
 پرسص ّای هتذاٍل

 تصَیر

 تصَیر دٍرتیي تر رٍی ًوایِ ًوایص دادُ ًویطَد؟ 

 .چک ضَد اص عشیق هشٍسگش تصَیش دٍستیي هَجَد تاضذ 

  سًجIP .دٍستیي تشسسی گشدد کِ تغییش ًکشدُ تاضذ 

  اص عشیق ًشم افضاسODM .دٍستیي ضٌاختِ ضذُ تاضذ ٍ تصَیش آى هَجَد تاضذ 

  چک ضَدURL  پشٍفایل  دس ًشم افضاسVLC .قاتل ًوایص تاضذ 

  .اگش استشیوش فعال ًسیت پشٍفایل ّای ًوایص اص ًَع پشٍفایل ًوایص استشیوش ًثاضذ 

 حرکت در دٍرتیي کٌذ عول هیکٌذ؟ 

 تشسسی پٌْای تاًذ ضثکِ دٍستیي 

 پٌْای تاًذ ٍ تعذاد فشین ّا دس تٌظیوات دٍستیي دس هشٍسگش تشسسی تٌظیوات تصَیش ٍ 

  دس دٍستیي ّایSony WR236  دس صَست هطکل پٌْای تاًذ تا قشاس دادى I picture Interval   5 تشٍی عذد s  هطکل تشعشف

 هیگشدد. 

 دٍرتیي تعضی هَاقع در هرٍرگر تصَیر دارد ٍ تعضی هَاقع تصَیر ًویذّذ؟ 

  دس هَقعی کِ دس هشٍسگش تصَیش ًویذّذ ٍ دٍستیي سٍضي هی تاضذ آی پی دٍستیي ساPing  کٌیذ، اگش تا خاهَش کشدى دٍستیي

 هَجَد تاضذ تذاخل آی پی ٍجَد داسد ٍ دٍ دستگاُ ّوضهاى یک آی پی داسًذ. Pingّوچٌاى 

 ٍ تعضی هَاقع تصَیر ًذارین؟ تصَیر دٍرتیي ّا تعضی هَاقع ّوراُ تا سایِ است ٍ تعضی هَاقع کٌذ است 

 .اگش سشعت کاست ضثکِ گیگ تَد استثاط تا دٍستیي تایذ تشسسی گشدد 

 

 ضثط دٍرتیي 

 ضثط تر رٍی دٍرتیي ّا اًجام ًوی گیرد؟ 

 

 ٍِضعیت سشٍس تِ حالت غیش فعال  ،هذیشیت سشٍسّا، دس قسوت ٍیشایص اعالعات سشٍس-اص قسوت تٌظیوات سیستن تشسسی کٌیذ ک

 ًثاضذ.

 هذیشیت سشٍسّا سشٍیس ضثظ تصاٍیش دٍستیي ّا فعال تاضذ.-اص قسوت تٌظیوات سیستن تشسسی کٌیذ 

 ضثظ تصاٍیش دٍستیي ّا ، فضای رخیشُ ساصی اًتخاب ضذُ تاضذ.-هذیشیت سشٍسّا-تشسسی کٌیذ اص قسوت تٌظیوات سیستن 

  ضثظ تصاٍیش دٍستیي ّا، تشًاهِ ضثظ تصاٍیش دٍستیي ّا تش سٍی دٍستیي -هذیشیت سشٍسّا-سیستنتشسسی کٌیذ اص قسوت تٌظیوات

 فعال ضذُ تاضذ.

 

 

 

 هطکل پٌْای تاد ٍجَد داسد ٍ فشین تِ عَس کاهل ًویشسذ ٍ یکسشی اص فشین ّا حزف هی گشدد 

 .سشعت کاست ضثکِ تشسسی گشدد کِ تاال تاضذ ٍ اصدستگاُ تا سَئیچ هطکلی ًثاضذ 
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 سرٍیس رکَرد فعال هی تاضذ ٍلی ّیچ رکَردی ًذارین؟ 

 

 ٍِضعیت سشٍس تِ حالت غیش فعال  هذیشیت سشٍسّا، دس قسوت ٍیشایص اعالعات سشٍس،-اص قسوت تٌظیوات سیستن تشسسی کٌیذ ک

 ًثاضذ.

