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 کنترلاندازی مرکز بخش یک: نصب و راه

 1111های مرکز کنترل آشنایی با بخش

شود. برای خاموش کردن دکمه را فشرده و تا پایان دکمه خاموش/روشن: این دکمه جهت خاموش و روشن کردن دستگاه استفاده می

  .یددارنگهشمارش معکوس خاموش شدن آن را 

اندازی مجدد مرکز کنترل دسترسی بود از دکمه ریست نیاز به راهدکمه ریست: اگر در هنگام کار با خطا و یا مشکلی روبرو شدید که 

 استفاده نمایید.

USB اسالت اتصال حافظه فلش :USB برای دانلود و یا آپلود اطالعات 

 یازموردنزمان  ساعت دستگاه را روشن نگه خواهد داشت. 5 حدودپشتیبان باتری  ،باتری پشتیبان: در هنگام قطع شدن تغذیه ورودی

 ساعت است. 4ی شارژ مجدد و کامل باتری حدود برا

TCP/IP کانکتور :Lan جهت اتصال شبکه 

 دوربین: ثبت چهره

سیستم ضد سرقت: برای جلوگیری از به سرقت رفتن دستگاه سیستم ضد سرقتی تعبیه شده است که در صورت جدا شدن دستگاه از 

 آالرم سرقت فعال خواهد شد.محل نصبش 
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 تصویر کلی از اتصاالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباط مرکز کنترل با کامپیوتر

 توان استفاده نمود.می زیر روش سه یکی از برای ایجاد ارتباط بین کامپیوتر و مرکز کنترل دسترسی از

 RS232ارتباط مستقیم از طریق پورت شبکه یا پورت سریال  .1

 

 

 
 

 RS485از طریق رابط  چند مرکز با کامپیوتر ارتباط .1

 ارتباط چند مرکز با کامپیوتر از طریق شبکه و با استفاده از سوئیچ یا هاب .3
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 RS232اتصاالت کانکتور  .4

 به کامپیوتر 1111جهت ارتباط مستقیم مرکز کنترل دسترسی 

 استفاده نمود. RS232توان از رابط سریال می

 

 مراحل نصب

 نمایید. یخودداردستگاه جداً  یورودالزم، از اتصال تغذیه  هایکشییمسقبل از اتمام نصب و انجام تمامی  توجه: 

 :۱۱۱۱معرفی کانکتورهای 
 

 

 

 (COM2و  NO2، NC2خروجی رله آالرم ) .1

 (GNDو  SENاتصال سنسور تشخیص وضعیت درب ) .1

 (GNDو  BUTاتصال کلید تحریک دست ) .3

 (COM1و  NO1 ،NC1) یبرققفلرله آزاد اتصال  .4

 (+485و  -485) RS485رابط  .5

 (RXDو  GND ،TXD) RS232رابط  .6

 (GNDو  WD0 ،WD1خوان جانبی )رابط ویگند برای استفاده از کارت .7

 ( SGNDاتصال کابل زمین ) .8

 (GNDو  12V+ولت ) 12تغذیه جانبی  .9
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 :سیم بندی دستگاه 

 اتصال تغذیه  .1

 است. Standby mA 55و در حالت  mA 555و جریان مصرفی آن در حالت کار  12𝑉𝐷𝐶ورودی دستگاه تغذیه 

 برای اتصال تغذیه وجود دارد.دو کانکتور 

a.  12+کانکتور دو پینV  وGND  که در هنگام اتصال آداپتور به پالریته تغذیه ورودی

 توجه نمایید.

b.  اسالت مخصوص اتصال آداپتور 

 

 

 سنسور تشخیص وضعیت درب .1

صورت  شود. دربودن درب استفاده میوضعیت باز و بسته این سنسور برای تشخیص 

درب و یا بسته نشدن درب پس از باز شدن صحیح آن، آالرم دستگاه  زوربهباز شدن 

 خواهد شد. فعال

 کلید تحریک دست .3

کلید تحریک دست برای باز کردن درب است لذا این کلید باید داخل ساختمان 

متر سانتی ۰۴۱تواند تا مرکز کنترل دسترسی میفاصله کلید دستی تا  نصب شود.

  باشد.

 اتصال زنگ .4

فشرده شدن کلید زنگ یک پالس به رله ارسال خواهد شد.  محضبهبرای اتصال زنگ یک رله جداگانه تعبیه شده است.  در این دستگاه

 زمان به رله متصل نمود.هم صورتبهرمال بسته را باز و ن رمالتوان دو زنگ نمی

 اتصال زنگ نرمال بسته                                                  اتصال زنگ نرمال باز                     
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 یبرققفل .5

وجه های طوالنی به نوع کابل انتخابی تدر هنگام نصب قفل در مسافتبه نوع و موقعیت نصب قفل بستگی دارد.  یبرققفلنحوه اتصال 

های با پالریته مانند قفل الکترومغناطیسی به پالریته در هنگام استفاده از قفل .کنیداز نحوه صحیح اتصاالت اطمینان حاصل  نمایید.

 ها توجه نمایید.کانکتور اتصال تغذیه آن

ن از توامی یازموردنگیرند. در مواقع قرار می مورداستفادهرمال باز و نرمال بسته است که برحسب نوع قفل رله قفل دارای دو خروجی ن

 زمان استفاده نمود.هر دو نوع قفل نرمال باز و نرمال بسته هم

 استفاده کنید. NCهای نرمال بسته از کانکتور و برای قفل NOهای نرمال باز باید از کانکتور در صورت استفاده از قفل

توان از آداپتور تغذیه دستگاه برای قفل نیز استفاده باشد می 1Aباشد و جریان مصرفی آن کمتر از  12𝑉𝐷𝐶 مورداستفادهاگر تغذیه قفل 

 نمود.

