
    Face VF600سخت افزار  راهنمای

  .استفاده کرد   MENUگزينه  از بايد، دستگاه  اصلی ورود به منوی برای
  :به شرح زير ميباشد منوی اصلی٩ دارایدستگاه 

  
  تعريف کاربر                   کاربر                                  ارتباط

  زمان سيستم                            اطالعات                              
  آزمايش خودکار               حافظه فلش                            اطالعات سيستم

  
تعريف کرد ،  Adminبرای جلوگيری از ورود افراد غير مجازبه اين منوها بايد برای دستگاه : نکته

  .در منوی تعريف کاربر توضيح داده خواهد شد   Adminکه نحوه تعريف 
  

  منوی تعريف کاربر
  

  .و ثبت اپراتور را انجام داد ت ثبت آاربران جديد وثبت مديرتوسط اين منو ميتوان عمليا
  .رقم قابل تغيير ميباشد ٩تا  ١پس از ورود به اين منو ابتدا بايد شناسه کاربرجديد را وارد کرد که از  

  .ميتوان نام کاربر را بصورت انگليسی وارد کرد ، نام  در قسمت
  .نوع ميباشد  ٣چهره ، کارت ، رمزو ترکيبی ازاين  نوع ٣دراين  دستگاه شامل د چگونگی ثبت ترد

خود را  د و در هر مرحله کاربر بايد چشمهایمرحله انجام ميگير ٣چهره نگاری در اين دستگاه در 
  .در کادر سبز رنگ قرار دهد 

است يا مدير يا اپراتور؟ پس از انجام مراحل فوق حاال بايد تعيين کنيم که اين شناسه کاربر معمولی 
  .فقط اجازه ثبت تردد دارد : کاربر 
  .عالوه بر ثبت تردد اجازه دسترسی به تمام منوها را نيز دارد :مدير 

را "اطالعات سيستم "و "حافظه فلش "عالوه بر ثبت تردد فقط اجازه دسترسی به دو منوی : اپراتور
  .دارد 

  .شخص کرد و کليد ذخيره را زد در انتها بايد نوع تاييديه شخص را نيز م
  :انواع تاييديه شامل  موارد زير ميباشد 

  يص چهره ورمز            ختش                      تشخيص چهره يا کارت يا رمز   
  شناسه و رمز                            تشخيص چهره و کارت        

 کارت يا رمز                                کارت تشخيص چهره       
  تشخيص چهره و کارت و رمز                                            کارت و رمز   
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  :منوی کاربر 
  .يا ويرايش نمود  ميتوان کاربران ، مديران و اپراتورهای ثبت شده را حذف وتوسط اين منو

برای يافتن شناسه مورد نظر ميتوان از گزينه جستجو استفاده کرد ، پس از يافتن شخص مورد 
  .نظر با انتخاب آن شناسه ميتوان ازگزينه های ويرايش و حذف  استفاده کرد

  
  :منوی ارتباط 

ين منو جهت تنظيمات ا ،صورتيکه بخواهيم دريافت اطالعات از طريق پورت شبکه انجام شوددر
 .الزامی است  و کامپيوتر VF600برقراری ارتباط بين دستگاه 

  .را وارد آرد VF600آدرس بايد آدرس آی پی درنظرگرفته شده برای دستگاه Ip درقسمت  
Subnet Mask  وGateway را نيز بايد به درستی وارد آرد.  

Baudrate  تنظيم گردد  ١١۵٢٠٠بر روي.  
  

  :منوی سيستم 
  :قسمت ميباشد  ۶شامل اين منو 

  چهره) ٣ نمايش                               ) ٢                        عمومی    ) ١
  بروز رسانی) ۶                    ميانبر قراردادی) ۵                        تنظيم ثبت) ۴ 
   

  :منوی عمومی 
دها و م داد که شامل تنظيمات صدای کليرا انجای دستگاه ميتوان تنظيمات صداتوسط اين منو 

  .ميباشد ... حجم صدا و 
  

  :ميتوان موارد زير را انجام داد توسط اين منو : منوی نمايش 
  .زبان سيستم را تغيير داد ميتوان 

  .را تعيين کرد  ...  ميتوان نوع نمايش کليدهای مرخصی و ماموريت و 
در قسمت زمان بيکاری ميتوان تعيين کرد که صفحه نمايش دستگاه پس از چند دقيقه عدم استفاده 

