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 کلیات و محیط کاری برنامه 0

 ول زیر آورده شده است.در جد pss افزار نرمحداقل مشخصات سیستم مورد استفاده برای نصب 

 حداقل مشخصات موارد

 Windows 2000/Windows XP/Windows 2003/Window Vista/Win7 سیستم عامل

CPU 2.4GHz or higher 

 به باال direct 8کارت گرافیک مجزا با قابلیت پشتیبانی از  کارت گرافیک

 1GB or higher حافظه رم

 or higher 768×1024 رزولوشن صفحه نمایش

شما نمایش داده خواهد شد. باا دو   desktopبر روی  ی به شکل آیکون  پس از نصب برنامه

 به شما نمایش داده خواهد شد. passwordو   usernameصفحه ورود  آیکون  این بار کلیک کردن روی

بود. لطفاا   خواهد  adminپیش فرض  passwordو  usernameشوید  می افزار نرماگر برای بار اول وارد 

 برای امنیت بیشتر پس از ورود به برنامه پسورد خود را تغییر دهید.

 افزار نرممنو اصلی   0. 0

صحیح و ورود به برنامه صفحه اصلی به صورت زیر به شما  passwordو   usernameپس از وارد کردن 

 نمایش دارده خواهد شد.
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 جزئیات منوی اصلی در جدول ذیل توضیح داده شده است.

 ردیف پارامتر وابعت

  .Menu 1 صفحه نمایش منو اصلی

playback, alarm manager, alarm link and etc 

قسمت منوهای مربوط به مشاهده وضعیت کلی سیستم  این در

کنید. میرا مشاهده   

Basic 2.  

TV wall, e-map, device display control and etc 

ته این قسمت مربوط به کاربردهای تخصصی و پیشرف

 باشد. می

extension 3.  

basic configuration, alarm configuration, alarm 
input/output, signal source, TV wall 

configuration, device manager, user manager, 

PC-NVR manager, monitor task setup and etc 

 ینا را از افزار نرم این کاربردهای میکلیه تنظیمات مربوط به تما

setting 

4.  
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از جمله موارد بسیار مهم در تنظیمات  دهید میقسمت انجام 

شود. میقسمت انجام  این اضافه کردن دستگاه است که در  

 Smart pss basic نمایش زمان و اطالعات یوزر و زمان ورود

information 
5.  

 

 Addکلید   2. 0

کلیاد بارای اضاافه     این میکنید. کاربردمشاهده  Addدر قسمت باال کلیدی به نام  افزار نرمدر منو اصلی 

خواهیاد در صافحه نماایش خاود      میاست. به عنوان مثال شما  افزار نرمهای جدید در فضای tabکردن 

 64توانیاد   مای تنها  live viewاز صفحه  tabکه در هر این کانال را مشاهده کنید. باتوجه به 64بیشتر از 

اضاافه کنیاد و تااداد     ای دهاد کاه پنجاره    امکان را مای  ینا به شما Addکانال را مشاهده کنید گزینه 

 ی قابل مشاهده را افزایش دهید.ها کانال

 

 (settings) تنظیمات 2

کنید سه بخش کلی وجود دارد. بخاش اولای کاه باه توضایح آن       میهمانطور که در منو اصلی مشاهده 

 پردازیم بخش تنظیمات است. می



 

 

6 

 شرکت فرایرانیان عصرپاسارگاد

66666666-120 

www.fariran.co 
 

 

 

 (Generalکلیات )  0. 2

روی  این کار شوید نیاز دارید تا پارامترهایی را تنظیم نمایید. برای میوارد  افزار نرمبه  اگر برای اولین بار

 شود. میصفحه زیر به شما نمایش داده  این کار کلیک نمایید. پس از گزینه 

 

و تنظیماات را مشاخ     هاا  توان مسیر مربوط به محل ذخیره سازی ویدیوها، عکاس  می Fileدر صفحه 

 نمایید. میصفحه را مشاهده  این یر زیرنمود. در تصو
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 هاا  توان مسیر ذخیره شدن فایل صوتی که در هنگام اتفاق افتادن هر کدام از آالرم می alarmدر صفحه 

 بایستی پخش شود تایین کرد.
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 اطالعات مربوط به شماره نسخه و تاریخ آن آورده شده است. versionدر صفحه 

 (accountاکانت )  2. 2

قابلیت  این بخش این شوید. در می accountوارد صفحه تنظیمات   آیکون  کردن رویبا کلیک 

قابلیت وجود  این ی مختلف تاریف نمایید. همچنینها وجود دارد که یوزرهای مختلف با سطح دسترسی

 این نقشی تاریف نماییم و در هنگام تاریف یوزرها با انتخاب roleدارد که به صورت جداگانه در قسمت 

