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بسته تحت نصب و راه اندازي دوربين هاي مدارراهنماي 

 )LG VMS )LVI510شبكه ال جي با نرم افزار 

    



 

2 

  :VMSمعرفي 

  فراهم شده است. ال جي DVRو دستگاه هاي  IP نرم افزاري است كه به صورت تخصصي جهت كار با دوربين هاي VMSنرم افزار 

VMS  كنند، اين  ميسرور نصب شده و هر كدام به صورت مرتبط به هم در شبكه فعاليت  5نرم افزار مجزا بر روي  5به صورت

(البته  ي متصل به اين نرم افزار افزايش يافته و سرور ها به صورت مجزا فعاليت خود را انجام دهند.باعث شده كه تعداد دوربين ها

  نرم افزار مي توانند در صورت نياز بر روي يك سرور نيز نصب شوند) 5تمامي اين 

 "نرم افزار نظارتي و مديريتي"و  "نرم افزار مديريت"، "سرور جريان"، "سرور ضبط "، "سرور مديريت "به نام هاي  نرم افزار 5اين 

توانند در يك كامپيوتر سرور نصب شده و يا در صورتي كه تعداد دوربين ها زياد باشد بر روي سرور هاي   باشند كه مي  موجود مي

  .گردندمجزا نصب 

  ):Featuresمشخصات (

  )Management Serverسرور مديريت (

  مديريت ديتابيس •

  تصديق كاربر •

  )Recording Serverسرور ضبط (

 پردازش تصاوير •

 عمليات ضبط •

  )Streaming Serverسرور جريان تصاوير (

  كانال دوربين 64تصوير تا جريان پردازش  •

  )Management Toolابزار مديريت (

 يابنده دستگاه ها •

 گروه بندي دستگاه ها •

 تنظيمات دستگاه ها •

 تنظيمات سرور ضبط •

 تنظيمات كاربر ها و ميزان دسترسي آنها •

 ده وضعيت سرور ضبط در هر لحظهمشاه •

 در هر لحظه جريان تصاويرمشاهده وضعيت سرور  •

 ساخت و ويرايش نقشه الكترونيكي •
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  به روز رساني نرم افزار دستگاه ها •

  )Surveillance Clientنرم افزار نظارت (

 كانال 256مشاهده تصاوير تا  •

  IPدر كنار دوربين هاي  DVRمشاهده دوربين هاي دستگاه  •

 ي تصاوير ضبط شده به صورت چندگانهبازبين •

 جستجوي تصاوير ضبط شده  •

 زوم ديجيتالي بر روي تصاوير •

 كنترل چرخش دوربين  •

 پشتيباني از انتقال صدا دو طرفه •

 پشتيباني از نقشه الكترونيكي •

 نمايش دوربين ها به صورت متوالي •

 AVIاستخراج تصاوير با فرمت  •

 مشاهده فايل شرح وقايع •

 ي آناليز محتواي تصاويرشناسايي رخدادها •

 Popupنمايش تصوير و نقشه در زمان رخداد به صورت  •
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  :LG VMS LVI510طريقه نصب و راه اندازي نرم افزار 

  براي شروع، فايل هاي مورد نياز خود را از پوشه اصلي نرم افزار نصب نماييد.

) و سرور مديريت Recording Serverسرور ضبط () و Streaming Serverسپس نرم افزارهاي سرور جريان تصاوير (

)Management Server.را اجرا نماييد. اين نرم افزارها فعاليت خود را آغاز كرده و كار پردازش تصاوير را انجام مي دهند (  

 ) را باز كرده و در پنجره، اطالعات درخواستي را وارد نماييد.Management Toolابزار مديريت (
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Management Tool: 

  

  

 

 

 

 

 

  Management Server آدرس آي پي

 )adminنام كاربري (پيش فرض: 

 )adminكلمه عبور (پيش فرض: 

