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 راهنماي کار با نرم افزار

 .باز شود ورود به نرم افزارابتدا روي آیکن نرم افزار دوبار کلیک کرده تا پنجره 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را فشار دهید. Enterو یا دوبار دکمه  سپس روي دکمه ورود کلیک و کلمه عبور خود را وارد نمایید نام کاربري

هاي بعدي نیازي به زدن نام کاربري و کلمه خواهد شد و در ورودمه عبور شما ذخیره با انتخاب مرا به خاطر بسپار ، نام کاربري و کل

 .نمی باشدعبور 

 

 

 

 

 

 

 

89770305فکس:         22507885تلفن پشتیبانی                       واحد همکف                           25تهران،اتوبان رسالت ،خیابان کرمان جنوبی ، کوچه رضایی پالك   



رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  6: صفحه 

 

 نصب گواهینامه

 بعد از ورود به نرم افزار میبایست گواهینامه نرم افزار را نصب نمایید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را بزنید. openبر روي گواهینامه هاي نرم افزار کلیک کرده و از قسمت گواهینامه جدید،گواهینامه نرم افزار را انتخاب کرده و دکمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزئیات گواهینامه انتخاب شده شامل نسخه،تعداد دوربین فعال،نوع نسخه،مجوزهاي ویژه و افزونه هاي فعال میباشد.
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گواهینامه هایی که نصب شده باشند قابل حذف نمی باشند تنها در صورتی قابل حذف می باشند که وضعیت گواهینامه به حالت 

 آماده نصب باشد. 

 بعد از انتخاب گواهینامه نرم افزار و کلیک بر روي نصب گواهینامه دو پیغام براي شما ظاهر خواهد شد.

 

 

مجدد سرویس هاي نرم پیغام اول مبنی بر راه اندازي 

 افزار بعد از نصب گواهینامه جدید می باشد.
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 پیغام دوم جهت استفاده ازقابلیت گواهینامه دریافتی می بایست نرم افزار را مجددا راه اندازي نمایید.

 

 هاسرورمدیریت 

 را فعال نمایید. براي استفاده از نرم افزار می بایست تنظیمات سرور را انجام داده و سرویس هاي مورد نظر

 براي این منظور سرور مورد نظر را انتخاب و بر روي گزینه ویرایش سرور کلیک نمایید.

 

 را تعیین کنید. نقش سرورو  وضعیت،  IPآدرس در قسمت ویرایش مشخصات سرور 

مدار شده و جایگزین سرور سرور رزور در صورت از کار افتادن سرور عادي به عنوان سرور پشتیبان عمل کرده و بالفاصله وارد 

 عادي می گردد.

باید به حالت فعال باشد تا  وضعیت سرور 

قسمت هاي  مختلف نرم افزار کار کنند.
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 دوربین ها     
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 قابلیت بکارگیري انواع برند هاي دوربین هاي مداربسته 
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 اضافه کردن دوربین 

 میباشد،اضافه کردن دوربین به دو صورت امکان پذیر 

 افزودن دوربین(افزودن دستی) -1

 جستجوي دوربین(جستجوي خودکار) -2

 :افزودن دوربین -1

 انتخاب گزینه افزودن سپس گزینه افزودن دوربین 

 را دارا می باشد Onvifپروتکل  از این نرم افزار قابلیت پشتیبانی ،نوع دوربین را مشخص نمایید در صفحه باز شده ابتدا بایستی

 پشتیبانی کند می توان از این گزینه براي اتصال به دوربین استفاده نمود.  Onvifهر دوربینی که از پروتکل 

دوربین، نام کاربري و کلمه عبور دوربین را وارد نمایید و بعد گزینه اتصال به دوربین را زده تا با دوربین ارتباط برقرار  IP آدرس  

 کند.
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تمامی پروفایل هاي  هاي موجود دردوربین با انتخاب   دریافت پروفایل از دوربین  در قسمت مدیریت پروفایل

 موجود در دوربین را نمایش می دهد.

 اگر با انتخاب دریافت پروفایل از دوربین هیچ پروفایلی نمایش داده نشد:

 نام کاربري و کلمه عبور دوربین اشتباه می باشد.  -1 

 یا 

 دارد.دوربین هیچ پروفایلی ن -2

 نتخاب ساخت پروفایل هاي پیش فرضبا ا پروفایل هاي استاندارد پیش فرضی در دوربین ذخیره میگردد.

با تغییر کلمه عبور دوربین از طریق مرورگر می بایست در نرم افزار نیز کلمه عبور را تغییر داده و مجددا دریافت پروفایل  توجه:

 هاي پیش فرض را انتخاب نمایید.

مشخصات ویدئویی می توانید روش فشرده سازي، تفکیک پذیري، تعداد فریم و نرخ انتقال را در هر پروفایل مشاهده و در قسمت 

 غییر دهید.             ت

                                                                          

 مشخصات اصلی 

ربین و قابلیت هاي دوربین را از در این قسمت می توان نام دوربین ،گروه دو

 جمله قابلیت ارسال و دریافت صدا و حرکت را انتخاب و فعال نمایید.
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 مدل هایی که می توانیم انتخاب کنیم :

 Domeدوربین  •

گنبد است. در واقع دوربین دام به معنی دوربین گنبدي شکل بوده و عنوان دوربین هاي   DOMEمعنی لغتی کلمه دام 

نیز درباره آنها بکار میرود. این دوربین ها بیشتر براي نصب بر روي سقف طراحی شده و در اشکال فانتزي و متفاوتی سقفی 

در بازار موجود است. صرف نظر از قابلیت دید در شب و یا نوع لنز یا نوع امواج به کلیه دوربین هاي سقفی گنبدي شکل 

 .دوربین دام گفته می شود

 
 Bulletدوربین  •

 

این دوربین ها و شکل خاصشان این دوربین هاي براي محیطهاي بیرونی یا . دوربین هاي بولت معموال کاربردي بیرونی دارند

 . شرایط سخت آب و هوایی مناسب هستند

ساخته می شوند و از نظر کیفیت تصویر محدودیتی ندارند.  آنالوگ و شبکه این دوربین ها در کیفیت هاي متفاوتی به صورت

 . د آب بودن دوربین بولت به معناي امکان غوطه ور کردن آن در آب نیستتوجه داشته باشید که ض

 Boxدوربین  •
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می باشد دوربین هاي مکعب مستطیل شکلی هستند   Body Cameraاین دوربین ها که نام اصلیشان دوربین هاي بادي 

دوربین ها قابلیت سوار شدن لنز یا  که معموال قابلیت نصب لنز بصورت جداگانه روي آنها تعبیه شده است. از آنجا که سایر

 .تعویض آن را ندارند از این دوربین ها بیشتر در جاهایی استفاده می شود که زوم یا فکوس مطلوب باشد

 .دوربین هاي صنعتی با قاب و یا بدون قاب در داخل و یا خارج ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند

 

 
 Speed Domeدوربین   •

 

به کلیه دوربین هاي مداربسته گفته می شود که قابلیت چرخش دوربین در   PTZو یا  Speed Domeهاي چرخشی یادوربین 

جاي خود بوسیله کنترل کننده یا اتوماتیک فراهم شده باشد. از این دوربین ها بیشتر در مواقعی استفاده می شود که نیاز است که 

سیستم هاي مداربسته ،   PTZرت کند. از اینرو فرد می تواند با استفاده از قابلیتفرد تصاویر دوربین مداربسته را همزمان نظا

دوربین را به هر جهت که می خواهد بچرخاند و در هر جا که می خواهد زوم کند. دوربین هاي اسپید دام به دلیل تعبیه شدن موتور 

 .دارندروي آنها از قیمت باالتري نسبت به سایر دوربین هاي مداربسته برخور
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 )خودکارجستجوي دوربین (جستجوي  

 شما می توانید وارد صفحه جستجوي دوربین شوید. Ctrl+Fدکمه جستجوي دوربین یا  انتخاببا 

د نبه لیست دوربین ها اضافه خواهسپس دوربین ها را انتخاب و پس از تایید نوع دوربین را انتخاب کرده و دکمه جستجو را بزنید 

را  Onvifرا دارا بود گزینه  Onvifاگر برند دوربین شما در لیست دوربین ها نیست و دوربین قابلیت پشتیبانی از پروتکل  شد.

