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صفحه اصلی

پس اص سٍضي ًوَدى دستگاُ پٌجشُ الگیي تػَست خَدکاس تاص خَاّذ ضذ .سیستن داسای دٍ سغح دستشسی هی تاضذ.

 دستشسی ادهیي تا ًام کاستشی  ٍ adminکلوِ ػثَس .Admin
 دستشسی کاستشی هحذٍد تا ًام کاستشی  ٍ userکلوِ ػثَس .user
جْت اًجام تٌظیوات ٍ پیکشتٌذی دستگاُ ،تا دستشسی ادهیي ٍاسد ضَیذ .دس غَستیکِ توایل تِ تغییش کلوِ ػثَس داسیذ
سٍی گضیٌِ  change passwordکلیک کٌیذ ٍ کلوِ ػثَس هَسد ًظش خَد سا ٍاسد ًوائیذ .الصم تِ رکش است کاستش user
دستشسی تشای تغییش کلوِ ػثَس سا ًذاسد.

غفحِ اغلی تاص خَاّذ ضذ.
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VIVOTEK VMS Console -1-1
تشای تٌظین ٍ پیکشتٌذی ًشم افضاس  ، VIVOTEKسٍی ایي گضیٌِ کلیک کٌیذً .ام کاستشی  ٍ STAdmin :کلوِ ػثَس :
 Adminهی تاضذ .ساٌّوای تٌظیوات ًشم افضاس  VIVOTEKدس پیَست  1لشاس دادُ ضذُ است.

NIC Configuration -2-1
جْت پیکشتٌذی کاست ضثکِ دستگاُ  PNRخَد سٍی ایي گضیٌِ کلیک کٌیذ .تشًاهِ هشتَعِ هاًٌذ تػَیش صیش اجشا خَاّذ
ضذّ .واًگًَِ کِ دس تػَیش صیش دیذُ هی ضَد ،دستگاُ  PNRداسای دٍ کاست ضثکِ هی تاضذ.
سٍش کاس
 -1کاست ضثکِ فؼال سا اص لیست تاال اًتخاب کٌیذ ٍ تٌظیوات هشتَط تِ  IPسا اًجام دّیذ ٍ سپس سٍی Apply
کلیک کٌیذ Refresh .سا جْت هطاّذُ  IPفیکس ضذُ خَد کلیک کٌیذ.
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Storage Management -3-1
جْت تؼشیف ٍ ضٌاسایی دسایَّا تایذ اص عشیك ایي کٌسَل ػول ًوَد.
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پس اص لشاس گشفتي ّاسدّا دس دستگاُ ,پٌل  Disk Managementتِ ضکل صیش دس هی آیذ .دس ایي حالت جْت یکپاسچِ
ًوَدى پاستیطي ّای هختلف یک ّاسد دیسک ,اتتذا تایذ سٍی ّش کذام اص آى ّا کلیک ساست ًوَدُ ٍ سپس گضیٌِ Delete
 Volumeسا تشای تواهی پاستیطي ّا تِ استثٌا دسایَ ّای  D ٍ Cکِ سیستن ػاهل سٍی آى ّا ًػة ضذُ است ,اًتخاب
ًوَد.

پس اص حزف ّ Volumeا ,پٌل  Disk Managementتِ ضکل صیش دس هی آیذ:
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تَجِ  :دس غَستی کِ ظشفیت ّاسدّا تیص اص دٍ تشاتایت تاضذ ٍ پاستیطي ّا تػَست خَدکاس ً GPTطذُ تاضذ ,پٌل
هذیشیت رخیشُ ساصی تِ ضکل صیش دس خَاّذ آهذ .دس ایي غَست تایستی سٍی دیسک هشتَعِ کلیک ساست ًوَدُ ٍ گضیٌِ
 Convert to GPT Diskسا اًتخاب ًوَد کِ ًتیجِ آى هغاتك ضکل تاال خَاّذ تَد.