 نماي كلي از مشخصات نرم افزار

 DVRاضافه و ويرايش دوربين ها و 

 تنظيمات سرور ها

 تنظيمات كاربر

 تنظيمات دوربين ها

 به روز رساني دوربين ها

 نقشه الكترونيكي

 Licenseثبت 
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  براي اضافه كردن دوربين ها و تماشاي تصاوير آنها بايد به ترتيب مراحل زير را بپيماييد:

يد با كليك بر را اضافه كن اگر مي خواهيد به صورت اتوماتيك دوربين ها Deviceدر قسمت  اضافه كردن دوربين ها: .1

نماييد، نام كاربري و رمز عبور دوربين ها (پيش فرض:  Addدوربين هاي مورد نظر را تيك زده و  Scanروي دكمه 

admin ( وارد و راOk  .كنيد 

 Deviceكه در صفحه اصلي  Addرا اضافه كنيد بايد از گزينه  DVRاگر نياز داريد كه دستگاه : DVRاضافه كردن  .2

 اده نماييد. وجود دارد استف

  
 Add Deviceسپس بر كليد  قابل اجرا مي باشد. IPv4تنها بر  DVRدستگاه  IP Addressبهتر است بدانيد كه  

  كليك كرده و كانال مورد نظر خود را انتخاب نماييد .
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وظيفه ضبط  ) حال بايد وظيفه پردازش تصوير را به سرور جريان وDVRبعد از اضافه كردن دستگاه ها (دوربين ها و  .3

 Recordingرفته و ابتدا يك سرور ضبط ( Serversتصاوير را به سرور ضبط محول نماييد، براي اين كار به قسمت 

Server) و سپس يك سرور جريان (Streaming Server.ايجاد مي كنيد ( 

 

را بر روي آن نصب  كامپيوتري كه سرور ضبط IPرا تيك زده و  Recording Serverيكبار گزينه  Addبا زدن دكمه 

كامپيوتري كه سرور جريان را بر روي  IPرا تيك زده و  Streaming Serverكرده ايد وارد مي نماييد و يكبار گزينه 

  آن نصب كرده ايد وارد مي كنيد.
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دوربين ها را به اين سرورها اختصاص مي  Assignحال پس از معرفي سرورهاي ضبط و جريان با استفاده از دكمه 

  هيد.د

   

دوربين ها بايد به سرور ضبط مربوطه و براي مشاهده تصاوير آنها، دوربين ها بايد به سرور جريان مربوطه  ،جهت ضبط

Assign  شوند (يعني دوربين ها بايد به هر دو سرور ضبط و جريانAssign (شوند  

م كاربر بتواند كدام دوربين ها را در نهايت بايد دسترسي دوربين ها به كاربران خاص مشخص شود، يعني اينكه كدا .4

كاربر مورد نظر را تعريف و ميزان دسترسي آن را با  ، Add، از گزينهUsersبراي اين كار در قسمت  مشاهده نمايد،

 Normalبه تمام فعاليت ها دسترسي دارد،  Adminمشخص نماييد. ( Admin  Power, Normalاستفاده از گزينه هاي

نوع كاربري است كه شما خود مي توانيد ميزان  Powerببيند،  Liveدوربين ها را در حالت فقط مي تواند تصاوير 

 دسترسي آن را تعريف كنيد.)

 

  .مي دهيد مورد نظر دوربين را به كاربر Assignحال كه كاربر مورد نظر خود را اضافه كرده ايد از گزينه 
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را باز  Surveillance Clientآنها را انجام داده ايد، نرم افزار در آخر براي مشاهده تصاوير دوربين هايي كه تنظيمات  .5

 سرور مديريت و نام كاربري و رمز عبوري كه دوربين ها را به آن اختصاص داديد را وارد نماييد.  IPنموده و 

 

دوربين ها  در سمت چپ درخت نام دوربين ها نمايش داده مي شود، با درگ كردن دوربين ها به محيط سمت راست تصاوير

  نمايش داده مي شود.