 شود.در موارد زیر استفاده از منبع تغذیه جداگانه توصیه می

 زیاد بودن فاصله قفل از دستگاه 

  آمپر بودن جریان قفل 1بیشتر از 

 متفاوت بودن تغذیه قفل با دستگاه 

  با آداپتور مجزا NO به کانکتور اتصال قفل                         مشترک با آداپتور  NO به کانکتور اتصال قفل          

 

 

 

 

 

 با آداپتور مجزا NOبا آداپتور مشترک                        اتصال قفل به کانکتور  NOاتصال قفل به کانکتور         
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 کانکتور ویگند خروجی جانبی از طریقخوان کارت اتصال .6

 خوان جانبی به موارد زیر توجه فرمایید:جهت اتصال کارت 

a. متر باشد. 95خوان جانبی نباید بیشتر از فاصله بین مرکز کنترل و کارت 

b.  حتماً خوان جانبی با مرکز کنترل دسترسی کارتبرای عملکرد صحیح 

GND .هر دو دستگاه باید یکی شوند 

 

 

 ثبت کاربر فاصله مناسب تا دستگاه و نحوه صحیح 

در  متر است. 5.5فاصله مناسب قرارگیری مقابل دستگاه  1.85تا  1.5حدود قدی بین برای 

عقب یا جلو رفتن فاصله مناسب برای نمایش چهره  یباکمصورت روشن یا تاریک بودن تصویر 

 را تنظیم نمایید.

                                                           

 

 

 حالت مناسب ایستادن مقابل دستگاه                                            حالت مناسب صورت                     

 

 

 

 ورود حالت صحیح و مناسب چهره و ایستادن را رعایت نمایید. یدتائدر هنگام تعریف چهره و یا  لطفاً

 ثبت چهره

قرار گرفتن در مقابل دوربین تصویر شما روی  محضبهدر هنگام ثبت چهره، صورتتان را در حالت مناسب و مقابل دستگاه قرار دهید. 

. برای تنظیم قرارگیری چشم در شودانجام می رنگسبزها در کادر داده خواهد شد. ثبت چهره با سه بار قرار دادن چشم یشنماصفحه

 سه حالت ثبت چهره مطابق شکل زیر است. جایی کاربر به عقب یا جلو است.کادر نیاز به جابه
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 طریقه صحیح قرار دادن انگشت روی سنسور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمسی  یشنماصفحهنحوه استفاده از 

 نمایش لمسی از نوک انگشت و یا ناخن مطابق تصویر استفاده کنید. برای کار با صفحه

منو شده  وارد یشنماصفحهتوانید آن را کالیبره کنید. برای کالیبره کردن نمایش در هنگام لمس آن کم است، میاگر حساسیت صفحه

و  شدهمانجا، کالیبراسیون شدهمشخصنشانگر در پنج مکان سپس گزینه کالیبراسیون را انتخاب نموده و پس از لمس کردن مرکز 

 اتوماتیک به صفحه اصلی بازخواهد گشت. صورتبه

 ایید.آلودگی موجود را برطرف نم حتماً نمایش قبل از انجام کالیبراسیون در صورت تمیز نبودن صفحه

  عملکردهای مختلف در منو

 عدد واردکردن .1

بعد از  پس از لمس کردن قسمت مربوطه کیبورد عدد باز خواهد شد.کاربری شناسه مانند  یازموردنعدد در موارد  واردکردنبرای 

 کلیک نمایید. OKعدد روی  واردکردن

 

 

 

 روش صحیح قرار دادن انگشت روی سنسور همانند تصویر مقابل است.

 قرارداد.صورت مماس با سطح و در مرکز سنسور انگشت را باید به

قرار دادن انگشت 

 های سنسورکناره

قرار دادن انگشت 

 پایین یا باالی سنسور

قرار دادن انگشت 

 صورت مورب به

مماس قرار ندادن 

 انگشت روی سنسور 

 اثرانگشت:های نادرست قرار دادن انگشت روی سنسور تشخیص روش



1 
 

 متن  واردکردن .1

 با انتخاب گزینه، کیبورد حروف الفبا باز خواهد شد. پس از اتمام وارد نمودن نام کلید هایی مانند نام کاربرمتن در گزینه واردکردنبرای 

Enter  کردن متن فشرده سپس یدتائرا برای   کلید انتخاب نمایید.را برای خروج از صفحه 

 

 هاگزینه تغیر دادن .3

 کلیک کردن مقادیر تغیر خواهند کرد. هر بارفرض کلیک کنید. با روی مقادیر پیش

 

 صفحه اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

Menuریزی: ورود به منوی برنامه 

 ساعته قابل تنظیم است. ۱۴و  ۰۱سیستم در دو فرمت  زمانساعت: نمایش ساعت جاری. 

 تاریخ: نمایش تاریخ جاری

 کاربر یدتائحالت  G:1و یا  1:1عین رابط ورودی دیجیتال ت:  G:1یا  1:1عملکرد 
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کاربری  وارد کردن کد

 و انتخاب اثرانگشت

 فرض چهره کاربرمکان نمایش پیشتصویر چهره: 

 شماره گروه: نمایش شماره گروه چهره جاری

 ورود، خروج، مرخصی و ...( و امکان تغیر آن ازلحاظکلید میانبر: مشاهده نوع گزارش در حال ثبت )

از این کلیدها  هرکدامبر نمایش داده خواهند شد و با لمس مجدد کلیدهای میان F6تا  F1کلید  6میانبر: با لمس یکی از  یدکلصفحه

 عملکرد آن کلید انتخاب خواهد شد. 

 کنند و فقط با خود انگشتتوجه: برای فعال کردن انگشت خود را روی دکمه قرار دهید. این کلیدها با نوک انگشت و یا ناخن عمل نمی

 شوند.فعال می

 کاربر دیتائهای حالت

 اثرانگشت کاربر دیتائ .1

a. 1 دیتائ:N  شودیمقایسه م شدهثبتهای روی سنسور با تمامی اثرانگشت شدهدادهقرار  اثرانگشتاثرانگشت کاربر،  یدتائ: برای. 