سٍی پاستیطي ّا تِ تشتیة کلیک ساست ًوَدُ ٍ گضیٌِ  New Simple Volumeسا اًتخاب ًواییذ.
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سپس هشاحل ًػة سا تػَست صیش اجشا ًواییذ:

د س اداهِ هشاحل سا تػَست صیش اداهِ هی دّین :
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دس ایي لسوت دسایَّا سا ًاهگزاسی هی ًوایین:

دس هشحلِ صیش تاالتشیي ظشفیت سا دس  Allocation unit sizeاًتخاب ٍ سپس جْت فشهت سشیغ ّاسد گضیٌِ Perform a
 quick formatسا تیک تضًیذ ( .دس غیش ایي غَست پشٍسِ فشهت ّاسدّا صهاى تش خَاّذ تَد).
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ًْایتا پس اص اًجام هشاحل فَق پٌل  Disk Managementتػَست صیش آهادُ سکَسد تػاٍیش خَاّذ ضذ.
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Ping Utility -4-1

Performance Monitoring -5-1
 سٍی ایي گضیٌِ کلیکNetwork ،Disk ،Memory ،CPU جْت هطاّذُ کاسایی سخت افضاسی دستگاُ ضاهل پشداصش
.کٌیذ
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Camera Discovery -6-1
جْت جستجَی دٍستیي ّای ٍیَتک دس ضثکِ ٍ ٍسٍد تِ تٌظیوات ٍب آًْا سٍی ایي گضیٌِ کلیک کٌیذ .پٌجشُ صیش تاص
خَاّذ ضذ.

سٍی  Nextکلیک کٌیذ.پٌجشُ صیش تاص خَاّذ ضذ:

دس ایي لسوت ّوِ دٍستیي ّا ٍ یا دستگاُ ّای ٍیَتک هَجَد دس ضثکِ ضٌاسایی هی ضًَذ ٍ ضوا تشای پیکشتٌذی
تٌظیوات ٍب ّش کذام هی تَاًیذ تا دٍتاس کلیک تش سٍی ّش کذام ٍاسد تٌظیوات ٍب آى ّا ضَیذ.
ّواًغَس کِ دس تػَیش هطاّذُ هی کٌیذ دٍستیي ّا یا سایش دستگاُ ّای ٍیَتک تش اساس  ٍ IP Address ، MACهذل
ضٌاسایی ضذُ اًذّ .ش دٍستیي  Macخاظ خَد سا داسد ٍ هی تَاًیذ تا هغاتمت دادى ایي  Macتا  Macهَجَد سٍی جؼثِ
دٍستیي  ،دٍستیي هَسد ًظش خَد سا ضٌاسایی کٌیذ.
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دٍستیي ّا یا سایش دستگاُ ّای ٍیَتک هتػل ضذُ پس اص ًػة تشای تاس ًخست اص  IP ، DHCPهی گیشًذ.تشای ثاتت
کشدى  IPتایذ ٍاسد تٌظیوات ٍب هشتَعِ دس لسوت  Networkضَیذ .دس لیست ّ Modelن هذل ّای دٍستیي ّا لیست
هی ضًَذ.

Remote Viewer -7-1
جْت پطتیثاًی سیوَت اص عشیك ایٌتشًت ،ایي تشًاهِ سا سٍی دستگاُ اجشا ًوائیذ ٍ  Password ٍ IDای کِ دس سوت چپ
هطخع هی ضَد سا تِ پطتیثاى خَد اسائِ دّیذ.

VNC Remote Desktop -8-1
جْت تشلشاسی استثاط سیوَت دس ضثکِ هحلی هی تَاًیذ اص عشیك ایي تشًاهِ تِ  PNRخَد هتػل ضَیذ(سیوَت تضًیذ) .اتتذا
کلوِ ػثَس جْت تشلشاسی استثاط سا تا کلیک تش سٍی دکوِ  Configureتؼییي ٍ سپس سَسس ًشم افضاس سا اص هسیش
) IP\Toolsدستگاُ) کپی ٍ دس سیستن ّای کالیٌت رخیشُ ٍ ًػة کٌیذ ٍ تا ٍاسد کشدى  IPدستگاُ ٍ کلوِ ػثَس آى تِ
 PNRسیوَت تضًیذ.
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VMS Service Control -9-1
گاّی اٍلات دس ًشم افضاس  VIVOTEKهطاّذُ هی ضَد کِ دٍستیي ّا ضثظ ًوی کٌٌذ .یکی اص هشاحلی کِ تشای حل ایي
هطکل تشسسی هی ضَد سشٍیس ّای هشتَط تِ ایي ًشم افضاس هی تاضذ کِ ّوگی هی تایذ دس حالت اتَهاتیک ٍ Started
تاضذ .جْت اًجام ایي اهش سٍی  VMS Service Controlکلیک کٌیذ.