  ترای دٍرتیي ّایDallmeier کذام یکی از  فرهت ّای رخیرُ سازی اًتخاب گردد؟ 

 

   فشهت رخیشُ ساصیAvi 

 تازتیٌی

 فایل ّای رخیرُ ضذُ قاتل تازتیٌی ًوی تاضذ ٍ یا ًَضتِ فایل هَرد ًظر یافت ًطذ ًوایص هی دّذ؟ 

  سشٍیس تاصتیٌی دس قسوتServices .استاست تاضذ 

 .چک ضَد ًام سشٍس دس گَضِ چپ قسوت تاصتیٌی تِ حالت غیش فعال ًثاضذٍ سشٍس اًتخاب ضذُ تاضذ 

 .چک ضَد سشٍیس تاصتیٌی فعال ضذُ تاضذ 

 .چک ضَد فایل تش سٍی سشٍس هَجَد تاضذ 

  فایل تا یکPlayer .پخص گشدد ٍ فایل سالن تاضذ 

 جستجَ

  ّیچ دٍرتیٌی پیذا ًوی ضَد؟ٍقتی دگوِ جستجَ را زدُ هی ضَد 

 

  تشسسی ضَد سشٍیسBonjor Service  دسServices (Control Panel\All Control Panel Items\Administrative 

Tools.کالیٌت هتَقف ًطذُ تاضذ) 

  تشسسی ضَد سشٍیسSSDP Service  دسServices (Control Panel\All Control Panel Items\Administrative 

Toolsالیٌت هتَقف ًطذُ تاضذ.(ک 

 IP  دٍستیي ساPing .ًواییذ کِ استثاط تیي دٍستیي ٍ کالیٌت تشقشاس تاضذ 

 

 ٍقتی دگوِ جستجَ را هی زًین تعذادی از دٍرتیي ّا را پیذا هی کٌذ؟ 
 

  دٍستیٌی کِ اص عشیق جستجَ یافت ًوی ضَد تشسسی گشدد آیا تصَست دستی تا صدى دگوِ افضٍدى دٍستیي اضافِ هی گشدد یا خیش؟ 

  دس دٍستیي ّایAXIS  ًشم افضاس :ServiceBrowser.exe  ِهَجَد دس پَضTools  سا اجشا کشدُ ٍتعذاد دٍستیي ّایAXIS  ُپیذا ضذ

 س ّن پیذا ًکشد استثاط تیي دٍستیي ٍ کالیٌت تشسسی گشدد.هطخص هی ضَد اگش ایي ًشم افضا

  ِصهاًی کOnvif   ِدٍستیي فعال ًثاضذ دس ٌّگام جستجَ، دٍستیي یافت ًوی ضَد تشای حل ایي هَضَع هی تَاى اص عشیق هشٍسگش ت

 دٍستیي سا فعال ًواییذ. Onvifدٍستیي هتصل ضذُ ٍ 

   ًشم افضاسODM  ِسا اص پَضTools ِاص عشیق جستجَ یافت ًوی ضذًذ سا تشسسی کٌیذ کِ دس لیست ًشم  اجشا کٌیذ ٍ دٍستیي ّایی ک

 .قشاس داسًذ یا خیش ODMافضاس 

 .فایشٍال سیستن ٍ اًتی ٍیشٍس سا تشسسی کٌیذ 
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 گردش دٍرتیي ّا

