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  قرار مي گيرد.  Desktopبه صورت كامل، فايل برنامه در صفحه  LG Smart Stationبعد از نصب نرم افزار 

نرم افزار را باز كرده و در كادر باز شده نام كاربري و كلمه عبور را وارد نماييد (نام كاربري و كلمه عبور به صورت 

  مي باشد) adminپيش فرض 

  

  ضبط شده:نحوه مشاهده تصاوير از قبل 

  كليك كنيد. Searchروي دكمه ) PlayBackبراي مشاهده تصاوير ضبط شده (

  

در صفحه باز شده، دوربين خود را درگ كرده و در صفحه سمت راست قرار دهيد، حال با كليك كردن بر روي 

ط شده وجود دارد (روزهايي كه در آنها تصوير ضب روز مورد نظر خود را انتخاب نماييد Playbackتقويم در نوار 

. الزم به ذكر است قسمت هاي رنگي موجود در نوار پايين صفحه هر به صورت پر رنگ نمايش داده مي شوند)

) و رنگ Continuousكدام معرف نوع ضبط مي باشند، براي مثال رنگ سبز به معناي ضبط به صورت مداوم (

حال با كليك كردن بر روي ساعت مورد ) مي باشد. Motionآبي به معناي ضبط به صورت تشخيص حركت (

مي توانيد تصاوير مربوط به آن روز و آن ساعت را  در كادر  و سپس كليك بر روي دكمه نظر 

  مشاهده نماييد.
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Backup  گيري از تصاوير جهت مشاهده در كامپيوتر (اصطالحاً به آنExport :(تصاوير مي گويند  

نسخه  AVIبراي استخراج تصاوير و مشاهده آنها در يك كامپيوتر ديگر الزم است كه از تصاوير با فرمت 

BackUp  .تهيه شود  

كليك كرده و در صفحه باز شده تاريخ را انتخاب كنيد، از قسمت سمت  بر روي دكمه 

داشته باشيد كه استخراج تصاوير به دلخواه انتخاب كنيد. بايد توجه راست فايل مورد نظر را با توجه به ساعت 

ساعت مي باشد و با اين نرم افزار نمي توان به صورت يكباره تصاوير يك روز كامل را  1ساعت به  1صورت 

) و ساعت start timeاستخراج كرد. بنابراين بعد از انتخاب فايل تصوير از سمت راست پنجره، ساعت آغاز (

مي توانيد با كليك  Store inرا كليك نماييد، در قسمت  Exportو دكمه ) را انتخاب كرده end timeپايان (

محل ذخيره سازي تصوير را انتخاب كنيد، به صورت پيشفرض تصاوير استخراج شده در  بر روي دكمه 

  ذخيره مي شوند. Exportو پوشه  LG Exported Filesپوشه  Cدرايو 
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  كپي نماييد.  CDرا بر روي فلش يا  بعد از اينكه فايل خود را استخراج كرديد آن

اجرا و نمايش داده نشد از پوشه نصب  Windows Media Playerدر صورتي كه فايل تصوير شما در برنامه 

مربوط به پخش تصاوير  Codecفايل نصب  LG IP AVI Codec Setup، از پوشه Smart Stationنرم افزار 

  دوربين هاي ال جي را نصب نماييد.

  

  :Smart Stationبه نرم افزار  IPطريقه اضافه / حذف دوربين هاي 

، گزينه Toolsو يا از منوي  نمودهاستفاده  از دكمه  Smart Stationدر نرم افزار 

Add/Edit/Remove Device .با باز شدن صفحه جديد براي جستجوي دوربين هاي موجود  را انتخاب كنيد

كليك كنيد و منتظر بمانيد تا دوربين هاي متصل به شبكه شناسايي شوند. بعد  Searchدر شبكه روي دكمه 

را فشار دهيد.  Add) كرده و دكمه Selectاز شناسايي دوربين ها، بايد دوربين هاي مورد نظر را انتخاب (
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Username  وPassword  دوربين ها را وارد كرده (به صورت پيشفرضadmin  مي باشد) و رويOk 

يك نماييد. دوربين ها در نوار سمت چپ تصوير ظاهر مي شوند، حال با درگ كردن دوربين ها به قسمت كل

  سمت راست، تصاوير آنها را مشاهده نماييد.

  

  

گزينه  و Toolsمنوي استفاده از و يا   كليك روي براي حذف كردن دوربين ها بعد از

Add/Edit/Remove Device  دوربين خود را انتخاب و دكمهRemove .را كليك كنيد  

  

  بط تصاوير دوربين ها:ض نحوه

را انتخاب نماييد. در صفحه باز  Station Setup گزينه Toolsاز منوي  انتخاب محل ضبط تصاوير: .1

را درايو دلخواه كرده و كليك  Map Local Disk) روي دكمه Recordingاول ( در قسمت شده

كرده و منتظر را كليك  Connectانتخاب و يك نام به عنوان نام پوشه تايپ نماييد. سپس دكمه 

 اتصال به درايو باشيد.
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ي اينكار دوربين را براحاال در مرحله دوم درايو ساخته شده را به دوربين مورد نظر اختصاص بدهيد، 

تيك بزنيد تا فعال شود، حال پوشه مورد  Recordرا فشار داده، در قسمت  Editدكمه انتخاب كرده و 

بيشترين حجمي كه  Allocated Capacityنظر جهت ذخيره سازي را به آن اختصاص دهيد،  ضمناً 

  را به خود اختصاص دهد مشخص مي كند. درايوحجم هر دوربين مي تواند از 

  

  

 

  تعيين برنامه زمانبندي ضبط تصاوير: .2

دكمه  Scheduleدر قسمت  را انتخاب نماييد. در صفحه باز شده Station Setup گزينه Toolsاز منوي 

Add  ،در اينجا مي توانيد مطابق با نياز خود نوع ضبط را مشخص كنيد (ادامه دار، ضبط با را كليك كنيد

تشخيص حركت، ضبط توسط سنسور و...) بنابراين يك نام براي برنامه زمانبندي خود انتخاب كرده، رنگ مورد 

جهت ضبط را كليك نماييد. بعد از نظر را با توجه به نوع ضبط تيك بزنيد و در نوار باال تعداد ساعات شبانه روز 

  كنيد. Allocateذخيره برنامه زمانبندي حال اين برنامه را به دوربين ها 
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