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 دهید و پیچدستگاه را داخل قاب قرار .3

 زیر دستگاه را ببندید.

 

 بتا 0022 دسترسیبخش یک: نصب و راه اندازی مرکز کنترل 

 0022 مراحل نصب مرکز کنترل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایی از اتصاالت کلی مرکز کنترل دسترسی

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیچ زیر دستگاه را باز کنید. .1

 

 یبرققفل -1

 سنسور تشخیص وضعیت درب -2

 آالرم هشدار -3

 جانبی خوانکارت -4

 کلید تحریک دست -5

 
اتصااااال باااات کااااامپیوتر از  -2

 طریق کابل شبکت

 زنگ -1

8- GND 

مرکاااز کنتااارل دسترسااای  -9

 جانبی

 

قاب پشت دستگاه را جدا .2

 .کنید و بت دیوار پیچ کنید
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 اتصال قفل الکتریکی مغناطیسیاتصال قفل 

 هاآشنایی با کانکتورها و رنگ بندی سیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tamperخروجی 

 کت دستگاه از روی قاب پشتی کنده شود رلت آالرم فعال خواهد شد.درصورتی

 یبرققفلاتصال 

م بناادی یرا دارد. جهاات مشاااهده کااانکتور و نحااوه ساا NOو یااا  NCی در دو حالاات برققفاالایاان محصااول امکااان اتصااال باات 

   قفل بت ادامت مطلب توجت نمایید.

 نحوه اتصال قفل با منبع تغذیت ورودی مشترک

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه اتصال قفل با منبع تغذیت ورودی مجزا

 

 

 

 

 

 

 اتصال قفل مغناطیسی اتصال قفل الکتریکی
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 موازاتباااتبااارعک   ( باااا پالریتااات1N4007 مثالعنوانباااتدر هنگاااام اساااتفاده از قفااال بهتااار اسااات یاااک دیاااود   توجااات   

 ترمینال ورودی قفل نصب گردد.
ی و دسااتگاه مرکااز کنتاارل اسااتفاده نمااود. در اداماات برققفاالمشااترک باارای  در برخاای مااوارد جااایز نیساات کاات از تغذیاات

 ذکر شده است برخی از این موارد 

 نباشد. 12𝑉𝐷𝐶ی برققفلتغذیت  .1

 خوان زیاد باشد.ی و کارتبرققفلفاصلت بین  .2

بااوده ولاای اخااتالف جریااان بااین ایاان دو بیشااتر  12𝑉𝐷𝐶خااوان هاار دو ی و دسااتگاه کااارتبرققفاالتغذیاات ورودی  .3

 .باشد (1A)از یک آمپر 

  ویگند ورودی و خروجی

اسااات. در ایااان حالااات  (Reader) جهااات اتصاااال یاااک سیساااتم ویگناااد خاااوانویگناااد ورودی  کاااانکتور ویگناااد ورودی 

 .استبرای تائید اطالعات ارسالی از ویگند خوان  کنندهکنترلیک  عنوانبتمرکز کنترل 

خااوان جااانبی بااا مرکااز کنتاارل دسترساای اساات کاات کااد کاااربری یااا شااماره کااارت ویگنااد خروجاای  جهاات ارتباااط یااک کااارت

 کنترل ارسال خواهد کرد.را برای تائید بت مرکز 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 توجت  

 متر باشد. 92تواند بیشتر از خوان و یا مرکز کنترل دسترسی جانبی نمیفاصلت بین مرکز کنترل، کارت 

  جهاات اطمینااان از صااحت عملکاارد دسااتگاه بایاادGND  مرکااز کنتاارل بااتGND  سااایر لااوازم جااانبی، کاات از طریااق

 ویگند با هم در ارتباط هستند، متصل شود.

 متاار شااود، بهتاار اساات از کاباال شاایلد دار باارای ایاان  92کت فاصاالت بااین دو دسااتگاه کماای بیشااتر از یدرصااورت

 کار استفاده گردد.

  جهاات تنظاایم هرکاادام باات منااوی برناماات ریاازی دسااتگاه  دهااد.بیاات را پوشااش می 34بیاات و  22دسااتگاه ویگنااد

 مراجعت نمایید.

 

 

 

 ویگند ورودی ویگند خروجی
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 سایر لوازم جانبی اتصال

 

 

 

 

 

  اتصال منبع تغذیت

 

 کامپیوتر باارتباط مرکز کنترل نحوه 

کت داخل کارتن دسااتگاه  (TCP/IP توان از رابط شاابکت یمیاب حضااوروغبرای برقراری ارتباط بین کامپیوتر و ساایسااتم 

 موجود است، استفاده نمود.