 گردش دٍرتیي ّا اًجام ًوی گیرد؟ 

  ُتاضذ.چک ضَد سشٍیس هَقعیت دٍستیي ّا دس ًشم افضاس فعال ضذ 

  چک ضَد سشٍیسPreset Tour  دسServices.استاست ضذُ تاضذ 

 .چک ضَد دس قسوت هَقعیت دٍستیي ّا تاس گضاسی اص دٍستیي اًجام ضذُ تاضذ 

 .چک ضَد هَقعیت دٍستیي تعشیف ضذُ تاضذ 

 .چک ضَد تشًاهِ حشکت دٍستیي تعشیف ضذُ تاضذ 

 .چک ضَد صهاًثٌذی دٍستیي ًیض تعشیف ضذُ تاضذ 

  تشًاهِ حشکت دٍستیي فعال ساصی ضذُ تاضذ.چک ضَد 

 .چک ضَد چٌذ ًفش تِ دٍستیي دستشسی داسًذ ٍ تشًاهِ گشدش فعال کشدُ اًذ 

 .پٌْای تاًذ دٍستیي ٍ سشٍس چک ضَد 

 صفحات گستردُ

 تعذ از تٌظین ٍ اجرای صفحِ گستردُ ًرم افسار ٌّگ هیکٌذ؟ 

 .اص سالن تَدى کاست گشافیک اعویٌاى حاصل ًواییذ 

 صذا

 دریافت یا ارسال صذا اًجام ًوی گیرد؟ 

           تیک گضیٌِ ّای قاتلیت دسیافت ٍ قاتلیت اسسال ، هطخصات اصلی  <-ٍیشایص دٍستیي<-ضَد اص هسیش تٌظیوات سیستن تشسسی                

 دسیافت ٍ یا اسسال سا اًتخاب ًواییذ.، صذا اًتخاب ضذُ تاضذ سپس سٍی خَد دٍستیي کلیک ساست کشدُ ٍ اص قسوت صذا 

  تر رٍی دٍرتیي ّایDallmeier صذا پخص ًوی ضَد؟ 

 ٍسگش،  تِ قسوت تٌظیوات دٍستیي تخص صذا سفتِ ٍ تغییشات صیش سا اعوال کٌیذتشای حل ایي هَضَع اص عشیق هش        

  021تٌظیوات صذا ًثایذ تشٍی KBit 061 تاضذ تایذ Kbit .تاضذ 

  دس قسوتEncoder  تیکB-Frame .تشداضتِ ضَد 

 

 

 

  چک ضَد اص چِ سیستوی استفادُ هیکٌذPC  یاLaptop 

  تش سٍی یکPc .ایي کاس صَست گیشد 

 .دسایَسکاست گشافیک سیستوی کِ ایي کاس سا اًجام هی دّذ ًصة ضذُ تاضذ 
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Errorُّای رخ داد 

  ارٍرSentinel Not Found رخ هیذّذ؟ 

  تاضذ.قفل سخت افضاسی تِ سیستن هتصل 

 .چک ضَد دسایَس قفل سخت افضاسی ًصة ضذُ تاضذ 

 

 استخراج فایل

  هَقع استخراج فایلError هی دّذ؟ 

 !ًِ تشسسی ضَد استخشاج فایل تا صذا ّوشاُ است یا 

 ٍرٍد کارتر

 تعذ از ًصة هجذد کالیٌت تا زدى ًام کارتری ٍ کلوِ عثَر ًویتَاى ٍارد سیستن ضذ؟ 

 تاضذ. ًام کاستشی ٍ کلوِ عثَس دسست 

  چک ضَد دس ٌّگام ًصة کالیٌت ًام  دیتا تیس دسستSet .ضذُ تاضذ 

 افسًٍِ ّا )تطخیص پالک(

 تطخیص پالک اًجام ًوی ضَد؟ 

 .افضًٍِ هَسد ًظش ًصة ضذُ تاضذ 

 .سشٍیس افضًٍِ فعال تاضذ 

 .آیا تا تن ّای دیگش ًیض کاس ًوی کٌذ 

 .تا پشٍفایل ًوایص کَچک ّن چک ضَد 

 پاییي تش ًیض تست ضَد تا یک اًذاصُ فشین. 

 


