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مشخصات کلی دستگاه کـه بـر روي جعبـه آن     خوش آمدید. S200به آموزش دستگاه 
  بدون فوت وقت به سراغ آموزش این دستگاه می رویم. نوشته شده است. بنابراین

، دستگاه به صورت خودکار در پشت دستگاه به درگاه مورد نظر در ابتدا با وصل کردن آداپتور
  .شودروشن می 

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 جهـت خـاموش و روشـن     ن دستگاهیک دکمه مجزا در ای
را چنـد   Powerجهت این امر بایـد دکمـه مربـوط بـه     ) 8(د.راستفاده ک از آن کردن دستگاه

 8باید یک بار دکمـه  دستگاه ثانیه گرفته تا دستگاه خاموش شود و جهت روشن کردن دوباره 
  را فشار دهید.

دستگاه انجام دهید ایـن اسـت کـه افـرادي کـه قـرار اسـت در         اولین کاري که باید در
  دستگاه حضور و غیاب بشوند را به دستگاه معرفی نمایید.

  انجام این کار باید وارد منو شوید. براي 

وارد منـو دسـتگاه   تـا  را بزنیـد   MENUدستگاه باید دکمـه   نبراي وارد شدن به منو ای
یـتم  آ منـو  شـدن بـه   وارد با را فشار دهید. ESCدکمه کافی است و براي بازگشت از منو شویم 

هایی را مشاهده می کنید که ما موارد مهمتر را در ادامه به شما کاربران عزیز توضـیح خـواهیم   
   داد.
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  مدیریت کاربر- 1

وارد  OKدر درون دستگاه است. با زدن دکمه آنها  حذفو کاربرد این منو، تعریف افراد جدید 
  این منو می شویم.

  مواردي که در این منو قابل مشاهده است عبارت است از:

 ثبت کاربر •

 ثبت مدیر •

  حذف •

الحی که در اینجا قابل توضیح است، تفاوت بین کاربر و مدیر می باشد. کـاربران  طاولین اص
ب مـی  فقط توانایی ثبت حضور و غیاب در دستگاه را دارند ولی مدیران عالوه بـر حضـور و غیـا   

  توانند به منو دستگاه نیز دسترسی داشته باشند. 

بنابراین چنانچه یک نفر را به عنوان مدیر درون دستگاه معرفی نماییم از این به بعد جهـت  
  خواهد بود. حضور مدیر الزامیورود به منو دستگاه حتما 

  

مـی   OKجدید در دستگاه مـی باشـد. بـا فشـردن دکمـه       کاربربراي تعریف  ثبت کاربر
حال مراحلی که باید طـی مـی شـود تـا یـک فـرد درون       توانید وارد قسمت تعریف افراد شویم.

  دستگاه معرفی گردد را توضیح می دهیم.

   .با وارد شدن به قسمت ثبت کاربر دو مورد پیش چشممان مشاهده می شود

توانیم شخص مورد نظر را از طریق کارت بـه   در این قسمت ما می :(کارت) RFIDثبت  •
وید. حـال  وارد ایـن قسـمت شـ    okبه این ترتیب که با زدن دکمـه   نیم.شناسابدستگاه 

را به شما نشان می دهد. شناسه براي ما بسیار حائز اهمیـت   شناسه جدیددستگاه یک 
نرم افزار باید فرد را با آن کد درون  هاست. چون در واقع این شناسه همان کدي است ک

بنابراین دقت نمایید براي هر کارت چـه شناسـه اي بـه     حضور غیاب نیز معرفی نماییم.
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دستگاه از شما درخواست می کند که که کـارتی   ،با تایید شناسه آن اختصاص داده ایم.
موجـود در کـارت   ID را که می خواهید به آن شناسه اختصاص دهیـد را ارائـه نماییـد.    

ن کـد بـراي   آو ذخیره کردن  okبعد ما با بازدن دکمه  .شود میتوسط دستگاه خوانده 
تـوان در   هر کارت را می نکته:(.توانیم فرد را در دستگاه تعریف کنیم میفرد مورد نظر 

دستگاه تنها براي یک کد استفاده کرد در صورت استفاده براي دو کد متفاوت دسـتگاه  
 .)دهد به ما پیغام خطا می

تـوانیم فـرد مـورد نظـر را از طریـق کلمـه        ایـن قسـمت مـا مـی    در  ثبت کلمه عبور : •
شناسه   okبا زدن دکمه به دستگاه معرفی کنیم به این ترتیب که ) password(عبور

غییـر  تآنـرا  تـوانیم   می    شود ولی ما نیز  ورده میآفرد به طور خودکار توسط دستگاه 
زنیم و تکـرار کلمـه    را می okکلمه عبور را زده و باز را فشار داده  okبعد دکمه  دهیم.