 USBو کانکتور  Resetدکمت 

 

 

 

ی یااا خطااا مواجاات شاادید، بااا اسااتفاده از یااک میلاات افاازارنرمکت در حااین کااار بااا مرکااز کنتاارل بااا مشااکل یدرصااورت توجاات 

 را فشار دهید. Reset تمتر دکممیلی 2با قطر 

 ی اندازراهنکات مهم قبل از 

ها کشااییمسقباال از وصاال کااردن تغذیاات دسااتگاه و روشاان نمااودن آن، مطماا ن شااوید کاات تمااامی اتصاااالت و  -1

 .اندشدهانجامصحیح  صورتبت

 برای این دستگاه مناسب است. 3Aبا جریان  12VDC آداپتور -2

کاماال مطالعاات نماییااد. در صااورت صاادمت دیاادن دسااتگاه  طوربااتراهنمااای نصااب را  لطفاااًقباال از شااروب نصااب  -3

 کشی نادرست دستگاه دیگر شامل گارانتی نخواهد بود.یمسبت دلیل 

 روی کانکتورها وجود نداشتت باشد. اطمینان حاصل کنید کت هیچ سیم لختی -4

تغذیاات و دسااتگاه زیاااد نباشااد. فاصاالت زیاااد میااان ایاان دو باعاا  تضااعیف  آداپتااوربهتاار اساات فاصاالت میااان  -5

 یاز خواهد شد.موردنولتاژ 

 

 

و جریان مصرفی آن در هنگام  VDC 12ولتاژ کاری دستگاه 

 است. 50mAحدود  Standbyو در زمان  1Aکار 

 

سنسور تشخیص 

 وضعیت درب

 آالرم

 زنگ

 کلید خروج

  Resetدکمت  USBکانکتور 
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 زنگ بی سیم

مرکز کنترل، زنگ  فشار دادن دکمت زنگ روید و با توان زنگ بی سیم را کد دامی 2222بت مرکز کنترل دسترسی 

 سیم تولید صدا خواهد کرد.بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی آنهایبند منوی مرکز کنترل و افزارنرمی اندازراهبخش دو:  

 با منوها ی مرکز کنترل و آشناییاندازراه 

 طریقت صحیح قرار دادن انگشت روی سنسور

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تائیدحالت

 عبور و ... ، کارت و رمز واثرانگشااات، رمز عبور و اثرانگشاااتدارای امکان تعیین نوب تائید کاربر مانند فقط  2206مرکز کنترل 

 توضیح داده خواهد شد.  کامالًتعریف و ثبت کاربر  است کت در فصل

 N:1در حالت  اثرانگشتتائید  .1

در دستگاه مقایست شده و پ   شدهثبتی تعریف و هااثرانگشتروی سنسور با تمامی  شدهدادهقرار  اثرانگشتدر این حالت 

 نام و شماره کاربر نمایش داده خواهد شد. اثرانگشتاز تائید وجود 

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

 بت صورت مماس با سطح و در مرکز سنسور قرار داد.

قرار دادن انگشت 

 های سنسورکناره

قرار دادن انگشت پایین یا 

 باالی سنسور

قرار دادن انگشت بت صورت 

 مورب 

قرار ندادن انگشت مماس 

 روی سنسور 

 انگشت روی سنسور تشخیص اثر انگشتهای نادرست قرار دادن روش

کنار زنگ را نگت دارید و          جهت کددهی زنگ بی سیم ابتدادکمت

 را فشار دهید. 2222هم زمان دکمت زنگ روی 
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رمز عبور را وارد نموده و دکمت 

OK .را فشار دهید 

 تائید رمز عبورعدم 

 تائید اثر انگشت عدم تائید اثر انگشت

 عدم تائید اثر انگشت

 

 

 

 

 

 

 1:1در حالت  اثرانگشتتائید  .0

قاارار داده شااده روی سنسااور بااا  اثرانگشااتسااپ   واردشااده مااوردنظردر ایاان حالاات در ابتاادا شااماره کاااربری کاااربر 

تائیااد خواهااد  اثرانگشااتشااماره کاااربری وارد شااده مقایساات خواهااد شااد و در صااورت یکاای بااودن هاار دو  اثرانگشاات

 شد.

 

 

 

 

 

 

 

 رمز عبور یدتائ .3

رمااز عبااور را وارد نماییااد. سیسااتم  کنیااد سااپ  OKتاادا شااماره کاااربری را وارد نمااوده و تائیااد رمااز عبااور، اب در حالاات

باارای شااماره کاااربری وارد شااده مقایساات نمااوده و در صااورت صااحیح بااودن رمااز را  شاادهثبترمااز وارد شااده را بااا رمااز 

   نماید.تائید می

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

کمک صفحت کلید مرکز کنترل شماره بت 

کنید سپ   OKکاربری را وارد نموده 

 رمز عبور را وارد کنید.

 تائید رمز عبور

بت کمک صفحت کلید مرکز کنترل شماره  تائید اثر انگشت

کاربری را وارد نموده سپ  انگشت را روی 

 سنسور قرار دهید.

اگر رمز عبور وارد شده اشتباه باشد مرکز کنترل پیغام  توجت 

 خواهد داد.Incorrect  Passwordخطای 
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 عدم تائید کارت  کارت ثبت نشده است( تائید کارت

 RFIDتائید کارت  .4

 توضیح داده خواهد شد. اثرانگشتدر این بخش تائید کاربر در حالت فقط کارت، کارت و   

a. شااده باشااد بااا قاارار دادن کااارت مقاباال دسااتگاه یرهذخ  اگاار کااارت از قباال در سیسااتم ثباات و حالاات فقااط کااارت

 و در صورت وجود داشتن تائید خواهد شد.شده مقایست شده  یرهذخهای شماره کارت با شماره کارت

 

 

 

 

 

 

b.  ایاان حالاات ابتاادا کااارت را مقاباال دسااتگاه قاارار داده سااپ  انگشاات را روی در  اثرانگشااتحالاات کااارت و

 سنسور قرار دهید تا تائید شما تکمیل گردد.