 کنیم. می، سطح دسترسی مورد نظر را برای آن یوزر تایین ها نقش
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 (DEVICEدستگاه )  3. 2

 ها توانید دوربین میبخش  این شوید. در می DEVICEوارد صفحه   آیکون  با کلیک کردن روی

مانیتورینا  اضاافه    افازار  نارم ی موجود در شبکه خود را به صورت اتوماتیک و یا دستی باه  ها DVRو 

 نمایید.
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دستگاه مورد نظر شما به صورت اتوماتیک پیدا شده است کافیسات   وکه در قسمت جستجاین در صورت

( دستگاه شاما همچناان باه    statusرا بزنید. در صورتی که وضایت ) Addآن را انتخاب نموده و گزینه 

تنظیمات  روی مداد که نمایشگر صفحه تنظیمات است کلیک کرده و در صفحهرن  قرمز است بایستی 

و  usernameجااد کارده باشاد    ای ترین گزینه که ممکن است اشاکال  اطالعات را تصحیح نمایید. محتمل

password .دستگاه مورد نظر خواهد بود 
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کلیک کنید.  manual addخواهید دستگاه را به صورت دستی اضافه کنید روی گزینه  میدر صورتی که 

قسمت با وارد کردن اطالعات مورد نیاز دستگاه را باه   این د. درصفحه زیر به شما نمایش داده خواهد ش

 کنید. میصورت دستی به سیستم اضافه 

 

 

 اضافه نمایید.  افزار نرمتوانید دستگاه خود را به  میبه دو صورت  register modeدر قسمت 
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محلای   مرباوط باه آن در شابکه    IPروش برای دسترسی به دساتگاه از   این ر: د IPاستفاده از  .1

 کنید. میخودتان استفاده 

 DVRاز دساتگاه   P2Pکه در بخاش   ای QR codeروش با استفاده از  این : در SNاستفاده از  .2

مالحظه نمایید. با  افزار نرمترنت انتقال داده و در این توانید تصاویر را از طریق میشما وجود دارد 

 روش پایین باشد. این تصاویر در ترنت ممکن است سرعت انتقالاین توجه به انتقال از طریق

 (DEVICE CFG) ها تنظیمات دستگاه  6. 2

توانیاد   میقسمت  این خواهید شد. در Device CFGوارد قسمت  با کلیک کردن روی گزینه 

د تغییر دهید. باه عناوان   ای اضافه کرده افزار نرمی خود را که به ها تنظیمات مربوط به هر کدام از دستگاه

 را تغییر دهید. ها دستگاه و یا رزولوشن تصویر دوربین IPتوانید  یمبخش  این مثال در
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 (VIDEO wallدیوار تصاویر )  5. 2

کار صفحه زیر  این خواهید شد. پس از video wallوارد تنظیمات   آیکون  با کلیک کردن روی

 به شما نمایش داده خواهد شد.

 

 شوید. مییر وارد صفحه ز add video wallبا کلیک کردن روی گزینه 



 

 

14 

 شرکت فرایرانیان عصرپاسارگاد

66666666-120 

www.fariran.co 
 

 

 

 

 video wallتوانید انتخاب کنیاد کاه    میمربوط به خود را وارد کرده و  video wallقسمت نام  این در

  شما چند در چند باشد.

ی مربوطه را ها screenتوانید  می باد از انتخاب ماتریس مناسب برای کار خود با کلیک روی گزینه 

 با یکدیگر ترکیب کنید.

 (Tour&Taskتور )  6. 2

توانید  میصفحه  این شوید. در می tour & taskوارد منو تنظیمات   آیکون  با کلیک کردن روی

تاوان بارای مادت زماان مختلاف       مای تنظیمات مربوط به ساختن یک تور را فاال کنید. به عنوان مثال 

 & tourی مختلف را به صورت ماتریسی و یا تکی مشاهده نمود. پس از باز شدن مناوی اصالی   ها کانال

task  وارد صفحه زیر خواهید شد.روی گزینه + 
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برای گروه کانال مورد نظر خود یک اسم انتخاب کنید و از قسمت پایینی صفحه ماتریس و نحوه نمایش 

ی دلخواه خاود را انتخااب کارده و    ها دلخواه خود را انتخاب نمایید. از منوی سمت راست تصویر دوربین

 کنید. drag&dropروی قسمت مورد نظرتان 

نیز باه   ها را بزنید. اگر نیاز دارید که گروه دیگری از دوربین saveاگر تنها به یک گروه نیاز دارید گزینه 

 را انتخاب نمایید. save and continueشما نمایش داده شود گزینه 

 کلیک کنید.  آیکون  روی Liveبرای مشاهده تور ساخته شده در صفحه 
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 PC (PC-NVR)ضبط تصاویر روی   7. 2

