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به آموزش دستگاه  V02و  V02خوش آمدید.
در ابتدا با وصل کردن آداپتور به درگااه ماورد ن ار در پشا دساتگاه ،دساتگاه باه
صورت خودکار روشن می شود.
دستگاه دارای دکمه های کاربردی می باشد که در قسم های مختلف دستگاه می
توان از آن استفاده کرد.
یک دکمه در این دستگاه وجود دارد کاه مای تاوان از آن جخا
روشن کردن دستگاه از آن استفاده کرد( . )جخ

خااموش و

این امر باید دکماه مرباوب باه

 Powerرا چند ثانیه گرفته تا دستگاه خاموش شود و جخ

روشان کاردن دوبااره

دستگاه باید یک بار دکمه  را فشار دهید.
اولین کاری که باید در دستگاه انجام دهید این اس که افرادی که قرار اسا
در دستگاه حضور و غیاب بشوند را به دستگاه معرفی نمایید.
برای انجام این کار باید وارد منو شوید.
برای وارد شدن به منو این دستگاه باید دکمه  M/OKرا فشار دهید .باا وارد
شدن به منوآیتم هایی را مشاهده می کنید که ما موارد مخمتر را در اداماه باه شاما
کاربران عزیز توضیح خواهیم داد.
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-1کاربران

کاربرد این منو ،تعریف افراد جدید و ویرایش آنخا در درون دستگاه اس  .با زدن
دکمه  OKوارد این منو می شویم.
 : 1-1کاربر جدید
در این قسم می توان افراد جدید را درون دستگاه تعریف کنیم .با فشردن
دکمه  OKمی توانید وارد قسم تعریف افراد شویم.

همان طور که در این قسم مشاهده می کنیم ماوارد متعاددی وجاود دارد کاه
برای تعریف هر فرد باید در مورد آنخا تصمیم گیری نماییم.
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 (ID شناسه کاربر )  :یکی از مخمترین قسم های تعریف هر فرد این ماورد
می باشد .دستگاه افراد را بر اساس کد می شناسد و باید بدانیم به هر شاخ
چه کدی اختصاص داده می شود .چرا که باید بر اساس همین کد آن افاراد را
در نرم افزار معرفی نماییم .بنابراین شناسه هر کاربر منحصر به فارد باوده و از
عدد یک شروع می شود و سریالی باال می رود ولی در صاورت لازوم قاادر باه
تغییر آن هستید و با زدن دکمه .OK
 در قسم نام( )Nameشما می توانید اسام فاردی را کاه در حاال تعریاف
شدن در دستگاه اس وارد نمایید .نکته اینکه وارد کاردن ایان قسام مخام
نمی باشد.
 مورد بعدی نقش کاربر (  ) Purviewمی باشد .به طور کلی دو ناوع سا ح
دسترسی در دستگاه شما وجود دارد.
 کاربر عادی :فقط مجاز به ورود و خروج در سیستم اس .
 مدیر ارشد :عالوه بر حضور و غیاب می تواند به منو دسترسی داشاته
باشد .بنابراین به محض آنکه یک نفار مادیر در سیساتم تعریاف شاود
برای ورود به منو تاییدیه مدیر الزامی اس .

 قسم

چخارم مربوب به انتخاب حال

شاناسایی اس

کاه باه صاورت پایش

فرض بر روی اثرانگش /کلمه عبور/کارت می باشاد .ایان بادان معناسا کاه
کاربر جخ ثب ورود خود می تواناد از هرکادام از پاارامتر هاای شکار شاده
استفاده نماید .موارد دیگری که در این منو وجود دارد عبارت اس از:
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 فقط اثر انگش  :کاربر فقط از اثر انگش خود می تواند جخ حضاور و
غیاب استفاده نماید.
 کلمه عبور :کاربر فقط از کلمه عبور خود می تواند جخ حضور و غیاب
استفاده نماید بدین صورت که کاربر باید ابتدا کاد تعریفای خاود را در
دستگاه توسط دکمه های اعداد وارد نماید و پا