 بتا 0022 جدول درختی منو مرکز کنترل
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 منو اصلی

 

 

 

 

 

 

دسااتگاه را فشااار دهیااد. بااا باااز شاادن منااو،  یدکلصاافحتروی  MENUجهاات دسترساای باات منااوی اصاالی مرکااز کنتاارل دکماات 

 نمایش داده خواهد شد. اصلی منوی 6

1. User Management  در سیستم است. هاگروهتعریف نام حذف کاربر و  و ویرایشریف، این منو جهت تع 

2. Log Management،ردد ثبت تفاصلت زمانی تنظیم  انجام شده توسط کاربران، تنظیمات گزارش   مشاهده تردد کاربران

 ها و نمایش تعداد کاربران تعریف شده و تعداد ترددها.پاک کردن گزارش ،تکراری

3. Attendance Option   است.شیفت هر کاربروشیفت بندی، تاخیر و تعجیل مجاز، تعطیالت،مشاهده این منو جهت ... 

4. USB Management   در صورت نیاز بت ذخیره اطالعاتی همانند مشخصات کاربران روی حافظت فلش و یا آپلود کردن

 نماید.این امکانات را فراهم می USB Managerمشخصات از فلش بت حافظت مرکز کنترل، گزینت 

5. Setting   تنظیمااات دسااتگاه، تنظیمااات ارتباااط بااین مرکااز کنتاارل و کااامپیوتر، تنظیمااات سنسااور اثاار انگشاات، شااامل

مصااارف بااار ، تسااات اتوماتیاااک  کااااهش مشااااهده مشخصاااات کااااربران، زماااان عملکااارد رلااات، هاااا،تنظیماااات گروه

 ت.یش و ... اسنما صفحتکلید، ، صدا، صفحتاثرانگشتهایی از مرکز کنترل مانند سنسور تشخیص قسمت

2. Device Information سااریال دسااتگاه، نسااخت نرم افزار و سااخت افزار، میزان فضااای حافظت اثر انگشاات و حافظت  

 توان مشاهده نمود.گیری دستگاه را میگزارش

 کاربرانو مدیریت تعریف 

است. در ادامت  کاری هایحذف کاربر و تعریف گروهدارای ست زیر منو برای تعریف کاربر جدید،  User Managementگزینت 

 ها و نحوه عملکرد هر کدام نمایش داده خواهد شد.گزینت

 تعریف کاربر جدید .1

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید فشار روی صفحت MENUدکمت 

 دهید تا وارد منو شوید.

را انتخاب کرده  User mamtگزینت 

را فشار  1کنید یا دکمت  OKو 

 دهید.

Enroll  را برای تعریف کاربر جدید یا

ویرایش کاربران انتخاب نمایید یا 

 را فشار دهید. 1دکمت 
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 کد کاربری  واردکردن .1.1

 OKوارد نماییااد و یااا دکماات هااای صاافحت کلیااد  ▼و ▲دکماات هااای کاادکاربری مااورد نظاار را باات کمااک  .Num درگزیناات

 کنید.

 شروب کرده و بت ترتیب افزایش خواهد داد. 1ی را از عدد کد کاربراتوماتیک  صورتبتمرکز کنترل  توجت 

 باشد.  12222تا  1تواند عدد کد کاربری می توجت 

 کنید. OKکلید نام کاربر را وارد نمایید و کنید. بت کمک صفحت OKرا انتخاب نموده و   Nameگزینت .1.2

 

 

 

 

 

 

 

نشاااان داده  menuکلید بین حروف و اعداد از کلید جهت تغییر صااافحت توجت 

 شده استفاده نمایید.

با فشااردن هر دکمت حرف های نوشااتت روی آن دکمت نشااان داده خواهد  توجت 

اسااتفاده کنید، سااپ   ▼و ▲شااد. برای انتخاب هرکدام از آنها از دکمت های  

   را فشار دهید. OKدکمت 

 انتخاب میزان دسترسی کاربر بت منوی مرکز کنترل   .1.3

کنید سپ  با استفاده از دکمت     نوب دسترسی کاربر را انتخاب  OKرا انتخاب نموده و .priv با استفاده از دکمت     گزینت

 کنید. OKنمایید و 

User   در حالاات  شاادهیفتعرکاااربرuser عنوانبااتفااردی  کتیدرصااورت ،توانااد ورود و خااروج خااود را ثباات نمایاادفقااط ماای 

 توانایی دسترسی بت منو برنامت مرکز کنترل را نیز خواهد داشت. همت افرادباشد،  نشدهیفتعرادمین 

Super Admin   ادمین دیگر افراد غیر از ادمین توانایی دسترسی بت منو برنامت را نخواهند داشت و  عنوانبتبا تعریف کاربر

از طریق  را فشار دهد سپ  MENU ادمین می تواند جهت ورود بت منو دکمت فقط ادمین بت تمام منوها دسترسی خواهد داشت.

 کارت یا اثر انگشت یا رمز عبور وارد منوی دستگاه شود.

Record query   فقط بت منوهای در این حالت کاربر تعریف شدهlog mamt  وdevice info دسترسی دارد. 