NVR Protection ON -11-1
ایي فایل سا جْت هحافظت اص سیستن ػاهل دستگاُ خَد دس تشاتش ّشگًَِ دستکاسی یا هحافظت دس تشاتش ٍیشٍس پس اص
تکویل تٌظیوات اجشا ًوائیذ .سیستن سیست خَاّذ ضذ ٍ اص ایي پس دس حالت هحافظت ضذُ هی تاضذ.
تَجِ ّ :شگًَِ تغییش یا تٌظین دس ایي حالت ،پس اص سیست دستگاُ اص تیي خَاّذ سفت ٍ تٌظیوات دستگاُ تِ حالت لثل اص
اجشای  Protection ONتاص خَاّذ گطت.

NVR Protection Off -11-1
دس غَستیکِ پس اص اجشای فایل ً Protection ONیاص تِ تغییش یا تٌظین ًشم افضاسی یا ّشگًَِ تغییش دیگشی داضتِ تاضیذ
هی تایذ لثل اص ّشکاسی فایل  NVR Protection Offسا اجشا کٌیذ تا تٌظیوات پس اص سیست دستگاُ اص تیي ًشٍد ٍ تِ
سیستن اػوال ضَد.
تَجِ  :پس اص اػوال تغییشات هجذداً فایل  Protection ONسا اجشا کٌیذ تا سیستن هجذداً دس حالت هحافظت ضذُ تالی
تواًذ.

NIC Upgrade -12-1
دس هَاسدی کِ ًیاص تِ تشٍصسساًی دسایَس کاست ضثکِ تاضذ اص ایي عشیك هی تَاًیذ ػول تشٍصسساًی سا اًجام دّیذ.

Software Upgrade -13-1
دس هَاسدی کِ ًیاص تِ استماء یا تغییش ًسخِ ًشم افضاس  VIVOTEKهی تاضذ هیتَاًیذ اص ایي عشیك ػول ًوائیذ.
تَجِ  :سَسس ًشم افضاس دس هسیش ) IP\Tools\SWدستگاُ) لشاس داسد .دس غَست توایل تِ استماء یا تغییش ًسخِ ،فایل
ً ST7501سخِ دلخَاُ سا تِ  vivotekتغییشًام دّیذ ٍ دس هسیش فَق تِ جای فایل لثلی لشاس دّیذً .ام کاستشی ٍ کلوِ
ػثَس کالیٌت تشای ٍسٍد تِ ایي تخص  PNR ٍ PNRهی تاضذ.
تَجِ :پس اص اًجام تٌظیوات دستگاُ هی تَاى سٍی دکوِ  Logoutکلیک کٌیذ یا تػَست اتَهاتیک پس اص  5دلیمِ غفحِ
تٌظیوات تستِ خَاّذ ضذ.
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- 2

پیوست  :1راهنمای سریع کار با نرم افزار VIVOTEK

عشیمِ ًػة ًشم افضاس ST7501
 -1اتتذا  ST7501_Setup.exeسا سٍی کاهپیَتش خَد اجشا کٌیذ.سٍی  I Agreeکلیک کٌیذ ٍ هسیش
ًػة تشًاهِ سا تؼییي کٌیذ ٍ سپس سٍی  Nextکلیک کٌیذ.