از زدن دکماه ، OK

پسورد را وارد کرده و مجدد دکمه  OKرا فشار دهد.
 کارت :کاربر فقط از کارت خود می تواند جخ حضور و غیاب اساتفاده
نماید.
 اثرانگش /کلمه عبور :کاربر از اثرانگش

یا کلمه عبور خاود مای تواناد

جخ حضور و غیاب استفاده نماید.
 اثرانگش /کارت :کاربر از اثرانگش یا کارت خود می تواند جخ حضور
و غیاب استفاده نماید.
 کارت/کلمه عبور :کاربر از کارت یا کلمه عباور خاود مای تواناد جخا
حضور و غیاب استفاده نماید.
 شناسه کاربر&اثر ان گشا  :کااربر بایاد ابتادا کاد تعریفای خاود را در
سیستم توسط دکمه های اعداد وارد نماید ساس

دکماه  OKرا فشاار

دهد و در نخای اثر انگش خود را در سیستم ثب نماید.
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 اثرانگش &کلمه عبور :کاربر باید ابتدا اثر انگش
بزند و سس

خود را درون دستگاه

بعد از آن باید کلمه عبور را وارد نمایید.

 اثرانگش &کارت :کاربر باید ابتدا اثر انگش خود را ثب نماید ،ساس
کارت خود را برای تایید نزدیک دستگاه بگیرد.
 اثرانگش

& کلمه عبور & کارت :کاربر برای تاییاد حضاور و غیاابش

باید از هر سه گزینه شکر شده استفاده نماید .ابتدا اثر انگشا
باید بزند ،سس

خاود را

کارت خود را به نشانه تایید نزدیک سنسور اثر انگش

می آورد و در نخای

برای تایید کلمه عبور خود را به نشانه تاییاد مای

زند.
 شناسه کاربر & اثر انگش & کلمه عبور :ابتدا کااربر شناساه خاود را
وارد می نماید و سس

دکمه تایید را می زناد .بعاد از آن کلماه عباور

خود را وارد می کند و در نخای

جخ تایید اثر انگش خود را بر روی

سنسور قرار می دهد.
 اثر انگش

& کارت  /شناسه :کاربر ابتدا اثار انگشا خاود را بار روی

سنسور قرار می دهد .سس

برای تایید کارت خاود را نزدیاک سنساور

می آورد یا شناسه کاربری خود را وارد و دکمه تایید را فشار می دهد.
 قسم بعد ،مرباوب باه تعریاف اثرر انشتر

مای باشاد .بناابراین بار روی

اثرانگش رفته و دکمه  OKرا فشار می دهیم .الزم به شکر اس چند نکتاه را
در هنگام وارد کردن اثر انگش حتما باید رعای بفرمایید.
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 شما در اینجا می توانید هر  02اثر انگش فرد را به دستگاه معرفی
نمایید.
 باید انگشتان دس حتما تمیز و عاری از هار گوناه ماوارد شایمیایی و
مواردی که به سنسور دستگاه آسیب می رساند باشد .بناابراین قبال از
تعریف اثر انگش دستان خود را با آب و صابون بشویید.
 در هنگام تعریف اثر انگش حتما بند باالیی انگش را کامال بر روی
سنسور بخوابانید و کمی فشار دهید و به محض شنیدن صدای بوق
انگش خود را بردارید .این کار باید برای هر اثر انگش 3بار تکرار
شود.
 دستگاه در هر بار اسکن کردن اثر انگش
دهد .سس

میانگین  3اثر انگش

یک درجه کیفی به ما مای

را محاسبه می کند .حال اگر درجاه

کیفی از حداقل قابال قباول بارای دساتگاه کمتار باشاد ،دساتگاه از
پذیرش آن امتناع می کناد .همنناین مادیر دساتگاه ترجیحاا درجاه
کیفی زیر  22را نیز از کاربر نساذیرد .چاون بعادا در هنگاام حضاور و
غیاب دچار مشکل می شود .هرچه درجاه ایان کیفیا بیشاتر باشاد،
حضور و غیاب و تشخی

اعتبار سنجی اثر انگش به مراتب آساان تار
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خواهد بود .اگر کیفی

اثر انگش

مورد قبول ما نبود ابتدا باید کاربر را

حذف کرده مجددا برای تعریف فرد اقدام می نماییم.
حال فرض کنید وارد قسم تعریف اثر انگش شده ایم.