Registrar   در این حالت کاربر تعریف شده فقط بت منوهایuser mamt  وdevice info  .دسترسی دارد 

تعریف شده باشد در  super adminکت قبل از آن اند تنها در صورتی قابل تعریف   Registrarو  Record queryکاربران  توجت 

  نمایش خواهد داد.را  "pls register super admin" غیر این صورت دستگاه پیغام

1.4. Remark   در مناااااویremark  اطالعاااااات و توضااااایحات بیشاااااتر در

 توان اضافت کرد.مورد هر کاربر را می

1.5. Dept.   در منااویdepartment گاااروه کااااری کاااربر را باااا دکمااات هاااای 

 (HQ پیش فرض  کنید. OKانتخاب کنید و   و
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پ  از انتخاب گروه کاری دکمت 

MENU .گزینت  را فشار دهیدFP  را

 کنید. OKانتخاب کنید و 

انگشت مورد نظر خود را ست مرتبت 

روی سنسور قرار دهید تا اسکن آن 

 کامل شود.

 

در صورت اسکن صحیح اثر انگشت شکل باال 

ظاهر شده و اثر انگشت ثبت خواهد شد. 

کنید. در این مرحلت  OKجهت ذخیره آن 

اثر انگشت را برای یک کاربر  12توان تا می

کنید  OKتعریف کنید. در صورت نیاز مجددا 

و انگشت بعدی را تعریف کنید، در غیر این 

 را فشار دهید. ESCصورت دکمت  

را  PWDگزینت  با کمک دکمت 

 کنید. OKانتخاب نموده و 
مورد نظر را وارد نمایید رمز  

 کنید. OKو 

برای تایید، رمز وارد شده را دوباره 

کنید. جهت ذخیره  OKوارد نمایید و 

 کنید. OKکردن اطالعات مجددا 

 cardبا کمک دکمت       گزینت 

 کنید. OKرا انتخاب نموده و 

کارت مورد نظر را بت مقابل دستگاه 

 انگشت( قرار دهید. روبروی سنسور اثر 
را  OKجهت ذخیره کارت دکمت 

 فشار دهید.

 تگشاثرانتعریف  .1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف رمز عبور .1.1

 

 

 

 

 

 توجت 

 رقمی باشد. 8تا  1تواند عددی رمز وارد شده می 

  ،جهاات ویاارایش باشااد. رمااز تعریااف شااده قاباال ویاارایش و مشاااهده نمیدر صااورت تعریااف رمااز باارای هاار کاااربر

  رمز در منوی حذف کاربر ابتدا رمز تعریف شده را پاک کنید و مجددا رمز جدید را تعریف کنید.

 

 تعریف کارت .1.8
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انگشت یا رمز یا کارت تعریف شده کاربر اثر 

 کنید. OKو انتخاب  و با دکمت های را 

 کنید. OKرا وارد و  گروهنام  کنید. OKشماره گروه مورد نظر را انتخاب و  کنید. OKرا انتخاب و  Dep. Mamtگزینت 

 

 کاربر حذف .0

 

 

 

 

 

 

  توجت 

گزیناات مناسااب را بااا پاا  از اینکاات اطالعااات کاااربر نمااایش داده شااد  شاادهثبتدر هنگااام نیاااز باات حااذف یکاای از مااوارد 

 انتخاب نمایید. و دکمت های 

 کاربر اثرانگشتشماره کاربری  حذف  0-

-P کاربر شماره کاربری  حذف رمز عبور 

-C کاربر شماره کاربری  حذف کارت 

پاا  از  کاماال از سیسااتم حااذف شااود، طااور بااتخواهیااد کاااربر ماای کاات یدرصااورت

 هماات اثرانگشاات هااای تعریااف شااده، رمااز و اینکاات اطالعااات کاااربر نمااایش داده شااد

 کنید.  OKو مجددا  کارت کاربر را پاک کنید

 گروه های کاری نام گذاری .3

 گزارش گیری مدیریت

گزارش گیری و زیر منوی مشاهده گزارش ها، تنظیمات  3 دارایLog mamt   منوی

 باشد.می کاربران تعریف شدهتعداد گزارشی از 

 

 

 

 

 

 .Delگزینتجهت حذف  یک کاربر 

 .کنید OKرا انتخاب کرده و 

را  موردنظرشماره کاربری فرد 

 کنید. OKانتخاب کرده و 
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 کنید.  OK را انتخاب و log viewگزینت 

 

 کنید.  OKنظر را انتخاب و گزینت مورد

 

 شماره کاربری کت قصد مشاهده

 کنید. OK ترددهای آن را دارید وارد و

 

1. Log view  دهد.را نمایش میانجام شده مدیریتی و عملیات  کاربران تردد  

 

 

 

 

 

 

 

 ت تردد کاربران توضیحات اطالعا

V_Fتردد کاربر با تایید اثرانگشت   

V_Pتردد کاربر با تایید رمز عبور   

V_Cتردد کاربر با تایید کارت   

V_FPCتردد کاربر با تایید اثرانگشت و رمزعبور و کارت   

V_FP تردد کاربر با تایید اثرانگشت و رمزعبور   

V_FCتردد کاربر با تایید اثرانگشت و کارت   

0. Log opt   باشد. زیر منو می 2دارای  گزارش گیریتنظیمات 

Mamt record warning   برای اعالم اخطارگزارش های عملیات مدیریتی تعیین میزان فضای خالی تا پر شدن ظرفیت حافظت 

جهت غیرفعال کردن این قابلیت مقدار شود. توسط این گزینت مشخص می، ستگاهبازر داخلی د از طریق بت مدیریت هشدارو 