 -2آیتن ّایی کِ هی خَاّیذ ًػة کٌیذ سا اًتخاب کٌیذ ٍ سپس تشای اداهِ سٍی  Nextکلیک کٌیذ.
دس غَستیکِ هی خَاّیذ کاهپیَتش ضوا تؼٌَاى سشٍس تاضذ ّوِ گضیٌِ ّا سا اًتخاب کٌیذ ٍ دس غَستیکِ هی خَاّیذ
کالیٌت تاضذ گضیٌِ دٍم ٍ سَم سا اًتخاب کٌیذ.
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 -3یک ًام کاستشی ٍ سهض ػثَس تِ سشٍس  ST7501اًتػاب دّیذ ٍ سٍی  Nextتشای اداهِ کلیک کٌیذً .ام کاستشی
تػَست پیص فشؼ  STAdminاست.سهض ػثَسی کِ ٍاسد کشدُ ایذ سا تخاعش تسپاسیذ صیشا پس اص ًػة ًشم افضاس
ایي سهض ػثَس سا ّش تاس دس صهاى اتػال تِ ًشم افضاس هی تایست ٍاسد کٌیذ.

 -4یک دیتاتیس ساس سٍی سشٍس خَد ًػة کٌیذ  .دٍ گضیٌِ ٍجَد داسد ً( Postgre SQL :سخِ  2.2یا تاالتش) یا
ً ( SQL Serverسخِ  2005اکسپشس یا تاالتش) .تِ ّویي جْت توٌظَس ػذم ایجاد تذاخل دس تیي دیتاتیس ّا ،
ها پیطٌْاد هی کٌین کِ دیتاتیس اغلی سا اص ّاست خَد سا حزف کٌیذ.سپس دستَسالؼول ّای صیش سا تشای ًػة
 Postgre SQLیا  SQL Serverدًثال کٌیذ.
: Postgre SQL
لغفاً تَجِ کٌیذ کِ ایي دیتاتیس هوکي است تاػث ایجاد اختالل دس تشًاهِ آًتی ٍیشٍس ضَد.
هشاحل صیش سا تشای ًػة  Postgre SQL Serverدًثال کٌیذ :
-

اص لیست کطَیی  PostgreSQLسا اًتخاب کٌیذ ٍ یک سهض ػثَس اختػاظ دّیذ .هسیش پیص فشؼ ًػة تػاٍیش
تشای ایي ًشم افضاس  C:\Recordingاست.سٍی

تشای تغییش هسیش رخیشُ تػاٍیش کلیک کٌیذ ٍ سپس سٍی

 Nextتشای اداهِ کلیک کٌیذ.
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-

اگش ضوا ً PostgreSQLذاسیذ ،گضیٌِ اٍل سا تشای آغاص ًػة اًتخاب کٌیذ.اگش ضوا اص لثل  PostgreSQLسٍی
ّاست خَد ًػة کشدُ تَدیذ ،گضیٌِ دٍم سا تشای ٍاسد کشدى اعالػات هشتَعِ اًتخاب کٌیذ.

-

تشای اتوام فشایٌذ ًػة  ،سٍی  Closeتشای خشٍج اص تشًاهِ ًػة کلیک کٌیذ.

: SQL Server
هشاحل صیش سا تشای ًػة دیتاتیس  SQL serverدًثال کٌیذ :
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-

اص لیست کطَیی  SQL Serverسا اًتخاب کٌیذ ٍ یک سهض ػثَس اختػاظ دّیذ .هسیش پیص فشؼ ًػة تػاٍیش
تشای ایي ًشم افضاس  C:\Recordingاست.سٍی

تشای تغییش هسیش رخیشُ تػاٍیش کلیک کٌیذ ٍ سپس سٍی

 Nextتشای اداهِ کلیک کٌیذ.

 اگش ضوا ً SQL Serverذاسیذ ،گضیٌِ اٍل سا تشای آغاص ًػة اًتخاب کٌیذ.اگش ضوا اص لثل  SQL Serverسٍیّاست خَد ًػة کشدُ تَدیذ ،گضیٌِ دٍم سا اًتخاب کٌیذ  ،سپس Windows Authentication
یا  SQL Server Authenticationسا اًتخاب کٌیذ (ًام کاستشی ٍ سهض ػثَس تایذ دلیماً هاًٌذ تٌظیواتی
تاضذ کِ صهاى ًػة آى ٍاسد کشدُ تَدیذ).سٍی  Installتشای ًػة دیتاتیس کلیک کٌیذ.
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-

تشای اتوام فشایٌذ ًػة هٌتظش تواًیذ .سپس سٍی  Closeتشای خشٍج اص تشًاهِ ًػة کلیک کٌیذ.

