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  ):Schedule(دوربين ها  Recordطريقه اعمال 
 دستگاهمنوي اصلي  .1

 Recordگزينه  .2

 .استفاده كنيد Scheduleبراي دستور زمانبندي جهت ضبط تصاوير از گزينه  .3
  

 
اينكه هر دوربين با چه كيفيت تصوير و چه ميزان فريم در ثانيه ضبط (مشخص كردن كيفيت تصاوير دوربين ها براي .4

 .استفاده كنيد Normalعادي از گزينه ضبط در حالت ) شود
  .را مشخص كنيد براي هر كانال مي توانيد اندازه تصاوير، كيفيت ضبط تصاوير و تعداد فريم در ثانيه
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بايد با كليك بر روي كانال، روز و ساعت مورد نظر رنگ  Scheduleطريقه ضبط تصاوير دوربين ها در منوي براي انتخاب : توجه
  :آورده شده است Scheduleدلخواه را براي آن انتخاب كنيد، توضيحات رنگ ها در پايين منوي 

N : عدم ضبط)No Recording (–C : ادامه دار ضبط به صورت)Continuous (–S : ضبط توسط سنسور)Sensor (–M : ضبط
–ضبط با توجه به سنسور يا تشخيص حركت : Text (–SM(ضبط بعد از تشخيص متن : T–) Motion(توسط تشخيص حركت 

CS :خيص سنسور فعاليت ضبط ابتدا به صورت ادامه دار مي باشد تا زماني كه سنسور فعال شود، از آن زمان به بعد ضبط بعد از تش
ضبط ابتدا به صورت ادامه دار مي باشد تا زماني كه تشخيص حركت داده شود، از آن زمان به بعد ضبط توسط : CM–مي كند 

  .ضبط بعد از تشخيص حركت، سنسور و يا متن صورت مي گيرد: SMT–تشخيص حركت فعاليت مي كند 

  

و براي كپي كردن تنظيمات  Ch Copyكانال بر روي كانال هاي ديگر از بندي يك براي كپي كردن تنظيمات برنامه زمان: توجه
  .استفاده مي شود Day Copyبرنامه زمانبندي يك روز براي روزهاي ديگر از گزينه 
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  :طريقه بازبيني تصاوير ضبط شده
فضايي كه  Date/Timeدر منوي باز شده در قسمت . را فشار دهيد Searchبراي بازبيني تصاوير ضبط شده از پنل جلويي دستگاه دكمه 

كليك  Searchسپس روي دكمه . دستگاه ذخيره را انتخاب كرده و تاريخ و زمان را نيز مشخص نماييد(تصاوير ضبط شده در آن قرار دارد 
  .كنيد Playاي دلخواه را انتخاب كرده و سپس زماني كه محتويات دستگاه ذخيره به صورت زير نمايش داده شد، كانال و كانال ه. كنيد

  

شده خود را  Exportتصاوير از قبل  Exportخود را وارد دستگاه نموده و از قسمت  USBيا  DVDشده،  Exportبراي مشاهده تصاوير 
 .مشاهده نماييد

  

	انتخاب كانال
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  :)RS485اتصال (طريقه نصب كيبرد كنترلر به دستگاه 
و كيبرد  DVRدستگاه  RS485پورت  D1و كيبرد به اين صورت است كه دوربين به قسمت  PTZجهت نصب دوربين  LGپيشنهاد 

  .متصل شود DVRدستگاه  RS485پورت  D2به قسمت 

متصل نموده و جهت نصب كيبورد از  PTZدوربين  ‐RXدستگاه را به  ‐Dو  PTZدوربين  +RXدستگاه را به  +Dبه اين صورت كه 
 DVRدستگاه  +Dكيبورد به  +TXو DVRدستگاه ‐Dكيبورد به  ‐TXاستفاده نماييد، در اين حالت  D2يا  Data2يتا خط دوم د

  .وصل مي شود
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  :طريقه گرفتن بك آپ تصاوير
  :Exportو  Backupتفاوت 

  .مشاهده كنيد DVR، فقط مي توانيد آن را در دستگاه گيري از تصاوير ضبط شده Backupبعد از 

  .، تصاوير ضبط شده داخل كامپيوتر نيز قابل مشاهده مي باشدExportاما با استفاده از منوي 

1. Export : برايExport ،در منوي . واقع در منوي دستگاه كليك كنيد بر روي دكمه كردن تصاوير دستگاه ضبط
تصاوير را  Exportسپس كانال هاي مورد نظر جهت ) DVD–USB(ظاهر شده ابتدا نوع دستگاه خروجي را مشخص كنيد 

 .كليك نماييد Exportمشخص كنيد، تاريخ و زمان را نيز تعيين كرده سپس روي دكمه 
نصب مي شود كه  Export Viewerيك نرم افزار به نام ) USBيا  DVD(بعد از اتمام عمليات، بر روي ابزار شما  -