 قرار دهید. NO آن را

Att record warning   تعیین میزان فضای خالی تا پر شدن ظرفیت حافظت ثبت ورود و

توسط این ، بازر داخلی دستگاه  از طریقبت مدیریت  برای اعالم اخطار و هشدار هاخروج

 قرار دهید. NOجهت غیرفعال کردن این قابلیت مقدار آن را شود. گزینت مشخص می

Att Interavel(Min.) تردد تکراری قابل تنظیم است.  ثبت  از این طریق فاصلت زمانی

 قرار دهید. NOجهت غیرفعال کردن این قابلیت مقدار آن را 

Del Att record  گزارش ترددهای کاربران  حذف 

Del mamt Log  مدیریتی دستوراتهای گزارش حذف 

Del enroll dataاطالعات تردد کاربران پاک نخواهد شد.( همت کاربران   حذف  

3. Log infoهای ها، رمزها و کارت  در این منو تعداد کاربران، مدیران، اثرانگشت

 قابل مشاهده است. دستورات مدیریتیده و تعداد ترددها و تعریف ش
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 قوانین حضور و غیاب

بت این صورت کت پ  از برنامت ریزی دستگاه جدول ترددها  .مجهز بت سیستم حضوروغیاب است 2222 مرکز کنترل دسترسی

را فشاردهید  MENUقوانین حضور و غیاب دکمت بت صورت فایل اکسل از طریق فلش قابل دریافت است. جهت وارد کردن 

  کنید. OKرا انتخاب کنید و  opt. Attسپ  منوی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Att TZبرنامت  ثبت تردد کاربران های زمانی  از این طریق بازه

توان تعریف کرد و برای هرکدام نام بازه زمانی را می 24شود. ریزی می

 مشخصی را انتخاب نمود.

 

0. Shiftثبت تردد های زمانی   شیفت های کاری متشکل از بازه

شیفت کاری قابل تنظیم است. برای هر  24کاربران است. حداکثر تا 

را   Att TZبازه زمانی تعریف شده درمنوی  3شیفت کاری حداکثر تا 

و بازه  2، بازه زمانی 1. بت عنوان مثال  بازه زمانی توان انتخاب کردمی

 (.NO)های کاری شماره شیفت جهت تعریف شیفتزمانی اضافت کاری. 

کنید. سپ  برای هر دوره یکی از بازه های زمانی  OKرا وارد و 

 کنید. OKرا انتخاب کنید و  Att TZتعریف شده در منوی 

 
3. Att Opt. جهت تنظیم برخی از قوانین حضور و غیاب گزینت  Att 

Opt.  را انتخاب وOK  کنید. در این مرحلت ساعت کاری کل روزانت بر

دقیقت( ، تاخیر مجاز روزانت  پیش  482حسب دقیقت  پیش فرض 

، روزهای دقیقت( 5دقیقت(، تعجیل مجاز روزانت پیش فرض  5فرض 

 تعطیل در هر هفتت و.... قابل تنظیم هستند.

 
4. User set   شیفت کاری هر کاربر را در این منو مشاهده و مشخص

کنید. شماره کاربری را کت  OKرا انتخاب و  User setشود. گزینت می

انتخاب  و با دکمت های قصد تعیین شیف او را دارید وارد کنید یا 

کنید. جهت انتخاب شیفت برای کاربر انتخاب شده  OKنمایید، سپ  

 و کنید و شماره شیف را وارد کنید یا با دکمت های  OKمجددا 

را جهت ذخیره اطالعات  OKشیفت مورد نظر را پیدا کنید. مجددا دکمت 

 فشار دهید.
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 USB مدیریت 
 

 

 

 

 

و بت روز رسانی   یاب و ...حضوروغ، اطالعات هااثرانگشتبرای آپلود یا دانلود کردن اطالعات کاربران،  USB Managerگزینت 

مرکز کنترل وصل  USBفلش را بت کانکتور ی آپلود یا دانلود اطالعات برا .است از طریق فلش مموری نسخت نرم افزار

دارای دو  U mamtمنوی  را انتخاب کنید. U mamtرا فشار دهید سپ  گزینت  MENUجهت ورود بت این منو دکمت کنید.

  است. uploadو  downlaod بخش

 دانلود اطالعات .1

 

  

 

 

 

 

Download User   فایل بت صورت اکسل(دانلود تمامی اطالعات کاربران  

Download Att reportفایل بت صورت اکسل(   دانلود ترددهای کاربران در بازه زمانی قابل انتخاب  

Download recent Att Logs   اکسل( فایل بت صورت  کاربران ترددهایدانلود آخرین 

Download history Logدانلود اطالعات کاربران در بازه زمانی قابل انتخاب   

Download Last mamtدانلود آخرین عملیات مدیریتی انجام شده   

Download mamt log historical  دانلود عملیات مدیریتی انجام شده در بازه زمانی قابل انتخاب 

Download all enroll data تعریف شده کاربرانو ترددهای تمامی اطالعات   دانلود 

Download User enroll data فایل با نام یک کاربر و ترددهای تمامی اطالعات   دانلود OD_00001.db) 

بر  Att file_00001در پوشت و مابقی اطالعات را  Attfile_00001دستگاه اطالعات را بت صورت فایل اکسل در پوشت  توجت 

 .کندذخیره میروی فلش 
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 آپلود اطالعات .0

 

 

 

 

 

 

وان مثال . بت عنعات است با نام دستگاه یکی باشدحاوی اطال کتبایست نام فایلی جهت انتقال اطالعات از فلش بت دستگاه می

ها نامر دهید. درصورت وجود مغایرت قرا" Attendance file_00001"است نام فایل را  22221کت نام دستگاه درصورتی

  و فایل را پیدا نخواهد کرد.کند دستگاه پیغام ناموفق بودن عملیات را پخش می

Sync User Info  سازی اطالعات کاربر  دراین حالت شود. می کاربرو....کاری  شامل نام کاربر، نوب کاربر، گروهکت  یکسان 

 د.(نگیرمورد پردازش قرار نمی کرد وییر نخواهند ثر انگشت، کارت و رمز عبور تعریف شده کاربران تغا

Sync Att Opt  های کاری ومل ساعت کاری روزانت، شیفتشا( بغیا و یکسان سازی قوانین حضور ...) 