بـه ایـن ترتیـب     .کنیممی نرا تایید آ  okتوسط دکمه  مجدداو  وارد می نماییمعبور را 
جهت  .تواند توسط کلمه عبور خود حضور وغیاب خور را ثبت کند شخص مورد نظر می

کلمـه عبـور    دهد سـپس  فشار میرا  okابتدا کد(شناسه)خود را زده بعد دکمه  این امر
 آن را تایید نماید.  okو با دکمه  وارد کردهرا د خو

 ثبت مدیر

قسـمت  تفاوت کـه در   نیا تمامی موارد گفته شده در ثبت کاربر و مدیر یکسان است با
را انتخـاب   مـدیر و (مدیر) را داریم که بایـد   (ثبت کاربر) ،گزینه هاي (سرپرست) مدیر ما تایید

گزینـه   منويکنیم چون در صورت انتخاب سایر موارد ما امکان دسترسی به گزینه پیشرفته در 
خواهیم داد. در مجموع سطح دسترسی مدیر از بقیه سـطح دسترسـی هـا بـاالتر     ها را از دست 

  است.

 .در مورد این گزینه در قسمت گزینه ها توضیحات کامل داده خواهد شد

  حذف:

توان براي حذف کاربران تعریف شده در دستگاه استفاده نمـود بـه ایـن     می این آیتماز 
در اینجا دستگاه چند بـار از مـا   فشار می دهیم. را   okبعد دکمه  ترتیب که کد شخص را زده 



 
 ٢٠٠ Sآموزش دستگاه حضور و غیاب مدل  -شرکت فناوری اطالعات فراگستر 

٥ 
 

 اینکـار را انجـام مـی    ok پرسد که این کاربر حذف شود که ما با چند بار زدن دکمه  سوال می
است که مدیران تعریف شده در سیستم را  نمـی تـوان بـا اسـتفاده از     . نکته قابل ذکر آن دهیم

  این آیتم حذف کرد. 

 گزینه هامنوي 

ـ  گزینه هاي مختلفی رو با مابیشتر مربوط به تنظیمات دستگاه است. قسمت  این رو ه ب
  .دهیم نها را در اینجا برایتان توضیح میآهستیم که 

 گزینه هاي سیستم •

 powerمدیریت  •

 ارتباط گزینه هاي •

 logگزینه هاي  •

 آزمایش اتوماتیک •

  

  گزینه هاي سیستم:

و... را  فرمت تـاریخ دستگاه،  زبان ،تنظیمات مربوط به زمان توانیم در این قسمت ما می
یرات مورد نظر یرا زده تغ okبه این ترتیب که بر روي هر کدام از این موارد دکمه  هیم.تغییر د

  می کنیم.را اعمال 

شما می توانید تاریخ و ساعت دسـتگاه خـود را تنظـیم کنیـد.      زمان –تاریخ  در قسمت
نکته قابل ذکر آنکه تاریخ به میالدي می باشد. چنانچه شما تاریخ و زمان را تنظیم نمایید دیگر 

  با خاموش و روشن شدن سیستم تاریخ از بین نخواهد رفت.  

نمایید. اگـر زبـان دسـتگاه را    در قسمت زبان می توانید زبان نوشتاري دستگاه را تنظیم 
  تغییر دهید حتما براي اعمال تغییرات دستگاه را باید یک بار خاموش و روشن کنید.

Fmt  فرمت تاریخ را مشخص می کند که باید همیشهYY-MM-DD .باشد  
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موارد مربوط به صفحه نمایش است کـه سـعی نماییـد تنظیمـات پـیش       DLSTقسمت 
  فرض آن را تغییر ندهید.