  را روی سنسور قرار دهید. شدهیفتعرکه انگشت  است یکافاثرانگشت  یدتائبرای 
 

 

 

 

 

 

b. واردشدهی کاربر شناسهدر  شدهثبتروی سنسور با اثرانگشت  شدهدادهقرار  اثرانگشتاثرانگشت کاربر،  یدتائبرای :  1:1 دیتائ 

  شود.مقایسه می

 

 

 

 

 

 چهره کاربر دیتائ .1

a. 1 دیتائ:N :مقایسه خواهد شد. شدهثبتهای چهره اسکن شده با تمامی چهره  

 

 

 

 

 اثرانگشت کاربر تائیدعدم  اثرانگشت کاربرتائید 

 1:1انتخاب کلید عملکرد  اثرانگشت کاربر تائیدعدم  اثرانگشت کاربر تائید

 در حال اسکن چهره کاربر چهره کاربر تائید
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b. مقایسه خواهد شد. واردشدهکاربری  شناسهدر  شدهثبت چهره اسکن شده با چهره: 1:1 دیتائ 

 

 

 

 

 رمز ورود کاربر دیتائ .3

مقایسه خواهد شد. در صورت یکی بودن رمزها، هویت کاربر  واردشدهکاربری  شناسهدر  شدهثبتتوسط کاربر با رمز  واردشدهرمز 

 خواهد شد. دیتائ

 

 

 

 

 

 کارت دیتائ .4

ای هکارت برای کاربر با قرار دادن کارت مقابل دستگاه )روبروی سنسور تشخیص اثرانگشت( شماره کارت با کارت در صورت تعریف

 خواهد شد. یدتائمقایسه شده و در صورت وجود کارت در حافظه دستگاه ورود کاربر  شدهثبت

  

 

 

 

 ریزی دستگاهمنو اصلی و برنامه

توانایی دسترسی به منو را نداشته و  شدهیفتعرامکان تعریف کاربر عادی و مدیر وجود دارد. کاربران  1111در مرکز کنترل دسترسی 

 ریزی دسترسی کامل دارد.مدیر تعریف شود به منوی برنامه عنوانبهفردی که فقط امکان تردد و ثبت ورود و خروج را دارند. 

 ریزی را دارند. عموم کاربران امکان دسترسی به منو برنامه ،در صورت تعریف نکردن مدیرتوجه: 

 

کاربری و  وارد کردن کد 1:1انتخاب کلید عملکرد 

 چهره 1:1انتخاب 

 چهره کاربر تائید در حال اسکن چهره کاربر

کاربری  وارد کردن کد 1:1انتخاب کلید 

 و انتخاب رمز

رمز را وارد کرده و 

OK کنید 

 رمز کاربر تائید

 کارت  تائیدعدم  کارت تائید
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 و سه کلید میانبر است. منو یرز 15منوی اصلی دارای 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

User Mgt. :ها همانند شناسه کاربری، رمز، کارت، چهره، اثرانگشت، نام، عکس، گروه جستجو کاربر، مشاهده کاربران و اطالعات آن

  ، امکان تغیر اطالعات کاربران و یا حذف کاربر کاری و ....

Comm.: های جانبی )رابط ویگند ورودی/خروجی(خوانتنظیمات مربوط به ارتباط دستگاه با کامپیوتر و یا کارت 

System:  ساعت، تاریخ، زبان، نوع نمایش، سنسور اثرانگشت، تشخیص چهره،  یماتتنظتنظیم پارامترهای سیستم مانندLog و....ها 

Data Mgt.:  و ... کد کارمانند حذف کاربران، حذف رکوردها، ثبت  شدهیرهذخمدیریت اطالعات 

Dn/Upload:  عکس کاربران و ....ینهزمپساطالعات کاربران، عکس دانلود یا آپلود اطالعاتی مانند ، 

Keyboard:  کلید میانبر  6تنظیمF1  تاF6 

Auto Test: ن سنسور اثرانگشت، دوربیلمسی،  یشنماصفحهکلید، دستگاه شامل تست صدا، صفحه تست اتوماتیک صحت عملکرد

 تشخیص چهره و ....

Calibration:  آن ور لمسیضعیف بودن سنس عملکرد لمسی در زمان یشنماصفحهکالیبره کردن 

Bell: تنظیم زنگ آالرم و زمان آن 

Access:  و کنترل دسترسی یبرققفلتنظیمات 

 مدیریت کاربر

 و چهره، کارت و رمز عبور، اضافه کردن کاربر جدید، ویرایش اطالعت جستجوی اطالعات کاربر مانند شناسه کاربری، اسم، اثرانگشت،

 پذیر است.امکان .User Mgtبه کمک منوی کاربران  یا حذف

 

 

 

 

 

 منوی انگلیسی منوی فارسی
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توان اطالعات موجود وی را تغیر داد یا کاربر را شوند. در صورت انتخاب کاربر از لیست میکاربران به ترتیب حروف الفبا لیست می

 حذف نمود.

با استفاده از شناسه کاربری و گزینه توان کاربر را با توجه به حرف اول نام کاربر لیست کرد. با استفاده از قسمت انتخاب حروف می

Query توان کاربر را جستجو کرد.)جستجو( می 

 اضافه کردن کاربر جدید

   .User Mgtمنوی  Add. گزینه 1. آیکون میانبر           1برای اضافه کردن کاربر جدید دو روش وجود دارد: 

 

 

 

 

 

User ID:  رقمی 9تا  ۰شناسه کاربری 

Name:  حرف( 11نام کاربری )تا 

Fingerprint: تعریف اثرانگشت 

Face: تعریف چهره 

Password:  رقمی 8تا  1تعریف رمز ورود 

Group No.:  شماره گروه 

Role:  شود. در صورت تعریف کاربر فرض در حالت کاربر عادی تعریف میپیش صورتبهتعین کاربر عادی یا کاربر مدیریت. کاربر

 میسر خواهد شد. رهای کاربو فقط امکان تردد و ثبت ورود و خروج خواهد شد یرفعالغمدیریت امکان ورود به منو برای سایر کاربران 

Card :نوع کارت( تعریف کارت کاربر :EM) 

Photo: تعریف و یا تغیر عکس کاربر 

Duress FP :تنظیم انگشت ورود اجباری 

 شناسه کاربری: واردکردن

خواهید شناسه کاربری می کهیدرصورتشروع کرده و به ترتیب افزایش خواهد داد.  ۰اتوماتیک شناسه کاربری را از  صورتبهدستگاه 

 برای کاربر تعریف کنید مراحل زیر را انجام دهید.خاصی را 

 

 

 

 شناسه ثبت و نمایش داده خواهد شد. کنید. OKشناسه را وارد نموده و  .را انتخاب کنید User IDگزینه 
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 رقمی باشد. 9تا  1تواند عددی وجه: شناسه کاربری میت

 نکردن اطالعات پاک خواهند شد.  Saveبرای ذخیره اطالعات وارد شده است. در صورت  Saveدکمه 

 وارد کردن نام کاربر:

 

 

 

 

 نکردن اطالعات پاک خواهند شد.  Saveبرای ذخیره اطالعات وارد شده است. در صورت  Saveدکمه 

 اثرانگشتاسکن و ثبت 

 

 

 

 

 برای ذخیره اطالعات وارد شده، استفاده نمایید.  Saveاز دکمه 

 رمز ورود

 

 

 

 

 را انتخاب نمایید. Saveرقم باشد. برای ذخیره رمز پس از وارد کردن آن  8تواند تا رمز عبور می

 

 

 

 

 

 

 

 نام ثبت و نمایش داده خواهد شد. استفاده کنید  برای بستن کیبورد از  کنید. Enterنام را وارد نموده و  .را انتخاب کنید Nameگزینه 

را سه بار پشت  موردنظرانگشت  .را انتخاب کنید FPگزینه 

 سرهم روی سنسور قرار دهید.