همننان که تصویر نیز مشاهده می نمایید هار ده اثار انگشا فارد قابال
مشاهده اس

که با شماره مخصوص خود لیبال گاذاری شاده اسا کاه باه

صورت پیشفرض بر روی شماره  2قرار دارد .با قرار دادن آن انگشا بار روی
سنسور انگش

وارد تعریف آن اثر انگش

می شود .در صفحه باز شده جدیاد

سه مست یل در صفحه نمایان اس  .این بدین معنا اس که شما بارای ثبا
هر انگش باید سه بار هر اثر انگش را روی سنسور قرار دهایم .بعاد از ثبا
هر سه اثر انگش و م لوب بودن درجه کیفی

توسط دستگاه از آن مناو باه

صورت اتوماتیک خارج شده و وارد منوی تعریف کاربر مای شاود و شاما مای
توانیم به تعریف بقیه پارامترها بسردازید.
 اگر بخواهیم اثر انگش جدیدی از همان فرد را تعریف کنیم مجددا بار
روی دکمه اثر انگش کلیک کنید و همین مراحل را ادامه دهید.
 در قسم

برای تعریف انگش

تعریف اثر انگش

شماره اثر انگش مورد ن رمان را انتخاب کنیم.
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حال می توانیم در کنار اثر انگش

تعداد اثر انگش هایی را کاه ثبا کارده

اید را مشاهده فرمایید.
 مورد بعدی شماره کارت اس  .کارت های قابل قبول برای این دستگاه کارت
های  RFID 001KHzمی باشد .ایان کاارت هاا نیااز باه تمااس فیزیکای باا
دستگاه ندارند و به محض نزدیاک شادن باه دساتگاه شناساایی مای شاوند.
همننین سرع تشخی

کارت از اثر انگش بیشتر اس .

حال برای تعریف کارت بر روی ثب

کارت رفته و دکماه  OKرا فشاار

می دهیم .وارد منوی تعریف کارت می شویم .کارت را به دستگاه نزدیک مای
کنیم .دستگاه کارت را شناسایی کرده و کد منحصر باه فارد کاارت را باه ماا
نمایش می دهد .دستگاه به طور اتوماتیک این کد را پذیرفته و از این قسام
خارج می شود.

 مورد بعدی در منوی تعریف کاربر ثب کلمه عبور مای باشاد .هار فارد مای
تواند برای ورود و خروج در دستگاه از کلمه عبور نیاز اساتفاده کناد .باا قارار
گرفتن بر روی دکمه کلمه عباور و زدن دکماه  OKمای توانیاد وارد قسام
تعریف کلمه عبور شوید .همان طور که در شکل زیر هم مشاهده می فرماییاد
باید کلمه عبور را در قسم مربوطه وارد نمایید و دکمه  OKفشار دهید و در
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کادر جدید کلماه عباور وارد شاده را تکارار نماییاد و در نخایا دکماه OK
دستگاه را جخ ثب کلمه عبور فشار دهید.

در نخای

با زدن دکمه  ESCاز این مناو خاارج مای شاویم و کااربر ماا باا ایان

مشخصات در سیستم ثب خواهد گردید.
توضیحات این منوی مخم به پایان رسید.
 : 1-2همه کاربران
در این منو لیس افراد تعریف شده بر روی دستگاه قابل مشاهده اس  .با
زدن دکمه  OKبر روی هر فرد می توانیم مشخصات آن فرد را ویرایش یا حذف
نماییم.
حذف  :در این قسم امکان حذف اثر انگش ،کارت و کلمه عبور کاربر و یاحذف کاربر هستید.
 ویرایش  :در این قسم امکان ویرایش کلیه مشخصات کاربر بجز شناسهکاربر وجود دارد.
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 : 1-3نوع نمایش
با استفاده از این منو می توانیم نوع نمایش کاربران در منوی همه کاربران تغییر داد.