 انتخاب کنید.

 .در کنار دوربین نمایش داده نخواهد شد "جدید"اید دیگر کلمه  اگر دوربین را قبال اضافه کرده

با انتخاب دوربین و زدن دکمه ویرایش، مراحلی که   فعال سازي آن وجود ندارداگر به دوربین پروفایلی اختصاص داده نشود امکان 

 .دهیداشاره شد را انجام  دوربین در افزودن 
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 گروهبندي دوربین ها

 افزودن گروه و زیر گروه -1

گروهبندي رفته و گزینه افزودن گروه را انتخاب نمایید در صفحه باز شده نام گروه را انتخاب  Tabبراي گروهبندي دوربین ها به 

 کنید.

 براي انتقال دوربین به گروه یا زیر گروه به دو روش امکان پذیر می باشد.

 در هنگام تعریف دوربین گروه مربوطه را نیز انتخاب نمایید. -1

 ا چند دوربین را انتخاب و به گروه مربوطه انتقال دهید.در قسمت گروه بندي می توانید یک ی -2

 

 

 

 

 

 

89770305فکس:         22507885تلفن پشتیبانی                       واحد همکف                           25تهران،اتوبان رسالت ،خیابان کرمان جنوبی ، کوچه رضایی پالك   



رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  17: صفحه 

 نمایش در مرورگر

کاربرد نمایش در مرورگر این است که اگر بخواهیم تنظیمات دوربین را چک کنیم یا تغییراتی در آن دهیم باید به آن متصل شویم، 

رده و روي گزینه نمایش در مرورگر کلیک کنید تا از طریق که از طریق نمایش در مرورگر امکان پذیر میباشد، دوربین را انتخاب ک

مرورگر وارد محیط دوربین شوید، با زدن نام کاربري و کلمه عبور دوربین هم  تصویر دوربین و هم کلیه تنظیمات آنرا میتوانید 

 مشاهده کنید.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  18: صفحه 

 ابزارها

 :تنظیمات هوشمند

با انتخاب دوربین هاي مشابه یا دوربین هایی که از لحاظ تنظیمات مشابه یکدیگر هستند میتوانید به صورت  تنظیمات هوشمنددر 

 گروهی انتخاب و با ویرایش یکی از دوربین ها تنظیمات براي دوربین هاي دیگر نیز اعمال گردد.

 ها را انتخاب نمایید.را نگه داشته و از طریق موس دوربین  Ctrlبراي انتخاب گروهی میبایست کلید 

 

 :ذخیره در فایل اکسل

 Ctrlاز لیست دوربین ها ، دوربین هایی را که میخواهید در فایل اکسل ذخیره گردد را انتخاب نمایید براي انتخاب می بایست کلید 

 را نگه داشته و دوربین ها را انتخاب نمایید سپس گزینه ذخیره در فایل اکسل را انتخاب و مسیر ذخیره سازي را انتخاب نمایید.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  19: صفحه 

 

 استخراج لیست دوربین ها:

 ذخیره می گردد. Xmlبا انتخاب استخراج لیست دوربین ها ، دوربین هایی که انتخاب نموده اید در فایل 

 

 

89770305فکس:         22507885تلفن پشتیبانی                       واحد همکف                           25تهران،اتوبان رسالت ،خیابان کرمان جنوبی ، کوچه رضایی پالك   



رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  20: صفحه 

 دوربین ها:بازیابی لیست 

ذخیره شده در سیستم را بازیابی کرده ودوربین ها را به لیست  Xmlبازیابی لیست دوربین ها،از مسیر انتخابی فایل با انتخاب گزینه 

 دوربین ها اضافه میکند. 

 نگردد.اگر دوربینی از قبل در سیستم موجود بود شما می توانید گزینه صرفنظر را انتخاب کنید تا دوباره اضافه 

با انتخاب گزینه جایگزین نمودن در صورت وجود دوربین مشابه در لیست دوربین ها، دوربین قبلی حذف و دوربین جدید اضافه 

 میگردد.

 با انتخاب گزینه اضافه کردن دوربین هم نام قبلی در لیست می ماند و دوربین هم نام جدید به لیست اضافه می گردد.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  21: صفحه 

 فعالسازي دوربین ها

 براي فعال سازي دوربین ها باید دوربین را انتخاب کرد سپس بر روي گزینه فعال کلیک کنیم.

ی را غیر فعال کنیم اما اگر دوربین در قسمت هاي مختلف نرم افزار قابل مشاهده اند دوربین هایی که در این قسمت فعال می باشند

 در هیچ قسمت از نرم افزار قابل مشاهده نخواهد بود. 

 

 تنظیمات شناسه دوربین ها

به آخر نام دوربین شناسه اضافه 

 می گردد که به دو صورت می باشد.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  22: صفحه 

 بر اساس ترتیب از باال به پایین  -1

 دوربین  IPبر اساس آخرین سیالب  -2
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  23: صفحه 

 ها ضبط تصاویر دوربین

 :قسمت ضبط تصاویر دوربین ها شامل            

 تصاویر دوربین هاسرویس ضبط  -
 فضاي ذخیره سازي -
 برنامه ضبط تصاویر دوربین ها -

براي استفاده از ضبط تصاویر دوربین ها ابتدا باید سرویس ضبط تصاویر دوربین ها را فعال کنید سپس فضاي ذخیره سازي دوربین 
 ها را انتخاب و برنامه ضبط تصاویر دوربین ها را تعریف کنید.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  24: صفحه 

 سرویس ضبط تصاویر دوربین هافعال نمودن 

 

 فضاي ذخیره سازي

 محل ذخیره سازي را انتخاب و گزینه ثبت تغییرات را بزنید.      
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  25: صفحه 

 برنامه ضبط تصاویر دوربین ها

 براي فعالسازي برنامه ضبط تصاویر مراحل زیر را انجام دهید:

 انتخاب برنامه ضبط تصاویر •

 انتخاب دوربین •

 ضبطانجام تنظیمات مربوط به  •

 انتخاب نوع ضبط به صورت ضبط عادي(ضبط دائم) یا ضبط هوشمند(تشخیص حرکت) •

 ذخیره تغییرات •

 

 در مرحله بعد نوع ضبط (ضبط هوشمند یا ضبط عادي)، ایام هفته و چه ساعتی از شبانه روز را  ضبط کند را باید مشخص کنید.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  26: صفحه 

ربین هاي دلخواه کافیست روي گزینه کپی کلیک کرده و دوربین هاي مورد براي کپی کردن تنظیمات و اعمال خودکار آن بر روي دو

 نظر را انتخاب کنید.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  27: صفحه 

 زنده نمایش
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  28: صفحه 

   نمایش 

 کنترل 

 ارتباط با کاربران 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  29: صفحه 

 نمایش 

Tab   :نمایش شامل 

 نمایه ها •

 صفحات گسترده •

 دوربین ها •

 نقشه ها •

 

 نمایه ها

 انواع چیدمان هاي ساخته شده استفاده نماید.کاربر می تواند از 

  چیدمانی که در نمایه هاي کاربر ساخته شده مختص کاربر بوده و قابلیت

 مشاهده براي کاربران دیگر را دارا نمی باشد.

