قرار دارد همچنین در بخش  ip addressتصویر زیر  3در بخش  

 زمان چرخش تصاویر را وارد می کنید. 5در بخش 
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پس از انتخاب پنجره ی مورد نظر برروی دوربین کلیک کرده و قرار دارد.ها دوربین  پنجره 6در بخش  

short cutدوربین را برروی پنجره می اندازید. همانند 

 

4-4-4 Accounts  

 : در این قسمت تنظیمات مربوط به گروه های کاربری انجام می شود.Group الف(

 را طی کنید.7تا  1جهت اعمال تغیرات مراحل 

نام گروه را وارد  4تصویر زیر کلیک نمایید سپس در قسمت  3برای اضافه کردن گروه برروی گزینه ی   

 تصویر زیر تنظیمات دسترسی را اعمال می کنید. 5کرده و در قسمت 

نام های کاربری و گروه های تعیین شده در این قسمت مختص نام کاربری نرم افزار بوده و با نام  نکته: 

 تفاوت دارد. NVRربین و کاربری دو
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 : در این بخش تنظیمات مربوط به نام کاربری انجام می شود.Userب( 

 را طی کنید. 8تا  1برای اعمال تغییرات مراحل 

نام  4تصویر زیر کلیک کرده و در بخش  3بخش  addبرای اضافه کردن نام کاربری برروی گزینه ی  

 کاربری را وارد کرده.

 گروه کاربری را انتخاب می کنید. 6تصویر زیر رمز عبور را وارد کرده و قسمت  5در بخش 

نام های کاربری و گروه های تعیین شده در این قسمت مختص نام کاربری نرم افزار بوده و با نام  نکته: 

 تفاوت دارد. NVRکاربری دوربین و 
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5-4-4 Alarm serch  : 

 در این بخش آالرم های اخطار نرم افزار را جستجو می کنید. :System warningالف( 

 را طی کنید. 5تا  1برای جستجو مراحل 

تصویر زیر زمان شروع و زمان  4همچنین دربخش و تصویر زیر نوع اخطار را مشخص کرده  3در بخش  

 پایان مد نظر را وارد می کنید.

 تصویر کلیک می کنید. 5بخش در آخر برروی گزینه ی 
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 را جستجو می کنید. NVR:در این بخش اخطار های مربوط به دوربین یا  Device warningب(  

 را طی کنید. 6تا  1برای جستجو مراحل 

نوع اخطار را مشخص می  4مورد نظر را انتخاب کرده و در بخش  NVRتصویر زیر دوربین یا  3در بخش  

 کنید.

تصویر زیر  6بخش  زمان شروع و زمان پایان را وارد کنید و در آخر بررروی گزینه ی  5در بخش  

 کلیک نمایید.
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6-4-4 System parameter :  در این بخش پارامترهای دانلود اعم از آدرس پیش فرض دانلود فایلها و

 حجم مجاز دانلود را مشخص می کنید.
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7-4-4 System  : کلی نرم افزار انجام می گردد.در این بخش تنظیمات 

 را طی کنید. 7تا  1مراحل 

 تصویر زیر ضبط اخطار های سیستم فعال می شود. 2با کلیک برروی گزینه ی 

 تصویر زیرنمایش و ضبط آالرم موارد ایمنی فعال می شود. 3با کلیک برروی گزینه ی 

 ورود به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به وارد کردن پسورد فعال می شود. 4با کلیک برروی گزینه ی 

 فعال می شود. loginبخش یادآوری پسورد در قسمت  5با کلیک برروی گزینه ی 

 بخش راه اندازی اتوماتیک نرم افزار پس از روشن شدن سرور فعال می شود. 6با کلیک برروی گزینه ی 
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 4پایان بخش 

 

 

 دومپایان فصل 
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