
 به نام خدا

 با کامپیوتر از طریق شبکهکنترل تردد   یاحضور و غیاب ارتباط دستگاه نحوه 

مدل 
 دستگاه

 تنظیمات سمت کامپیوتر تنظیمات سمت دستگاه شرایط و نوع ارتباط

تایمکس 
 پالس

یک شبکه  ارتباط در 
 محلی

 آدرس دستگاه( –) منوی شبکه  شبکه دستگاه IPتعریف  -1
 پورت( –) منوی شبکه تعریف پورت شبکه دستگاه -2
 (آدرس سرور –) منوی شبکه کامپیوتر  IPتعریف  -3

 دستگاه در برنامه ارتباطی تایمکس پالس IPتعریف  -1

ارتباط در دو شبکه 
 محلی با تونل زدن

 آدرس دستگاه( –) منوی شبکه  شبکه دستگاه IPتعریف  -1
 پورت( –) منوی شبکه تعریف پورت شبکه دستگاه -2
 آدرس سرور( –) منوی شبکه کامپیوتر  IPتعریف  -3

 دستگاه در برنامه ارتباطی تایمکس پالس IPتعریف  -1
 تنظیمات روتر جهت کانال زدن بین دو شبکه محلی -2

 ارتباط از طریق اینترنت

 آدرس دستگاه( –) منوی شبکه شبکه دستگاه IPتعریف  -1
 پورت( –) منوی شبکه تعریف پورت شبکه دستگاه -2
آدرس  –) منوی شبکه کامپیوتر  )استاتیک(ثابت IPتعریف  -3

 سرور(

 دستگاه در برنامه ارتباطی تایمکس پالس IPتعریف  -1
 سمت کامپیوتر ثابت)استاتیک( IPنیاز به داشتن  -2
 IPتنظیمات روتر جهت تعریف پورت فورواردینگ  -3

 کامپیوتر

 تیارا

ارتباط در یک شبکه 
 محلی

 LAN-IP –) منوی ارتباط شبکه دستگاه IPتعریف  .1
Address) 

 -تنظیمات سرور –)منوی ارتباط تعریف پورت شبکه دستگاه .2
 (پورت

 -تنظیمات سرور –)منوی ارتباط تعریف نام برای دستگاه .3
TerminalName) 

  -تنظیمات سرور –)منوی ارتباط کامپیوتر  IP تعریف .4
ServerIP) 

اه در برنامه مدیریت دستگاههای دستگ  IPتعریف  .1
 کنسول 

تعریف نام دستگاه در برنامه مدیریت دستگاههای  .2
 کنسول

ارتباط در دو شبکه 
 محلی با تونل زدن

 LAN-IP –شبکه دستگاه) منوی ارتباط  IPتعریف  .1
Address) 

-تنظیمات سرور –)منوی ارتباط تعریف پورت شبکه دستگاه .2
 (پورت

تنظیمات سرور  –تعریف نام برای دستگاه)منوی ارتباط  .3
- TerminalName) 

 - تنظیمات سرور  –کامپیوتر)منوی ارتباط   IPتعریف  .4
ServerIP) 

دستگاه در برنامه مدیریت دستگاههای  IPتعریف  .1
 کنسول

تعریف نام دستگاه در برنامه مدیریت دستگاههای  .2
 کنسول



 ارتباط از طریق اینترنت

 LAN-IP –) منوی ارتباط شبکه دستگاه IPتعریف  .1
Address) 

 -تنظیمات سرور –)منوی ارتباط تعریف پورت شبکه دستگاه .2
 پورت(

 –)منوی ارتباط کامپیوتر  )استاتیک(ثابت IPتعریف  .3
 (ServerIP  -تنظیمات سرور

دستگاه در برنامه مدیریت دستگاههای  IPتعریف  .1
 کنسول

تعریف نام دستگاه در برنامه مدیریت دستگاههای  .2
 کنسول

 ثابت)استاتیک( سمت کامپیوتر IPنیاز به داشتن  .3
 IPتنظیمات روتر جهت تعریف پورت فورواردینگ  .4

 کامپیوتر

Virdi 

ارتباط در یک شبکه 
 محلی

 شبکه دستگاه IPتعریف  .1
 تعریف پورت شبکه دستگاه .2
 در دستگاه کامپیوتر   IPتعریف  .3
 برای دستگاه IDتعریف  .4

 اه در برنامه ارتباطی یونیسدستگ  IPتعریف  .1
 دستگاه در برنامه ارتباطی یونیس IDتعریف  .2

ارتباط در دو شبکه 
 محلی با تونل زدن

 شبکه دستگاه IPتعریف  .1
 تعریف پورت شبکه دستگاه .2
 کامپیوتر در دستگاه  IPتعریف  .3
 برای دستگاه IDتعریف  .4

 اه در برنامه ارتباطی یونیسدستگ  IPتعریف  .1
 دستگاه در برنامه ارتباطی یونیس IDتعریف  .2

 ارتباط از طریق اینترنت

 شبکه دستگاه IPتعریف  .1
 تعریف پورت شبکه دستگاه .2
 برای دستگاه IDتعریف  .3
 کامپیوتر  )استاتیک(ثابت IPتعریف  .4

