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بدون فوت وقت به سراغ آموزش این . خوش آمدیدI faceبه آموزش دستگاه 
  .دستگاه می رویم

  .وصل کنیم ،در پشت دستگاه به درگاه مورد نظررا برق آداپتور یددر ابتدا با

دستگاه داراي دکمه هاي کاربردي می باشد که در قسمت هاي مختلف دستگاه می 
  .توان از آن استفاده کرد

وجود دارد که می توان از آن جهت خاموش و  یک دکمه مجزا در این دستگاه
کنار سمت چپ دستگاه قرار این دکمه در .دراستفاده ک از آن روشن کردن دستگاه

را چند ثانیه گرفته تا دستگاه  Powerجهت این امر باید دکمه مربوط به ) 8( دارد
را فشار  8باید یک بار دکمه دستگاه خاموش شود و جهت روشن کردن دوباره 

  .دهید

دستگاه انجام دهید این است که افرادي که قرار است  اولین کاري که باید در
  .در دستگاه حضور و غیاب بشوند را به دستگاه معرفی نمایید

  . انجام این کار باید وارد منو شویدبراي 

 وارد با.را فشار میدهیم menuدستگاه باید دکمه  نبراي وارد شدن به منو ای
ما موارد مهمتر را در ادامه به شما یتم هایی را مشاهده می کنید که آمنو شدن به

  .کاربران عزیز توضیح خواهیم داد

  کاربر-1

  اضافه.

با فشردن . در درون دستگاه استو ویرایش آنها کاربرد این منو، تعریف افراد جدید 
  .وارد این منو می شویم این دکمه
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موارد متعددي وجود دارد که  همان طور که در این قسمت مشاهده می کنیم
  .تعریف هر فرد باید در مورد آنها تصمیم گیري نماییم براي

• ID)مهمترین قسمت هاي تعریف هر فرد این مورد می  یکی از) :شناسه
دستگاه افراد را بر اساس کد می شناسد و باید بدانیم به هر شخص چه . باشد

ا در چرا که باید بر اساس همین کد آن افراد ر. کدي اختصاص داده می شود
 .معرفی نماییم نرم افزار

 .نکته اینکه وارد کردن این قسمت مهم نمی باشد •

بنابراین بر روي ثبت اثر  .می باشد اثر انگشت، مربوط به تعریف دومقسمت  •
الزم به ذکر است چند نکته را در هنگام . را فشار می دهیم OKرفته و دکمه 

 .وارد کردن اثر انگشت حتما باید رعایت بفرمایید

اثر انگشت فرد را به دستگاه معرفی  10می توانید هر شما در اینجا  §
 .نمایید

باید انگشتان دست حتما تمیز و عاري از هر گونه موارد شیمیایی و  §
بنابراین قبل از . مواردي که به سنسور دستگاه آسیب می رساند باشد
 .تعریف اثر انگشت دستان خود را با آب و صابون بشویید

حتما بند باالیی انگشت را کامال بر روي در هنگام تعریف اثر انگشت  §
سنسور بخوابانید و کمی فشار دهید و به محض شنیدن صداي بوق 

بار تکرار 3این کار باید براي هر اثر انگشت . انگشت خود را بردارید
 .شود

دستگاه در هر بار اسکن کردن اثر انگشت یک درجه کیفیت به ما می  §
حال اگر درجه . محاسبه می کنداثر انگشت را  3سپس میانگین . دهد

کیفیت از حداقل قابل قبول براي دستگاه کمتر باشد، دستگاه از 



 
 I FACE/ ٤٠٢آموزش دستگاه حضور و غیاب مدل

٤ 
 

همچنین مدیر دستگاه ترجیحا درجه . پذیرش آن امتناع می کند
چون بعدا در هنگام حضور و . را نیز از کاربر نپذیرد 60کیفیت زیر 

، هرچه درجه این کیفیت بیشتر باشد. غیاب دچار مشکل می شود
حضور و غیاب و تشخیص اعتبار سنجی اثر انگشت به مراتب آسان تر 