ایـن   .ن صـحبت کـردیم  آکه قبال در مورد می رسیم  گزینه پیشرفتهو نهایتا به قسمت 
  گزینه شامل مواردي از جمله:

  .گرداند که تنظیمات دستگاه را به حالت اولیه باز می بازیابی گزینه - 1
تـوان پـاك    که توسط این گزینه رکورد هاي موجود در دستگاه را مـی  attlogsحذف  - 2

با زدن این دکمه تمامی رکوردهـا از اولـین روز تـا االن حـذف      دکرد (توجه داشته باشی
. نکته دیگر قابل ذکر آن است که سعی کنید هـر بـار اطالعـات دسـتگاه را     خواهد شد)

  تخلیه می کنید این عمل را حتما انجام دهید. علت این کار را می تـوان درون دفترچـه   
 حضور و غیاب مطالعه نمایید.نرم افزار 

توان تمامی اطالعـات و افـراد تعریـف شـده را      در این قسمت می : طالعاتحذف همه ا - 3
چ کاربر و رکوردي تبـدیل  اولیه یعنی بدون هیحذف کرد به نوعی که دستگاه به صورت 

 خواهد شد.

: با زدن این گزینه تمامی کسانی را که به عنوان مدیر تعریف کرده ایم را  حذف مدیران - 4
 .یل کنیمتوانیم به کاربر عادي تبد می

را  حضـور و غیـاب در دسـتگاه   توان صداي دستگاه  هنگـام   : با زدن این گزینه میصدا - 5
روشن یا خاموش کرد به این ترتیب که موقع ثبت ورود وخروج دستگاه بـه شـما کلمـه    

 .متشکرم را بگوید یا خیر

6- Work code:  با زدن دکمهok توان سه نوع حالت مختلف را موقع بر روي این گزینه می 
به این ترتیب که فرد موقع ورود و خروج گروه کـاري خـود   . زدن ورود و خروج انتخاب کرد

ر اسـت  تـ دهـیم به  ولی چون مـا اینکـار را درون نـرم افـزار انجـام مـی       نیز انتخاب کند. را
   .قرار دهیم no تنظیمات مربوط به گروه کاري را در حالت

 .یدها را خاموش یا روشن کردکل بوق توان صداي توسط این گزینه می :صداي کلید - 7

در موقـع زدن ورود   هتوان حجـم صـداي دسـتگا    توسط این گزینه نیز می :تنظیم ولوم - 8
 د.وخروج تغییر دا
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  :powerمدیریت منوي 

دسـتگاه را انجـام دهـیم. از     powerتوانیم تنظیمات مربـوط بـه    می در این قسمت ما
تـوان بـه روشـن یـا خـاموش شـدن        جمله مواردي که در این قسمت قابل تنظیم می باشد می

مـه  ککصفحه نمایش در صورت عدم کار با دستگاه یا امکان خـاموش کـردن دسـتگاه توسـط د    
power .می توان اشاره کرد  

  گزینه هاي ارتباط:

دستگاه جهـت تخلیـه اطالعـات    توانیم تنظیمات مربوط به شبکه  در این قسمت ما می
  منو قابل تنظیم است عبارت است از:دستگاه را انجام داد. مواردي که در این 

1-:Baud Rate    در این قسمت تنظیمات مربوط به تخلیه اطالعات از طریق پورت سـریال را
(توجـه  . قـرار دارد  115200توان انجام داد که این قسمت به صورت پیش فرض در حالـت   می

انجـام  نسبت بـه شـبکه   داشته باشید که تخلیه اطالعات توسط پورت سریال با سرعت کمتري 
  شود) می

دهـیم کـه در مجموعـه از بـیش از یـک       ما این قسمت را زمانی تغییر مـی  :شماره دستگاه -2
تـوان   با تغییر دادن ایـن کـد مـی    کنیم و استفاده میدرون شبکه خود  و غیاب دستگاه حضور

  .اطالعات را در نرم افزار حضور وغیاب با همان شماره دستگاه تخلیه کرد

قرار دارد و براي تنظیم سرعت تخلیـه   auto: به صورت پیش فرض در حالت رعت شبکهس -3
  .شود این قسمت استفاده میطریق شبکه اطالعات از 

4- IP Addr: توان تنظیمات مربوط به  در این گزینه میIP ایـن   .را انجـام داد  دستگاه شبکه)
دستگاه را تغییر  IP توانیم ما میباشد) در اینجا  مستقل می  IP Addressدستگاه داراي یک 