  

  

  طريقه تنظيم ضبط تصاوير:

براي تعريف مشخصات ضبط تصاوير دوربين (از قبيل محل مورد نظر براي ضبط، زمانبندي ضبط، تغيير مشخصات دوربين و غيره) 

را انتخاب نماييد، در  Setupو بر روي نام سرور ضبط كليك كنيد، بايد  Serversو در قسمت  Management Toolدر نرم افزار 

رفته و ابتدا محل ذخيره سازي تصاوير (چه موجود بر هارد داخلي و يا فضاي ذخيره  Storageبه قسمت صفحه باز شده جديد 

  سازي موجود در شبكه) را مشخص نماييد.

ضبط آنها را فعال نموده و  Editسپس به قسمت پايين همين صفحه رفته و دوربين هاي دلخواه را تيك زده و با استفاده از گزينه 

  درايو ضبط آنها را مشخص كنيد.
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  كليك نماييد تا اين تنظيمات ذخيره و اعمال شوند. Applyبعد از انجام كليه اين فعاليت ها حتما بر روي دكمه 

  

  

  

 صاويرت محل ذخيره سازي تنظيمات

زي اختصاص فضاي ذخيره سا

 مشخص به دوربين هاي موردنظر،

 Multiدوربين ها را تيك زده و از 

edit .استفاده نماييد 

، محل ذخيره سازي Driveضبط را فعال كرده و در قسمت 

 تصاوير دوربين خود را انتخاب نماييد.

Capacity  مشخص كننده حداكثر فضاي قابل استفاده

 وربين مي باشد.توسط اين د
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كليك كنيد،  Calculatorبر كليد جهت محاسبه ميزان فضاي مورد نياز براي ضبط هر دوربين، يك دوربين را انتخاب كرده و 

. دقت داشته باشيد اين محاسبات بر اساس تعداد فريم هاي شما در تصوير و ميزان حركت نام دارد IP Calculatorپنجره باز شده 

  در تصوير انجام مي شود، بنابراين محاسبات را در حالت واقعي انجام دهيد.

  

  ده و به تنظيمات سرور ضبط باز گرديد.بعد از انجام محاسبات از اين پنجره خارج ش

رفته و برنامه زمانبندي جهت ضبط را مشخص و براي هر دوربين  Scheduleبه قسمت حال براي مشخص نمودن زمان ضبط، 

نام برنامه زمانبندي وارد مي  aliasبرنامه زمانبندي ضبط را تعريف مي كنيد، در قسمت  Addمعرفي نماييد. با استفاده از دكمه 

و اگر روزهاي هفته برنامه متفاوتي جهت ضبط دارند  Dailyشود، اگر تمامي روزهاي هفته از يك برنامه پيروي مي كنند از گزينه 

به ترتيب طوسي (عدم ضبط)، سبز (ضبط به صورت مداوم)، صفحه مشخص شده در پايين  رنگ بهره بگيريد. Weeklyاز گزينه 

را مطابق نياز انتخاب كرده و در قسمت  ، قرمز (ضبط با استفاده از تشخيص سنسور) و ...آبي (ضبط با استفاده از تشخيص حركت)

) بايد برنامه زمانبندي را به كل OK) مي نماييد. و بعد از تاييد برنامه زمانبندي (Dragباالي صفحه ساعات مورد نظر را درگ (

) و برنامه زمانبندي را به تك Select Deviceنتخاب (در قسمت كرده و يا دوربين ها را يكي يكي ا Allocate to allدوربين ها 

  تغييرات را اعمال و فعال نماييد. Applyنماييد. در نهايت با فشار دادن دكمه  Allocateتك آنها 

فعال و تنظيمات آن را در دوربين تشخيص حركت را استفاده مي نماييد بايد  Motionحتماً بخاطر داشته باشيد اگر از حالت 

  صورت مي گيرد) Internet Explorerانجام دهيد. (اين كار از قسمت تنظيمات دوربين در 
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) continuousبعدازظهر) به صورت متوالي ( 1صبح تا  8بعدازظهر و پنج شنبه  5صبح تا  8در اين مثال ساعت هاي اداري (

  يص حركت انتخاب شده اند.انتخاب شده و ساعات غير اداري به صورت تشخ
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براي حصول اطمينان از ضبط تصاوير مجددا به قسمت سرور رفته و بر روي سرور ضبط كليك كنيد، سپس با كليك بر روي دكمه 