 -2نقش کاربر
اگر به یاد داشته باشید در قسم تعریف افراد آیتمی به نام نقش کاربر داشتیم .با
استفاده از این آیتم می توانیم نقش کاربر جدیدی عالوه بر کاربر عادی و مدیر
ارشد داشته باشیم تا بتوانیم بر روی س ح دسترسی آن کاربر به منو های دستگاه
مدیری داشته باشیم.
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 برای این امر ابتدا وارد این منو می شویم(.نکته آنکه برای فعال سازی هر
کدام از نقش ها باید حتما یک مدیر ارشد بر روی دستگاه تعریف شده باشد و
این کار توسط این شخ

باید صورت بسزیرد).

 همان طور که در شکل مشاهده می کنیم سه نوع نقش قابل تعیریف وجود
دارد.
 بر روی هر کدام از نقش ها که مد ن رمان اس جخ تغییر دکمه  OKرا
فشار می دهیم.
 قسم فعال سازی نقش تعریفی برای فعال یا غیر فعال سازی آن
نقش اس که با زدن دکمه  OKقابل عوض کردن اس .
 قسم نام برای تغییر نام س ح دسترسی کاربرد دارد.
 و در پایان قسم تعریف نقش کاربر برای اختصاص یا عدم اختصاص
آیتم های منو به س ح دسترسی مورد ن ر اس  .برای انتخاب یا عدم
انتخاب آن آیتم کافی اس به وسیله دکمه  OKاین کار را انجام
دهیم.

 -3منوی تنظیمات ارتباط
استفاده این منو جخ تن یمات برقرای ارتباب دستگاه با کامسیوتر اس  .مواردی که
در این منو وجود دارد عبارت اس از:
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 3-1شبکه :این زیر منو جخ برقراری ارتباب کامسیوتر با دستگاه از طریق شبکه (
 ) TCP/IPمی باشد .ما می توانیم  IPدستگاه را به صورت دستی و با توجه به رنج
شبکه تن یم کنیم .نکات زیر را نیز حتما مد ن ر خود قرار دهید.

 نکته اول آنکه دستگاه  IPاتوماتیک از سرور  DHCPرا می تواند بگیرد.جخ
این امر باید حال  DHCPدر این منو را بر روی  Onیا روشن قرار دهیم که
برای ارتباب نرم افزار با دستگاه این قسم همیشه باید  OFFباشد در غیر
اینصورت در هر بار تخلیه اطالعات دستگاه باید از  IPاختصاص یافته به
دستگاه م لع شوید.
 IP پیش فرض دستگاه  000.028.0.020می باشد و با پورت  0332با نرم
افزار ارتباب برقرار می کند.
 قسم های  Gatewayو  DNSبرای ارتباب دستگاه با اینترن اس و
نیازی به تن یم کردن ندارد..
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 قسم نمایش در نوار وضعی

نیز جخ نمایش آیکون ارتباب یا عدم

ارتباب بر روی صفحه اصلی دستگاه در قسم گوشه باال سم راس اس
که این قسم بصورت پیش فرض فعال اس .
3-2سریال :تن یمات مربوب به ارتباب از طریق پورت و کابل سریال توسط این
منو انجام می گردد.

333اتصال کامپیوتر :کاربرد این منو کد دادن به دستگاه و گذاشتن پسورد جخ
تخلیه از طریق شبکه اس .

 شناسه دستشاه :می توانید از  0تا  010یک عدد را به دستگاهتان اختصاص
دهید .کاربرد این قسم زمانی اس که شما بیش از یک دستگاه درون
شبکه خود دارید.
 کلید ارتباط :می توانید از این گزینه جخ گذاشتن پسورد برای ارتباب از
طریق شبکه استفاده نمایید .حداکثر کاراکتری که می توانید اختصاص دهید
 2رقم می باشد .با گذاشتن پسورد در این قسم از این به بعد هرگاه
خواستید از طریق شبکه از نرم افزار به دستگاه وصل شوید در قسم رمز
04
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دستگاه درون قسم ارتباب با دستگاه نرم افزار باید همین پسورد وارد شده
را تایپ نمایید.
نکته آنکه گذاشتن عدد ( 2صفر) به معنای عدم وجود پسورد می باشد.
 .4منوی سیستم
کاربرد این منو تن یمات سیستمی دستگاه می باشد.حال مواردی که بیشتر برای
حضور و غیاب مورد استفاده قرار می گیرد را بررسی می نماییم.
این منو دارای زیر منوی های زیر می باشد.