در صـورتی کـه تنهـا یـک      .با شبکه موجـود در محـل شـرکت قـرار داد     rangeداده ودر یک 
شـبکه  ظیمـات  نتوانید ت د مییخواهید مستقیم به این کامپیوتر وصل شو کامپیوتر دارید و می

پـیش فـرض دسـتگاه     IP. نکتـه قابـل ذکـر آن اسـت کـه      سیستم را با دستگاه تنظـیم کنیـد  
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 192,168,1,1کامپیوتر خود را براي مثـال   IPمی باشد. پس کافی است که  192,168,1,201
  قرار دهیم. توضیحات بیشتر را می توانید در دفترچه مربوط به نرم افزار مطالعه نمایید.

قـراردارد کـه    255,255,255,0نت ماسک نیز به صورت پیش فرض در حالـت   :نت ماسک ـ5
جهانی به این ترتیـب تنظـیم شـده اسـت.     ن وجود ندارد چون طبق استاندارد آبه تغییر  نیازي

شبکه شما نیز بستگی دارد کـه در ایـن مـورد مـی توانیـد بـه        IPالبته این مقدار به تنظیمات 
  متخصص شبکه خود مراجعه نمایید.

مرکـزي   کـه اگـر در شـبکه خـود از سـویچ     شـود   می شبکه:که مربوط به تنظیمات  درگاه -6
آن را در این قسمت وارد نمایید. بـراي توضـیحات بیشـتر بـه متخصـص       IPاستفاده می کنید 

  شبکه خود مراجعه نمایید.

کـه   از طریـق شـبکه مـی باشـد     که مربوط به تنظیمات برقراري ارتباط بـا دسـتگاه   :تاترن -7
چنانچه ایـن گزینـه فعـال نباشـد امکـان اتصـال از طریـق شـبکه بـراي شـما فـراهم نخواهـد             

  باشد. بلهشد.بنابراین بررسی نمایید این گزینه بر روي 

8-RS232: یمات مربوط به تخلیه از طریق پورت سریال ظتنRS232 باشد که بـه صـورت    می
ق این پورت اطالعـات را تخلیـه   . بنابراین چنانچه بخواهید از طریباشد پیش فرض خاموش می

  نمایید باید این گزینه بر روي بله باشد. 

9-RS485یمات مربوط به تخلیه از طریق پورت سریال ظ: تنRS485 باشد که بـه صـورت    می
بنابراین چنانچه بخواهید از طریق این پورت اطالعـات را تخلیـه    .باشد پیش فرض خاموش می

  نمایید باید این گزینه بر روي بله باشد.

موقع تخلیه اطالعـات در نـرم    رمز عبورتوان براي ایجاد یک  گزینه میاین از  کلید ارتباط:-10
ر قسمت کلمه عبـور  د (در نرم افزار) به این ترتیب که زمان اتصال به دستگاه .افزار استفاده کرد

در صورتی که کد را وارد  ن کد را وارد کرد وآدر صورتی که اینجا کدي گذاشته شده باشد باید 
نکتـه مهـم    .) روبرو خوهیم شـد 6یا اشتباه وارد کنیم با پیغام(خطا در برقراري ارتباط= نکنیم و

صفر) می باشد و (0قابل ذکر آن است که به صورت پیشفرض مقدار کلید ارتباط درون دستگاه 
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. بنـابراین اگـر بـر روي ارتبـاط     وجود نداردمنظور آن است که هیچ رمزي براي تخلیه اطالعات 
خود رمز گذاشته باشید و زمانی بخواهید آن رمز را بردارید کافی اسـت مقـدار کلیـد ارتبـاط را     

  بگذاریم. صفر

  logگزینه هاي 

درون دستگاه توسط این گزینه قابـل  مابین ثبت هر رکورد حداقل زمان  زمان فیمابین: •
عددي که درون این مربع قرار می گیرد به دقیقه است. مثال اگر عـدد   تنظیم می باشد.