 قرار دهید. "Attendance Setting.xls"نام فایل انتخابی را  توجت 

Upload all enroll data  اثرانگشت، کارت و رمز   شامل تمامی اطالعات از حافظت فلش بت حافظت مرکز کنترل بارگذاری

دراین حالت تمامی اطالعات ثبت شده کاربران در دستگاه پاک خواهد شد و  .کاربران ثبت شده(عبور و اطالعات شخصی 

 اطالعات جدید جایگزین خواهمدشد.

 قرار دهید." AllEnrollData.fps"نام فایل انتخابی را  توجت 

Upload the user enroll data از حافظت فلش بت حافظت مرکز کنترل یک کاربر یا تمامی کاربران  آپلود اطالعات 

را فشاااار دهید و درصاااورت انتقال اطالعات همت کاربران دکمت  OKدر صاااورت انتقال اطالعات تنها یک کاربر دکمت  توجت 

MENU  .را فشار دهید 

 قرار دهید. "OD_00001.db"نام فایل انتخابی را  توجت 

FW upgrade  بروز رسانی نسخت نرم افزار از طریق فلش 

 قرار دهید. "Update.bin"نام فایل انتخابی را  توجت 

نمایش داده خواهد شاااد کت  LCDبرروی  USBو منوی مدیریت  USBدر صاااورت اتصاااال فلش بت دساااتگاه عالمت  توجت 

 .باشدشامل پارامترهای نام برده در باال می

 دستگاهتنظیمات 

 را فشار دهید. 5کنید یا دکمت  OKرا انتخاب کنید و  setingگزینت  .را فشار دهید MENUدکمت 
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 setingسااپ  منوی  ،را فشااار دهید MENUمنو شاابکت دکمت زیر جهت ورود بت 

 15زیر منوی شبکت دارای  کنید. OKرا انتخاب و  COMM setرا انتخاب و گزینت 

 باشد. کت در زیر توضیح داده خواهند شد. آیتم قابل برنامت ریزی می

COMM PSWتوان جهت ایجاد ارتباط ایمن در هنگام اتصاااال   رمز عبور را می

مرکز  لبااتصاریف رمز عبور، سیستم بت کامپیوتر قابل تعریف است. پ  از تع

بت وارد نمودن رمز می یاز  باط ن کامپیوتر جهت برقراری ارت بت  باشااااد. کنترل 

فرض این گزینت صااافر  بت معنی بدون رمز( در نظر گرفتت شااااده مقدار پیش

 تواند عددی تا شش رقم باشد.توجت داشتت باشید کت رمز می است.

 

 (SYS set)تنظیمات سیستم  .1

 رددمد ثبت تمیالدی(، تعیین  -دارای تنظیماتی همچون تنظیم ساعت، تاریخ، تعیین نوب تقویم  شمسی  systemزیر منوی 

  کاربران و بازگرداندن بت تنظیمات کارخانت مرکز کنترل است.

 

 

 

 

Languageپیش فرض انگلیسی(    تنظیم زبان دستگاه 

Theme رنااگ مااتن دسااتگاه، عنااوان خااوش آماادگویی، رنااگ عنااوان ، صاافحت نمااایش عکاا  پاا  زمینااتتنظاایم   شااامل

 .اطالعات، رنگ متن انتخاب گر، رنگ متن و عملگرهای خوش آمدگویی، رنگ متن منوی انتخاب شده، رنگ 

Time Set  دار تاریخ و ساعت دستگاه را تنظیم نمایید.کلید و یا کلیدهای جهتبت کمک صفحت 

Time FMT  تعیین نوب نمایش تاریخ 

Chinese calendarتنظیم تقویم چینی    

Iden. mode ثبت تردد کاربران  ثبت تردد با وارد کردن  کارت یا رمز یا اثرانگشاات، کارت ورمز و اثرانگشاات،   تنظیم مد

 رمز و اثرانگشت، کارت و اثر نگشت، فقط اثرانگشت، فقط رمز، فقط کارت(

Device Init.  بازگرداندن بت تنظیمات کارخانت 

در صااورت بازگرداندن دسااتگاه بت تنظیمات کارخانت کلیت کاربران و تنظیمات انجام شااده برروی دسااتگاه پاک  توجت 

 گردد.خواهند شد و دستگاه بت حالت اولیت خود باز می

   (Communication setting) تنظیمات برقراری ارتباط بین مرکز کنترل و کامپیوتر .0

همچنین  و ... و IP ،Subnet mask ،RS485 انجام تنظیمات ارتباط بین مرکز کنترل و کامپیوتر مانند آدرس منو جهت زیر این

 های جانبی از طریق استاندارد ویگند  ویگند ورودی و ویگند خروجی( است. خوانبرای ارتباط با کارت