 چند اگر کیفیت اثر انگشت مورد قبول ما نبود با زدن .خواهد بود
از این منو خارج می شویم و با وارد شدن به قسمت تعریف  ESCدکمه 

 .شده و مجددا براي تعریف فرد اقدام می نماییم

  .ثر انگشت شده ایمحال فرض کنید وارد قسمت تعریف ا

 

در همچنان که گفته شد و در تصویر نیز مشاهده می نمایید سه مستطیل 
ین معنا است که شما براي ثبت هر انگشت باید بداین . صفحه نمایان است

بعد از ثبت هر سه اثر انگشت . قرار دهیمسه بار هر اثر انگشت را روي سنسور 
از همان فرد را  ثر انگشت جدیدياگر بخواهیم او مطلوب بودن درجه کیفیت، 

را فشار می دهیم و هرجا تعداد اثر انگشت مورد نظر  OKتعریف کنیم دکمه 
را می زنیم و از منوي تعریف اثر انگشت خارج می  ESCما کافی بود دکمه 

  . شویم
حال می توانیم در کنار دکمه ثبت اثر تعداد اثر انگشت هایی را که ثبت کرده 

  .فرماییداید را مشاهده 
با زدن دکمه چهره دستگاه از ما میخواهد تا چشمان خود را در کادر :چهره

سبز رنگ تنظیم کنیم بعد از چند بار انجام اینکار عملیات ثبت چهره انجام 
  میشود
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به طور کلی دو نوع . می باشد)  Purview(  سطح دسترسیمورد بعدي  •
 .سطح دسترسی در دستگاه شما وجود دارد

 .قط مجاز به ورود و خروج در سیستم استف: کاربر §

. عالوه بر حضور و غیاب می تواند به منو دسترسی داشته باشد: مدیر §
بنابراین به محض آنکه یک نفر مدیر در سیستم تعریف شود براي ورود 

 .است یمدیر الزام تائیدیهبه منو 

فرد مورد نظر را تایپ کرده و بعد با در این قسمت می توان نام :نام §
 نام فرد را ذخیره میکنیم Enterزدن دکمه 

  
هر فرد می  .می باشد کلمه عبورمورد بعدي در منوي تعریف کاربر ثبت  •

با قرار . براي ورود و خروج در دستگاه از کلمه عبور نیز استفاده کندتواند 
انید وارد قسمت می تو OKو زدن دکمه ع / گرفتن بر روي دکمه ثبت ك 

همان طور که در شکل زیر هم مشاهده می فرمایید . تعریف کلمه عبور شوید
باید کلمه عبور را دو بار در قسمت هاي مربوطه وارد نمایید و بر روي دکمه 

OK  رفته و در نهایت دکمهOK دستگاه را جهت ثبت کلمه عبور فشار دهید . 

 

کارت هاي قابل قبول براي این دستگاه کارت . است کارتمورد بعدي ثبت  •
این کارت ها نیاز به تماس فیزیکی با . می باشد RFID 125KHzهاي 

. شناسایی می شونددستگاه ندارند و به محض نزدیک شدن به دستگاه 
 .همچنین سرعت تشخیص کارت از اثر انگشت بیشتر است

را فشار  OKدکمه حال براي تعریف کارت بر روي ثبت کارت رفته و 
کارت را به دستگاه نزدیک می . وارد منوي تعریف کارت می شویم. می دهیم

دستگاه کارت را شناسایی کرده و کد منحصر به فرد کارت را به ما . کنیم
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کارت نیز براي شخص مورد نظر ما OKبا فشردن دکمه . نمایش می دهد
  .شته می شودتعریف می گردد و کد کارت در کنار دکمه ثبت کارت نو

براي بازگشت به صفحه قبل کافیست تا دکمه باال سمت راست را که نشان 
  .دهنده منوي قبل هست را فشار دهیم

براي ویرایش افراد تعریف شده در دستگاه باید روي هر کدام از افراد مورد نظر را 
 حذف  وویرایش اطالعات فرد مورد نظر وجودفشار داده در پنجره باز شده امکان 

