عنوان مستند:
آموزش کار با دستگاه AC7000

نسخه 1.0

آموزش کار با دستگاه

سمت :کارشناس فنی

تهیه کننده مستند :میالد جنگی بجستانی
ویراستار:
تایید کنندگان:
تاریخ 18 :خرداد 1394
شماره سریال:

ب

AC7000

AC7000

آموزش کار با دستگاه

فهرست مطالب
 ت............................................................................................................. فهرست مطالب
1 ....................................................................................................... AC7000 منوی دستگاه
1 .............................................................................................................. :User منوی-1
1 ............................................................................................................... :Add-1-1
2 .............................................................................................. :(Admin) تعریف مدیرارشد
4 ........................................................................................................ :Network منوی-2
4 .................................................................................................... :Application منوی-3
5 ......................................................................................................... :System  منوی-4
5 .......................................................................................................... :System -1-4
5 ........................................................................................................... :Finger -2-4
5 .............................................................................................................. :Face -3-4
5 ............................................................................................................. :Auth -4-4
5 ....................................................................................................... :Date/Time-5-4
6 ......................................................................................................... :Database-6-4
6 ........................................................................................................ :Terminal منوی-5
6 ............................................................................................................:Sound -1-5
6 ............................................................................................................ :Option-2-5
7 .............................................................................................................. :Input-3-5
7 ............................................................................................................ : Lock -4-5
7 ............................................................................................. : External Device -5-5
7 ........................................................................................................ : Display  منوی-6
ت

AC7000

آموزش کار با دستگاه

7 .......................................................................................................... : Theme -1-6
8 ........................................................................................................... :Camera-2-6
8 ........................................................................................................ :Language-3-6
8 .......................................................................................................... : Option -4-6
8 ..................................................................................... : Message Display Time-5-6
8 .............................................................................................................. : Info منوی-7
8 .............................................................................................................: SDCard -8

ث

آموزش کار با دستگاه

AC7000

منوی دستگاه AC7000
را لمس نمایید  .منوی دستگاه دارای 8

برای رفتن به منوی مدیریت دستگاه  AC7000آیکون
زیرمنوی اﺻﻠی به شرح زیر میﺒاشد :
User (1
Network (٢
Application (٣
System )۴
Terminal )۵
Display)6
Info)7
SDCard )8

-1منوی :User
برای اﺿافه،ﺣﺬف،ویرایﺶ ونمایﺶ اﻃالﻋات ﭘرسنﻞ که شامﻞ چهره ،اﺛرانگﺸت ،کارت ،رمﺰ میﺒاشد ،از این
منواستﻔاده میﺸود.

:Add-1-1
برای اﺿافه کردن ﭘرسنﻞ در دستگاه ،ابتدا این کﻠید را زده و سﭙس شناسه ﭘرسنﻞ را وارد کنید و کﻠید  okرا
بﺰنید .برای تﻐییر شماره ﭘیﺶ فرض ازکﻠید  backاستﻔاده کنید .
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شکﻞ -1اﺿﻔه کردن کاربر

تعریف مدیرارشد ):(Admin
ﭘس از ﺛﺒت چهره ،اﺛر انگﺸت ،کارت یا ﭘسوورد برای کاربر و تعیین روش شناسایی آن باید مﺸخص شود که
شخص تعریف شده مدیر ترمینال است یا نه .در ﺻورت مدیر بودن کاربر مانند تصویر فوق گﺰینه را از روی User

به  Adminتﻐییر دهید و در ﺻورت مدیر نﺒودن کاربر بر روی گﺰینه  Userبمانید.
نﻜته :ﭘس از تعریف مدیر ارشد در سخت افﺰار ،ﺣتما باید مدیر ارشد در نرم افﺰار نیﺰ تعریف شود .

-1-1-1گزینه :Name
میتوانید نام کاربر را بوسیﻠه این گﺰینه وارد نمایید.

-٢-1-1گزینه : Password
برای ﺛﺒت ﭘرسنﻞ با رمﺰ ،بعد اززدن کﻠید  ، Passwordرمﺰ را وارد کرده و کﻠید  okرا بﺰنید و دوباره رمﺰ را وارد
کرده  ok ،کرده وسﭙس کﻠید  Saveرا بﺰنید.
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-٣-1-1گزینه :Card
جهت ﺛﺒت ﭘرسنﻞ با کارت ،بعد از زدن کﻠید  ، Cardکارت شخص را به کارتخوان دستگاه نﺰدیﻚ کنید و ﭘس از
تایید دستگاه کﻠید ذخیره را بﺰنید.