 

 

DeviceID شماره شناسایی دستگاه   

 

 

 

 

 

TCP/IP Port شماره پورت  TCP/IP  

IP   آدرسIP توان مقادیر آدرس است. در صورت نیاز می 192.168.1.110فرض دستگاه یشپIP یر تنظیمات مربوط و سا

 بت شبکت را تغییر داد.
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Server IP/Server Port : انجام تنظیمات مربوط بت وب سااارور اسااات. بت کمک این

 پورت سرور را تنظیم نمایید.توانید آدرس و گزینت می

Baud rate برای تعیین نرخ سااارعت ارساااال اطالعات اسااات کت دارای پن  نرخ  

 توان آن را تغییر داد.نیاز می برحسبمتفاوت است کت 

Wiggand In کند.بیت پشتیبانی می 34و  22  دستگاه از دو نوب استاندارد ویگند 

Wiggand Out کند.بیت پشتیبانی می 34و  22  دستگاه از دو نوب استاندارد ویگند 

 

 

 

 تنظیمات اثرانگشت .3

را  setingرا فشاااردهید. گزینت  MENUاثر انگشاات اساات. ابتدا دکمت ساانسااور این منو جهت انجام تنظیمات مربوط بت 

 کنید.  OKرا انتخاب و  FP setکنید. گزینت  OKانتخاب و 

 

 

 

 

 

1:1security level   اثر انگشتاسکن  درحالت سنسور حساسیتمیزان 

1:Nsecurity level   با کد کاربری اسکن اثر انگشت درحالت سنسور حساسیتمیزان 

Finger Sensor opt.قابل تنظیم است( 4تا  2 از  اثر انگشت اسکن   تنظیم میزان روشنایی سنسور 

Finger sensor SEN opt.های در مکان .قابل تنظیم است( 22تا  2 ازاثر انگشت  اسکن حساسیت سنسور   تنظیم میزان

در مناطق خشک،  اثرانگشتبهترین حالت برای کارایی و حساسیت سنسور است. در صورت اسکن نشدن  42عادی مقدار 

در مناطق مرطوب با مشکل مواجت باشد بهتر  اثرانگشتقرار دهید و اگر اسکن و تشخیص  Highاین گزینت را در حالت 

  تنظیم گردد.Low است این گزینت روی حالت 

 

 

 

 

 



19 
 

 تنظیمات دسترسی ها  .4

ارد ...( و موو هادسترسی گروه، هازمان بندی گروهها  مانند توان تنظیمات مربوط بت دسترسیبا استفاده از این گزینت می

 جهت ورود بت این زیرمنو تشخیص وضعیت درب و ...( را تعیین و تنظیم نمود.کنترلی  تنظیمات قفل، تنظیمات سنسور 

 کنید.  OKرا انتخاب و  Access setکنید. گزینت  OKرا انتخاب و  setingرا فشاردهید. گزینت  MENUابتدا دکمت 

 

 

 

 

Access TZ  کنترل تعریف نمود کت هر برای مرکز را  زمانی خاص محدوده 52 توانتوساااط این منو می بندی( جدول زمان

Time zone ساعتت  24بخش یا همان یک هفتت کامل است. هر کدام از این روزها قابلیت تنظیم زمان  1شده دارای یفتعر

 داشتت باشد. Time zoneعدد  3تواند را دارند. هر کاربر می

 

 

 

 

تواند می 52تا  1کت شاااماره آن را کت عددی بین  اسااات یکافبرای وارد شااادن بت یک محدوده زمانی دیگر یا جدید  توجت 

 کنید. OKوارد نموده و  NOباشد، در قسمت 

Access Group  )نمود و هر کاربر های کاری را تعریف توان گروهتر کارکنان میجهت مدیریت بهتر و راحت  دسترسی گروه

ا رمشخص شده در منوی قبلی بندی کاری تواند ست زمانرا برحسب شرایط کاریش بت آن گروه اختصاص داد. هر گروه می

ا هتوان آنگیرند کت میمی تعلقفرض بت گروه یک یشپ طوربتشوند در خود جای دهد. تمام کاربرانی کت جدید تعریف می

 گروه را تعریف کرد.  12توان در این منو حداکثر می .قراردادرا در گروه دیگری 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

کنید. شماره  OKرا انتخاب و  Access TZجهت دسترسی بت تنظیمات گزینت 

زمانی را انتخاب و  محدوده و های زمانی را انتخاب کنید یا با دکمت محدوده

OK  را انتخاب و  روز مورد نظر  و های دکمتکنید. سپ  باOK  کنید و

ساعت ها را تنظیم کنید. جهت ذخیره تنظیمات و خروج  و های دکمت مجددا با

 را فشار دهید. ESCاز منو دکمت 

 

کنید.   OKرا انتخاب و Access Groupجهت دسترسی بت تنظیمات گزینت 

شماره گروه را انتخاب  و های شماره گروه را انتخاب کنید یا با دکمت

زمانی مورد نظر را انتخاب محدوده  و های دکمتکنید. سپ  با  OKو 

را فشار  ESCکنید. جهت ذخیره تنظیمات و خروج از منو دکمت  OKو 

 دهید.
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Lock Groupید چندگانت و امنیت بیشتر تائهای متفاوت را برای ایجاد بندیگروه با زمان 5توان    تنظیم تائید ترکیبی( می

 انتخاب و تنظیم نمود. 