  .دارد

یک دکمه نیز پایین سمت چپ وجود دارد که یک منو جدید دیگر باز میشود که در 
   .این قسمت میتوان عکس فرد را نیز ذخیره کرد

مورد دیگر نوع تطبیق میباشد که نوع ورود و خروج را براي فرد مورد نظر مشخص 
مثال اینکه فرد فقط با چهره اجازه ورود و خروج داشته باشد یا که با اثر  میکنیم

  ......انگشت و چهره و 

، کاربر مورد نظر خود را اسم فردمی توانید بر اساس کد یا  :درخواست •
براي مثال کاربرد این منو براي این است که فرض کنید شما . جستجو کنید

ه اید و می خواهید اطالعات فرد پرسنل درون دستگاه خود تعریف کرد200
 . را ویرایش کنید 152

را  OKرا نوشته و دکمه  152وارد منوي جستجوي کاربر می شوید و کد 
  .قرار می گیرد 152دستگاه بر روي کد . فشار می دهیم

با زدن دکمه هایی که در پایین سمت چپ وجود دارد به گزینه هاي دیگري 
  :دسترسی داشته باشیم که شامل 
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عکس فرد را توسط دستگاه که با استفاده از این گزینه میتوان :عکس-1
گرفت  که با زدن دکمه در بر گرفتن عکس فرد گرفته میشود وبعد دکمه 

  انجام شده را زده عکس ذخیره میشود
که با استفاده از این گزینه میتوان نوع ورود و خروج فرد را :نوع تطبیق-2

یتم ها بتواند آخص کنیم فرد با کدام مشخص کنیم به این ترتیب که مش
ورود و خروج خود را اعمال کند مثال با استفاده از یا اثر انگشت یا چهره یا 

  .رمز یا ترکیبی از این سه
براي ویرایش هر یک از افراد تعریف شده  در دستگاه باید روي :ویرایش

یشود که ردیف هر کدام کلیک کرده  پنجره اي شبیه پنجره تعریف افراد باز م
میتوان تغییرات الزم را اعمال کرد و بعد دکمه ذخیره باید فشرد تا تغییرات 

  .اعمال شده ذخیره شود 
کافیست رو ردیف ان فرد کلیک کرده و بعد از  کاربربراي حذف یک :حذف

  .باالي منو باز شده گزینه حذف را بزنیم تا کاربر مورد نظر حذف گردد

مربوط به امکانات کنترل دسترسی دسترسی  آنکه منوهاي پیام ونکته نهایی 
  .حضور و غیاب کاربردي ندارند در دستگاه می باشد و

  منوي ارتباط -2

که در مورد هایی . ي ارتباط دستگاه با کامپیوتر استراستفاده این منو جهت برقرا
  :این منو وجود دارد عبارت است از

این زیر منو جهت برقراري ارتباط کامپیوتر با دستگاه از  :(tcp/ip)شبکه 1-2
دستگاه را به صورت دستی و با  IPما می توانیم . می باشد)  TCP/IP( طریق شبکه 

  .نکات زیر را نیز حتما مد نظر خود قرار دهید .توجه به رنج شبکه تنظیم کنیم
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 . نمی گیرد DHCPاتوماتیک از سرور  IPنکته اول آنکه دستگاه  •

• IP  با نرم افزار  4370باشد و با پورت  192.168.1.201پیش فرض دستگاه
 .ارتباط برقرار می کند

کاربرد این منو کد دادن به دستگاه و گذاشتن پسورد جهت تخلیه از : کلمه عبور
  .طریق شبکه است

  

یک عدد را به دستگاهتان اختصاص  254تا  1می توانید از  :شماره دستگاه •
کاربرد این قسمت زمانی است که شما بیش از یک دستگاه درون . دهید

 .شبکه خود دارید

می توانید از این گزینه جهت گذاشتن پسورد براي ارتباط از  :کلمه عبور •
ص دهید حداکثر کاراکتري که می توانید اختصا. طریق شبکه استفاده نمایید

با گذاشتن پسورد در این قسمت از این به بعد هرگاه . رقم می باشد 6
خواستید از طریق شبکه از نرم افزار به دستگاه وصل شوید در قسمت رمز 