-۴-1-1گزینه :Fingerprint
جهت ﺛﺒت اﺛرانگﺸت ﭘرسنﻞ،این کﻠید را زده وسﭙس انگﺸت مورد نﻈررا روی سنسور ﻗرار دهید ،انگﺸت رابرداشته
ومجددا روی سنسور ﻗرار دهید  ،در ﺻورت تایید دستگاه  ،مکﺚ کنید تا منوی اﺻﻠی بیاید ،در ﺻورت نیاز دوباره
کﻠید ﺛﺒت اﺛرانگﺸت را بﺰنید وﻋمﻠیات فوق را برای انگﺸتهای دیگر( ﺣداکثر تا  5اﺛرانگﺸت ) تکرار کنید و درنهایت
کﻠید ذخیره را بﺰنید.
نﻜته :تمام گﺰینه های ﺛﺒت اﺛر انگﺸت  ،کارت  ،رمﺰ و چهره را میتوان برای یﻚ کاربر ،به دنﺒال هم انجام داد و
در نهایت کﻠید ذخیره را زد.

-۵-1-1گزینه :Face
برای ﺛﺒت چهره ﭘرسنﻞ از این گﺰینه استﻔاده میﺸود ،ﭘس از زدن این گﺰینه ﺻﻔحه دیگری نمایان میﺸود که
توﺻیه میگردد از گﺰینه  Regular Registrationاستﻔاده کنید.

-6-1-1گزینه :Auth Type
در این ﻗسمت میتوان تعیین کرد که ﭘرسنﻞ موردنﻈر با کدام آیتم ﺛﺒت تردد کند ،بطورمثال فﻘﻂ اﺛرانگﺸت،
کارت و اﺛرانگﺸت  ،رمﺰ و اﺛرانگﺸت یا  ...و نیﺰمیتوان دراین ﻗسمت ﭘرسنﻞ مورد نﻈر را ﻏیرفعال کرد.
نﻜته :اگرشخصی فﻘﻂ با اﺛرانگﺸت یا فﻘﻂ با کارت یا فﻘﻂ با رمﺰ تعریف شود  ،دیگر نیازی به تنﻈیم نوع تاییدیه
ندارید.
نﻜته :ﭘس ازاﺿافه کردن ﭘرسنﻞ درسخت افﺰار  AC7000این اﻃالﻋات ﺣتما باید توسﻂ نرم افﺰار  UNISدریافت
گردد  .درﺻورتیکه نرم افﺰار  UNISرا ندارید ،ﺣتما این اﻃالﻋات را توسﻂ  USBدریافت کنید .
 الزم به ذکر است ﭘس از انجام تعریف کاربر ﺣتما گﺰینه  Saveرا بﺰنید.
:Delete-٢-1
جهت ﺣﺬف ﭘرسنﻞ این کﻠید را زده ،شناسه شخص را وارد کرده و تایید کنید.
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:Modify-٣-1
جهت ویرایﺶ اﻃالﻋات کاربر این کﻠید را زده  ،شناسه شخص را وارد کرده و تﻐییرات الزم را انجام دهید .
نﻜته :درﺻورتیکه درسخت افﺰار  AC7000ﻋمﻠیات ﺣﺬف یا ویرایﺶ بر روی کاربران انجام شود  ،ﭘس از ﺣﺬف یا
ویرایﺶ کاربران  ،ﺣتما باید اﻃالﻋات ﻗدیمی کاربران را ازنرم افﺰارﺣﺬف کرده ومجددا اﻃالﻋات جدید را توسﻂ نرم
افﺰار  UNISدریافت کنید.
( این ﻋمﻞ به منﻈوریکسان سازی اﻃالﻋات سخت افﺰار و اﻃالﻋات نرم افﺰارﺣتما باید انجام شود) .
:View-۴-1
جهت رویت اﻃالﻋات کاربران موجود در سخت افﺰار از این گﺰینه استﻔاده کنید .
:Delete All-۵-1
جهت ﺣﺬف تمامی ﭘرسنﻞ ﺛﺒت شده بر روی دستگاه میتوانید از این کﻠید استﻔاده نمایید.

-٢منوی :Network
به دو ﺻورت  Static IPو  DHCPمی توان تنﻈیمات شﺒکه دستگاه را انجام داد .
در ﻗسمت  Terminal IP Addressباید آدرس آی ﭘی در نﻈر گرفته شده برای دستگاه  AC7000را وارد کرد.
در ﻗسمت  Server IP Addressباید آدرس آی ﭘی سرور را وارد کرد (.منﻈوراز سرور کامﭙیوتری است که نرم افﺰار
 UNISبصورت  Server Modeروی آن نصب شده است Subnet Mask ) .و  Gatewayرا نیﺰ ﺣتما باید تنﻈیم کرد.
 Portدستگاه باید همیﺸه  987٠باشد.
 ، Terminal IDهمان شماره شناسه دستگاه میﺒاشد که از  1تا  99999999ﻗابﻞ تنﻈیم است.