اسکن انگشت با موفقیت انجام 

 شده است. 
 انگشت ثبت شده است.

 رمز ثبت شده است. کنید. OKرمز را وارد نموده و  .را انتخاب کنید Passwordگزینه 
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 اسکن و ثبت چهره

 

 

 

 

 

 را انتخاب نمایید. Saveبرای ذخیره چهره گزینه 

 ن گروهیتعی

 

 

 

 

 

 

 فرض دستگاه است.حالت پیش 1گروه 

 تعریف کارت

 

 

 

 

 

 ا ثبت عکسیتغیر 

 

 

 

 

قرار دهید.  سبزرنگها را در کادر چشم .را انتخاب کنید Faceگزینه 

 شود.این کار سه مرتبه تکرار می
 چهره ثبت شده است.

را وارد و  موردنظرشماره گروه  .را انتخاب کنید Faceگزینه 

OK .کنید 

 شماره گروه ثبت شده است.

 کنید. Saveبرای ذخیره 

 

کارت را برای خواندن شماره  .را انتخاب کنید Cardگزینه 

 مقابل دستگاه قرار بگیرید.آن 

و  شدهخواندهشماره کارت 

 نمایش داده خواهد شد.

 

را  Saveبرای ذخیره کارت 

 انتخاب نمایید.

 

پس از نمایش چهره  .را انتخاب کنید Photoگزینه 

 را بزنید. Captureدکمه 

سمت چپ  شدهگرفتهعکس 

 کادر نمایش داده خواهد شد.

 

را  Saveبرای ذخیره عکس 

 انتخاب نمایید.
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 دسترسی کاربر تنظیمات

 

 

 

 

 توان دسترسی کاربران را تعریف و تعیین کرد.می User Accessبا استفاده از گزینه 

 تعریف نگشت ورود اجباری

 

 

 

 

Duress FP های کارکنان در این بخش، اگر کاربری تحت برای انجام تنظیمات امنیتی و ضد سرقت است. با تعریف یکی از انگشت

عادی باز خواهد شد اما آالرمی که تعبیه شده است فعال  صورتبهای مجبور به باز کردن درب باشد، درب اجبار و یا تهدید فرد بیگانه

 ای قرار گیرد تا فرد متوجه آالرم زدن نشود.تواند در حالت و جای محرمانهخواهد شد. این آالرم می

 ویرایش کاربر

 

 

 

 

 را تغیر داد. یازموردنروی اطالعات آن کاربر کلیک کرده و اطالعات  است یکافویرایش کاربر تعریف شده برای 

 حذف کاربر

 

 

 

 

را انتخاب  Duress FPگزینه 

 .کنید

را سه بار پشت  موردنظرانگشت 

 سرهم روی سنسور قرار دهید.

اسکن انگشت با موفقیت انجام 

 شده است. 

را انتخاب کرده سپس  موردنظرکاربر 

 را فشار دهید Deleteگزینه 

و برای لغو حذف  Yesبرای حذف گزینه 

 را انتخاب کنید. Noگزینه 
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 جستجوی کاربر

 کاربری وجود دارد.جستجو با اسم و جستجو با شناسه دو روش برای جستجو کاربر در میان تمامی کاربران تعریف شده 

 با شناسه کاربریجستجو 

 

 

 

 

 

 نام کاربریجستجو با 

 

 تنظیمات ارتباطات

 Communicationهای جانبی )رابط ویگند ورودی/خروجی( در بخش خوانتنظیمات مربوط به ارتباط دستگاه با کامپیوتر و یا کارت

 قابل تغیر و تنظیم است.

 

 

 

 تنظیمات شبکه

  از طریق شبکه باید تنظیمات زیر بررسی شوند. 1111 یابحضوروغبرای برقراری ارتباط بین کامپیوتر و دستگاه 

IP Address:  آدرسIP توان آن را تغیر داد.است که در صورت نیاز می 192.168.1.201فرض دستگاه پیش 

Subnet Mask: است و در صورت نیاز قابل تغیر است. 255.255.255.0فرض این گزینه در حالت پیش 

برای جستجو کاربر با استفاده از شناسه 

 را انتخاب نمایید. Queryکاربری گزینه 

را وارد کرده  موردنظرشناسه کاربری 

 کنید. OKسپس 

با قرار گرفتن در داخل  موردنظرکاربر 

 رنگ نمایش داده خواهد شد.یآبنوار 

حرف اول نام کاربر را از طریق  است یکافبرای جستجو با استفاده از نام کاربری 

 حروف موجود در نوار حروف انتخاب نمایید.
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Gateway  وDNS Server: توان تغیر داد.است که در صورت نیاز این دو گزینه را می 0.0.0.0فرض در حالت پیش 

Device ID:  این گزینه برای تنظیمID  در صورت استفاده از  قابل تغیر است. 254تا  1دستگاه است که بینRS232/RS485  برای

 نیاز خواهید داشت. IDافزار کامپیوتر به شماره ارتباط با نرم

Comm Key:  برای ایجاد برقراری ارتباط از شدهیمتنظتنظیم شود در هنگام ارتباط دستگاه با کامپیوتر رمز  رمزاگر در این گزینه 

   قرار دهید. 0در صورت عدم تمایل برای داشتن رمز ورود این گزینه را در حالت  شود.کاربر درخواست می

 تنظیمات پورت سریال

 استفاده نمود. RS485و یا  RS232توان از پورت سریال ارتباط بین کامپیوتر و دستگاه می یبرقراربرای 

RS232:  در صورت استفاده از رابطRS232  این گزینه راON .کنید 

RS485:  در صورت استفاده از رابطRS485  این گزینه راON .کنید 

Baud Rate:  تنظیمBaud Rate برای و دستگاه در این گزینه قابل تنظیم است.برای برقراری ارتباط بین کامپیوتر  یازموردن 

 دستیابی به باالترین سرعت نرخ ارسال اطالعات این گزینه را در باالترین حالت قرار دهید.