  چیدمان موجود در نمایه هاي عمومی قابلیت نمایش براي همه کاربران را

 دارا می باشد
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  30: صفحه 

لیک بر روي هر کدام از نمایه ها، قابل مشاهده می ک با دوباردر قسمت نمایه هاي عمومی سه نمایه بطور پیش فرض قرار دارد که 

 نمایید. Dragها می بایست یکی از نمایه ها را انتخاب و دوربین ها را بر روي نمایه براي مشاهده دوربین  باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و یا بر   F4جهت ویرایش نمایه می توانید از دگمه 

روي ایکن ویرایش  کلیک نمایید. 

 

 

 

 

 

و یا از  Deleteجهت حذف نمایه می توانید گزینه 

آیکن  استفاده نمایید.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  31: صفحه 

 ایجاد نمایه جدید

و تغییرات خود را اعمال  نمایه هایی به دلخواه خود را ایجاد شما می توانیدو نمایه هاي عمومی  در قسمت نمایه هاي کاربر           

 کنید.

  .بر روي نمایه هاي عمومی یا نمایه هاي کاربر کلیک کنید 

گزینه نمایه جدید    را انتخاب کنید.

 

 

 اد سطر و ستون و نامتعد  نمایه انتخاب کنید 

 :ادغام سطر و ستون نمایه
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  32: صفحه 

را نگه داشته و سپس چند کادر را با هم انتخاب نمایید و گزینه ترکیب را بزنید سپس یک   Ctrlکلید  ادغام سطر و ستون نمایهبراي 
 عنوان انتخاب کرده و نمایه را ذخیره نمایید.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  33: صفحه 

 دوربین ها

 در این قسمت لیست دوربین هاي فعال در نرم افزار را مشاهده می نمایید. 

 حالت هاي ممکن یک دوربین: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با کلیک راست بر روي دوربین :

 امکان بازبینی تصاویر ضبط شده -1

 ارسال تصویر دوربین به کاربران سیستم -2

 امکان نمایش تصویر دوربین در نمایشگر مجزا -3

 

 

R توضیحات دوربین 
 در حالت ضبط Domeدوربین   1
 درحالت تشخیص حرکت Boxدوربین   2
 درحالت قطع ارتباط Boxدوربین   3
 فعال  Domeدوربین   4

5 
 

 در حالت تشخیص حرکت و ضبط SpeedDomeدوربین 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  34: صفحه 

 )Video Wall( صفحات گسترده

) استفاده Video Wallبه منظور نمایش و مدیریت همزمان تعداد بسیار زیاد دوربین در اتاق هاي مانیتورینگ از صفحات گسترده(

 می گردد.

 .صفحه نمایش می توان رزولوشن صفحه نمایش را تغییر دهیدبا کلیک راست بر روي 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  35: صفحه 

 نمایید.) Dragدر این قسمت می توانید نمایه و یا دوربین مورد نظر خود را بر روي صفحه نمایش بیاندازید(

یکدیگر قرار داده و گرها : با استفاده از موس شما میتوانید نمایشگر هاي خود را به ترتیب دلخواه در کنار نمایشآرایش انتخاب 

 گزینه اعمال آرایش نمایشگرها را انتخاب نمایید.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  36: صفحه 

 نمایش شماره نمایشگرها

 نقشه ها

 ابزار نقشه آفالین جهت جانمایی و نمایش دوربین ها

 مشاهده تصویر دوربین با دابل کلیک بر روي آیکن دوربین بر روي نقشه •
 مانیتور هاي اضافیامکان انتخاب و مشاهده تصویر دوربین بر روي  •
 امکان مشاهده منطقه تحت پوشش دید دوربین در نقشه •

 امکان مشاهده رخدادها و هشدارها به صورت گرافیکی بر روي نقشه(قطع دوربین، عملیات ضبط ، تشخیص حرکت و ...) •
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  37: صفحه 

 کنترل 

 به دو حالت حرکت دوربین امکان پذیر می باشد.: PTZحرکت دوربین هاي 

 حالت اول استفاده از بخش کنترل همانطور که در شکل میبینید میتوانید با استفاده از جهت ها ، دوربین را حرکت دهید. 

حالت دوم :هنگامی که موس را بر روي دوربین می برید نقاط زیر، مطابق تصویر بر روي دوربین نمایان می شوند و با کلیک بر روي 

 ت میکند. تصویر دوربین به همان سمت حرک
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  38: صفحه 

  کنترل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رویداد ها

تمامی رویداد هایی که اخیرا اتفاق افتاده در این قسمت 

 نمایش داده می شود.

 رویدادها شامل:

 رویدادهاي امنیتی -1

 رویدادهاي دوربین -2

 رویدادهاي سرویس -3

 رویدادهاي رفتار -4
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  39: صفحه 

 ارتباط با کاربران 
 تبادل پیام متنی بین کاربران •

 ارتباط با کاربران قابلیت هاي ارسال و دریافت پیام به صورت عمومی و خصوصی و همچنین نمایش میز کار قرار دارد. Tabدر            

 راي ارسال پیام عمومی در قسمت گفتگوي عمومی متن ارسال خود را نوشته و گزینه ارسال را انتخاب کنید.ب
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  40: صفحه 

 ارسال پیام خصوصی بر روي نام کاربر کلیک راست کرده و گزینه گفتگو را انتخاب نمایید.براي 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  41: صفحه 

 نمایش میز کار :  •
 بر روي نام کاربر کلیک راست کرده و گزینه نمایش میز کار را انتخاب کنید.

کاربر مجوز استفاده از سیستم خود را صادر میکند و شما می بر روي سیستم کاربر پیغام زیر نمایش داده می شود با تایید پیغام ، 

 توانید از راه دور بر روي سیستم کار کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 با زدن عدم نمایش میز کار به حالت اولیه باز می گردد.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  42: صفحه 

 ابزارهاي موجود بر روي نوار پایین نرم افزار 

 

 

 

 

 

 تغییر ظاهر نمایشی نرم افزار

تم نمایشی براي تغییر ظاهر نرم افزار وجود دارد که کاربر با انتخاب هر کدام از الگو هاي نمایش می تواند ظاهر نرم افزار را تغییر  6

 دهد.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  43: صفحه 

 ابزار نمایش فوري دوربین

کردن ،  Enterصفحه اي باز خواهد شد که با تایپ شناسه و یا نام دوربین و   Ctrl +F10از هر جاي برنامه، با زدن کلید میانبر 

 بالفاصله دوربین مورد نظر را در هر یک از مانیتور هاي متصل به سیستم که انتخاب نمایید به صورت تمام صفحه نمایش خواهد داد.