-٣منوی :Application
تنﻈیمات این منو توسﻂ شرکت ﻃﻠوع ﭘردیس انجام میگردد  .در ﺻورت ﻋدم آگاهی نسﺒت به این ﻗسمت تنﻈیمات
ﭘیﺶ فرض شرکت ﻃﻠوع ﭘردیس را تﻐییر ندهید.
در منوی  2 Applicationگﺰینه اﺻﻠی  Applicationو  Function keyوجود دارد .

در تب  Applicationشما میتوانید نوع کاربری سیستم را تعیین کنید.
میتوانید در بخﺶ  Time Scheduleبرای هر یﻚ از کﻠید توابع برنامه زمانی را از  ٠٠:٠٠تا  23:59تنﻈیم کرد.
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توجه :در ﺻورتی که نیاز دارید کاربری تا یﻚ فاﺻﻠه زمانی تردد آن ﺛﺒت نگردد در بخﺶ  Blocking Timeزمان
آن را بر ﺣسب ﺛانیه تنﻈیم نمایید.
تب  Function keyبه منﻈور فعال و ﻏیرفعال کردن کﻠیدهای توابع استﻔاده میﺸود.

 -۴منوی :System
این منو دارای چند زیرمنو به شرح زیر میﺒاشد :
:System -1-۴
در ﻗسمت  User ID Lengthمیتوان ﻃول شناسه کاربر را از  2تا  8رﻗم تعیین کرد .و در ﻗسمت
 Authenticationﭘروتکﻞ دستگاه تنﻈیم میﺸود که در مدل  AC7000فﻘﻂ از ﻃریق نرم افﺰار ﻗابﻞ
تﻐییر میﺒاشد.
:Finger -٢-۴
در این ﻗسمت میتوان سطﺢ تﺸخیص اﺛرانگﺸت را تﻐییر داد .
بطور ﭘیﺶ فرض سطﺢ تﺸخیص  1:Nﻋدد  5و سطﺢ تﺸخیص  1:1ﻋدد  4میﺒاشد که بهتراست آنرا تﻐییر ندهیم.
:Face -٣-۴
در زیرمنوی  Matching Levelمیﺰان ﺣساسیت ودﻗت در هنگام ﺛﺒت چهره ﻗابﻞ تنﻈیم است.
در زیر منوی  Face Recognitionتنﻈیمات مربوط به تﺸخیص چهره است که توﺻیه میﺸود آنرا تﻐییر ندهید.
در زیر منوی  Camera Angleمیتوانید زاویه دوربین را تﻐییر دهید.
:Auth -۴-۴
:Date/Time-۵-۴
برای تنﻈیم تاریخ و زمان از این کﻠیداستﻔاده میﺸود .
نﻜته :اگردستگاه  AC7000ازﻃریق شﺒکه به سرور (کامﭙیوتری که نرم افﺰار  UNISبه ﺻورت  Server Modeروی
آن نصب شده است ) متصﻞ باشد  ،تاریخ و زمان سخت افﺰار بصورت خودکارتوسﻂ سرور تنﻈیم میﺸود  ،در نتیجه
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ﺻحت تاریخ و زمان سرور الﺰامی است .

:Database-6-۴
: Delete All User-1-۵-۴
با زدن این کﻠید تمام کاربران موجود در دستگاه ﺣﺬف میﺸوند.

:Delete Setting -٢-۵-۴
با زدن این کﻠید تمام تنﻈیماتی که درسخت افﺰار انجام داده اید  ،به ﭘیﺶ فرض کارخانه برمیگردد .

:Delete Log -٣-۵-۴
بازدن این کﻠید  ،تمام ترددهای ﺛﺒت شده در دستگاه ﺣﺬف میﺸود .

: Delete Image Log-۴-۵-۴
با زدن این کﻠید  ،تمام ﻋکسهای ﺛﺒت شده در دستگاه ﺣﺬف میﺸود .

:Factory init -۵-۵-۴
با زدن این کﻠید  ،اﻃالﻋات تمام کاربران و ترددها و ﻋکسها ﺣﺬف شده و تنﻈیمات دستگاه به ﭘیﺶ فرض کارخانه
برمیگردد.