 ویگند خروجیتنظیمات 

 خوان جانبی نیاز به انجام تنظیمات ویگند خروجی است.جهت برقراری ارتباط بین دستگاه و یک کارت

 

Wiegand Format:  کند. عالوه بر پشتیبانی این دو فرمت بیت را پشتیبانی می 34و  26این دستگاه دو فرمت استاندارد ویگند

 کاربران نیز وجود دارد. یازموردنقابلیت تنظیم استاندارد 

 را فشار دهید. Defineقرار داده و دکمه  User Define Formatاین گزینه را در حالت  است یکافبرای تعریف فرمت درخواستی 

Failed ID: رنج های ناموفق در این قسمت نمایش داده خواهند شد.خروجیID  خواهند بود. 65535تا  0بین ناموفق های 

Site Code: به مشابه هاییتسا کدشود. این گزینه در زمان استفاده از فرمت دلخواه ویگند استفاده می ID با این  است، دستگاه

قابل  255تا  0مقدار این کد بین  .همان کد تکرار شود تکرار مختلف یهادستگاه در تواندیم و است تنظیم قابل سایت کد تفاوت که

 تنظیم است.
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Pulse Width:  قابل تنظیم است. 1555تا  1این مقدار بین میکروثانیه.  برحسبتنظیم عرض پالس ویگند  

Pulse Interval:  قابل تنظیم است. 15555تا  1این مقدار بین  میکروثانیه. برحسبتنظیم وقفه پالس ویگند 

Output:  تواند شناسه کاربری با شماره کارت باشد.. خروجی میمدنظرتعیین نوع خروجی 

 تنظیمات سیستم

ساعت، تاریخ، زبان، نوع نمایش، سنسور  یماتتنظتنظیم پارامترهای سیستم مانند  

 ها و.... با استفاده از این گزینه قابل تغیر و تنظیم است.Logاثرانگشت، تشخیص چهره، 

 تنظیمات عمومی

Date/Time: تنظیم تاریخ و ساعت دستگاه 

 توان استفاده نمود.دستگاه از منوی میانبر           نیز میتوجه: برای تنظیم تاریخ و ساعت 

Date Format: تعیین فرمت نمایش تاریخ 

Keyboard Clicks: ( فعالON( یا غیرفعال )OFF کردن صدای )یدکلصفحه 

Voice Prompts: فعال یا غیرفعال کردن صدای سخنگوی دستگاه 

Volume (%):  تنظیم میزان صدای دستگاه 

Lock Power Key:  تنظیمات دکمهPower  خاموش و روشن کردن( دستگاه. اگر این گزینه(Disable داشتن دکمه باشد با نگه

Power  دستگاه خاموش خواهد شد. اگر گزینه  اییهثانسهبعد از شمارش معکوسEnable باید  باشد برای خاموش کردن دستگاه

  را انتخاب نمود. Lock power keyقسمت  از Shutdownشده و گزینه  Generalوارد منوی 

  تنظیمات نمایش

 

Language:  تعیین زبان فارسی یا انگلیسی دستگاه 
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24Hour Time:  ساعته. اگر این گزینه در حالت  11ساعته یا  14 صورتبهنمایش ساعتYes  ساعته  14تنظیم شود نمایش

 انتخاب خواهد شد.

Toolbar:  مشاهده دائم یاAuto Hide  و....کردن )پنهان شدن اتوماتیک( نوار کلیدهای میانبر ورود/ خروج/ مرخصی 

Picture Delay (S): نشان داده  ینهزمپسو تصاویر  است 0فرض زمینه. این گزینه در حالت پیشتنظیم زمان تغیر تصاویر پس

-تصاویر پس ثانیه قابل تنظیم است. 999تا  3زمان بین زمینه را وارد نمایید. این برای تغیر تصاویر پس موردنظر. زمان نخواهد شد

 ظاهر خواهد شد. یشنماصفحهیکی پس از دیگری روی  شدهیینتعزمینه برحسب زمان 

Sleep Time (S):  اتوماتیک به حالت صورتبهدر این گزینه، دستگاه  شدهیمتنظ زمانمدتدر صورت استفاده نکردن از دستگاه تا 

Standby  50رفته و جریان مصرفی دستگاه بهmA .کاهش خواهد یافت 

Enable access:  در صورتYes  قفل غیرفعال  صورت یناهویت کاربر قفل فعال خواهد شد در غیر  یدتائبعد از  ینهگزبودن این

 خواهد بود.

 اثرانگشت سنسور تنظیمات

 

1:1 Threshold:  در دستگاه مقایسه شده و در صورت تطبیق دو  شدهیرهذخ، با اثرانگشت 1:1انگشت اسکن شده طبق مقایسه

 یدتائ اثرانگشت ،خواهد شد. در صورت کمتر بودن میزان تطابق یدتائ اثرانگشتدر این گزینه  شدهیینتعبیشتر از حد  اثرانگشت

 نخواهد شد.  

1: N Threshold:  1انگشت اسکن شده طبق مقایسه:Nدر دستگاه مقایسه شده و در صورت تطبیق  شدهیرهذخ های، با اثرانگشت

 یدتائشت اثرانگ ،خواهد شد. در صورت کمتر بودن میزان تطابق یدتائ اثرانگشتدر این گزینه  شدهیینتعبیشتر از حد  اثرانگشتدو 

 نخواهد شد.  