 .دستگاه درون نرم افزار باید همین پسورد وارد شده را تایپ نمایید

  .به معناي عدم وجود پسورد می باشد 0نکته آنکه گذاشتن عدد 
•  

رت و کابل وتنظیمات مربوط به ارتباط از طریق پ :)(rs232/rs485 سریال2-2
  .انجام می گردد منوسریال توسط این 

Wiegand2.3 : مخصوص کنترل دسترسی است و در حضور و غیاب کاربردي
  .ندارد
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  منوي سیستم. 3

حال مواردي که بیشتر براي .کاربرد این منو تنظیمات سیستمی دستگاه می باشد
  .و غیاب مورد استفاده قرار می گیرد را بررسی می نماییم حضور

  .این منو داراي زیر منوي هاي زیر می باشد

تنظیمات مربوط نحوه گرفتن اثر انگشت و صدا در این زیر منو قرار  :عمومی 3.1
 :موارد مهم زیر را مشاهده می نماییم ماگر وارد این زیر منو شوی. دارد

تنظیمات مربوط به تاریخ و ساعت دستگاه را انجام در این قسمت :زمان •
 .میدهیم

نحوه ذخیره فرمت تاریخ و استفاده آن در برنامه حضور و غیاب  :تاریخفرمت  •
 باید نکته آنکه فرمت تاریخ براي استفاده در نرم افزار حضور غیاب. است

 .است باشد YY-MM-DDفرمت پیش فرض که همان 

از کلید ها toneشردن کلید ها صداي باشد با ف ONاگر  :کلید صداي •
 .باشد دیگر صدایی از کلید ها نمی شنوید OFFشنیده می شود و اگر 

یا )  OFF( را خاموش  فرد گوینده دستگاه در هنگام هشدار هاصداي : صدا •
 .می کند) ON (روشن 

. می توانید قدرت صداي دستگاه را از این قسمت تنظیم کنید: اتنظیم صد •
 .می باشد باالو  متوسطو  پاییندستگاه داراي حالت هاي 

اگر این آیتم روشن باشد دکمه پاور دستگاه جهت خاموش و :کلید تغذیه •
روشن کردن غیر فعال می شود و اگر خاموش باشد امکان روشن و خاموش 

 .جود داردکردن دستگاه به طور عادي و

•  
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 .نسخه الگوریتم اسکن اثر انگشت را مشخص می نماید:  نسخه الگوریتم •

تنظیمات مربوط به نشان دادن اطالعات فرد مورد نظر در زمان :نمایش  2-3
 .ورود و خروج می باشد

تنظیمات مربوط به زبان دستگاه را میتوان از اینجا تغییر داد بعد از هر :زبان •
از ما میخواهد تا یک بار سیستم را راه اندازي مجدد بار تغییر زبان سیستم 

 .کنیم

 .که در دو حالت بله وخیر می باشد:نوع نمایش •

که در دو حالت اختفا خودکار و هر دو وجود دارد که اگر در :نوع نوار ابزار •
 .حالت هر دو باشد نوع عملیات ورود وخروج را در صفحه اولیه نشان می دهد

ن تصویر گرفته شده از فرد را موقع انجام ورود مدت نشان داد:تاخیر تصویر •
 .وخروج نشان میدهد

که مدت زمانی را که دستگاه در صورت عدم ورود و خروج به :sleepزمان  •
 .می رود  standbyحالت 

که مربوط به عملیات کنترل دستی می باشد ودر :فعال کردن دسترسی  •
 .حضور وغیاب کاربردي ندارد

  :اثر انگشت-3- 3

  :استانه

 :n:1استانه
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به این قسمت  9تا  1می توانیم عددي در محدوده  :تعداد دفعات مجاز •
هر عددي که به این گزینه اختصاص داده شد بیانگر تعداد . اختصاص دهیم

 .دفعاتی است که هر کاربر می تواند اثر انگشت اشتباه ثبت نماید

مربوط به با استفاده از این گزینه میتوان تنظیمات که :تصویر اثر انگشت •
 .نشان دادن یا عدم نشان دادن تصویر فرد در زمان ورود وخروج را انجام داد

