صفحه 1

نرم افزارهاي جانبي

نرم افزارها ارتباطي
نرم افزارهاي ارتباطي شامل چهار نرم افزار ميباشد.
 .1برنامههه وههر

نههرم افزارههها

 :ا ههب برنامههه م راههل را ان ههام مههي مهههد مر بينيههت اوهه(ه بههنب وه ت افزاراموه اهها

ميباشد .عني از ك وو با مو اه از ووي م ر با نرم افزارهاي كامندر كنسول  ...مر ارتباط اوت.
 .2برنامه كامندر :ا ب برنامه جهت ارتباط تنظناات مو اههاي وري  PXا PF PTRبكار مير م.
 .3برنامه كنسول :ا ب برنامه جهت ارتباط تنظناات مو اههاي وري  Timaxمورم او فامه قرار ميگنرم.
 .4برنامه مانن ور نگ :ا ب برنامه جهت مشاهده اطالرات كارتزني هازمان با ثبت ترمم مورم او فامه قرار ميگنرم.

نرم افزار Device Service
كاربرد نرم افزار
ارتباط مو اهها پالنزافزار با كهد ر
ور

ها بها نهرم افزارههاي م سه

تووهه برنامهه وهر

او(ه بنب مو اهها نرم افزار ميباشد .بهه ربهارت م هر نهرم افهزار وهر

ان هام مهيپهي رم مهيتهوان گفهت برنامهه
پسهي بهنب موه اه تها اك

ميباشد .مرا ب برنامه مش صات ارتباطي مو اههاي پالنز موجوم مر م اوره شاا تعر ه
نرمافزارهاي م س

نهرم افهزار هها

شهده تنظهن ارتبهاط ا هب موه اهها بها

پالنز ان ام ميگنرم.

براي توضنح بنش رارتباط نرم افزارهاي م س

مانند  Data Centerمو اههاي وهارت تهابسو پاركننهگ روه وران  ...بها

كد راز ا ب برنامه او فامه ميشوم .با ارم ناومن مش صات ارتباطي ا ام تنظناات الزم امكهان ان يهال اطالرهات مر افهت شهده
ازهرمو اه به مو اههاي م رابضورغناب رو وران تابسو موه اه ار بهاري . . .

ها بهر ر ي نهرم افزارههاي م سه

پالنز جوم خواهد ماشت.
مر ونس فعال ميشوم پ

ا ب برنامه به رنوان ك ور

از نصب با هربار ر شب شدن كامپنوتر بصورت خومكهار فعهال مهي

گرمم.

تنظيمات نرم افزار
پههه

از نصهههب برنامهههه وهههر

وههر

نشهههانه ا هههب

مر نههوار فنفههه پهها نب وههات

راوههت صههفحه  Desktop Windowsفههاهر
ميشوم براي او فامه از گز نه هاي ا ب برنامه
ر ي ا ب نشهانه كسنهد راوهت مهو
گز نهههه ههههاي ا هههب وهههر

را مهي زنهن .

بصهههورت شهههكل هههك

گشومه ميشوم.
بهها ان ههاب زبههان فاروههي مر نههد ز گز نههه ههها
بصورت فاروي مر غنر ا نصورت بصهورت
ان سنسي ناا ش مامه ميشوند.
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صفحه 2

توضيح گزينه هاي سرويس

بازكردن مديريت دستگاه پاليزافزار:

ازا ب گز نه براي

ان ام تنظناات نرم افزارجههت ارتبهاط بها موه اهها بههره ميبهر .
بهها ان ههاب ا ههب گز نههه پن ههره مههد ر مو ه اه پههالنزافزار گشههومه مههي
گههرمم .مرا ههب پن ههره امكههان تعر ه
تنظناات خاص

موه اههاي م سه

بههه هاههراه

هاچننب ناا ش ارتبهاط موه اهها بها ا هب برنامهه

ا Device Serviceقابل ان ام ميباشد .مر ز ر گز نه هها شهر
مامه ميشوم.
شكلا2



شروع

 :اگر ور



درنگ

 :اگر ب هواهن مهدتي وهر

م وق

شده باشد بازمن كسند شر ع ور

به كار خواهد اف ام.
بهراي شهر ع م هدم كهار وهر

از كهار بنف هد از ا هب كسنهد اوه فامه مهيكنن

از كسنهد

شر ع او فامه ميكنن .



توقف

 :براي م وق

ناومن فعالنت ور

از ا ب كسند او فامه ميشوم براي شر ع به كار م دم از كسنهد شهر ع اوه فامه

ميناا ن .



مشخصات دستگاه ها:

با ان اب ا ب گز نه پن ره تعر

تنظناات مو اهها گشومه خواههد شهد .كسنهد اضهافه را زمه

تنظناات مورم نظر خوم را ارم ناا ند .مر ز ر رنا ب موجوم شر مامه ميشوم.
 -1نام دستگاه :نشاان مهنده نوع مو اه محل نصب ميباشد .براي شناوا ي راب ر كاربر نام مو اه تعر

ميشوم.

 -2برچسب دستگاه :هر مو اه مي تواند ماراي برچسب خاصي باشد مر شناوه ثابهت نهرم افهزار مهي تهوان برچسهب را بها هك
شااره معامل ناوم .
 -3نوع ارتباط  :ارتباط مو اهها با نرم افزار به وه ر ش شبكه  RS232مومم قابل ان ام اوت .مرصورت ان اب شبكه
شااره پورت آمر

آي پي كارت شبكه مو اه را ارم ناا ند .با ان اب RS232

مرگاه ارتباطي كامپنوتر خواهد بوم ك م
گنري صداي مومم قابل تعر

ا مومم شااره پهورت برابربها شهااره

 . (Com1 , Com2,…) ...مر بالت ارتباط موممي شهااره تسفهب مهد شهااره

اوت.