 

 

 

 

 

 

 زوم دیجیتال

 تن تصویر با زاویه بسته تري است تفاوت دارد.زوم دیجیتال با زوم اپتیکالی که باعث حرکت لنز و گرف

 را با جزئیات بیشتري ببینید. با اسکرول کردن موس روي ناحیه خاصی از تصویر شما می توانید تصویر
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  44: صفحه 

 

 ) Snapshotگرفتن عکس از تصویر دوربین(

 با کلیک راست بر روي دوربین امکاناتی از قبیل :
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  45: صفحه 

 : تصویر دوربین متوقف می گردد.توقف تصویر

 : تصویر دوربین پخش می گردد.تصویر پخش

 .: دوربین از نمایه حذف می گرددحذف دوربین 

 .: تصاویر ضبط شده دوربین را می توانید مشاهده نمایید بازبینی        
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  46: صفحه 

 نمایش دوربین براي کاربران سیستم

 

 : دریافت و ارسال صدا

قابلیت دریافت و ارسال صدا را داشته باشند و این قابلیت بر روي آنها فعال شده باشد، کاربران از این طریق می دوربین هایی که 

 توان از قابلیت دریافت صدا از دوربین و ارسال صدا به دوربین استفاده نمایند.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  47: صفحه 

یه مشخص شده و با انتخاب زمان گردش و : با فعال نمودن گردش دوربین ها ، دوربین ها به طور گردشی در نماگردش دوربین ها

دوربین ها به ترتیب به گردش در می آیند و کاربر هر چند ثانیه یک دوربین را در نمایه انتخاب شده مشاهده می ، شروع گردش 

 کند.

 روي تصویر: نشانک یا عالمت گذاري   نشانک 

 –براي ایجاد نشانک یا عالمت گذاري بایستی از قبل نشانک ها را تعریف کرده باشید براي این منظور به قسمت تنظیمات عمومی 

 انواع نشانک بروید و نشانک هاي مختلف را تعریف کنید به طور مثال : فرد مشکوك ، شی مشکوك ، اتومبیل مشکوك و ...
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  48: صفحه 

یا انتخاب گزینه ایجاد نشانک بر روي دوربین  F9می توانید از طریق دگمه  

 نشانک یا عالمت گذاري کنید.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از عالمت گذاري، در قسمت بازبینی فایل هاي ذخیره شده می توانید نشانک ها را با رنگ هاي تعریف شده مشاهده نمایید و 

 فایل مربوطه را استخراج نمایید.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  49: صفحه 

 نمایش داده می شود. حال تک تصویر و بزرگ: دوربین به تغییر وضعیت نمایش

 : نرم افزار به  حالت تمام صفحه نمایش داده می شود.نمایش تمام صفحه 

 :در صورت داشتن چندین صفحه نمایش می توانید تصویردوربین را در صفحه نمایشی مجزا مشاهده نمایید.  نمایش در 

 (Fish Eyes) قابلیت پانورما

براي فعال کردن این قابلیت در قسمت مشخصات اصلی دوربین تیک 

 .را انتخاب کنید  Fish Eyesگزینه 

 

سپس بر روي تصویر دوربین بر روي ایکن پانورما کلیک کنید تا صفحه  

از لیست پروفایل ها، پروفایل مورد نظر و  گرددپروفایل ها ي دوربین باز 

 ض بر روي خودکار می باشد.به طور پیش فرخود را انتخاب نمایید 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  50: صفحه 

 گردش
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  51: صفحه 

 ابتدا از قسمت مدیریت سرور ها سرویس مدیریت موقعیت دوربینها را فعال نمایید.

 

 گردش شامل قسمت هاي زیر می باشد : بخش

 موقعیت دوربین ها •

 دوربین هابرنامه حرکت  •

 حرکات ضبط شده •

 برنامه تغییر نمایه ها •
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  52: صفحه 

 موقعیت دوربین ها

 دوربین هایی که قابلیت تعریف موقعیت دارند را میتوانید از لیست دوربین هاي خود انتخاب و براي آنها موقعیت تعریف کنید.

 براي دریافت موقعیت هاي پیش فرض دوربین گزینه بارگزاري از دوربین را انتخاب نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و براي تعریف موقعیت دوربین گزینه ایجاد موقعیت 

 جدید را انتخاب نمایید.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  53: صفحه 

 در صفحه باز شده دوربین خود را به موقعیت انتخابی خود برده و نام موقعیت را انتخاب کنید و گزینه ثبت را بزنید.

 برنامه حرکت دوربین ها 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  54: صفحه 

 تعریف برنامه حرکت دوربین ها 

 به ترتیب: براي تعریف برنامه حرکت دوربینها 

  برنامه حرکت دوربینانتخاب گزینه تعریف 

 انتخاب عنوان 

 تعریف برنامه اجرایی 

 زمانبندي اجراي برنامه 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  55: صفحه 

 برنامه اجرایی

براي تعریف برنامه اجرایی ابتدا می بایست دوربین را به لیست برنامه اجرایی اضافه نمایید با زدن گزینه افزودن دوربین می 

 نمایید.توانید دوربین خود را از لیست دوربین ها انتخاب 

بعد از اضافه شدن دوربین ها به لیست با انتخاب دوربین و کلیک راست کردن بر روي بازه زمانی می توانید افزودن تعیین موقیعت را 

 انتخاب نمایید.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  56: صفحه 

ا بر بعد از افزودن تغییر موقعیت دوربین و کلیک بر روي آن می توانید یکی از موقعیت هاي از قبل تعریف شده بر روي دوربین ر

 روي آن نقطه مشخص نمایید.

 زمانبندي اجراي برنامه

در قسمت زمانبندي اجراي برنامه شما میتوانید با کلیک بر روي ایام هفته و یا ساعات خاصی از روز را براي اجراي برنامه 

 انتخاب نمایید
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  57: صفحه 

 و یا اینکه از گزینه هاي پیش فرض پایین جدول ایام هفته که شامل گزینه هاي 

 فقط در طول روز  •

 فقط در طول شب  •

 شبانه روز   •

 عملیات پاکسازي را انتخاب نمایید.  •

 براي پاکسازي جدول ایام هفته کافیست گزینه پاکسازي را انتخاب کرده و محدوده اي که می خواهد پاك شود را انتخاب نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 توانید تاریخ مشخصی به برنامه اجرایی زمانبندي تعریف کنید.به غیر از مشخص کردن برنامه اجرایی در طول هفته شما می 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  58: صفحه 

 حرکات ضبط شده

تفاوت این قسمت با برنامه حرکت دوربینها در نحوه حرکت دوربین می باشد و اینکه حرکات ضبط شده در دروبین هایی که 

را دارا می باشند کاربرد دارد به این نحو که در برنامه حرکت دوربین ها ، دوربین بین موقعیت ها و  Recording Tourقابلیت 

فاصله زمانی که کاربر تعیین می کند سریع حرکت می کند ولی در حرکات ضبط شده حرکت دوربین می تواند به صورت نرم 

 باشد و تمام مسیر ضبط میگردد.

 بایست در ویرایش دوربین تیک گزینه حرکات ضبط شده را انتخاب کرده باشید.براي استفاده از این بخش می 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  59: صفحه 

 با انتخاب خواندن از دوربین حرکات ضبط شده موجود در دوربین را دریافت می کند.

 تعریف حرکت ضبط شده

 را انتخاب کنید " جدید "گزینه 

 هد شد.با انتخاب دوربین تصویر دوربین نمایش داده خوا

 شروع ضبط را انتخاب و مسیر حرکت دوربین را تعیین کنید و سپس پایان ضبط را انتخاب کنید.

 در قسمت برنامه زمانی اجرا نیز زمان شروع به حرکت دوربین طبق زمانبندي کاربر انجام خواهد گرفت.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  60: صفحه 

 برنامه تغییر نمایه ها

ها(دوربین هاي محوطه، دوربین هاي پیرامونی، دوربین هاي انبار و ...) را در در قسمت برنامه تغییر نمایه ها بهتر است دوربین 

چند نمایه قرار دهید و سپس پس از انتخاب آنها در برنامه تغییر نمایه یک نام گردش براي آنها درنظر بگیرید تا نمایه هاي مورد 

 نظر با زمان نمایش  مشخصی گردش نمایند.