ST7501 Live Client Configuration
پس اص ًػة ًشم افضاس  ، ST7501 live clientهشاحل صیش سا تشای فؼال ساصی  ST7501اًجام دّیذ :
 -1تشًاهِ  ST7501 Live clientسا اجشا کٌیذ
 -2یک پٌجشُ الگیي ًوایص دادُ خَاّذ ضذ.اعالػات سا تش عثك هَاسد صیش تکویل کٌیذ :


اگش هی خَاّیذ تِ یک ّاست هحلی کِ دس حال اجشای  ST7501سشٍس است ٍاسد ضَیذ  ،دس پٌجشُ
ًوایص دادُ ضذُ  ،گضیٌِ  Login local stationسا تیک تضًیذ ،سپس آدسس  IPهحلی تػَست
اتَهاتیک ًوایص دادُ خَاّذ ضذً.ام کاستشی ( ٍ)STAdminسهض ػثَسی سا کِ عی اًجام هشاحل ًػة
تؼییي ًوَدُ تَدیذ سا ٍاسد ًوائیذ ٍ سٍی  Loginتشای اتػال تِ سشٍس کلیک کٌیذ.



اگش هی خَاّیذ تِ یک سشٍس  ST7501تػَست سیوَت (کالیٌتی) هتػل ضَیذ  ،آدسس  IPسشٍس سا ٍاسد
کٌیذ ٍ ًام کاستشی ٍ سهض ػثَسی سا کِ دس سشٍس دس لسوت  User configurationتؼشیف ضذُ است
ٍاسد ًوائیذ.
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ایٌتشفیس کاستشی ST7501 Live client

ًَ : Aاس هٌَ

ًَ : Bاس دستشسی سشیغ

 : Cلیست دسختی دٍستیي ّا

 : Dپاًل کٌتشلی دٍستیي ( / PTZغذای دٍ عشفِ  /پاًل کٌتشلی پخص فَسی)
 : Eپاًل ٍضؼیت

 : Fپٌجشُ ّای هاًیتَسیٌگ تػاٍیش صًذُ
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 : Gپٌجشُ سٍیذاد

اضافِ ًوَدى دٍستیي ّا
اص هٌَی  Camera management ، Configurationسا اًتخاب ٍ سپس سٍی  Insert cameraکلیک کٌیذ.پٌجشُ صیش
تاص هی ضَد.

ًام دٍستیي ٍ آدسس  IPسا ٍاسد کٌیذ یا سٍی

تشای ضٌاسایی اتَهاتیک ّوِ دٍستیي ّای تحت ضثکِ ٍیَتک سٍی

 LANکلیک کٌیذ.
سپس سٍی  Connection Testتشای پیص ًوایص تػَیش صًذُ دٍستیي کلیک کٌیذ.
اکٌَى تشای اضافِ ضذى دٍستیي سٍی  Insertکلیک کٌیذ.دٍستیي تِ لیست دسختی دٍستیي ّا دس ایٌتشفیس کاستشی اضافِ
هی ضَد.
تشای حزف دٍستیي هی تَاًیذ سٍی دٍستیي هَسد ًظش دس لیست دسختی کلیک ساست ٍ  deleteسا اًتخاب کٌیذ.

هطاّذُ تػَیش صًذُ چٌذیي دٍستیي دس ایٌتشفیس اغلی
پس اص اضافِ ًوَدى دٍستیي ّا  ،تشای هطاّذُ ّوِ تػاٍیش دس کٌاس ّن دس ایٌتشفیس اغلی سٍی
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کلیک کٌیذ

تش حسة تؼذاد دٍستیي ّا لالة هَسد ًظشتاى سا اًتخاب ًوائیذ.