کار را  این شوید. اگر نتوانستید می PC-NVRوارد صفحه تنظیمات   آیکون  با کلیک کردون روی

توانیاد   مای قسمت شما  این د. درای را نصب ننموده PC-NVRانجام دهید احتماال در هنگام نصب برنامه 

 مورد نظر خود ضبط کنید.  PCتصاویر دوربین را روی 

 واهید داشت.خو قسمت شما چهار من این در

1. Remote device یی را ها دوربین نمایید. میی دلخواه خود را انتخاب ها قسمت دوربین این : در

ضابط   PCخواهید تصااویر مرباوط باه آنهاا را روی      مینمایید آنهایی هستند که  میکه انتخاب 

 کنید. میرا انتخاب  ها نمایید. پس در گام اول دوربین

 

 

2. Disk managementردی را کاه  ها قسمت بایستی محل ذخیره سازی و میزان ظرفیت این : در

 7شما بارای هار درایاو خاود حاداقل باه        خواهید برای ضبط اختصاص دهید تنظیم کنید.می

 گیگابایت فضا نیاز دارید.
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3. Record Planابتدا کانال مورد نظار   کنید. میرا مشخ   ها قسمت نحوه ضبط دوربین این : در

کنیاد کاه یکای از چهاار حااالت       مای ه و روی نمودار ابتدا نحوه ضبط را انتخاب را انتخاب کرد

regular ،MD،  ALARM  وMD/ALARM    است. سپس با استفاده از موس سااعات ماورد

ماموال  اکثر استفاده کننادگان   نمایید. مینظر برای ضبط را بر روی محور زمانی موجود انتخاب 

پس از تشخی  حرکت شروع  افزار نرمحالت  این کنند. در میاستفاده  MDبرای ضبط از حالت 

کاه دائماا  ضابط     regularترتیب فضای کمتری نسبت به حالات   این به ضبط خواهد کرد و به

مربوط به ضبط بااد   MD/ALARMو  ALARMدو حالت  واهد شد.خگیرد اشغال  میانجام 

 .از تشخی  و ارسال سیگنال از طریق یک سنسور خارجی خواهد بود
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4. Version :قسمت نسخه  این درPC-NVR  کنید. میرا مشاهده 
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 (ALARM CFGتنظیمات آالرم )  8. 2

خواهید شد.  ها ات آالرمظیمیانی صفحه تن Alarm CFGوارد قسمت   آیکون  با کلیک کردن روی

. پس داشته باشید ها صفحه قادر خواهید بود تا یک زمان بندی و یک انتخاب مشخ  برای آالرم این در

 را بزنید. صفحه زیر به شما نمایش داده خواهد شد. addصفحه گزینه  این از ورود به

 

 سه منو وجود دارد: هصفح این در

1. Alarm sourceها کنید. انواع آالرم میقسمت نوع آالرم و کانال دلخواه خود را انتخاب  این : در 

و  camera masking ،motion detect ،video loss ،Disk full،  Disk errorشااامل 

External Alarm .هستند 

2. Alarm linkخواهید پاس از شناساایی یاک آالرم انجاام گیارد       میبخش اتفاقی را که  این : در

 ها تواند شامل ضبط کردن و یا نمایش تصویر یک کانال از دوربین میاتفاق  این کنید. میتنظیم 
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دساتگاه   Alarm outسال یک سیگنال باه  باشد و یا به صورت به صدا در آمدن یک بوق و یا ار

 شما باشد.

3. Schedule که آالرم مورد نظر و عکس الامل باد از آن را تنظیم نمودیاد نوبات باه   این : پس از 

را  این کار خواهد رسید که زمان بندی فاال بودن آن را برای روزهای هفته تنظیم کنید. که این

 دهید. میبخش انجام  این در
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 (EXTENSIONیاADVANCEژه )کاربردهای وی 3

 (video wallدیوار تصاویر )  0. 3

توانیاد تصااویر را باه     مای قسامت   ایان  را انجام دادید در video wallکه تنظیمات مربوط به این پس از

 ارسال کنید. M30و یا  NVDخروجی از طریق 

 

 (E-mapنقشه الکترونیکی )  2. 3

یتاان در آنجاا نصاب    ها محلی را که دورباین قادر خواهید بود نقشه و پالن مربوط به  E-mapدر قسمت 

را  ها و یا آالرم ها اضافه کنید. پس از اضافه کردن نقشه قادر خواهید بود که دوربین افزار نرمشده است به 
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قادر خواهید بود به صورت سریع به دوربین  این کار روی نقشه در محل خود دوربین اضافه کنید. پس از

 ان از محدوده مورد نظرتان را مالحظه نمایید.دسترسی داشته باشید و هر مک

 