 .ز اين نرم افزار كمك بگيريدشده بايد ا Exportبراي ديدن فايل هاي 
مراقب باشيد ساعت و تاريخ شروع و پايان با هم تداخل نداشته باشند و با هم يكي نباشند و يا تاريخ پايان از تاريخ  -

 .شروع كمتر نباشد
  .حجم داده هاي خود را كنترل كنيد كه متناسب با دستگاه خروجي باشد -
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2. Back up : برايBackup  گيري از تصاوير دستگاهDVR و از قسمت  به منوي دستگاه رفته خودSystemگزينهBackup 
انتخاب و سپس تاريخ و زمان را  Deviceاز منوي باز شوي  Backupابزار خروجي خود را جهت . را انتخاب نماييد

را به شما نشان  Backupكليك كنيد تا دستگاه ميزان حجم مورد نياز جهت  Estimate Sizeمشخص كرده بر روي 
 .كليك كنيد Start Backupدر صورت صحيح بودن اطالعات روي دكمه . دهد
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  :تعريف كاربر و سطح دسترسي و تعيين دوربين هاي مورد نظر جهت مشاهده
براي اضافه كردن كاربر جديد و يا ويرايش كاربرهاي موجود و تعيين سطح دسترسي كاربران به دوربين ها و به عمليات در منوي 

  .را انتخاب نماييد Userاصلي گزينه 

  

را  انتخاب كرده و نام گروه Group 1‐8و يا Administratorو  Guestگروه مورد نظر را از بين  Group Authorityدر قسمت 
  . وارد نماييد

بنابراين شما براي تغيير و تعيين . سطح دسترسي مشخصي داشته و قابل تغيير نمي باشند Administratorو  Guestنوع كاربري 
گروهي را انتخاب كرده و سطح دسترسي آن را با عالمت گذاري Group 08تا  Group 01از بين  ،سطح دسترسي مورد نظر خود

 Spotو  Main Channelكنار آيتم هاي مورد نظر سطح دسترسي را تعيين كنيد، از طرفي با كليك كردن بر روي دكمه 

Channel وه يك فقط براي مثال مي خواهيد كاربرهاي گر. (دوربين هاي مورد نظر جهت گروه مورد نظر را عالمت گذاري كنيد
  )را ببينند 2و  1دوربين كانال 

   



 

9 
 

اسمي است كه ) User name(نام كاربر . ، نوع كاربر را انتخاب كنيد، نام كاربر و كلمه عبور را نيز وارد نماييدUserحال در قسمت 
 Groupد كه در منوي و نوع كاربر همان سطح دسترسي مي باش. بايد از آن استفاده نماييد) Log in(براي وارد شدن به دستگاه 

Authority تعريف كرده ايد .  
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  :جهت حركت دوربين ها PTZطريقه استفاده از 
  :را به دستگاه تعريف نماييد PTZابتدا بايد دوربين  DVRاز طريق  PTZبراي استفاده از گزينه هاي دوربين 

  

  

 .كليك نماييد PTZروي گزينه  Deviceدر منوي  .1
 .متصل شده به دستگاه را انتخاب مي كنيد PTZكانال دوربين  .2
 .نماييدتنظيم  DATA1بر روي پورت را  .3
4. ID  دوربينPTZ )را وارد نماييد) كه با استفاده از ديپ سوئيچ بر روي دوربين تنظيم كرده ايد. 
و اگر از دوربين زوم ال جي استفاده مي  LG_Multixال جي استفاده مي نماييد پروتكل را بر روي  PTZاگر از دوربين  .5

 .قرار دهيد LG_Zoomكنيد پروتكل را بر روي 
6. Baud Rate  قرار دارد 9600دوربين و دستگاه به طور پيش فرض بر. 
 .با استفاده از عالمت هاي باال، پايين و چپ، راست مي توانيد دوربين را تست نماييد .7
 .رويدتنظيمات را ذخيره كرده و از منو بيرون ب .8
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 .باز شود PTZكليك كنيد تا منوي روي دكمه  DVRدستگاه  OSDدر صفحه اصلي و در منوي  .9
  

 
 .دوربين را هدايت كنيد PTZاز طريق اين منو مي توانيد با استفاده از گزينه هاي  .10
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  :طريقه انتقال تصاوير در شبكه
 IPيك ) شركتي كه از آن اينترنت خود را تهيه كرده ايد( ISPابتدا الزم است كه از اينترنت در شبكه  DVRبراي انتقال تصاوير 

Static  ياPublic  ًيا اصطالحاIP Valid شركت . تهيه نماييدISP  اينIP  را به خط اينترنت شما اختصاص مي دهد، بنابراين هر
براي انتقال تصاوير در شبكه (.دم شما متصل مي شودجستجو بكند به مورا  IPكسي در هر جاي دنيا كه از طريق اينترنت اين 