 .431منوی زمان :از این منو جخ تن یم زمان دستگاه استفاده می شود .اگر تاریخ
یا ساع

دستگاه شما اشتباه بود وارد این منو می شوید و در محل های مناسب

ساع و تاریخ صحیح را وارد می نمایید.

 تاریخ به میالدی(یا شمسی) باید باشد.
05
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 به دلیل داشتن باتری داخلی ،تاریخ با خاموش و روشن شدن سیستم و حتی
در برق نبودن دستگاه تغییر نمی کند.
 زمان 24ساعته برای تن یم ساع به صورت 00ساعته یا 00ساعته اس که
به صورت پیش فرض ساع 00ساعته فعال اس .
 فرم

تاریخ برای تن یم کردن نحوه شخیره تاریخ اس

که به صورت پیش

فرض  yy-mm-ddمی باشد.
 نوع تقویم که می تواند شمسی ،میالدی و قمری باشد.
 زمان تغییر ساع

رسمی برای تغییر ساع

دستگاه در زمان هایی که

ساع رسمی کشور عقب جلو می شود به صورت خودکار از این منو می توان
استفاده کرد.
 432حضور:

 فاصله رکورد تکراری(د) :با استفاده از این آیتم مای توانیاد فاصاله ماابین
ثب هر اثر انگش را مشخ

کنیم .عددی که قابل انتخاب اس باه دقیقاه

اس  .مثال اگر عدد  0را درون این آیتم گذاشته و  OKرا بزنید اگار کااربر در
 00:20:20اثر انگش بزند دیگر اثر انگش

او جخ

خروج تا  00:20:20ثب

نخواهد شد هر چند که در این فاصله زمانی چندین بار اثر انگشتش را بر روی
سنسور قرار دهد.
06
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 نمایش عکس کاربر :در هنگام تردد افراد هنگامی که ورود یاا خروجشاان را
به سیستم اعالم می دارند در هنگام پخش صورت عک

کاربر را نیز بار روی

صفحه دستگاه قابل مشاهده می باشد .به صورت پیش فرض این قابلی

فعال

می باشد.
 آالرم رکورد ها :می دانیم که ظرفی رکورد هاای ایان دساتگاه 022هازار
رکورد می باشد.با استفاده از این قسم می توانیم تعیین کنیم از چاه تعاداد
مانده به اتمام این تعداد دستگاه به ما پیغام تذکر اتماام رکاورد هاا دهاد .باه
صورت پیش فرض این عدد بر روی  00می باشد.
 حذف دوره ای رکورد ها :با استفاده از این منو می توانیم به دساتگاه اعاالم
نماییم که هرچند یکبار به صورت اتوماتیک اقدام به حذف کردن رکورد هاای
دستگاه نماید .واحد عددی وارد شده در این مناو روز مای باشاد .باه صاورت
پیش فرض این قابلی غیرفعال می باشد.

 433اثرانشت :

 آستانه تطبیق  :1:1این آیتم باید بر روی  01باشد.
 آستانه تطبیق  :N:1این آیتم باید بر روی  31باشد.
07
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 حساسی

سنسور :دارای سه آیتم کم ،متوسط و زیاد اس و هرچه این
اثرانگش حساسی بیشتری خرج می

آیتم باالتر باشد دستگاه در تشخی
دهد.