 وي گزینه جدید کلیک نمایید.براي این منظور ابتدا باید ر
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  61: صفحه 

 به ترتیب: 

 انتخاب نام گردش -1

 انتخاب نمایه -2

 انتخاب گزینه افزودن -3

 انتخاب زمان نمایش -4

 ثبت تغییرات -5
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  62: صفحه 

 طبق زمانبندي و اولویت بندي نمایش نمایه ها ، نمایه ها شروع به گردش می نمایند. -6

لیست براي اجراي برنامه گردش ، به قسمت نمایش رفته واز 

گردش ها ، نام گردش مورد نظر را انتخاب کنید تا نمایه هاي 

  آن گردش نمایش داده شوند.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  63: صفحه 

 رویداد ها
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  64: صفحه 

 براي استفاده از رویدادها، نیاز به فعال نمودن سرویس مدیریت رویدادها می باشد.

شده را در این قسمت تیک زده و ثبت تغییرات را بعد از فعال نمودن سرویس مدیریت رویدادها می توانید رویدادهاي تعریف 

 انتخاب کنید تا تنظیمات ذخیره گردد

 متناسب با هر رویداد رفتار تعریف شده اي می تواند رخ دهد.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  65: صفحه 

 :قسمت رویدادها شامل 

 رویدادهاي سیستم 

 رفتارها-مدیریت رویداد 

 رویدادهاي سیستم

 گیري از تمامی رویدادها رخ داده در نرم افزار را مشاهده کنید.در این قسمت شما می توانید یک گزارش 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  66: صفحه 

 هارفتار -مدیریت رویداد

 با توجه به رویدادي که در نرم افزار رخ میدهد شما می توانید رفتاري را تعریف کنید.

 .را از قطع شدن دوربین مطلع کندمثال اگر دوربینی قطع شد با باز شدن پنجره اي نشان دهد دوربین قطع شد و کاربر 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  67: صفحه 

 .براي تعریف یک رفتار جدید بر روي گزینه جدید کلیک کنید

در صفحه ویرایش رفتاربر روي رویداد تعریف نشده کلیک کنید و انتخاب رویداد را بزنید، در صفحه انتخاب رویداد ، رویداد را 

 انتخاب کنید.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  68: صفحه 

 رویداد ، از قسمت لیست عملیات رفتاري که نرم افزار میتواند نشان دهد را تعیین کنید.بعد از تعیین 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  69: صفحه 

 رفتارها شامل:

 شکل توضیحات رفتارها

 فایل صوتی را براي تعداد مشخصی پخش می نماید پخش صدا

 

 در تمامی کالینت ها یک پنجره فوري نمایش می دهد. نمایش پنجره فوري
 

 ارسال پیامک به تلفن کاربر خاص پیامکارسال 

 

 ارسال ایمیل به کاربر خاص ارسال ایمیل
 

 یک دوربین را به یک زاویه مشخص می چرخاند حرکت دورانی

 

 یک فایل اجرایی را اجرا می نماید. اجراي یک برنامه
 

 یک فایل را از یک پوشه به یک پوشه دیگر منتقل می کند. ارسال فایل به

 

 یک عکس از دوربین گرفته و در پوشه خاصی قرار می دهد. گرفتن عکس
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  70: صفحه 

 امنیتی تنظیمات  

 
 :قسمت اصلی  4تنظیمات امنیتی از 

 نقش ها -1

 کاربران -2

 محدودیت ورود بر اساس آدرس -3

 محدودیت ورود بر اساس زمان -4
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  71: صفحه 

 نقش ها

سطوح دسترسی مختلفی در قالب نقش ها را تعریف کرده و به هر یک از کاربران نقشی را  در این قسمت شما میتوانید

 اختصاص دهید. 

 تعریف نقش
 شودبراي تعریف نقش کافیست روي گزینه نقش جدید کلیک کرده تا صفحه مربوطه باز 

 انتخاب عنوان نقش -

 انتخاب سطوح دسترسی -
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  72: صفحه 

سطوح دسترسی به کنسول و دوربین ها و کاربرانی که این نقش را می توانند داشته باشند را  در صفحه باز شده شما میتوانید

 انتخاب کنید.

 دسترسی به کنسول

با توجه به نقشی که کاربر در سازمان ایفا می کند می توان سطح دسترسی 

 براي کاربر انتخاب کرد.

 

 

 

 

 

 دسترسی به دوربین ها

 بعدي می توانید سطح دسترسی به دوربین ها را انتخاب کنید.  Tabدر 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  73: صفحه 

 کاربران داراي این نقش

 بعدي شما می توانید نقشی را که تعریف کرده اید را به کاربر موجود در لیست کاربران اختصاص دهید.  Tabدر 

 

 

 

 

 

 کاربران

 کافیست بر روي گزینه کاربر جدید کلیک کرده تا صفحه تعریف کاربر باز گردد. براي تعریف کاربر

 همچنین  ودر صفحه تعریف کاربر جدید  مشخصات کاربر را وارد و یک نام کاربري جهت ورود به نرم افزار تعریف میکنیم 

 می توانید از نقش هاي تعریف شده سطح دسترسی کاربر را مشخص نمایید.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  74: صفحه 

 

کافیست موس را بر روي کادر، تصویر کاربر حرکت دهید و  ب تصویر کاربرجهت انتخا

 گزینه باز کردن را بزنید.

 

 

 

 

 

تصویر کاربر را انتخاب و بر روي گزینه 

open .کلیک کنید 

 

 

 

 

 .بعد از انتخاب تصویر گزینه ثبت تغییرات را بزنید
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  75: صفحه 

 تعریف خواهد شد.  1234بعد از ثبت تغییرات کاربر با رمز عبور پیش فرض 

 براي تغییر کلمه عبور کافیست کاربر را انتخاب  و گزینه باز نشانی کلمه عبور بزنید و رمز عبور پیش فرض کاربر را تغییر دهید. 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  76: صفحه 

با هر نام کاربري که وارد نرم افزار شوید شما می توانید رمز عبور آن نام 

رمز عبور در گوشه نرم افزار  کاربري را تغییر دهید گزینه اي جهت تغییر

  تعبیه شده است که مختص تغییر کلمه عبور همان کاربر می باشد.

  Adminبا نام کاربري  Adminبراي مثال براي تغییر کلمه عبور کاربر 

 وارد نرم افزار شده و از طریق این گزینه کلمه عبور جدید را وارد نمایید.

 

 

 

 کلمه عبور جدید را وارد نمایید و گزینه تایید را انتخاب نمایید. در صفحه باز شده کلمه عبور قبلی و
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  77: صفحه 

 محدودیت ورود بر اساس آدرس

 
 محدودیت ورود کاربران بر اساس آدرس به سه طریق زیر قابل انجام است

 MACمحدودیت ورود بر اساس  -

 IPمحدودیت ورود بر اساس  -

 محدودیت ورود کاربر بر اساس آدرس -

 MACمحدودیت ورود بر اساس 

Address MAC یا Address Control Access Media یا شناسه یک ID هر به سازنده کارخانه  توسط که است دنیا) (در یکتا 
 شود: می داده نمایش زیر صورت به و دسیمال هگزا مبناي وبر است بیتی 48 یکتا، شناسه این شود. می داده اختصاص شبکه کارت

40-16-7E-AB-DD-38 
 

 
 

    list  /fo  /v  Getmac  فرمان با آدرس MAC آوردن دست به

 
 
 

 کلیدهاي ترکیبی را باز کنید Run پنجره -1
(Windows + R) 

 
 .را نوشته و اجرا کنید cmd دستور  -2
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  78: صفحه 

 Network و شبکه هاي کارتتا لیست  کنید Enterرا تایپ و   getmac  /v  /fo  listفرمان در صفحه باز شده 
 Connectionادرس با همراه انکامپیوترت هاي MAC شود. داده نمایش انها 

 

 

 

 

 

 

مجاز یا غیر مجاز جهت  MACمحدود خواهند شد و لیستی از آدرس هاي  MACدر این نوع محدودیت کاربران فقط از طریق آدرس 
 ورود تعریف می شود.  