 اه در برنامه ارتباطی یونیسدستگ  IPتعریف  .1
 دستگاه در برنامه ارتباطی یونیس IDتعریف  .2
 ثابت)استاتیک( سمت کامپیوتر IPنیاز به داشتن  .3
 IPتنظیمات روتر جهت تعریف پورت فورواردینگ  .4

 کامپیوتر

ZK 

ارتباط در یک شبکه 
 محلی

 شبکه( –تنظیمات ارتیاط درمنوی )شبکه دستگاه IPتعریف  -1
 –تنظیمات ارتیاط درمنوی )تعریف پورت شبکه دستگاه -2

 شبکه(

 ZKClientModeدستگاه در برنامه ارتباطی  IPتعریف  -1
 (001تعریف نام دستگاه با یک شماره مثال ) -2

ارتباط در دو شبکه 
 محلی با تونل زدن

 شبکه( –تنظیمات ارتیاط درمنوی )شبکه دستگاه IPتعریف  -1
 –تنظیمات ارتیاط درمنوی )تعریف پورت شبکه دستگاه -2

 شبکه(

 ZKClientModeدستگاه در برنامه ارتباطی  IPتعریف  -1
 (001تعریف نام دستگاه با یک شماره مثال ) -2

 ارتباط از طریق اینترنت

 شبکه( –تنظیمات ارتیاط درمنوی )شبکه دستگاه IPتعریف  -1
 –تنظیمات ارتیاط درمنوی )تعریف پورت شبکه دستگاه -2

 شبکه(
تنظیمات  یدرمنو)  کامپیوتر   )استاتیک(ثابت IPتعریف  -3

 (Cloudسرورتنظیمات  –ارتباط 

 در برنامه ارتباطیسریال دستگاه  تعریف -1
ZKServerMode 

 ثابت)استاتیک( سمت کامپیوتر IPنیاز به داشتن  -2
 IPتنظیمات روتر جهت تعریف پورت فورواردینگ  -3

 کامپیوتر



تنظیمات  –تعریف پورت سرور) درمنوی تنظیمات ارتباط  -4
 (Cloudسرور

TFace  
&  

TFinger 

ارتباط در یک شبکه 
 محلی

 تعریف شماره دستگاه   -1
 شبکه دستگاه IPتعریف  -2
 تعریف پورت شبکه دستگاه -3

دیریت ماه در برنامه ارتباطی دستگ  IPتعریف  -1
 TFingerدستگاهها 

ارتباط در دو شبکه 
 محلی با تونل زدن

 تعریف شماره دستگاه -1
 شبکه دستگاه IPتعریف  -2
 تعریف پورت شبکه دستگاه -3

دیریت مدستگاه در برنامه ارتباطی  IPتعریف  -1
 TFingerدستگاهها 

 ارتباط از طریق اینترنت

 تعریف شماره دستگاه .1
 شبکه دستگاه IPتعریف  .2
 تعریف پورت شبکه دستگاه .3
 ثابت)استاتیک( سمت دستگاه  IPنیاز به داشتن  .4
و  IPجهت تعریف پورت فورواردینگ  یا مودمتنظیمات روتر  .5

 دستگاهپورت 

 ثابت)استاتیک( سمت کامپیوتر  IPنیاز به داشتن  .1
در برنامه سمت دستگاه  ثابت)استاتیک( IPتعریف  .2

 TFingerمدیریت دستگاهها ارتباطی 
تعریف پورت دستگاه در برنامه ارتباطی مدیریت  .3

 TFingerدستگاهها 

Tface105 

ارتباط در یک شبکه 
 محلی

 تعریف شماره دستگاه   -1
 شبکه دستگاه IPتعریف  -2
 تعریف پورت شبکه دستگاه -3

دستگاه در برنامه ارتباطی مدیریت  IPتعریف  -1
 Tface105دستگاهها 

ارتباط در دو شبکه 
 محلی با تونل زدن

 تعریف شماره دستگاه -1
 شبکه دستگاه IPتعریف  -2
 تعریف پورت شبکه دستگاه -3

دستگاه در برنامه ارتباطی مدیریت  IPتعریف  -1
 Tface105دستگاهها 

 ارتباط از طریق اینترنت

 تعریف شماره دستگاه -1
 شبکه دستگاه IPتعریف  -2
 تعریف پورت شبکه دستگاه -3
 ثابت)استاتیک( سمت دستگاه  IPنیاز به داشتن  -4
 IPتنظیمات روتریا مودم جهت تعریف پورت فورواردینگ  -5

 و پورت دستگاه

 ثابت)استاتیک( سمت کامپیوتر  IPنیاز به داشتن  -1
ثابت)استاتیک( سمت دستگاه در برنامه  IPتعریف  -2

 Tface105ارتباطی مدیریت دستگاهها 
تعریف پورت دستگاه در برنامه ارتباطی مدیریت  -3

 Tface105دستگاهها 

 

 دستگاه های حضور و غیاب و کنترل تردد پالیزافزار

com.Palizafzar 

https://www.palizafzar.com/