 دفعات سعی مجدد  :1:1می توانیم عددی در محدوده  0تا  0به این قسم
اختصاص دهیم .هر عددی که به این گزینه اختصاص داده شد بیانگر تعداد
دفعاتی اس

که هر کاربر می تواند اثر انگش

اشتباه ثب

نماید .به صورت

پیش فرض این آیتم بر روی سه اس .
 الشوریتم اثرانشت  :به صورت پیش فرض این آیتم بر روی Finger
 VX02.2می باشد که آخرین الگوریتم موجود اس .
 تصویر اثر انشت  :تصویر اثر انگش

فرد را در هنگام تعریف کردن یا

ت بیق در لح ه حضور و غیاب را به ما نمایش می دهد .که می توانیم
انتخاب کنیم در کدام حال ها این تصویر نمایش داده شود.
 434بازنتانی :جخ برگرداندن تن یمات به حال اول می توانیم از این گزینه
استفاده نماییم.
توجه  :هرگز بدون هماهنگی بخش فنی از این قسم استفاده نکنید و در صورت
استفاده از این آیتم و ریس کردن دستگاه برای انجام تن یمات الزم با بخش
پشتیبانی تماس بگیرید.

08
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 43.بروز رسانی :نسخه نرم افزاری سیستم عامل شما در صورت وجود فایل
 updateدر حاف ه فلش شما را بروزرسانی می نماید.
 هتدار :به هیچ عنوان از این گزینه استفاده ننمایید .این کار فقط و فقط
توسط بخش فنی شرک فناوری اطالعات فراگستر انجام می گردد .مسئولی
هر گونه  updateغیر مجاز بر عخده کاربر دستگاه اس .

 .شخصی سازی:

 .31رابط کاربری:
 1.0.0پ
عک

زمینه :با استفاده از این منو می توانید پ

زمینه دلخواه خود را از میان

های موجود انتخاب کنید.

 1.0.0زبان :زبان دستگاه از این منو قابل تن یم شدن اس  .شما می توانید دو زبان
فارسی و انگلیسی را برای دستگاه خود استفاده کنید.
 1.0.3قفل کلید تغذیه :اگر این آیتم روشن باشد دکمه پاور دستگاه جخ

خاموش

و روشن کردن غیر فعال می شود و اگر خاموش باشد امکان روشن و خاموش کردن
دستگاه به طور عادی وجود دارد.
09
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 1.0.0زمان خروج از منو :مدت زمان به ثانیه که بعد از سسری شدن آن زمان
دستگاه جخ ایمنی خود به خود از منو خارج می گردد.
 1.0.1مدت بیکار قبل از اسالید :مدت زمانی که طول می کشد محافظ تصویر به
نمایش در آید .این عدد به ثانیه اس .
 1.0.2دوره نمایش اسالید :زمانی که محافظ تصویر به ثانیه ،نمایش داده می شود.
 1.0.3مدت بیکاری قبل از  :sleepمقدار زمان به دقیقه که بعد از آن ال سی دی
دستگاه خاموش می شود .برای روش شدن مجدد ال سی دی کافی اس

یکی از

دکمه های دستگاه را فشار دهیم.
نکته آنکه اگر عدد صفر در ن ر گرفته شود  LCDدستگاه همیشه روشن می ماند.
 1.0.8حال

صفحه اصلی :نوع ساعتی که در صفحه اصلی به نمایش در می آید از

این منو قابل انتخاب اس  2 .حال را می توان از این منو انتخاب کرد.

 .32صدا
تن یمات صدای دستگاه از طریق این منو قابل تن یم شدن اس .

21
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 1.0.0اعالن صوتی :اعالن های صوتی دستگاه از طریق این منو قابل انتخاب اس .
به صورت پیش فرض این گزینه بر روی روشن اس .
 1.0.0اعالن متنی :اعالن های متنی دستگاه از طریق این منو قابل انتخاب اس  .به
صورت پیش فرض این گزینه بر روی روشن اس .
 1.0.3ولوم :مقدار کمی یا زیادی صدای دستگاه از طریق این منو قابل تن یم اس .
این عدد می تواند بین  2تا  022باشد که به صورت پیش فرض بر روی  32قرار
دارد.

 1.3برنامه زنگ
از طریق این منو می توانیم هشدار در ساع خاصی در دستگاه فعال نماییم.

 6مدیری

داده ها

با استفاده از منو می توانیم بر روی داده های دستگاه مدیری داشته باشیم.