تٌظیوات ضثظ
اص هٌَی  Recording storage settings < Station settings > Configurationسا اًتخاب کٌیذ .

سٍی دکوِ

کلیک کٌیذ پٌجشُ صیش تاص خَاّذ ضذ .ضوا هی تَاًیذ دسایَ هَسد ًظشسا تؼٌَاى یک هسیش هحلی ضثظ اًتخاب

کٌیذ  .دس دسایَ هشتَعِ پَضِ ای تا ًام  Recordingایجاد کٌیذ ٍ آى سا تؼٌَاى هسیش ضثظ تؼییي ًوائیذ.
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دس غَست داسا تَدى رخیشُ ساص ضثکِ هاًٌذ  ٍ NASتوایل تشای ضثظ تش سٍی آى ،سٍی دکوِ
 NASهَسد ًظش سا تؼییي کٌیذ.
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کلیک کٌیذ ٍ هسیش

دس لسوت  ، Spaceفضای  Reservedتػَست پیص فشؼ  2GBدس ًظش گشفتِ ضذُ است.تشجیحاً تػَست پیص فشؼ تالی
تواًذ.
24

گشٍُ ضثظ تػَست پیص فشؼ Default group ،دس ًظش گشفتِ ضذُ است .تشای اضافِ کشدى دٍستیي ّا تِ ایي گشٍُ ضثظ ،
سٍی دٍستیي ّای لیست سوت چپ کلیک کٌیذ  ،سپس < -سا کلیک کٌیذ  ،دٍستیي ّای هَسد ًظش ٍاسد لیست سوت ساست
هی ضًَذ ٍ تػاٍیش آى ّا تش اساس ضشایظ تؼییي ضذُ تشای  Default groupضثظ خَاّذ ضذ.

اگش ضوا هی خَاّیذ تػاٍیش ضثظ ضذُ سا فمظ تشای تؼذاد سٍصّای هطخػی ًگِ داسیذ  ،آیتن Delete recorded data
 older thanسا تیک تضًیذ ٍ سٍصّای هَسد ًظش سا ٍاسد کٌیذ.دس غَست فؼال ًکشدى ایي آیتن  ،تػاٍیش ضثظ ضذُ تا صهاى
اتوام ظشفیت دسایَ یا هسیش رخیشُ ساصی ضثکِ ًگْذاسی هی ضًَذ ٍ سپس ضشٍع تِ  Overwriteهی کٌذ.
دس پایاى  Applyسا اًتخاب کٌیذ ٍ سپس سٍی  closeکلیک کٌیذ.

پیکشتٌذی صهاًثٌذی ضثظ
پس اص پیکشتٌذی تٌظیوات هسیش رخیشُ ساصی ضثظ  ،هی تَاى ضشٍع تِ تٌظیوات صهاًثٌذی ضثظ کشد.
اص هٌَی  Recording Schedule Settings > Station settings > Configurationرا اًتخاب کٌیذ.پٌجشُ
ً Recording schedule settingsوایص دادُ خَاّذ ضذ ،تػَست پیص فشؼ ّوِ دٍستیي ّا تِ صهاًثٌذی ( schedule
، )Listفشین صهاًی( ٍ ) Time frame Listلیست دٍستیي) (Camera Listپیص فشؼ اختػاظ دادُ هی ضًَذ.
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ٍیشایص لیست فشین صهاًی
فشین صهاًی تػَست پیص فشؼ تشاساس ضثظ ّفتگی (ّوِ سٍصُ)  24 ،ساػتِ  ،ضثظ دائوی( )Continuousدس ًظش گشفتِ
ضذُ است ،دس غَست ًیاص تِ تغییش ایي صهاًثٌذی پیص فشؼ سٍی  Editکلیک کٌیذ.
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تاصُ صهاًی هذ ًظش سا اًتخاب کٌیذ ٍ سٍی  saveکلیک کٌیذ.
تػَست پیص فشؼ ضثظ تػَست دائوی ( )Continuousاًجام هی ضَد .دس غَست دسخَاست تشای ضثظ تش اساس حشکت ،
اتتذا ٍاسد تٌظیوات ٍب دٍستیي ضَیذ ٍ دس لسوت  Motion detection > Configurationسا اًتخاب کٌیذ.