  .از دستگاه خاموش شود 
  .ميتوان نوع تقويم را تعيين کرد 

  .زمان نمايش شناسه کاربران  پس از ثبت تردد را تعيين کرد مدت قسمت زمان نمايش ميتوان در
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  :منوی چهره 
توسط اين منو ميتوان تنظيمات دستگاه برای چهره نگاری را تغيير داد که بهتر است تنظيمات پيش 

  .فرض را تغيير ندهيم 
  ٧۵:        ١:١آستانه 
  ٨٢:       N:1آستانه 

  ٣٠٠: نوردهی          
  ٨٠: کيفيت             

  
  :منوی ميانبر قراردادی 

  .کليد تابع جهت ورود ، خروج ، ماموريت ، مرخصی و تاخير سرويس ميباشد ۵ن دستگاه  دارای اي
  
  

  :منوی اطالعات 
  .قسمت ميباشد  ۵اين منو شامل 

  :گزينه حذف رکوردها   )١
  .د دستگاه حذف ميگردن گزينه تمام ترددهای ثبت شده درتوسط اي
  .ديگر قابل بازيابی نميباشد از بين رفته و ای پرسنل تردده ، تمام تاييد اين گزينه  درصورت  : تذکر

  
  :گزينه حذف همه  )٢

  توسط اين گزينه تمام ترددهای پرسنل و نيز تمام اطالعات مربوط به کاربران و مديران و اپراتورها 
  .و نيز تنظيمات مربوط به دستگاه حذف ميگردد 

مديران و اپراتورها و نيز ترددهای  اربران واطالعات ک ، تمام  تاييد اين گزينه در صورت   :تذکر 
  .پرسنل و تنظيمات دستگاه از بين رفته و ديگر قابل بازيابی نميباشد 

  
  :گزينه حذف رتبه ها  )٣

  .ران و اپراتورها استفاده ميگردد ازاين گزينه جهت حذف رتبه مدي
  
  :گزينه بازيابی تنظيمات اوليه  )۴

  .ت دستگاه به پيش فرض کارخانه برميگردد با تاييد اين گزينه تمام تنظيما
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  :رکورد گزينه  )۵
  .توسط اين گزينه ميتوان ترددهای پرسنل را در صفحه نمايش دستگاه مشاهده کرد 

  
  :منوی زمان 

وع نمايش ساعت و تاريخ را بر در اين قسمت ميتوان ساعت و تاريخ دستگاه را تنظيم کرد و نيز ن
  .روی صفحه نمايش دستگاه تعيين نمود 

ميتوان از طريق کامپيوتر ساعت و  ،از طريق شبکه دستگاه  در صورت برقراری ارتباط  : نکته
  .و در صورت نياز تغيير داد   هتاريخ دستگاه را مشاهده نمود

  
  :منوی آزمايش خودکار 

افزار طراحی شده است که شامل تست نمايشگر ، تست  اين قسمت جهت تست وعيب يابی سخت
  .ميباشد ... صدا ، تست زمان و 

  
  :منوی حافظه فلش 

ذخيره  روی فلش عات کاربران وعکسها را برتوسط اين منو ميتوان اطالعات ترددها و نيز اطال
ارسال  بر روی دستگاه  کاربران ، اطالعات را مجددا  نمود و در صورت از بين رفتن اطالعات

  .نمود 
و  را بر روی دستگاه ارسال نمود و مديران  و اپراتورها ربران فقط ميتوان اطالعات کا :   نکته

  . ابل ارسال بر روی دستگاه نميباشداطالعات ترددها ق
  

    :منوی اطالعات سيستم 
ز تعداد و نيدر اين قسمت ميتوان اطالعات مربوط به حافظه دستگاه ، تعداد کاربران تعريف شده 

  .را مشاهده نمود چهره های تعريف شده 
  .تردد ميباشد ١٠٠٠٠٠قابل ذخيره در دستگاه های تعداد  رکورد 

  .کاربر ميباشد  ١٠٠٠٠تعداد کاربرهای قابل تعريف در دستگاه 
  .چهره ميباشد  ۴٠٠قابل تعريف در دستگاه های تعدا چهره 
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