20
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 2.0حدف داده ها:

 2.0.0 حذف رکوردها :تمامی رکورد های موجود در دستگاه را پاک می کند.
یادتان باشد بعد از تخلیه دستگاه در هنگام گرفتن گزارشات ماهانه به دلیل
جلوگیری از اتالف وق

و پردازشات اضافی اطالعات رکورد های دستگاه را

پاک نمایید.
نکته آنکه با استفاده از این آیتم می توانیم رکورد ها را به صورت کامل یا از
یک بازه زمانی به قبل حذف کنیم.
 2.0.0 حذف همه داده ها :تمامی موارد در سیستم شما از قبیل افراد و موارد
مربوب به افراد مانند اثر انگش

و یا کارت و غیره ،عک

های حضور و غیاب

و غیره را از دستگاه پاک می نماید.
 2.0.3 حذف رتبه مدیران :رتبه مدیران دستگاه را تبدیل به کاربر عادی می
کند.
22
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 2.0.0 حذف عک

کاربران :عک

های گرفته شده کاربران هنگام تعریف را

از دستگاه حذف می کند.
 2.0.1 حذف پ

زمینه :تصاویر پیش زمینه ( )Backgroundرا می توانید

پاک نمایید.
 2.0.2 حذف محافظ تصویر :محاف ان تصور را از دستگاه حذف می کند.

 2.0پتتیبان گیری از داده ها :با استفاده از این آیتم می توانیم از تمامی
اطالعات دستگاه نسخه پشتیبان تخیه نماییم.

 2.0.0پتتیبان گیری در دستشاه :از تمامی اطالعات دستگاه درون خود حاف ه
دستگاه نسخه پشتیبان تخیه می نماید.
 2.0.0پتتیبان گیری در حافظه جانبی :از تمامی اطالعات دستگاه درون حاف ه
جانبی متصل به دستگاه نسخه پشتیبان تخیه می نماید.

 2.3بازیابی داده ها :با استفاده از این آیتم می توانیم اطالعات دستگاه را که از
آنخا نسخه پشتیبان تخیه کرده ایم درون دستگاه بازیابی نماییم.
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 2.3.0بازیابی از دستشاه :از نسخه پشتیبان اطالعات دستگاه درون خود حاف ه
دستگاه اطالعات را بازیابی می کند.
 2.3.0بازیابی از حافظه جانبی :از نسخه پشتیبان اطالعات دستگاه موجود بر
حاف ه جانبی دستگاه اطالعات را بازیابی می کند.

 .7مدیری

USB

برای مدیری حاف ه  usbاز این آیتم می توانید استفاده کنید.

 731فراخوانی :برای فراخوانی اطالعات از این منو استفاده می شود .مواردی که در
این منو قرار دارند عبارت اس از:

 داده های تردد :آیتمی بسیار پرکاربرد در دستگاه به شمار می رود .هرگاه
که ما بخواهیم اطالعات دستگاه را از طریق فلش بر روی کامسیوتر منتقل
24
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نماییم باید از این منو استفاده کنیم .با زدن دکمه  OKبر روی این آیتم اگر
حاف ه  USBمتصل باشد اطالعات از دستگاه تح
_attlog.dat

دستگاه)

(شماره

به

عنوان فایل
طور

مثال

 2310001308120_attlog.datبر روی فلش متصل شده شخیره می
شود و در نخای پیغام فراخوانی تکمیل به شما نمایش داده می شود.
 داده های کاربران :توسط این آیتم می توانید اطالعات مربوب به افراد
تعریف شده بر روی دستگاه را بر روی فلش قرار دهید .با زدن این دکمه سه
فایل به نام های  template.fp02و  template.fp02.0و user.dat
بر روی فلش ایجاد می شود و در نخای

پیغام فراخوانی تکمیل به نمایش در

می آید.
 عکس کاربران :تصاویر گرفته شده از افراد در هنگام تعریف را درون فولدر
 Photoدر فلش شخیره می نماید.
 پیام کوتاه :این آیتم مربوب به کنترل دسترسی دستگاه اس

و در حضور و

غیاب کاربردی ندارد.