پٌجشُ سا تش اساس هکاى هَسد ًظش تشای تطخیع تٌظین کٌیذ ٍ حساسیت ٍ دسغذ هشتَعِ سا تشجیحاً هاًٌذ تػَیش تٌظین
ًوائیذ.
سپس دس ًش م افضاس  ST7501هسیش لثل سا اداهِ ٍ دس لسوت  Recording Modeتِ جای  Event ، Continuousسا
اًتخاب ًوائیذ.
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پس اص اًتخاب  ، Eventتشیگشّا تػَست پیص فشؼ اًتخاب هی ضًَذ.سپس دس لیست دٍستیي ّا  ،دٍستیي ّای هَسد ًظش
تشای ضثظ تش اساس حشکت سا تِ لیست سوت ساست تَسظ < -اًتمال دّیذ ٍ دس اًتْا دکوِ  ٍ Applyسپس  Closeسا
کلیک کٌیذ.
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هذیشیت اکاًت ّای کاستشی
تشای تؼشیف کاستش تشای اتػال تِ سشٍس اص هٌَی  User Management > Configurationسا اًتخاب کٌیذ.پٌجشُ صیش
ًوایص دادُ خَاّذ ضذ.

ًام کاستشی  ،سهض ػثَس ٍ ًمص کاستش سا تؼٌَاى (هذیش  ،کاستش تشتش  ،اپشاتَس  ،هْواى) تؼییي کٌیذ.دس لسوت ّ Permissionش
کذام اص ایي ًمص ّایی کِ اًتخاب هی کٌیذ سغَح دستشسی هتفاٍتی داسًذ کِ دس تؼضی هَاسد لاتل تغییش ّستٌذ.
اگش هی خَاّیذ دستشسی کاستش سا تِ دٍستیي ّای خاغی هحذٍد ًوائیذ  ،سٍی  Accessible Camerasتشای اًتخاب
دٍستیي ّای هَسد ًظش سا کلیک کٌیذ.
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استخشاج ٍ  Backupاص تػاٍیش ضثظ ضذُ

جْت استخشاج تػَیش یا  backupتػاٍیش ضثظ ضذُ ،اص ًَاس ضثظ اتتذای تاصُ ی هذًظش خَد سا اًتخاب ٍ اص دکوِ ّای صیش ًَاس ضثظ،
سٍی

کلیک کٌیذ.

سپس اًتْای تاصُ دلخَاُ خَد سا اًتخاب ٍ سٍی

کلیک کٌیذ .تِ ایٌػَست ضوا اتتذا ٍ اًتْای تاصُ ی هذًظش خَد تشای رخیشُ سا

ػالهت صدُ ایذ .اکٌَى تشای استخشاج تػَیش ،سٍی آیتن

کلیک کٌیذ .تػَیش ضشٍع تِ استخشاج ٍ رخیشُ دس هسیش اص پیص

تؼییي ضذُ هی کٌذ.
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تشای هطاّذُ هسیش پیص فشؼ ٍ یا تغییش آى سٍی هٌَی  ٍ configurationسپس  export settingکلیک کٌیذ .دس غفحِ تاص ضذُ
هسیش پیص فشؼ رخیشُ ًوایص دادُ هی ضَد .اکٌَى هی تَاًیذ تِ آى هسیش تشٍیذ ٍ فایل رخیشُ ضذُ سا هطاّذُ کٌیذ ٍ دس غَست
ًیاص تش سٍی  Cool diskاًتمال دّیذ.

تْیِ کٌٌذُ  :دپاستواى فٌی پَیا فشا ًگاس

آدسس  :تْشاى  ،خیاتاى ٍلی ػػش  ،جٌة پوپ تٌضیي ساػی تشج تجاسی اداسی سشٍ ساػی  ،عثمِ دّن
ایویل support@pfn.ir:
تلفي  01 ( 53998 :خظ )
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www.pfn.ir
فکس 55988358 :