تنظیمات مربوط به ورود و خروج توسط چهره را میتوان در اینجا :چهره-4- 3
  .انجام داد مه شامل موارد زیر میشود

  :استانه

 :n:1استانه

Exposure      :  

  .ه فرد را مشخص کردهرتوسط این گزینه میتوان کیفیت عکس وچ:کیفیت

  :حضور3-5

اگر فضاي خالی جهت ذخیره رکورد از این مقدار کمتر باشد دستگاه  :هشدار رکورد •
 .به شما اخطار تمام شدن فضا جهت ذخیره رکورد را به ما می دهد

با به پایان رسیدن ظرفیت ذخیره رکورد ها دستگاه براي ثبت رکورد هاي جدید : نکته
  .می کند FIFOاقدام به پاك کردن رکورد هاي قبلی به روش 

با استفاده از این آیتم می توانید فاصله مابین ثبت هر اثر انگشت را   :زمان فیمابین •
 1مثال اگر عدد . عددي که درون این مربع قرار می گیرد به دقیقه است. مشخص کنیم

اثر انگشت بزند دیگر  12:01:01را بزنید اگر کاربر در  OKرا درون این آیتم گذاشته و 
ثبت نخواهد شد هر چند در این فاصله زمانی  12:02:02اثر انگشت او جهت خروج تا 

 .چندین بار اثر انگشتش را بر روي سنسور قرار دهد
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 .و هیچ کدام میباشد 2و حالت 1که در سه حالت حالت:حالت کد کار •

 :فقط کارت •

توسط این گزینه میتوان فاصله بین دو حضور وغیاب براي یک فرد را :فاصله صورت •
 .عدد به صورت ثانیه استتوسط چهره تغییر داد که این 

در حافظه  updateنسخه نرم افزاري سیستم عامل شما در صورت وجود فایل  :بروز رسانی
  .فلش شما را بروزرسانی می نماید

این کار فقط و فقط توسط بخش . به هیچ عنوان از این گزینه استفاده ننمایید :هشدار •
 updateئولیت هر گونه مس. فنی شرکت فناوري اطالعات فراگستر انجام می گردد

  .غیر مجاز بر عهده کاربر دستگاه است
 

  

به وسیله این منو می توانید اطالعات دستگاه مانند رکورد ها و یا مدیران و  :اطالعات 3.2
  .کنیدحتی همه اطالعات دستگاه را پاك 

  :مواردي که در این زیر منو وجود دارد عبارت است از

  

یادتان باشد بعد . تمامی رکورد هاي موجود در دستگاه را پاك می کند :حذف رکورد •
از تخلیه دستگاه در هنگام گرفتن گزارشات ماهانه به دلیل جلوگیري از اتالف وقت و 

 .پردازشات اضافی اطالعات رکورد هاي دستگاه را پاك نمایید

ط به افراد مانند اثر تمامی موارد در سیستم شما از قبیل افراد و موارد مربو :حذف همه •
انگشت و یا کارت و غیره، عکس هاي حضور و غیاب و غیره را از دستگاه پاك می 

 .نماید

 .مدیران دستگاه را تبدیل به کاربر عادي می کند :حذف مدیران •

 .را می توانید پاك نمایید) Background(تصاویر پیش زمینه  :حدف تصویر •
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که با استفاده از این قسمت تمام تنظیمات به حالت کارخانه  :بازیابی تنظیمات اولیه •
 .ان باز میگردد

رت وبین دو تاریخ که به صاز این قسمت می توان رکورد هاي یک شخص را در :رکورد  •
 .دستی قابل تعین است را نشان میدهد

 .مربوط به گروه هاي کاري و در سیستم هاي کنترل دستی می باشد:کد کار •

بر  .استفاده کردمی توان در دستگاه از این زیر منو براي استفاده از توابع  :صفحه کلید 3.4
 .عدد دکمه وجود دارد که اصطالحا به آنها دکمه هاي توابعی گفته می شود8روي دستگاه 