  )نيازي نداريد IP Staticداخلي به اين 

خود را به سوييچ وصل كرده، مودم و يك  DVRدستگاه ) UTP )Patch Cordبايد با استفاده از يك كابل استاتيك،  IPپس از تهيه 
  .دستگاه كامپيوتر را نيز به آن سوييچ متصل نماييد

  :دستگاه را انجام دهيد IPتنظيمات مربوط به  Networkو در قسمت  DVRدر منوي حال بايد 

  

 .را غير فعال نماييد DHCPگزينه را به صورت دستي تنظيم كنيد، بنابراين  DVRدستگاه  IPترجيحا بهتر است كه  .1
كمك حتماً از متخصص شبكه داخلي سازمان يا شركت و غيره Subnet maskو  IPشبكه دستگاه از قبيل براي تنظيمات .2

 .بخواهيد
براي مثال (را وارد نماييد ) كه در رنج شبكه اداري مي باشد IPآدرس (آدرس مورد نظر  IP Addressحال در قسمت  .3

192.168.0.54( 
4. Subnet Mask  با توجه به كالسIP  براي مثال براي (وارد شده انتخاب مي شودIP  255.255.255.0باال عدد( 
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 )192.168.0.1براي مثال (وارد شود  Routerدستگاه مودم يا  IPبايد  Gatewayدر قسمت  .5
 .خود سوال كرده و اين قسمت را تكميل نماييد DNSدر ارتباط با  ISPاز شركت  .6
 .مي باشد 80و پورت وب  9001به طور پيش فرض  TCP/IPپورت مربوط به  .7
 .است 9003ال صدا نيز پورت مربوط به انتق .8

 webيك  Address Barرا در قسمت  DVRدستگاه  IPدر شبكه داخلي كافي است كه  DVRبراي مشاهده تصاوير دستگاه 

browser )Internet Explorer ( وارد كرده وEnter از شما ميخواهد كه . كنيدUsername   وPassword  ،خود را وارد كنيد
اما در صورت نياز . در قسمت بعدي راهنما مراجع فرماييد Network Clientدر صورت نياز به استفاده از نرم افزار دستگاه به بخش 

  :به انتقال تصاوير در اينترنت بايد تنظيمات زير را بر روي مودم انجام دهيد
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 :تنظيمات مودم

و در بخش  NATو در قسمت ) خود وارد كنيد web browserمودم را در  IP(حال به منوي مودم خود وارد شده  .1
DMZ  در جعبه موجودIP  دستگاهDVR را وارد مي نماييد.  

  

 

انتقال تصاوير شما صورت مي  Managementاز طريق منوي  كردن دستگاه مودم Save and Resetحال با  .2
شما را فراخواني كند به  IP Validيا اصطالحاً  Staticيا  Publicعمومي يا  IPگيرد، به اين صورت كه هر كسي 

 .مربوطه متصل مي شود DVRدستگاه 
 .استفاده كنيد Network Streamingبراي تنظيمات كيفيت تصاوير در هنگام انتقال از منوي  .3

  

   

1 

2 

3  4 
5 

DVR IP
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  :Client	Networkنرم افزار 
و اتصال كامپيوتر به  Switchبه  DVRبعد از اتصال دستگاه  DVRبراي مشاهده تصاوير دوربين ها و انجام عمليات بر روي دستگاه 

switch ، و نصب نرم افزارNetwork Client  بر روي كامپيوتر، نرم افزار را باز وPassword  اولين (را وارد نماييدPassword  به
  )مي باشد 000000يش فرض صورت پ

را انتخاب  Connection informationگزينه  Toolsخود از منوي  DVRحال پس از باز شدن نرم افزار براي اضافه كردن دستگاه 
  .كنيد

  
  

كه  Passwordو  Usernameو  DVRدستگاه  IPسايت، آدرس كليك كنيد و در پنجره بعدي نام  Addدر پنجره باز شده روي 
  .كنيد Okتعريف شده و معتبر مي باشد را وارد كرده و  DVRبراي 
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  .نماييد Dragحال نام سايت شما در ستون سمت چپ ظاهر مي شود، مي توانيد تصاوير دوربين ها را داخل صفحه 

  .استفاده نماييد از كليد  DVRبراي اجراي تنظيمات دستگاه 
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  :LE5016مدل  DVRقابليت هاي دستگاه 
  تعريف كاربر و تعيين ميزان دسترسي جهت انجام فعاليت ها و تعيين دوربين هاي قابل نمايش براي هر كاربرامكان 

  امكان گرفتنbackup از طريق نرم افزار 

  امكان نمايش و ضبط دو دوربينIP  از طريقDVR و نرم افزار آن به صورت همزمان 

  امكان مشاهدهBackup  از طريق نرم افزارDVR 

 مايش تصاوير دستگاه هاي امكان نDVR  يعني با استفاده از يك كامپيوتر و يك نرم (به صورت همزمان در يك نرم افزار
  .)را مديريت نماييد LE5016مدل  DVRدستگاه  64افزار تا 