 

 

  

 

 

 
  

 

User Opt. های مختلف گروه دادن کاربر در  قرار 

توان می یکد کاربریلت وسبتکاربر است. با کمک این گزینت و های انتخابی یر گروهتغیبرای تنظیم مجدد و یا  .User Optگزینت 

ن آبندی گروهی کت در طبق زمانهرکاربر  یرایش نمایید.ورا پیدا و  موردنظرشده، اطالعات فرد یفتعرکاربر در بین چندین 

 تواند تردد داشتت باشد و درب را باز کند.می گیردقرار می

توانند درب را باز کنند و درزمانی کت عملکرد دستگاه غیر فعال کاربران در طول زمانی کت عملکرد دستگاه فعال است می

 closeو اگر باز خواهد شد کند و درب باشد رلت عمل می access fun  ،open اگر گزینت  توانند درب را باز کنند.است نمی

 .(نخواهد شدکند و درب باز باشد رلت عمل نمی

 

 

 

 

Lock hold    ثانیت( 22تا  1مدت زمان عملکرد رلت برحسب ثانیت 

Doorsen hold   زمانمدتپ  از سااپری شاادن  .ثانیت( 99تا  1برحسااب ثانیت  زمان تاخیر تشااخیص وضااعیت درب مدت 

تنظیم شااده باز مانده باشااد و بین حالت  زمانمدتتعیین شااده در این گزینت ساانسااور درب چک شااده و اگر درب بیش از 

 درب و حالت تعیین شده برای سنسور تفاوت وجود داشتت باشد، آالرم فعال خواهد شد.

Doorsen switch:  .این گزینت شامل ست زیر منو انتخاب نوب سنسور دربNormal close ،no  وNO  است کت بت ترتیب بت

 باشند.میمعنی سنسور درب نرمال بستت، سنسور درب نرمال باز و سنسور درب غیرفعال، 

Doorsen Alarm delay: ثانیت( 99تا  1برحسب ثانیت  آالرم سنسور تشخیص وضعیت درب  فعال شدن زمان تاخیر 

Disarm alarm :غیرفعال کردن آالرم رخ داده شده 

 

 

را  Lock Groupجهت دسترسی بت تنظیمات گزینت 

کنید یا با  واردکنید. شماره گروه را   OKانتخاب و 

 OKشماره گروه را انتخاب و  و های دکمت

 کنید.

های تعریف شده درمنوی گروه و های دکمتبا 

کنید. جهت ذخیره تنظیمات و  OKقبل را انتخاب و 

 را فشار دهید. ESCخروج از منو دکمت 

 

کنید.   OKرا انتخاب و .User Optجهت دسترسی بت تنظیمات گزینت 

شماره کاربر را  و های کنید یا با دکمت واردشماره کاربر را 

تنظیمات مورد نظر  و های دکمتکنید. سپ  با  OKانتخاب و 

و خروج از  OKکنید. جهت ذخیره تنظیمات دکمت  OKرا انتخاب و 

 را فشار دهید. ESCمنو دکمت 
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 مدیریت ولتاژ مصرفی دستگاه .5

است. جهت دسترسی  و افزایش دادن عمر آن این منو جهت انجام تنظیمات مربوط بت کاهش دادن مصرف بر  دستگاه

را  power setکنید. گزینت  OKرا انتخاب و  setingرا فشاااااردهید. گزینت  MENUابتدا دکمت  power setبت منوی 

  کنید. OKانتخاب و 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمایش اتوماتیک مرکز کنترل .2

 

 

 

 

 

 

Sensor selftest   نمایش داده خواهد شد. اثرانگشتبا قرار دادن انگشت روی سنسور، اسکن 

RFID selftest یابی قرار خواهد گرفت.ارزمورد  عملکرد آن  با قرار دادن کارت مقابل سنسور صحت 

TFT selftestشود.  صفحت با نمایش صفحت رنگی کامال قرمز، کامال سبز و کامال آبی آزمایش می 

 

Timing poweroff  وTiming sleep .در هر   زمان بت خواب رفتن دساااتگاه

رفتن دساااتگاه  standby توان برای بت حالتساااااعت مختلف را می 12کدام 

کرد. صاافحت نمایش دسااتگاه پ  از آن ساااعت مشااخص شااده خاموش  تنظیم

همچنین سااانساااور تشاااخیص اثر انگشاااات و کارت غیرفعال خواهد شااااد. 

رفتن دستگاه برای فعال کردن مجدد آن  Sleepت حالت از ب پ خواهندشد. 

   کلید را فشار دهید.های صفحتاست یکی از دکمت کافی

 Voice guide   این گزینت جهت فعال(yes ) و غیرفعال(no)  کردن صاااادای

 سخنگو سیستم است.

Keytone  کلید سیستم این گزینت برای فعال و غیرفعال کردن صدای صفحت

 است.

Volume opts   جهت تنظیم میزان بلندی صاااادای سااایساااتم از این گزینت

 استفاده نمایید.
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Voice selftest.با پخش یک پیام صدای دستگاه قابل آزمایش است    

Keypad selftestار خواهد گرفت.یابی قرارزها مورد ها صحت عملکرد آن  با فشردن دکمت 

 اطالعات و مشخصات مرکز کنترل

 است. مشاهدهقابلDev. Info  عامل و .... از طریق منوییستمس افزارنرموضعیت میزان حافظت دستگاه، اطالعات نسخت 

 

 

 

 

 

 