  MAC  تعریف آدرس

جدید کلیک کنید تا در روي گزینه 

 قسمت ویرایش اطالعات آدرس 

MAC  فعال گردد، آدرسMAC  را

بدون فاصله طبق تصویر وارد 

 نمایید و گزینه ثبت را کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 در قسمت نحوه اعمال دسترسی 

 

 می باشند.نرم افزار  استفاده از به مجازتعریف شده  MACفقط آدرس هاي  مجاز هستند
 .تعریف شده  MACاز نرم افزار می باشند به غیر از آدرس هايهمه افراد مجاز به استفاده  مجاز نیستند

89770305فکس:         22507885تلفن پشتیبانی                       واحد همکف                           25تهران،اتوبان رسالت ،خیابان کرمان جنوبی ، کوچه رضایی پالك   



رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  79: صفحه 

 IPمحدودیت ورود بر اساس 

 هایی که تعریف میکنید مشخص نمایید IPیا محدوده  IPنحوه اعمال دسترسی براي ، IPدر محدودیت ورود بر اساس 

 می باشند.نرم افزار  استفاده از به مجازتعریف شده  IPفقط آدرس هاي  مجاز هستند
 .تعریف شده  IPهمه افراد مجاز به استفاده از نرم افزار می باشند به غیر از آدرس هاي مجاز نیستند

 

 ها روي گزینه جدید کلیک نمایید تا قسمت ویراش اطالعات فعال گردد  IPبراي تعریف  -

 و گزینه ثبت را کلیک نمایید. را مشخص IPو پایان آدرس  IPشروع آدرس  -
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  80: صفحه 

 آدرسمحدودیت ورود کاربر بر اساس 

 کاربران با داشتن نام کاربري و کلمه عبور خود از هر سیستمی در صورت داشتن مجوز میتوانند به نرم افزار دسترسی داشته باشند 

مشخصی محدود کنید که اجازه  IP  و یا آدرس MAC افزار با آدرسدر این قسمت شما می توانید کاربران را جهت استفاده از نرم 

 دسترسی به نرم افزار را داشته باشند.

 براي این منظور ابتدا باید کاربر را انتخاب و بر روي گزینه ویرایش کلیک نمایید.

 

مجاز IP مجاز و یا آدرس MACآدرس 

کاربر جهت ورود به نرم افزار را 

منظور در مشخص نمایید براي این 

قسمت تعریف آدرس هاي مجاز جهت 

ورود کاربران بر روي گزینه جدید 

کلیک و آدرس مجاز را در قسمت 

ویرایش اطالعات وارد نمایید و در آخر 

 بر روي گزینه ثبت کلیک کنید.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  81: صفحه 

 محدودیت ورود بر اساس زمان

 به نرم افزار را براي کاربران تعیین نمایید در این قسمت میتوان با توجه به شیفت کاري کاربران، زمان مجاز جهت ورود

 رکاربانتخاب  -1

 انتخاب ایام هفته و زمان دسترسی در طول شبانه روز -2

 ثبت تغییرات -3

 فعالسازي -4
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  82: صفحه 

 نقشه ها

 پیش فرضتنظیمات 

 نقشه ها به دو دسته نقشه هاي آفالین و نقشه هاي آنالین تقسیم بندي می شوند.

میتوانید نقشه محلی ( نقشه آفالین )  و یا یکی از نقشه هاي گوگل ، اپن سی ، بینگ و .... ( نقشه هاي از قسمت نوع نقشه ، 

آنالین) را انتخاب کنید براي مثال : انتخاب نقشه افالین شهر مشهد (بر روي نقشه افالین محل مورد نظر تا سطح پایین تر قابل 

 مشاهده می باشد.)
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  83: صفحه 

 لی را انتخاب کنیددر قسمت نوع نقشه ، نقشه مح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوشه اي را در یکی از درایو ها ایجاد و گزینه تعیین مسیر فایل هاي نقشه انتخاب کنید.( این پوشه محل بارگزاري فایل هاي نقشه 

 می باشد)

 باشد. .  )gmdb)Mashhad-Map.gmdb  پسوند نقشه هاي محلی باید    
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  84: صفحه 

 استخراج فایل هاي نقشه را کلیک کنید بعد از انتخاب مسیر پوشه فایل ، گزینه

 
 

 را بزنید تا نقشه ها بارگزاري شود. Openمسیر قرار گیري نقشه را انتخاب و گزینه 

 

 بعد از اتمام بار گذاري این پیغام را مشاهده خواهید کرد.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  85: صفحه 

 تعریف نقشه

 بزنید.بعد از بار گذاري نقشه قسمت تعریف نقشه رفته و گزینه اضافه کردن را 

 

 بر روي نقشه کره زمین کلیک کنید 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  86: صفحه 

 

با زوم کردن(اسکرول موس) روي نقشه مشهد،محل قرار گیري دوربین ها را مشخص و گزینه ثبت موقعیت فعلی را بزنید تا موقعیت 

 فعلی به عنوان نقطه مرکزي نمایش این نقشه ثبت گردد.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  87: صفحه 

 قرار دادن دوربین ها روي نقشه:

 ، را کشیده و روي نقشه بیاندازید دوربین

 

 با کلیک راست بر روي دوربین گزینه هاي 

 زاویه دید  -

 رنگ دوربین -

 حذف -

 بازبینی  -

 نمایش تصویر(تصویر دوربین را نمایش میدهد) -

 نمایش در(انتخاب نمایشگر) -

 نمایش داده خواهد شد.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  88: صفحه 

براي این منظور روي دوربین کلیک کرده و دایره (شعاع دید  از طریق موس می توانید شعاع دید دوربین را کم یا زیاد کنید

 دوربین)ایجاد شده روي دوربین را تغییر دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نمایش داده نخواهد شد ،در قسمت نمایش یا عدم نمایش دوربین با برداشتن تیک دوربین ، دوربین انتخاب شده بر روي نقشه
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  89: صفحه 

 سرویس تشخیص حرکت

 استفاده از تشخیص حرکت دوربین، نیاز به فعال نمودن سرویس تشخیص حرکت می باشد. براي

بعد از فعال نمودن سرویس تشخیص حرکت در قسمت لیست دوربین ها ، دوربین هایی را که میخواهید تشخیص حرکت یر روي 

 ردد.  آنها فعال باشد را تیک زده و ثبت تغییرات را انتخاب کنید تا تنظیمات ذخیره گ
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  90: صفحه 

 تعیین میزان حساسیت به حرکت

 انتخاب نواحی حساس و غیر حساس
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  91: صفحه 

 و کمتر کردن بار پردازشی در تشخیص حرکت با انتخاب پروفایل تشخیص حرکتCpu امکان استفاده بهینه از 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  92: صفحه 

 سرویس استریمر    

 می کند. مزایاي این قابلیت: Streamاین سرویس تصاویر دریافتی از دوربین را براي تمامی مصرف کنندگان نرم افزار 

محدودیت بار پردازشی دوربین ها را جبران می نماید و امکان بهره برداري مصرف کنندگان فراوان به صورت همزمان را  •

 فراهم می نماید.