Status  در قسمت پايين صفحه وضعيت كليه دوربين ها را مشاهده مي نماييد، در صورتي كه روبروي دوربين نوشته شده باشد

Not Record يد تنظيمات خود را خيلي دقيق و مجدد بررسي كنيد، احتماال در بخشي از تنظيمات اشكالي رخ داده است.با  
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، تنظيمات IP Camera Set upبا كليك بر هر دوربين  در  قسمت   ورفته  Setup، به قسمت دوربين ها براي تنظيمات مربوط به

  .نام دارد Remote Setupاز شده پنجره بدوربين مورد نظر نمايان مي شود . 
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رفته  دستگاه  Upgradeبه قسمت دوربين را از سايت دانلود نموده و  Firmwareآخرين جهت آپديت كردن دوربين ها، ابتدا 

  .را انجام دهيد Upgradeو عمل پيدا كرده   را از طريق دكمه  Firmware، فايل مورد نظر خود را انتخاب نماييد
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  رفته و تنظيمات مورد نظر را انجام دهيد. Mapبه قسمت  براي ايجاد نقشه و قرار دادن دوربين ها بر روي نقشه بايد

 

  

  

 كليك نماييد. Add Mapبر كليد بايد  Mapبراي افزودن 

  باز شده است. Map Add/Editكليك كنيد حال پنجره  Editبر كليد براي ويرايش كافيست 

  را ويرايش نماييد. Mapدستگاه ونام  تنظيمات

  : Mapكليد مربوط به 

  روي اين كليد كليلك كنيد Mapبراي افزودن 

 Add Map   

  Edit Map    براي ويرايش كليك كنيد

 

   Remove Map    براي حذف كليك كنيد

  Device Mapping   

  

 ليست دوربين ها

 Map تنظيمات
Map 
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Playback:   

دوربين  .رفته  Play backرا باز كرده و به قسمت  Surveillance Client    نرم افزار  به منظور استفاده از اين ويژگي ابتدا

  مورد نظر خود ،كه در حالت ركورد قرار دارد را درگ كنيد .

  

تصاوير ضبط  سرعت تماشاي تصاوير ضبط شده در حال نمايش هستند . مي توانيد با استفاده از كليد 

  .بيشتر و يا كمتر نماييدشده را 

  

  فاده از كليد نشان داده شده در شكل زير مي توانيد تعداد كانال ها را انتخاب نماييد .با است
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Export:  

  بر كليدي كه در شكل زير نمايش داده شده كليك كنيد ،

  

  نام دارد . Exportباز شده  پنجره
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  را انتخاب نماييد . يكي از گزينه ها

كه شامل اطالعات مربوط به تصوير مي باشد، باز مي شود. اطالعات  JPEG Savingپنجره  Imageدر صورت انتخاب نمودن 

  اطالعات را ذخيره نماييد . OKخواسته شده را تكميل نماييد و با كليك بر 

  

  .عات مربوط به ويديو استباز مي شود . اين پنجره شامل اطال Exportپنجره  Videoدر صورت انتخاب نمودن 

  يل نماييد.اطالعات خواسته شده را تكم

Start time  تاريخ و ساعت شروع ويدئوي مورد نظر وEnd time  تاريخ و ساعت پايان آن مي باشد. محل ذخيره سازي خروجي

از ويدئوي مورد نظر از آن دايركتوري فيلم خروجي را بر داريد. در  Exportنشان داده شده است، بعد از  Store inتصوير در بخش 

  تنظيم نماييد. AVIرا بر روي  Formatيلم را در هر كامپيوتري مشاهده نماييد صورتي كه مي خواهيد ف
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Event:  

م ، سرويس ها ، سيستعملياتي كه در نرم افزار رخ داده است (اطالعات مربوط به  Event Logدر اين قسمت شما مي توانيد 

  جو كنيد .برنامه هاي كاربري ) را جست

  

  