 -4نوع شناسايي دستگاه :نرم افزار ور

طي زمانهاي تعر

شده به مو اهها وركشي ناومه آنهارا شناوا ي ميناا د

ا ب رال به وه صورت امكان پي ر اوت.


خودكار :زمان بنب مفعات شناوا ي قابل تنظن بومه تعدام شناوا ي نامحد م خواهد بوم.



دستي :مرا ب بالت تعدام مفعات زمان بنب مفعات شناوا ي قابل تعر



غيرفعال :نرم افزار با ا ب مو اه ارتباط برقرار نايكند.

ميباشد.
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 -5نوووع دسووتگاه :مرا ههب گز نههه نههوع مو ه اه را مش ه

مههيكنن  .ابضههور غناب وههري قههد

الك ر ننكي  . ...با ان اب نوع مو اه پر تكل ارتباطي آنها مش

جد ههد تهها اك

تههابسو كن ه

خواهد شد.
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شناسووه

مشهه

بابووت :مر ارتبههاط گنههري ونسه اها بههراي

شههدن مبههدا ميصههد جهههت ان يههال اطالرههات
ميشوم .براي مثال اگر

ردمي به رنوان شناوه تعر

ميصهد اطالرههات نههرم افههزار  Data Centerباشههد مر
ا ن ا شناوه برچسب منحصر به فرم تعر
هانب شناوه را مر مو اه مبهدا تعر ه

ناومه

مهيكنن بها ا هب

كار اطالرات به صورت خومكار از مو اه اخنر به

شكلا4

نرم افزارم ا ون ر من يل ميشوم .اگر هنچ شناوه اي تعر

نناا ن ونس بصورت م نامنك ك ردم را به رنوان شناوه اخ صاص

خواهد مام با هر با ق(ع



مشخصات دوربين



نموواي

صل ارتباط ماكب اوت ا ب ردم تغننر ناا د.

ها:

 :بههراي مشههاهده ضههعنت ارتبههاط هههر نههوع

مو اه تعر

شده مر ا ب ور

بكار مير م.

 -1بس ب :بس ب پن ره اخنر
 -2شر ع :ناا ش ضعنت ارتباطي ونس اها
-3

توق  :توق

ناا ش ضعنت ارتباطي ونس اها

 -4پاك كرمن :پاك كرمن صفحه ناا ش
 -5شناوهها ي م ههدم موهه اهها :تسههت ارتبههاط جد ههد
ان هههام شهههده ر ي صهههفحه ناههها ش نشهههان مامه
ميشوم.
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مشخصووات سوورويس مووامور:
راومي پنشرف ه ور

مرا ههب پن ههره وههه برچسههب

مامور را مار .اشكل6

 -1راههههومي :مرا ههههب برچسههههب مسههههنر نصههههب برنامههههه نههههام
كامپنوترهههاي م ههر موجههوم مر شههبكه كههه الزم اوههت هن ههام
هها اتفاقهههاي م ههر رم مامه پنههام خاصههي مر

ق(ههع وههر

افههت ناا نههد مر ميشههوم.براي او ه فامه از ا ههب امكههان با ههد
برنامه  Masangerمر كامپنوترهاي ميصد فعال باشد.
شكلا6
 -2پنشههرف ه :گههزارش هههاي وههر

مر وههه وهه(ح بههراي كامپنوترهههاي تعر ه

شههده مر برچسههب پنشههرف ه ميتوانههد ناهها ش مامه

شوم.و(ح ك كا ر ب اطالرات مرو(ح وه بنش ر ب اطالرات را اروال ميناا د.
 -3ور
تعر

مامور :مر ا ب برچسب زمان شر ع بكار م دم ور
ميباشد.



درباره:



اجازه دسترسي:

ناا ش ن ارش ا رژن برنامه.

به قفل ال سن



پ

از غنر فعال شدن آن اتوق

ا مرنگ به هر ملنل قابل

تنظيموات:

مر ا ن ا ناا ش نام

را ش محصول نوع شااره ن ارش اجازه مو روي به برنامه كهه مربهوط

برنامه ميباشد را مشاهده ميكنن .

تنظناهات ا ههب قسهات مربهوط بههه تنظناهات نهرم افزارهههاي

مرتبه با ور

ميباشد .هاان(ور كه مر باال توضنح مامه شهده اوهت

نرم افزار ور

به م نوع ونس اتصال مارم از هك طهرا ارتبهاط

بهها مو ه اهها از طههرا م ههر ارتبههاط بهها نههرم افزارههها .بههراي تنظههن
مش صات ارتباطي ا ب برنامهه بها م هر برنامهه هها از گز نهه تنظناهات
او فامه ميناا ن  .با ان اب ا ب گز نه پن ره شكل  7گشومه ميگرمم.
ارتباط ور

گنرندههها :آمر

آي پهي شهااره پهورت شهبكه قابهل تعر ه

ميباشههد .بصههورت ا لنههه ونس ه آمر

آي پههي را بصههورت خومكههار مرنظههر

ميگنرم كه ميتوان با برماش ب ان اب آمر
آمر

آي پي شااره پورت شبكه تنظهن شهده كنهوني با هد مرنهرم افزارهها ي

كهههه ننهههاز بهههه ارتبهههاط گنهههري بههها وهههر
مانن ور نگ  ...تعر



را بصورت مو ي تنظن ناوم.

خروج:

مارنهههد مثهههل م ههها وهههن ر كنسهههول

شكلا7

شوم.

براي غنر فعال ناومن ور

از ا ب گز نه او فامه مي گرمم.

* درصورتيكه زبان سيستم كامپيوتر التين باشد ( )United Statesاين سرويس بصورت التين نماي

داده ميشود.