 امنیتی و جلوگیري از دسترسی مستقیم به دوربین ها را فراهم می نماید.امکان ایجاد سطوح باالي  •
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  93: صفحه 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  94: صفحه 

 I/Oسرویس ارتباطات 

 

 GSMتنظیمات  •

 با انتخاب گزینه بررسی وضعیت یکی وضعیت هاي زیر نمایش داده خواهد شد.

 پاسخی از سرویس ارتباطات دریافت نشده است 

 عدم اتصال به مودم 

 متصل به مودم 

 

 

89770305فکس:         22507885تلفن پشتیبانی                       واحد همکف                           25تهران،اتوبان رسالت ،خیابان کرمان جنوبی ، کوچه رضایی پالك   



رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  95: صفحه 

مودم را به سروري که سرویس ارتباطات بر روي آن فعال می باشد متصل کنید پس از نصب درایور مودم به قسمت 

 بارگذاري پورتها رفته و بعد از انتخاب بارگذاري پورتها، پورت مربوط به مودم را انتخاب کنید.

 

 مربوطه را می توانید مشاهده کنید. رفته و در قسمت پورتها پورت Device Managerبراي انتخاب پورت صحیح به  
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  96: صفحه 

نام مودم و شماره سیم کارت را وارد کنید سپس گزینه برقراري ارتباط را انتخاب کنید تا نرم افزار با مودم ارتباط برقرار  

 نماید.

 تنظیمات گزارش میزان شارژ

 تنظیماتی شامل: 

 دستور دریافت شارژ 

 ساعت اعالم گزارش میزان شارژ 

  روزهاي اعالم گزارش میزان شارژ 

 شماره همراه دریافت کننده گزارش 

 توجه: با انتخاب گزینه ثبت تغییرات اتصال با مودم قطع شده و با تنظیمات جدید مودم راه اندازي می گردد.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  97: صفحه 

 USSDدستورات 

 استفاده کنید.در این قسمت می توانید از کد هاي دریافت میزان شارژ سیم کارت و خرید شارژ و ... 

 ارسال پیامک

در این بخش می توانید جهت تست پیامک یک پیامک ارسال کنید براي این منظور شماره تلفن همراه مقصد و متن پیامک 

 را نوشته و گزینه ارسال را انتخاب کنید.

 مشاهده لیست پیامک ها
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  98: صفحه 

 تنظیمات ارسال رایانامه (ایمیل) 

جهت ارسال رایانامه نیاز به آدرس سرور ارسال کننده و آدرس صندوق پستی ارسال کننده است. اکثر سرورها جهت ارسال رایانامه 

نیاز به شناسایی (ورود به سرور) و اعتبار سنجی دارند که در این نوع سرورها بایستی نام کاربري و رمز عبور جهت ارسال وارد شود 

 جهت ورود امن پشتیبانی می کنند. SSLز پرتکل . این سرورها معموال ا

انتخاب از تنظیمات پیش فرض : برخی از نمونه تنظیمات ارسال رایانامه در نرم افزار گنجانده شده است که با انتخاب هر یک از آنها 

 بور تغییر یابد.اطالعات بصورت خودکار تکمیل می گردد و تنها بایستی مواردي چون آدرس فرستنده ،نام کاربري و رمز ع

سرور ارسال کننده است این سرور جهت  IPمشخص اشاره می کند) یا آدرس  IPآدرس سرور : منظور از آدرس سرور نام (که به 

 .است 25،465،587) مشخص استفاده می نماید که معموال اعداد portارسال از درگاه (

 فرستنده : آدرس صندوق پستی ارسال کننده است.

: درصورتیکه سرور مورد نظر جهت ارسال نیاز به شناسایی و اعتبارسنجی کاربر داشته باشد این گزینه را انتخاب کرده  نیاز به ورود

 و نام کاربري (اکثرا با آدرس صندوق پستی کاربر یکسان است) و رمز عبور صندوق پستی را وارد نمایید.

 تیبانی می نماید این گزینه را انتخاب نمایید.) پشSSL : اگر سرور از ورود امن (پروتکل  )SSLورود امن (

 

پس از انجام تنظیمات جهت بررسی صحت وارد نمودن اطالعات می توانید بررسی تنظیمات را کلیک نمایید در این صورت یک 

 رایانامه به صندوق پستی فرستنده ارسال می شود.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  99: صفحه 

مجوز اعتبارسنجی کاربر با حالت نام کاربري و رمز عبور ) بایستی Google )GMAILنکته : جهت ارسال رایانامه توسط سرور 

 بدون استفاده از مرورگر داده شود بدین منظور از یکی از دو روش ذیل استفاده نمایید:

بروید نام کاربري و رمز عبور صندوق  https://www.google.com/settings/security/lesssecureappsبه آدرس  -1
 Access forکلیک نمایید در صفحه باز شده مطابق شکل زیر گزینه  را Sign inپستی ارسال کننده را وارد نمایید و 

less secure apps  را برابرTurn on .قرار دهید تا مجوز داده شود 

 
 وارد صندوق پستی فرستنده شوید و مطابق شکل هاي زیر وارد صفحه تنظیمات شوید -2

 

 
 

 
 

89770305فکس:         22507885تلفن پشتیبانی                       واحد همکف                           25تهران،اتوبان رسالت ،خیابان کرمان جنوبی ، کوچه رضایی پالك   

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps


رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  100: صفحه 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  101: صفحه 

 تنظیمات عمومی

 تنظیمات عمومی شامل چهار بخش :

 تنظیمات  

 کنترل کننده 

 ذخیره و بازیابی 

 انواع نشانک 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  102: صفحه 

 تنظیمات 

 

 

 تنظیمات تصاویر ذخیره شده

 قرارگیري تصاویر ذخیره شده دوربین ها می باشد که  میتوانید تغییر دهید.تنظیمات مربوط به محل 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  103: صفحه 

 تنظیمات نمایشگر زنده

نمایش نماد تشخیص حرکت، اگر بر روي دوربین تشخیص حرکت را فعال کرده باشید با انتخاب این گزینه در صفحه،  •

 د.نمایش زنده دوربین با روئیت حرکت عالمتی در گوشه تصویر نمایش می ده

 نمایش عنوان دوربین، با انتخاب این گزینه نام دوربین بر روي صفحه،نمایش زنده ،نمایش داده می شود. •

عملکرد نمایشگرها، در قسمت بازبینی و قسمت نمایش تمام بار پردازشی نمایش تصاویر دوربین ها میتواند بر روي یکی از  •

 انتخاب شده است. CPUقرار بگیرد و بطور پیش فرض  GPUیا   CPUگزینه هاي 

 ، از نصب بودن درایور کارت گرافیک سیستم خود اطمینان حاصل کنید.  Gpuقبل از انتخاب گزینه 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  104: صفحه 

 )Joystickکالیبره کردن جوي استیک ( 
را شناسایی کند سپس شروع تنظیم را  Joystickبه سیستم ، دگمه جستجو را انتخاب نمایید تا   Joystickس از اتصال پ

تا کالیبره گردد سپس گزینه پایان حرکت دهید  Zoom Out و   Zoom Inرا در تمامی جهات و  Joystickانتخاب نمایید و 

 تنظیم و فعال را انتخاب نمایید.