  : Eventجره در پن play back استفاده از
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  : Eventدر پنجره  Mapامكان استفاده از 

  

  



 

23 

  : Eventكليد ها در پنجره 

Description  Icon 

   Event Logبازگشت به صفحه اول 

    بازگشت به صفحه قبل
         رفتن به صفحه بعد

    رفتن به آخرين صفحه
  

  : Eventدر پنجره  IPجستوجوي دوربين هاي 

  

  ها مي توانند يك گروه را بوجود آورند . به اين منظور :اين دوربين 

 يكي از دستگاه ها (دوربين ) را انتخاب نماييد . •

 كليك كرده و زمان و روز مورد نظر را انتخاب نماييد . Calendarبر كليد   •

 را انتخاب كنيد . Searchكليد  •

 .ات استفاده نماييد جهت مشاهده صفح Nextو يا  Prevاز كليد هاي  •

 كليك كنيد . Export،  برگزينه  logدر آخر جهت بارگيري فايل  •
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Smart Search:  

  تصاوير با مشخص كردن فضايي است كه در آن قسمت حركت رخ داده. Playbackگزينه براي مشاهده و اين 

  

 د .يكي از دوربين ها را انتخاب نمايي •

 كليك كنيد .  بر كليد  •

 و زمان و روز مورد نظر را انتخاب نماييد .  كليك كرده Calendarبر كليد  •

 مشاهده نماييد . smart searchمناطق در نظر گرفته شده براي جستوجو را با درگ نمودن به  •

 كليك نماييد .  Searchبركليد  •

 استفاده نماييد .  جهت متوقف نمودن جستو جو از كليد  •

  

  :مي بايست  Event Logكردن داده هاي  Exportبراي 

 را كليك كرده . Exportليد ك •

   را انتخاب نماييد OKجهت ذخيره فايل ، كليد  •
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Map :  

  درگ نماييد . Mapدر صفحه نمايش براي استفاده از اين ويژگي مي بايست دوربيني را در نظر گرفته و آن را 

  

كليد ها :

 

 

کانال)                                                                  ۴کانال تا  ١تعداد کانال (  

                     نمايش تصوير دوربين ھای درگ شده                                        

  پخش تصوير ضبط شده                                                                           

                                                                                         یذخيره ساز

     کليد جا به جايی تصاوير                                                                           

 قابليت حرکت در نقشه در ھنگام زوم                                                           
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Map Navigation:  

  نقشه مورد نظر كليك نماييد .اين ويژگي نشان دهنده مسير نقشه مي باشد . بر 

  

  با دابل كليك بر روي نقشه ، تصوير  نشان داده شده به تصوير تمام صفحه تغيير مي كند . 

  

   IP Utility 

جو ، تنظيمات و ... مي باشد . شما مي توانيد با كليك بر كليد جستجو به اطالعات زار شامل ويژگي هايي از قبيل جستاين نرم اف

  جو به اطالعاتي ازقبيل : دسترسي داشته باشيد . در هر جست بين هاي موجود در شبكهتمامي دور

Model, MAC Address, IPv4, Web port, SSL, S/W Ver., IPv6 
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دسترسي خواهيد داشت .

  

ت مي در اين قسم باز خواهد شد. دوربين IPمربوط به ، پنجره تنظيمات كليك بر كليد انتخاب دوربين مورد نظر و با 

  و پورت هاي دوربين را تغيير دهيد. IPتوانيد تنظيمات 
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 LG File Player 

(به خصوص تصاوير ضبط شده با فرمت اين نرم افزار  اين قابليت را به شما خواهد داد تا تمامي تصاوير ضبط شده را بازپخش كنيد 

  . )AVIسيستمي و نه با فرمت 
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  . كنيدر براي پخش را انتخاب فايل مورد نظ  Openبا كليك بر كليد 

  مي توانيد تصاوير را با سرعت دلخواه خود مشاهده نماييد. Play Speedكليد با استفاده از 

  توانايي تغيير فرمت ويديو در حال پخش را به شما خواهد داد.  Convertكليد 