است که می خواهیم به دستگاه اعالم کنیم ثبت ورود یا خروجمان ي منظور از توابع موارد
کنیم می خواهیم یکی از کلید هاي توابعی را به مرخصی ساعتی براي مثال فرض . عادي نیست

دستگاه باید بفهمد که خروج براي مرخصی ساعتی مانند ورود یا خروج هاي . اختصاص دهیم
  .عادي نیست

  

همانطور که در  .میم از یکی از کلید هاي توابعی استفاده نمایینبراي این کار می توا
و  2عدد  F2براي مثال کلید . شکل فوق می بینیم، زدن هر دکمه یک عدد تولید می کند

حال از طریق این منو می توانیم کد تولید شده توسط این . را تولید می نماید 3عدد  F3کلید 
  .کلید ها را تغییر داد

مه ها که به عنوان نکته اي که حائز اهمیت می باشد این است که از هر کدام از دک
استفاده می کنیم باید کد تولید شده توسط این کد را به نرم ) مثال مرخصی ساعتی ( خاصی 

  .نحوه معرفی توابع نیز درون کتابچه توضیحات نرم افزار گفته شده است. افزار معرفی نماییم

  .دیگر می باشداین منو در تنظیمات ظاهر نمایشگر و موارد استفاده از  عمده :نمایشگر 3.5

  .کاربرد این منو تنظیمات شنیداري دستگاه است :زنگ3.7
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مواردي که در این منو می باشد . این منو همان سایر تنظیمات دستگاه می باشد: تغذیه 3.8
  :عبارتند از

  

یم به دستگاه بگوییم پس از چند دقیقه نبا استفاده از این آیتم می توا:خاموشیزمان  •
عددي . دستگاه خاموش می شود LCDدر این حالت . برود sleepحالت  بهدستگاه 

 .که در این آیتم قرار می گیرد به دقیقه است

دستگاه همیشه روشن می  LCDدر نظر گرفته شود دیگر  صفرنکته آنکه اگر عدد 
 .ماند

از این منو می توانید جهت انجام تنظیمات دوربین دستگاه استفاده  :یرتنظیم تصو •
از جمله موارد قابل تغییر در این منو روشنایی، کنتراست تصویر، کیفیت، منظره . نماییم

 .و حتی جهت چرخش تصویر می باشد
 

با استفاده از این آیتم می توانیم به دستگاه بگوییم در  :نمایش تعریف اثر انگشت •
تعریف اثر انگشت و یا در هنگام زدن اثر انگشت جهت حضور و غیاب با دستگاه هنگام 

مواردي که در این منو وجود دارد عبارت . اثر انگشت شخص نمایش داده شود یا خیر
 :است از

o فقط در هنگام تعریف اثر انگشت براي هر فرد از منوي کاربر  :نمایش تعریف
ایش می دهد ولی در هنگام حضور اثر انگشت اسکن شده توسط دستگاه را نم

 .اثر انگشت را نمایش نمی دهد تصویر دیگر) تطبیق اثر انگشت ( غیاب 

o اثر انگشت ) تطبیق اثر انگشت ( فقط در هنگام حضور و غیاب  :نمایش تطبیق
 .تطبیق داده را نمایش می دهد ولی در هنگام تعریف نمایش نمی دهد

o اثر انگشت اسکن  ،در هنگام تطبیق هم در هنگام تعریف و هم :نمایش هردو
 .شده را در صفحه نمایش، نشان می دهد

o هیچ وقت اثر انگشت اسکن شده را نمایش نمی دهد :نمایش هیچکدام . 