1:1 Retry Times:  و یا رمز. 1:1در حالت  اثرانگشتتنظیم تعداد دفعات تکرار مجدد ثبت نادرست 

Fingerprint Image:  اثرانگشتنمایش یا عدم نمایش تصویر اسکن 
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 تشخیص چهره تنظیمات

 

1: 1 Threshold: چهرهدر دستگاه مقایسه شده و در صورت تطبیق دو  شدهیرهذخ چهره، با 1:1اسکن شده طبق مقایسه  چهره 

ین ا نخواهد شد. یدتائ چهره ،خواهد شد. در صورت کمتر بودن میزان تطابق یدتائ چهره کاربردر این گزینه  شدهیینتعبیشتر از حد 

   قابل تنظیم است. 115تا  75گزینه بین 

1: N Threshold:  1چهره اسکن شده طبق مقایسه:N در دستگاه مقایسه شده و در صورت تطبیق دو چهره  شدهیرهذخ، با چهره

ین انخواهد شد.  یدتائخواهد شد. در صورت کمتر بودن میزان تطابق، چهره  یدتائدر این گزینه چهره کاربر  شدهیینتعبیشتر از حد 

  قابل تنظیم است.  115تا  85گزینه بین 

Quality: دوربین  تنظیم میزان کیفیت 

 گیری()گزارش LOGتنظیمات 

 

Log Alert:  تا پر شدن ظرفیت حافظه  ماندهباقیتعیین میزان فضایLog (هاورود و خروج یهاگزارش)  برای اعالم اخطار و هشدار

 قابل تنظیم است. 99تا  1عددی بین  صورتبهمانده تا پر شدن حافظه یباق میزان فضایشود. می تنظیمبه مدیریت توسط این گزینه 

Dup. Punch Period (m):  دقیقه تردد مجدد کاربر ثبت نخواهد شد و فقط  65تا ۰در این گزینه بین  شدهیمتنظبا توجه به مقدار

 ثبت خواهد شد. یهاگزارشورود وی در  ییدیهتأاولین 

Work code Mode: Work code  در سه حالتNone ،Mode1  وMode2  قابل تنظیم است. در صورت انتخابMode1  ثبت

تردد کاربر قبل از وارد کردن گزارش ثبت  Mode2انجام خواهد شد و با انتخاب  Work codeگزارش تردد کاربر پس از وارد کردن 

Work code .در حالت  انجام خواهد شدNone  دیگر نیاز به وارد کردنWork code .برای ثبت تردد کاربر نیست 

Face interval [s]:  در این گزینه گزارش ورود و خروج آن کاربر ثبت نخواهد  شدهیینتع زمانمدتدر صورت تکراری بودن چهره تا

 شد.
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 افزارنرم یروزرسانبه

 

افزار داخل فلش و اتصال آن به دستگاه، گزینه را انتخاب کرده و پس از قرار دادن نرم Update، گزینه افزارنرم یروزرسانبهجهت 

Insert USB disk, press when ready افزار صبر کنید.را انتخاب نموده و تا آپدیت شدن نرم 

 هامدیریت داده

مانند حذف اطالعات ترددها، حذف تصاویر، بازگشت به تنظیمات کارخانه و ... به کمک منو در دستگاه  شدهیرهذخمدیریت اطالعات 

Data mgt. .قابل انجام است 

 

 

 

 

 

Delete Transactions:  شدهثبت یهاگزارشحذف تمام 

Delete All Data: حذف تمام اطالعات کاربران 

Clear Administrator: حذف تمام کاربران 

Delete Picture: های آپلود شدهتمام عکس حذف 

Restore to Factory Settings:  فرض دستگاهبه تنظیمات پیش شدهانجامبازگشت تمام تنظیمات 

Record:  موردنظرتاریخ و ساعت  برحسبجستجوی تردد کاربر خاص یا همه کاربران 

Work Code:  حذف، اضافه و یا ویرایشWork Code 

 (Recordتردد )زیر منوی  یهاگزارشجستجوی 

 

 

 

 

 

پس از مشخص نمودن زمان و یا شناسه 

 را انتخاب نمایید. Queryکاربری 
ی روی هاگزارشاطالعات یافت شده نمایش داده خواهد شد. برای دیدن جزئیات 

 آن کلیک کنید.



23 
 

User ID:  را وارد نمایید. در صورت وارد نکردن شناسه کاربری تمام کاربران انتخاب خواهند شد. موردنظرشناسه کاربری کاربر 

Query Time Period:  برای جستجو. این گزینه شامل زیر منوهای زمانی دیروز، این هفته، هفته  موردنظرتعیین دوره زمانی

 گذشته، این ماه، ماه گذشته و.... است.

Start: تاریخ و ساعت روز شروع جستجو 

End: تاریخ و ساعت روز پایان جستجو 

 Work Codeتنظیم 

کاری خودشان  زمانمدتممکن است کارمندان در  ها پرداخت خواهد شد.آن یابحضوروغبر اساس  دستمزد کارمندانحقوق و 

امکان تعریف کارهای متفاوتی را در  ۰۱۰۰مرکز کنترل  نوع کار متفاوت خواهد بود. برحسبدستمزد فاوتی را انجام دهند. تکارهای م

 شیفت خود را ثبت نمایید.تغیر کاربر بتواند  ،رافراهم کرده است که با تغیر ک Work codeغالب 

 

 

 

 

 

 Work codeویرایش و حذف 

 

 

 

 

 

 

 USBتنظیمات حافظه   

 استفاده نمایید. Dn/Uploadاز منوی برای دانلود یا آپلود اطالعات کاربران، گزارش ترددها، عکس کاربران و ... 

 

 

 

 

را برای اضافه کردن  Addگزینه 

Work code .جدید انتخاب نمایید 

را در  موردنظر Work codeشماره 

 وارد نمایید. .NOقسمت 

را در قسمت  موردنظر Work codeنام 

Label .وارد نمایید 

Work code را  موردنظر

 انتخاب نمایید.

