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  :دوربين ها Recordطريقه اعمال 
براي مشخص كردن كيفيت ضبط دوربين ها و فعال كردن عمليات  ورفته Cameraبراي اعمال عمليات ضبط براي دوربين ها به منوي 

مراجعه Scheduleبه آيتم براي برنامه زمانبندي ضبط دوربين ها و سپس Recordingآيتم  ضبط براي دوربين هاي دلخواه ابتدا به
  :نماييد
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  :صفحه مربوط به ضبط دوربين ها، تغييرات مورد نظر را اعمال نماييددر 

  

داشته باشيد اين كيفيت را تغيير  Real-timeمي باشد، براي اينكه تصاوير را به صورت  CIFكيفيت ضبط اين دستگاه در حالت معمولي 
  .ندهيد

را تغيير داده و براي اعمال اين تغييرات بر روي تمام دوربين ها روي در ثانيه، كيفيت ضبط از قبيل تعداد فريم تنظيمات مربوط به هر دوربين 
Apply All كليك نماييد.  
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  :برنامه زمانبندي مربوط به هر دوربين را تعريف نماييد Scheduleباز گشته و در قسمت Cameraحال به منوي 

  

حال با كليك كردن بر روي قسمت مشخص شده و انتخاب حالت ضبط تعيين كنيد كه هر دوربين در ساعات مختلف روز با چه حالتي كار 
  .ضبط را انجام دهد

C : ضبط به صورت ادامه دار)Continuous(–H  : ابتدا به حالت ادامه دار ضبط مي كند و بعد از تشخيص حركت و يا سنسور به
  )No Recording(عدم ضبط :  N–تشخيص حركت و سنسور:  E–سوييچ مي كند  Eحالت 

  .براي كپي كردن اطالعات مشخص شده براي اين كانال بر روي كانال هاي ديگر از دكمه كپي استفاده كنيد

مي  HOLاستفاده نماييد، همچنين در جدول زمانبندي باال در قسمت  Holidayبراي مشخص كردن روزهاي تعطيل از دكمه 
  .توانيد نوع ضبط در روزهاي تعطيل را مشخص كنيد

  

   

 كانال دوربين ها

شبانه روزساعات   

محل كليك كردن براي 
 تعيين حالت ضبط

 روزهاي هفته
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  :طريقه بازبيني تصاوير ضبط شده

كليك ، در صفحه اصلي و در منوي پايين صفحه روي دكمه با داشتن زمان و تاريخ مشخص براي بازبيني تصاوير ضبط شده
  .كنيد Okكنيد و از پنجره بازشده تاريخ مورد نظر را انتخاب كرده و 

  

  

  :جدول ضبط دوربين ها و كانال هاي مربوطه باز مي شود
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  .كنيد Okحال كانال مورد نظر را انتخاب كرده و زمان دلخواه را تعيين نموده و 

  

در پنجره باز . كليك نماييدبازبيني تصاوير ضبط شده توسط رويداد خاص در صفحه اصلي و منوي پايين صفحه بر رويبراي 
رويداد ها گذاشته و يا برداريد، براي فيلتر كردن جستجوي را  Motionو يا  Sensorدوربين مورد نظر را انتخاب كرده، تيك شده 

  .مي توانيد صفحه دلخواه را تغيير دهيد –و يا + با دكمه هاي 

  .نماييد Playبر روي ساعت و رويداد مورد نظر كليك كرده و در نهايت 
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  :از تصاوير ضبط شده) Backup(طريقه گرفتن نسخه پشتيبان 

  .نماييدكليك بر روي دكمه ) موجود در پايين صفحه اصلي(دستگاه  OSDبراي گرفتن بك آپ از دستگاه ضبط در منوي 

  )USB-CD-DVD(دستگاه مورد نظر خود جهت گرفتن بك آپ را مشخص كنيد 

داشته باشد يعني كه اوالً بك آپ را فقط مي توانيد در خود قرار  File systemرا بر روي  File Formatدقت داشته باشد اگر 
، در صورت نياز به مشاهده تصاوير در كامپيوتر بايد بك آپ بگيريدهمزمان  به صورتتمام كانال ها از دستگاه مشاهده نماييد، ثانياً 

File Format  را بر رويAVI قرار دهيد ولي در اين حالت فقط مي توانيد يك كانال را انتخاب نماييد.  

زمان پايان بك آپ را مشخص كنيد، دقت داشته باشيد كه  End Backupزمان شروع و در قسمت  Start Backupدر قسمت 
  .ساعت باشد 24پايان با هم تداخل نداشته باشند، همچنين ميزان تفاوت زمان پايان از شروع نبايد بيشتر از زمان شروع و 

  .كليك كنيد Getدر صورت نياز به دانستن ميزان فضاي اشغالي توسط بك آپ بر روي دكمه 

  .عمليات بك آپ گيري شما آغاز خواهد شد Okدر نهايت با كليك بر روي دكمه 
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  :از تصاوير ضبط شده توسط برنامه زمانبندي) Backup(گرفتن نسخه پشتيبان  طريقه
برنامه  .كليك كنيد Scheduleبر روي  Backupدر قسمت پايين منوي  براي دادن برنامه زمانبندي جهت بك آپ گيري روزانه