 (operationیا  basicمنو عملیات ) 6

 (Live view) مشاهده زنده  0. 6

ی هاا  وارد منو زنده مشاهده تصاویر خواهید شد. در شکل زیر قسامت   آیکون  با کلیک کردن روی

 پردازیم. می ها سمتق این منو نمایش داده شده اند که در ادامه به توضیح هر کدام از این مختلف
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 دهد. میاین قسمت به شما مقدار بیت استریم و میانبرهای عملیاتی را برای هر کانال نمایش  .1

 کنید. میقسمت مشاهده  این تصویر کانال را در .2

 برای نمایش را تنظیم کنید. ها توانید نحوه و تاداد کانال میبخش  این در .3

نمایید تاا   saveرا برای همیشه  نآا تنظیم کرده و واهتان رختوانید نمایش دل میقسمت  این در .4

 بادا  بتوانید سریاا به همین نمایش دسترسی داشته باشید. همچنین تورهای سااخته شاده را از  

 نمایید. میقسمت فاال  این

 قرار داده شده است. PTZبا قابلیت  ها این قسمت برای دوربین .5

جاا مالحظاه کنیاد و    این توانید در میرا  افزار نرمی اضافه شده به ها NVRو  DVRو  ها دوربین .6

 موجود اضافه نمایید. viewی دلخواهتان را به ها کانال
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 (Playback) بازپخش  2. 6

توانید تصاویر ضبط  میقسمت  این شوید. در میوارد قسمت بازپخش    آیکون  با کلیک کردن روی

 یح خواهیم داد.را توض ها قسمت این شده را مالحظه نمایید. در ادامه هرکدام از

 

 

 میانبرهای عملیاتی .1

 تصویر کانال مورد نظر .2
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توان بررسی نمود. یکی تصاویر ضبط شده که ضابط آنهاا    میتصاویر ضبط شده را به دو صورت  .3

و یا کل تصااویر ضابط    motion detectاست مثل تصاویر ضبط شده باد از  eventحاصل یک 

 شده.

 به سرعت بازپخشو تنظیمات مربوط  stopی شروع و ها کلید .4

 ی نمایشها تنظیم شکل و تاداد پنجره .5

 باز کردن نوار ضبط تصاویر برای انتخاب دقیقتر مکان ضبط .6

ی هاا  توانیاد در زماان   مای ناوار   ایان  ی مختلفها نوار ضبط تصاویر. با کلیک کردن روی قسمت .7

 مختلف حرکت کنید.

مموری خود ذخیاره کنیاد و یاا     خواهید در فلش میرا که  مریدن ابتدا و انتهای قسمتی از فیلب .8

 اصطالحا  بکاپ بگیرید.

 بکاپ گرفتن از قسمت بریده شده فیلم روی فلش مموری. .9

 (ALARM) آالرم  3. 6

هاایی را کاه   الرمآکه شوید. در صورتی  می ها وارد صفحه نمایش آالرم  آیکون  با کلیک کردن روی

 مشاهده خواهید کرد.صفحه آنها را  این د اتفاق بیفتند درای قبال  تنظیم نموده
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 (LOGالگ )  6. 6

توانید اطالعات مربوط به  میقسمت  این شوید. در می Logوارد صفحه   آیکون  با کلیک کردن روی

 را مالحظه نمایید. افزار نرمی اضافه شده در ها و اطالعات راجع به دستگاه افزار نرمورود و خروج به 
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 (video talk) مکالمه تصویری  5. 6

قسمت با دو نمونه دستگاه  این شوید. در می video talkوارد قسمت   آیکون  رویبا کلیک کردن 

 افازار  نارم را به  ها دستگاه این deviceسر و کار دارید. ابتدا بایستی در قسمت  VTHو  VTOی ها با نام

 باشد. میدارای چهار قسمت  video talkاضافه نمایید. بخش 

1. Settingبخش  این : درIP کنیاد.  میروی آن نصب شده را وارد  افزار نرمکه  مییستمربوط به س 

 شود. میها به عنوان سرور تلقی VTHها و VTOسیستم برای  این

 

 

2. Announcementتوانید برای  میقسمت  این : درVTH ی سااختمان  هاا  ی نصب شده در اتاقها

 پیام متنی ارسال نمایید.
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3. Talk کاه باه هار کادام از      ای ارهتوانید با توجاه باه شام    میقسمت  این : درVTH وVTO  هاا 

ی ها که درباین ها را مشاهده کنید و یاVTOد با آنها تماس بگیرید و یا تصاویر ای اختصاص داده

 متصل شده را باز و بسته نمایید.
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4. Monitorهاای  توانیاد تصااویر دورباین    مای قسامت   این : درVTO  را کاه در محال ورودی    هاا

 مشاهده کنید.نصب شده اند  ها ساختمان

 

 