را انتخاب نمایید.  Saveرا انجام داده سپس گزینه  موردنظرییرات تغییرات، تغدر صورت نیاز به انجام 

ید حذف گزینه تائرا انتخاب نمایید، سپس برای  Deleteگزینه  Work codeدر صورت تمایل به حذف 

Yes .را انتخاب نمایید 
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Download Transactions: دانلود گزارش تردد از حافظه دستگاه بر روی حافظه فلش 

Download User: حافظه دستگاه بر روی حافظه فلشاز مانند اثرانگشت، چهره و ...  دانلود تمام اطالعات کاربران 

Download user photos: دانلود عکس کاربران از حافظه دستگاه بر روی حافظه فلش 

Upload User:  آپلود تمام اطالعات کاربران مانند اثرانگشت، چهره و ... از حافظه فلش بر روی حافظه دستگاه 

Upload Picture:  آپلود عکس با فرمتJpg  و با شروع نامad_  می ۹تا  ۰ها از شماره . عکسدستگاه ینهزمپسبرای نمایش در-

 گزین عکس قبلی خواهد شد.جای. در صورت آپلود عکس جدید آن عکس  ad_1توانند باشند مانند 

Upload User Photo:  آپلود عکس برای کاربر. عکس باید در فرمتJpg .باشد و شناسه کاربری کاربر برای نام عکس گذاشته شود 

  F6تا  F1کلیدهای میانبر تعریف 

 توان برای تعریف وضعیت تردد استفاده کرد. از شش کلید میانبر می

 

 

 

 

 

Functionهای: عملکرد دستگاه در حالت Status ،1:1 ،Work code ،Shortcut key  وUndefined  .وجود دارد 

Statusتنظیم کلیدها برای تعیین وضعیت تردد : 

  1:1کلید برای وارد کردن شناسه کاربری در حالت صفحه عنوانبه شدهانتخاب: عملکرد کلید میانبر 1:1

Work code برای تعیین  شدهانتخاب: عملکرد کلید میانبرWork code  در حالتMode1 

Shortcut key : اختصاصWork code  هر کلید = یک های موجود به کلید میانبر دلخواه(Work code) 

Undefined:  عنوانبهتوان آن را استفاده نشود میاگر از کلید میانبری Undefined .تعریف کرد 

 

 

 

 

 نوع تردد برای دکمه را تنظیم نمود. Labelتوان به کمک گزینه باشد، می Statusدر حالت  Function کهیهنگام

را  Keyboardگزینه 

 انتخاب نمایید.

خواهید ویرایش کلید میانبری که می

 شود را انتخاب نمایید. 

عملکرد  Functionدر قسمت 

 مناسب با نیازتان را انتخاب نمایید.
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ردد های ت)روز و ساعت( بین حالت شدهیینتعبرای تنظیم سوئیچ کردن اتوماتیک دستگاه در زمان  Auto Switchدر این حالت گزینه 

    تنظیم نمود.  ۰۰:۱۱را برای خروج و در ساعت  F2و  ۰:۱۱( در ساعت Check inرا برای ورود ) F1کلید  مثالعنوانبهاست. 

 

 

 

 

 انتخاب نمایید. Codeرا از قسمت  موردنظر  Shortcut key ،Work codeدر حالت 

 تست عملکرد دستگاه

لمسی، سنسور اثرانگشت، صدا و ... مورد  LCDی مختلف دستگاه مانند هاقسمت ها وعملکرد ماژولدر قسمت تست خودکار، 

 آزمایش و بررسی قرار خواهند گرفت. 

 

 

 

 

 

Screen Test: سیاه نمایش داده خواهند شد. برای خروج گزینه  کامالً سفید و  کامالًنمایش صفحات رنگی، با هر بار لمس صفحه

Auto test .را انتخاب نمایید  

Voice Test: نمایش یکی از صداهای سخنگو پخش خواهد شد.با هر بار لمس صفحه 

Keyboard Test:  کلیدهایF1  تاF6  روی دستگاه نمایش داده خواهند شد. کلیدها قبل از لمس مشکی  شانیریقرارگبه ترتیب

 بوده و در حین لمس کردن آبی خواهند شد.

Fingerprint Test: توانانگشت خود را روی سنسور قرار داده و در صورت سالم بودن سنسور تصویر اثرانگشت در حال اسکن را می 

 مشاهده کرد.

Face Test:  روشن نمایش داده خواهد شد. صورتبهچهره کاربر 

Time Test:  فعال و با لمس مجدد ایست  کرونومتر یشنماصفحهو در صورت لمس  شدهدادهتاریخ و ساعت کنونی دستگاه نمایش

 خواهد کرد.

 LCDکالیبره کردن 
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 تنظیمات زنگ هشدار

های اضافی مرکز کنترل تردد نمایند. برای جلوگیری از ایجاد هزینهها برای اعالم شروع و پایان کار از زنگ استفاده میبرخی از شرکت

 شده است.عامل این دستگاه اضافه یستمسبتا، سیستم زنگ و هشدار اتوماتیک به  1111یاب حضوروغو 

 یستمسزنگ شده ینمعانتخاب کنید. در زمان  دلخواهبهدر این منو ثبت کنید و صدای زنگ را نیز را  موردنظرتانتوانید زمان شما می

 ادامه خواهد داشت. شدهیینتعدوره زمانی و تا سپری شدن  شدهفعال

 

 

 

 

 

Bell Time: روز و ساعت فعال شدن زنگ 

Ring Tone: رینگتون و صدای زنگ هشدار 

Repeat: تعداد دفعات تکرار زنگ 

State:  شدهیمتنظفعال یا غیرفعال کردن زنگ 

Bell Type: تعیین فعال شدن زنگ داخلی، زنگ خارجی یا هر دو زنگ داخلی و خارجی 

 میسر نخواهد بود. زنگدیگر امکان اتصال بلندگو برای  Bellتوجه: در صورت اتصال آالرم به کانکتور خروجی 

 

 

 

 

 مراحل فوق را تکرار نمایید. شدهیمتنظبرای ویرایش زنگ 

 کنید. Yesحذف را  ییدیهتأرا بزنید و پیغام  Deleteپس از ورود به زنگ انتخابی گزینه  است یکافبرای حذف زنگ 

 

 

 کالیبراسیون با موفقیت انجام شده است. روی مرکز نشانگر کلیک کنید. را انتخاب نمایید. Calibrationگزینه 

 را انتخاب نمایید. Bellگزینه 
ای هبرای تنظیم زنگ هشدار، یکی از گزینه

 لیست شده  را انتخاب کنید.

موارد موجود را برحسب نیاز و کاربرد 

 تنظیم نمایید. 
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 دسترسی کنترل تنظیمات

 

 

 

 

Time Zone Set. :توان شیفت و بازه زمان کاری برای مرکز کنترل تعریف نمود. هر میTime zone بخش یا  7شده دارای یفتعر

داشته  Time zoneتواند تا سه ساعته را دارند. هر کاربر می 14از این روزها قابلیت تنظیم زمان  هرکدامهمان یک هفته کامل است. 