 ذخیره و بازیابی 
  

ید قبل از تغییر تنظیمات نرم افزار از آن یک پشتیبان تهیه در بانک اطالعاتی ذخیره می گردد شما می توان تغییر تنظیمات نرم افزار

 نمایید و آن را در سیستم خود ذخیره کنید.

 بر روي گزینه تهیه پشتیبان کلیک کرده و شروع عملیات را انتخاب کنید. 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  105: صفحه 

 بازیابی میگردد.با انتخاب بازیابی نسخه پشتیبان،تنظیمات ذخیره شده در بانک اطالعاتی به تاریخ پشتیبان گیري شده 

 براي مشاهده تغییرات نرم افزار را مجددا راه اندازي نمایید.

 با انتخاب گزینه دریافت نسخه فایل پشتیبان بانک اطالعاتی درمسیر انتخابی کاربر قرار میگیرد.

 می گردد.  با انتخاب گزینه بارگزاري نسخه ، فایل پشتیبان بانک اطالعاتی را از مسیر انتخابی کاربر بارگزاري
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  106: صفحه 

 گواهینامه هاي نرم افزار

العات آن نمایش داده می گواهینامه شامل مجوز هاي استفاده از بخش هاي مختلف نرم افزار می باشد که بعد از نصب گواهینامه اط

 اطالعاتی مانند:شود 

 )Corporate،Enterprise، Standardنسخه نرم افزار(

 تعداد دوربین فعال

 آزمایشی)، در صورت آزمایشی بودن تاریخ انقضاي آننوع نسخه(اصلی یا 

 مجوز هاي ویژه

 

 

 

 

 افزونه هاي فعال و تعداد آن

   R مجوز هاي ویژه نوع نسخه 
 سرور توزیع شده -ابزار نقشه Corporateنسخه  1

 تک سرور -ابزار نقشه Enterpriseنسخه  2
 تک سرور Standardنسخه  3

89770305فکس:         22507885تلفن پشتیبانی                       واحد همکف                           25تهران،اتوبان رسالت ،خیابان کرمان جنوبی ، کوچه رضایی پالك   



رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  107: صفحه 

 مدیریت افزونه ها

 

 د.کن اضافه می نرم افزارو قابلیت هاي جذابی را به است که بر روي نرم افزار نصب میگردد  کوچکی برنامه افزونه
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  108: صفحه 

 افزونه را انتخاب کنید.پوشه ،بر روي گزینه نصب افزونه جدید کلیک نمایید سپس مسیر تشخیص پالك  جهت نصب افزونه

 

 

 

 

 

 

 

 خارج شده و دوباره وارد نرم افزار شوید.جهت راه اندازي افزونه از نرم افزار 

 

 

 

 

 

 تنظیمات مربوط به پالك ها انجام می شود. Tabتشخیص پالك اضافه خواهد شد که در این  Tabپس از نصب ، 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  109: صفحه 

 در قسمت گروه بندي پالك ها، شما می توانید گروه هاي مختلفی از پالك ها را تعریف کنید.

 

 ها را انتخاب کرده و بر روي پالك جدید کلیک کنید.براي تعریف پالك ، یکی از گروه 

 
89770305فکس:         22507885تلفن پشتیبانی                       واحد همکف                           25تهران،اتوبان رسالت ،خیابان کرمان جنوبی ، کوچه رضایی پالك   



رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  110: صفحه 

 بازبینی

 سرویس بازبینی تصاویر ضبط شده

 سرویس مربوطه را فعال کنید . ابتدا می بایست براي بازبینی تصاویر ضبط شده دوربین ها در قسمت بازبینی،
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  111: صفحه 

 قسمت بازبینی از بخش هاي اصلی (طبق تصویر) :

 نمایه ها -1

 دوربین ها -2

 جستجوي یک رویداد خاص ، باز کردن پوشه ذخیره عکسها ، گرفتن عکس از دوربین فعال و بازبینی دوربین فعال -3

 ماشین زمان -4

یا به عبارتی  نیست فعال ) Playback( بازبینیانتخاب نشده باشد یعنی یا سرویس  اگر در قسمت ماشین زمان، نام  سرور  •

 .فایل ضبط شده اي وجود ندارد
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  112: صفحه 

 براي مشاهده فایل هاي رکورد شده باید مراحل زیر را انجام دهید:

 انتخاب یک نمایه  -1

  در نمایهقرار دادن دوربین ها  -2

 انتخاب تاریخ و ساعت بازبینی -3

 
  :دقت نمایید تاریخ و ساعت سرور درست تنظیم شده باشد.نکته 

در صورتی که تاریخ سرور درست تنظیم نشده باشد ممکن است بر روي سیستم کاربر فایل هاي ضبط شده در ساعت مورد          

 نظر نباشد و فایل ها عقب یا جلو تر از ساعت انتخابی جهت بازبینی قرار گرفته باشند.
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  113: صفحه 

 

 :بر روي ماشین زمان

 دقیقه انتخاب کرده ایم. 30در این تصویر از ابتداي ماشین زمان تا انتهاي آن را بازه زمانی که ماشین زمان نمایش می دهد  -1

 تاریخ و ساعت -2

با حرکت دادن موس روي بازه زمانی میتوانید فایل ضبط شده را به جلو یا عقب ببرید و زمان رخداد ها در فایل ضبط شده  -3

 را که با رنگ متفاوتی نشان داده شده است را مشاهده نمایید.

 رعت پخش فایل ضبط شدهس -4

 انتخاب نام سرور -5
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  114: صفحه 

 با کلیک راست بر روي دوربین گزینه هایی از جمله :

 بازبینی دوربین -

 پخش یا عدم پخش صداي دوربین -

 حذف دوربین از نمایه -

 تغییر وضعیت نمایش  -

 نمایش تمام صفحه -

 نمایش در( پخش تصویر دوربین در صفحه نمایش دیگر به صورت تک تصویر)  -
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  115: صفحه 

 جستجوي تصاویر بر اساس(تشخیص حرکت، نشانک، رویداد)

 جستجو بر اساس نشانک -1

 جستجو بر اساس تشخیص حرکت  -2

 جستجو بر اساس رویداد -3

 براي استفاده از قسمت جستجو به ترتیب باید:       
 انتخاب گزینه جستجو -1

 انتخاب دوربین  -2

 رویداد) -تشخیص حرکت  –انتخاب نوع جستجو( نشانک  -3

 بازبینی زدن دکمه  -4
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  116: صفحه 

 امکان بازبینی همزمان چندین دوربین با توجه به منابع سخت افزاري موجود سیستم کاربر 

 

 استخراج فایل 

 انتخاب ابتداي فایل و کلیک راست بر روي ابتداي فایل
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  117: صفحه 

 انتخاب انتهاي فایل و کلیک راست بر روي انتهاي فایل  

 

 

 انتخاب استخراج فایلکلیک راست بر روي محدوده انتخاب شده و 
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  118: صفحه 

  انتخاب متن و محل ذخیره سازي فایل استخراج
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رصد  بري نرم افزار نظارت تصویريراهنماي راه  119: صفحه 

 کاربر راه دور

کاربري که به صورت راه دور متصل گردد، در نمایش دوربین هاي انتخاب 

جهت کاهش پهناي باند استفاده  فریم 3شده می تواند از پروفایل هاي 

 نماید.

 سیستم تعریف شده باشد.کاربر راه دور باید توسط مدیر 
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