بزنـد   کارت خـود را  12:01:01را بزنید اگر کاربر در  OKرا درون این آیتم گذاشته و  1
اصـله  ثبت نخواهد شد هر چنـد در ایـن ف   12:02:01دیگر اثر انگشت او جهت خروج تا 

 قرار دهد. نزدیک دستگاهرا بر  کارت خود زمانی چندین بار 

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

رد هاي جدید اقدام بـه  نکته: با به پایان رسیدن ظرفیت ذخیره رکورد ها دستگاه براي ثبت رکو
  .می کند FIFOپاك کردن رکورد هاي قبلی به روش 

  آزمایش اتوماتیک

از این منو می توانیم جهت آزمایش سخت افزاري دستگاه استفاده نماییم. وارد این منو که 
  .شویم موارد زیر قابل مشاهده است

تست کلی از سیستم از این منو قابل انجام شدن است. این منو از تست  آزمایش کلی: •
 می شود و نهایتا به آزمایش ساعت ختم می شود.      صفحه نمایش شروع 

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

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

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

اطالعات دستگاه از جمله رکورد هاي حضور و  (دانلود)کاربرد این منو جهت تخلیه
و دیگر موارد از طریق اطالعات کاربران و همچنین آپلود اطالعات کاربران  غیاب،

  می باشد.حافظه فلش 

که پس از اتصال فلش مموري توسط کابل رابط  این منو شامل موارد زیر می باشد
  :می توانید از آیتم هاي آن استفاده کنید

 Attlogدانلود  •
  دانلود کاربر •
 آپلود کاربر •

  
 در صورت تمایل به تخلیه اطالعات آیتمی بسیار پرکاربرد:  Attlogدانلود 

در دستگاه به شمار می رود.  از طریق فلش مموري ورود و خروج کاربران
دستگاه را از طریق ورود و خروج کاربران در هرگاه که ما بخواهیم اطالعات 

فلش بر روي کامپیوتر منتقل نماییم باید از این منو استفاده کنیم. با زدن 
متصل باشد اطالعات از  USBبر روي این آیتم اگر حافظه  OKدکمه 

بر روي فلش متصل شده ذخیره  attlog.dat_1وان فایل دستگاه تحت عن
 می شود و در نهایت پیغام فراخوانی تکمیل به شما نمایش داده می شود.

  
از این آیتم زمانی استفاده می شود که شما بیش از یک دستگاه :  دانلود کاربر

در یک محل داشته باشید و بخواهید کل کاربرانی که در این دستگاه تعریف 
کرده اید با همان مشخصات در دستگاه دیگر نیز تعریف کنید که با وجود این 

ست امکان نیاز به تعریف مجدد کاربران در دستگاه دیگر نیست فقط کافی ا
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شامل توسط این آیتم اطالعات مربوط به افراد تعریف شده بر روي دستگاه 
آپلود  و سپس از طریق آیتم را بر روي فلش قرار دهیدکد کاربر و کد کارت 

 در دستگاه دیگر کلیه اطالعات را به دستگاه دیگر منتقل کنید. کاربر

و  template.fp10با زدن این دکمه سه فایل به نام هاي 
template.fp10,1  وuser.dat  بر روي فلش ایجاد می شود و در نهایت

 پیغام فراخوانی تکمیل به نمایش در می آید.

  
: اطالعات کاربران کپی شده از دستگاه دیگر را که در مرحله قبل  آپلود کاربر

  توضیح دادیم به این دستگاه انتقال می دهد.
  

  اطالعات سیستم

 مربوط به حافظه دستگاه را مشاهده کرد مواردي از قبیل:توان جزییات  از این قسمت می

 تعداد کاربر •

 )attlogتعداد رکوردهاي موجود( •

 تعداد مدیران تعریف شده در دستگاه •

• S logs 
 اطالعات فضاي خالی دستگاه •

  ن نام دستگاهآنسخه نرم افزاري دستگاه سازنده اطالعات مربوط به  •

  

  .باشد کاربران تعریف شده در دستگاه می: نشان دهنده تعداد تعداد کاربر

  .نشان دهنده تعداد ورود وخروجهاي ثبت شده در نرم افزار است تعداد رکوردها:

  .است درون دستگاه نشان دهنده تعداد مدیر تعریف شده تعداد مدیران تعریف شده:
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  .دهد میزان باقی مانده از حافظه دستگاه را نشان می اطالعات فضاي خالی:

که شما در این قسمت  ن و نام دستگاه:آاطالعات مربوط به نسخه نرم افزاري دستگاه سازنده 
  ا در مورد دستگاه خود داشته باشید.توانید اطالعات کاملتري ر می

  

  