 باشد.

Holiday Set. :توان تعطیالت رسمی و کلی کارمندان را تعریف و تعیین کرد.ا استفاده از این گزینه می 

Group setting :های کاری را تعریف نمود و هر کاربر را برحسب شرایط کاریش توان گروهتر کارکنان میجهت مدیریت بهتر و راحت

 طوربهشوند بندی کاری را در خود جای دهد. تمام کاربرانی که جدید تعریف میتواند سه زمانبه آن گروه اختصاص داد. هر گروه می

 .قراردادها را در گروه دیگری توان آنگیرند که میمی تعلقفرض به گروه یک یشپ

Unlock combination setting: های تعریف شدهبندی با ترکیبی از گروهریزی و زمانبرنامه 

Lock control para:  تنظیمات قفل الکتریکی 

Time zone control para:  برای کنترل دستی  زمانمدتتنظیمNC  و یا  کسی قادر به باز کردن درب نیست زمانمدتکه در این

 درب همیشه در حالت فعال است. زمانمدتکه در این  NOبرای کنترل دستی  زمانمدتتنظیم 

Duress Alarm parameter:  و اجباری فرد نامعتبر بازورتنظیمات آالرم ورود 

Anti-passback setting: تنظیمات ضد تردد مجدد کاربر 

 تنظیم ساعت و شیفت کار

 

 

 

 

تعریف کرده و  هرروزرا انتخاب نمایید سپس ساعت شروع و پایان کار را در مقابل  Addبرای تعریف یک شیفت کاری جدید گزینه 

 کنید.  Saveدر انتها 

 آن را حذف نمایید. Deleteدر صورت نیاز به ویرایش یا حذف، شیفت تعریف شده را انتخاب نموده ویرایش کرده و یا از طریق دکمه 
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 تنظیم تعطیالت 

 

 

 

( را در مقابل End date( و پایان تعطیالت )Start dateرا انتخاب نمایید سپس تاریخ شروع ) Addبرای تعریف تعطیالت جدید گزینه 

 کنید.  Saveخواهید تعطیالت به آن تعلق گیرد را انتخاب نموده و در انتها تعریف کرده و شناسه شیفت کاری تعریف شده که می هرروز

 آن را حذف نمایید. Deleteیرایش یا حذف، تعطیالت تعریف شده را انتخاب نموده، ویرایش کرده و یا از طریق دکمه در صورت نیاز به و

 تعریف گروه کاری

 

 

 

 

Code: شناسه گروه 

VerType:  کارت و رمز عبور و ...... اثرانگشتکاربر مانند: اثرانگشت و رمز / کارت و چهره و  یدتائنوع / 

Holiday No:  در صورت داشتن تعطیالت گزینهValid  صورت یناو در غیر Invalid  .را انتخاب نمایید 

Time Zone:  شدهیمتنظتعیین شیفت کاری 

 آن را حذف نمایید. Deleteدر صورت نیاز به ویرایش یا حذف، گروه تعریف شده را انتخاب نموده، ویرایش کرده و یا از طریق دکمه 

 دربو سنسور تنظیمات قفل 

 

 

 

Lock Delay:  ثانیه قابل تنظیم است. 15تا  1بین  زمانمدتعملکرد رله قفل. این  زمانمدتتنظیم 

Door Sensor Delay:  سنسور تشخیص وضعیت درب یرتأخ زمانمدتتنظیم 
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Door Sensor Mode:  این گزینه دارای سه حالتNone ،NO  وNC .در صورت استفاده نکردن از سنسور این گزینه را در  است

برای شرایطی است که در حالت  NCبرای شرایطی است که در حالت عملکرد عادی درب باز است.  NO قرار دهید. None حالت

 عملکرد عادی درب بسته است. 

Alarm Delay:  آالرم تولید خواهد کرد. یک سیگنال  پس از یک دوره زمانی سنسور درب ،درب یرعادیغدر صورت تشخیص وضعیت

 توسط این گزینه تعیین خواهد شد. زمانمدت

 تنظیمات فعال شدن آالرم ورود اجباری

 

 

 

 

1: 1 Trigger:  در صورتYes  ورود فرد متفرقه با اجبار کاربر به باز کردن درب، آالرم  1:1بودن این گزینه با ورود کاربر در حالت

 فعال خواهد شد.

1: N Trigger:  در صورتYes  1بودن این گزینه با ورود کاربر در حالت:N  ،آالرم ورود فرد متفرقه با اجبار کاربر به باز کردن درب

 فعال خواهد شد.

Password Trigger:  در صورتYes .بودن این گزینه با وارد کردن رمز عبور آالرم فعال خواهد شد 

Alarm Delay:  ثانیه قابل  255تا  0در این گزینه آالرم فعال خواهد شد. این مقدار بین  شدهیینتع زمانمدتپس از سپری شدن

 تنظیم است.

 تغیر ساعت در فصل بهار و پاییزتنظیم 

دن و با رسی شودیمدر برخی از کشورها همانند کشور عزیزمان ایران ساعت رسمی کشور در ابتدای فصل بهار یک ساعت جلو کشیده 

با این تغیر ساعت کافی  1111ساعت کاهش خواهد یافت. برای هماهنگ کردن مرکز کنترل دسترسی  یشافزابه فصل پاییز این 

 را انتخاب نمایید. DLSTاست از منوی تنظیم تاریخ و ساعت گزینه 

 

 

 

 

DLST Settings:  فعال یا غیرفعال کردنDLST 

Mode:  دو حالت عملکردMode1  وMode2  .وجود داردMode1  برحسب ماه/روز/ساعت/دقیقه شروع و پایان وMode2 برحسب 

 شود.ماه/هفته/روز/ساعت/دقیقه شروع و پایان تنظیم می

Start and End: شروع و پایان زمان تغیر ساعت تعیین 
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 قرار دهید. OFFاین گزینه را در حالت  DLSTدر صورت عدم نیاز به 

 مشاهده اطالعات دستگاه
 

 

 

 

 

را  Deviceو برای مشاهده اطالعات کلی دستگاه گزینه  Recordمانده قسمت و یا فضای باقی شدهمصرفبرای مشاهده میزان فضای 

 انتخاب نمایید.

 

 

 