-۵منوی :Terminal
:Sound -1-۵
در ﻗسمت  Voice Volumeﺻدای دستگاه را میتوانید تﻐییر دهید و در ﻗسمت  Beeper Volumeمیﺰان ﺻدای
هﺸداری دستگاه ﻗابﻞ تﻐییر است.
:Option-٢-۵
تنﻈیمات این منو توسﻂ شرکت ﻃﻠوع ﭘردیس انجام میگردد  .در ﺻورت ﻋدم آگاهی نسﺒت به این ﻗسمت تنﻈیمات
ﭘیﺶ فرض شرکت ﻃﻠوع ﭘردیس را تﻐییر ندهید.
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در بخﺶ  Read Card numberشما میتوانید با نﺰدیﻚ کردن کارت ،شماره سریال کارت را مﺸاهده کنید و در
ﻗسمت  ، Card formatفرمت خواندن سریال کارت را تعیین میکنید.
اگر گﺰینه "  "Lock Terminalرا انتخاب کنید دستگاه ﻗﻔﻞ میﺸود و در ﺻورت داشتن  Adminروی دستگاه،
فﻘﻂ ایﺸان میتوانند ترمینال را به ﺣالت ﻋادی برگردانند .الﺒته ﻗﻔﻞ وباز کردن ترمینال به هر دو ﺻورت سخت
افﺰاری و نرم افﺰاری انجام میﺸود.

:Input-٣-۵
تنضیمات مربوط به مانیتورینگ ورودی های دستگاه در این بخﺶ انجام میگیرد.
با فعال کردن گﺰینه  Tamper Alarmوﻗتی دستگاه ازمحﻞ نصب یا از فﻠﺰ نگهدارنده اش جدا شود ،دستگاه
آالرم میدهد .

در گﺰینه  Warn door openدر ﺻورتی که شما از مانیتورینگ دستگاه استﻔاده نمایید و درب بیﺸتر از زمان
تنﻈیم شده باز بماند آالرم میدهد.
: Lock -۴-۵
در این گﺰینه میتوان تنﻈیمات مربوط به رله های دستگاه و زمان رله ها را انجام داد.
نﻜته :زمان رله ها برﺣسب میﻠی ﺛانیه تنﻈیم میﺸود.
: External Device -۵-۵
در ﺻورت ارتﺒاط ترمینال با دستگاه خارجی دیگر از این منو استﻔاده میﺸود .الزم به ذکر است بدون هماهنگی با
کارشناسان شرکت ﻃﻠوع ایده ﭘردیس هیچ کدام از گﺰینه ها را تﻐییر ندهید.
تنﻈیمات ﭘورت های  Wiegand Input ،Wiegand Output ،RS485 ،RS232در این منو ﻗرار دارد.

 -6منوی : Display
: Theme -1-6
در این ﻗسمت میتوان تصویر زمینه ﺻﻔحه نمایﺶ دستگاه را تﻐییر داد.
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:Camera-٢-6
دوربین دستگاه را میتوان برای کاربران تایید شده و تایید نﺸده فعال کرد.
نﻜته :انتخابهای نمایﺶ را روی ﻋکس جاری تنﻈیم کنید .
نﻜته :بسته به نور محیﻂ گﺰینه روشنایی از  1تا  12٠ﻗابﻞ تنﻈیم است .
:Language-٣-6
برای تﻐییر زبان سخت افﺰار از این گﺰینه استﻔاده میﺸود .
: Option -۴-6
در ﻗسمت  Screen Saverزمان محافظ نمایﺸگر ﻗابﻞ تنﻈیم میﺒاشد و در ﻗسمت  Display Optionمعین میکنیم
که در هنگام شناسایی کاربر چه متنی بر روی ﺻﻔحه نمایان گردد.
: Message Display Time-۵-6
در این منو میتوانید مدت زمان نمایﺶ ﭘیام را بر روی نمایﺸگر دستگاه تنﻈیم کنید.

-7منوی : Info
اﻃالﻋات مربوط به سیستم و درگاه و شﺒکه و کاربران و اﻃالﻋات ترددها و ﻋکسها دراین ﻗسمت ﻗابﻞ مﺸاهده
میﺒاشد .

: SDCard -8
اگر ارتﺒاط دستگاه  AC7000از ﻃریق شﺒکه مﻘدور نﺒاشد ،میتوان توسﻂ ﭘورت  SDCardدستگاه ،اﻃالﻋات
کاربران و ترددها را روی فﻠﺶ ذخیره نمود.
ازﻃریق گﺰینه  Database Exportمیتوان اﻃالﻋات کاربران و ترددها راروی  SDCardذخیره کرد و از ﻃریق
 Database Importمیتوان اﻃالﻋات کاربران را از ﻃریق فﻠﺶ بر روی دستگاه  AC7000انتﻘال داد .
الزم به ذکر است که میتوان اﺿافه کردن تصویر ﭘس زمینه و تعویض  Firmwareرا از این ﻃریق انجام داد .
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