 
 I FACE/ ٤٠٢آموزش دستگاه حضور و غیاب مدل

١٥ 
 

کاربرد این منو جهت تخلیه اطالعات دستگاه از جمله رکورد هاي  :فلش منوي حافظه. 5
حضور و غیاب، عکس هاي گرفته شده توسط دستگاه و دیگر موارد از طریق حافظه فلش می 

  .باشد

  :وارد این منو که شوید موارد زیر را مشاهده می نمایید

 

اه که ما گهر. آیتمی بسیار پرکاربرد در دستگاه به شمار می رود :هافراخوانی رکورد •
از طریق فلش بر روي کامپیوتر منتقل نماییم باید از این منو بخواهیم اطالعات دستگاه را 

متصل باشد  USBبر روي این آیتم اگر حافظه  OKبا زدن دکمه . استفاده کنیم
بر روي فلش متصل شده ذخیره  attlog.dat_1اطالعات از دستگاه تحت عنوان فایل 

 .می شود و در نهایت پیغام فراخوانی تکمیل به شما نمایش داده می شود

ف شده بر یافراد تعر مربوط به توسط این آیتم می توانید اطالعات :انفراخوانی کاربر •
با زدن این دکمه سه فایل به نام هاي . روي دستگاه را بر روي فلش قرار دهید

template.fp10  وtemplate.fp10.1  وuser.dat  بر روي فلش ایجاد می
 .شود و در نهایت پیغام فراخوانی تکمیل به نمایش در می آید

این آیتم مربوط به کنترل دسترسی دستگاه است و در حضور و غیاب  :فراخوانی پیام •
 . کاربردي ندارد

درون فولدر  ف رایتصاویر گرفته شده از افراد در هنگام تعر :فراخوانی تصاویر •
Photo در فلش ذخیره می نماید. 

از طریق این آیتم شما می توانید اطالعات ذخیره شده در فلش از : بارگذاري داده ها 5.2
قابل بازیابی است را به  که مواردي OKبا زدن دکمه . منوي فراخوانی را به دستگاه باز گردانید

 .شما نمایش می دهد

اطالعات کاربران ذخیره شده بر روي فلش را به دستگاه باز می  :بارگذاري کاربر •
 .گرداند
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این مورد مربوط به کنترل دسترسی دستگاه است و در حضور غیاب  :اري پیامذبارگ •
 .کاربردي ندارد

را به دستگاه باز می  ایمعکس کاربران را که هنگام تعریف گرفته  :بارگذاري تصاویر •
 .گرداند

  . به دستگاه باز می گرداند را عکس هاي تردد کاربران :بارگذاري تصاویر •

جهت آزمایش سخت افزاري دستگاه  ماز این منو می توانی :خود کار منوي آزمایش. 6
  :وارد این منو که شویم موارد زیر قابل مشاهده است. استفاده نماییم

 .از این منو می توانید براي تست صفحه نمایش استفاده نمایید :آزمایش نمایشگر •

 .از این منو می توانید براي آزمایش صدا هاي سیستم استفاده کنید :آزمایش صدا •

 . کاربرد این منو آزمایش کلید هاي دستگاه می باشد :آزمایش کلید ها •

 .تست شدن استسنسور اثر انگشت از این منو قابل  :آزمایش سنسور •

  .می توانید ساعت دستگاه را از این منو آزمایش کنید :مایش ساعتآز •

این قسکت در . یک شماي کلی از دستگاه شما را به شما نشان می دهد: منوي اطالعات. 8
  باال سمت راست صفحه  نمایش وجود دارد

  :مواردي که در این منو قابل مشاهده است عبارتند از 

 کاربرتعداد کاربران سیستم در قسمت  •

 تعداد مدیران دستگاه در قسمت مدیر •

 ع/ تعداد کلمه عبور تعریف شده براي افراد در قسمت ك  •

تعداد اثر انگشت هاي قابل ذخیره شدن، تعداد ذخیره شده و تعداد باقی مانده در  •
 قسمت اثر

تعداد رکورد هاي قابل ثبت در دستگاه، تعداد رکورد هاي ثبت شده و تعداد رکورد هاي  •
 ماندهباقی 

 تعداد چهره هاي ثبت شده و تعداد ظرفیت باقیمانده  •
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ه دستگاه باز می شود که اطالعات ناگر در همین قسمت کلید سمت راست را فشار دهید، زبا
  :زیر نیز قابل مشاهده است

  

 نام دستگاه •

 شماره سریال •

 کارت شبکه MACآدرس  •

 نسخه الگوریتم •

 Firmwareنسخه  •

 سازنده •

  زمان تولید •

  

  