  .عمليات را ذخيره مي كند USBزمانبندي بك آپ فقط بر روي 

 Backup Timeو براي مشخص كردن زمان اعمال بك آپ در قسمت  Onرا  Use Scheduleدر صفحه باز شده قسمت 
  .ساعت دلخواه را وارد نماييد

  .معمولي مي باشد، لطفاً در صورت مشكل به منوي قبل مراجعه كنيد Backupادامه گزينه ها مثل 
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  :تغيير رمز عبور كاربر
مراجعه كرده و با انتخاب نام  Password، به قسمت Systemبراي تغيير رمز عبور كاربر، از منوي اصلي دستگاه، در بخش 

و تاييد رمز عبور جديد ) New( ، رمز عبور جديد)Old password( و با داشتن رمزعبور قبلي) Selectionاز قسمت (كاربري 
)Confirm( استفاده از قسمت پايين  همچنين با .را به دستگاه بدهيد)Authority ( مي توانيد دوربين هاي مورد نظر و سطح

و سطح دسترسي را با گذاشتن تيك و يا برداشتن آن بر  Setدوربين ها را با دكمه . (دسترسي را جهت اين كاربر مشخص كنيد
  )اعمال كنيد Setupو يا  Search/Backupيا  PTZروي گزينه هاي 
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  ):RS485اتصال (طريقه نصب دوربين به دستگاه 
 -TXو  PTZدوربين  +RXرا به  DVRدستگاه  +TXو كيبرد به اين صورت است كه  PTZجهت نصب دوربين  LGپيشنهاد 
استفاده نماييد، در اين حالت  DVRدستگاه  RXمتصل نموده و جهت نصب كيبورد از  PTZدوربين  -RXرا به  DVRدستگاه 

TX-  كيبورد بهRX - دستگاهDVR  وTX+  كيبورد بهRX+  دستگاهDVR وصل مي شود.  

   
   



 

11 

 

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

  :را باز كنيد PTZ، قسمت Cameraبراي اينكار به منوي اصلي دستگاه رفته و از بخش 

   

 .متصل شده به دستگاه را انتخاب مي كنيد PTZكانال دوربين  .1

و اگر از دوربين زوم ال جي استفاده مي  LG_Multixال جي استفاده مي نماييد پروتكل را بر روي  PTZاگر از دوربين  .2
در غير اينصورت با توجه به پروتكل تنظيم شده براي دوربين، اين . قرار دهيد LG_Zoomكنيد پروتكل را بر روي 

 .قسمت را تغيير دهيد

3. ID  دوربينPTZ )( .را وارد نماييد) تنظيم كرده ايد و يا منوي دوربين كه با استفاده از ديپ سوئيچDevice ID( 

4. Baud Rate  قرار دارد 9600دوربين و دستگاه به طور پيش فرض بر. 

 .تنظيمات را ذخيره كرده و از منو بيرون برويد .5

 .كليك كنيد بر روي ) منوي موجود در پايين صفحه(دستگاه  OSDدر صفحه اصلي و از منوي  .6

 .حال با استفاده از منوي ظاهر شده دوربين را حركت دهيد .7
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  :انتقال تصاوير در شبكهطريقه 
 IPيك ) شركتي كه از آن اينترنت خود را تهيه كرده ايد( ISPدر شبكه اينترنت ابتدا الزم است كه از  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 (.را جستجو بكند به مودم شما متصل مي شود IPي در هر جاي دنيا كه از طريق اينترنت اين كس

  )نيازي نداريد IP Staticداخلي به اين 

 خود را به سوييچ وصل كرده، مودم و DVRدستگاه ) UTP )Patch Cordاستاتيك، بايد با استفاده از يك كابل  IPپس از تهيه 
  .يك دستگاه كامپيوتر را نيز به آن سوييچ متصل نماييد
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  :دستگاه را انجام دهيد IPتنظيمات مربوط به  TCP/IPو بخش  Networkو در قسمت  DVRحال بايد در منوي 

  

 Static IPبه را  DHCPرا به صورت دستي تنظيم كنيد، بنابراين گزينه  DVRدستگاه  IPترجيحا بهتر است كه  .1
 .تغيير دهيد

و غيره حتماً از متخصص شبكه داخلي سازمان يا شركت  Subnet maskو  IPبراي تنظيمات شبكه دستگاه از قبيل .2
 .كمك 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( 

 )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

 .ه را تغيير ندهيدلطفاً پورت هاي مربوط .7

 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
  :اوير در اينترنت بايد تنظيمات زير را بر روي مودم انجام دهيدكنيد، اما در صورت نياز به انتقال تص
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 :تنظيمات مودم

و در  NATو در قسمت ) خود وارد كنيد web browserمودم را در  IP(حال به منوي مودم خود وارد شده  .1
  .را وارد مي نماييد DVRدستگاه  IPدر جعبه موجود  DMZبخش 

  

 

انتقال تصاوير شما صورت مي  Managementكردن دستگاه مودم از طريق منوي  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 

1 

2 

3  4 
5 

DVR IP