 732بار گزاری :برای فراخوانی اطالعات از این منو استفاده می شود .مواردی که در
این منو قرار دارند عبارت اس از:
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 داده های کاربران :توسط این آیتم می توانید اطالعات مربوب به افراد
تعریف شده بر روی دستگاه را که بر روی فلش شخیره کرده ایم به دستگاه
بازگردانیم .یکی از کاربرد های خوب این آیتم زمانی اس

که ما در مجموعه

چند دستگاه حضور و غیاب داشته باشیم .روی یک دستگاه افراد را تعریف
می کنیم و روی دیگر دستگاه ها این موارد را بازیابی می کنیم تا دیگر نیازی
به تعریف مجدد افراد در دستگاه نباشد.
 عکس کاربران :تصاویر افراد را از فلش به دستگاه بار گزاری می کند.
 پیام کوتاه :پیام های کوتاه شخیره شده بر روی فلش را به دستگاه بر می
گرداند.
 محافظ نمایتشر :می توانیم محافظ تصویر جدیدی را به دستگاه بار گزاری
کنیم.
 پس زمینه :توسط این آیتم می توانیم تصویری به عنوان پ

زمینه دستگاه،

وارد دستگاه خود نماییم.
 733تنظیمات فراخوانی :با استفاده از این آیتم تن یمات اختیاری که مربوب به
فراخوانی دستگاه می باشد را می توانیم تن یم کنیم.

 رمزگزاری رکوردها :با استفاده از این مورد می توانیم فایل رکورد های
فراخوانی شده از دستگاه را رمزنگاری کنیم .این مورد به صورت پیش فرض
خاموش می باشد.
26
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 حذف رکوردها :با استفاده از این آیتم پ

از تخلیه اطالعات دستگاه ،رکورد

های مربوب به تردد افراد به صورت خودکار به وسیله دستگاه حذف می
گردند.
 نوع تقویم که باید بر روی میالدی باشد.

 .8جستجوی رکورد ها :با استفاده از این منو می توانیم رکورد های افراد را درون
دستگاه چک نمایید.

رکورد ها :می توانیم رکورد های افراد را درون دستگاه بررسی نماییم .برای این کار:
 ابتدا شناسه کاربر مورد ن ر خود را وارد می کنیم و سس

کلید  OKرا فشار

می دهیم.
 سس

محدوده زمانی که می خواهیم گزارش گیری کنیم را انتخاب می

نماییم.

 .9پیام کوتاه
این قسم برای حضور و غیاب کاربردی ندارد.
27
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 .11کد کار
این قسم برای حضور و غیاب کاربردی ندارد.

 11عیب یابی :از این منو می توانیم جخ

آزمایش سخ

افزاری دستگاه استفاده

نماییم .وارد این منو که شویم موارد زیر قابل مشاهده اس :

 آزمایش همه :تس

کلی از سیستم از این منو قابل انجام شدن اس  .این

منو از تس صفحه نمایش شروع می شود و نخایتا به آزمایش ساع ختم می
شود.
 آزمایش نمایتشر :از این منو می توانید برای تس
نمایید.
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 آزمایش صدا :از این منو می توانید برای آزمایش صدا های سیستم استفاده
کنید.
 آزمایش کلید ها :کاربرد این منو آزمایش کلید های دستگاه می باشد.
 آزمایش سنسور اثر انشت  :سنسور اثر انگش

از این منو قابل تس

شدن اس .
 آزمایش ساع  :می توانید ساع دستگاه را از این منو آزمایش کنید.

 12اطالعات سیستم :کاربرد این منو چک کردن اطالعات دستگاه می باشد

 1231ظرفی

دستشاه

 کاربر(استفاده/حداکثر)
 کاربر مدیر
 کلمه عبور
 اثرانگش (استفاده/حداکثر)
 کارت(استفاده/حداکثر)
 رکورد(استفاده/حداکثر)
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 1232اطالعات دستشاه
 نام دستگاه
 شماره سریال
 آدرس  MACکارت شبکه
 الگوریتم اثر انگش
 اطالعات پلتفرم
 نسخه MCU
 سازنده
 تاریخ تولید
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