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 یتعال بسمه

 

 

 مقدمه 

 

محصوالت ا ین شرکت ، توجۀ شما را  يمحترم در خریدار يضمن تبریک به حسن سلیقه شما مشتر

امید است با نظرات و . نماید  یم  یراهنمائ ن محصولبهتر از ای  يبهره گیر ی جهتبه نکات

این مرزو بوم  يرازهر چه بهتر به هموطنان و سراف یما را در سرویس ده ، پیشنهادات سازنده خود

.بخشید  يیار

 

 یفراوان از شما مصرف کننده گرام با تشکر                                                 

 

 شرکت طرح و پردازش غدیر                                                        
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 يظاهر يمان

 

 

 
 

 

 نماي ظاهري دستگاه ساعت حضور و غیاب شامل سه قسمت کنید یطور که در شکل باال مشاهده مهمان           

 :می باشد

  

                                                                  :که می تواند هریک از انواع زیر باشد(Reader) کارت خوان )الف      

 )  Barcode Reader(  بارکدکارت خوان  – 1                                

 )Magnetstrip Reader( یکارت خوان مغناطیس - 2                

)Mifareیا   Proximityنوع ( ) Contactless(بدون تماس – 3                

 ) Fingerprint( اثر انگشت – 4                

 

 گرافیکی LCDنمایشگر  )ب 
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  (Keypad)کلیدي 12صفحه کلید  )ج             

 

به توضیحات مختصر زیر توجه فرمایید با اجزاي مذکورجهت آشنایی بیشتر: 

 : reader )(کارت خوان) الف 

یا بدون تماس با نزدیک کردن کارت ) بارکد و مغناطیسی(واندن کارت افراد بصورت کشیدنجهت خ

 .سانتیمتر8هاي بدون تماس درفاصله تا 

 

 reader )( بارکد خوان کارت -1

در این نوع ، کارت بارکد از شکاف کارتخوان با سرعت معمولی دست و بطور یکنواخت کشیده می شود 

 .به نحوي که میله هاي بارکد از مقابل سنسور کارتخوان عبور کند و خوانده شود 

 ) magnet ( یسیکارت خوان مغناط -2

نحوي که با کشیدن یکنواخت و سرعت معمولی دست در این نوع کارتخوان هد کوچکی تعبیه شده ب

 .یدا کند و اطالعات روي آن خوانده شودپ نوار مغناطیسی تیره رنگ روي کارت با هد تماس

 

 

  contact less)(کارت خوان بدون تماس  -3

سانتیمتر  8در فاصله تا  در این نوع ، تنها کافیست کارت خود را مقابل کارتخوان یا برچسب

 .تعبیه شده در کارت ، خوانده شود آي سیهید و اطالعات کارت از قرار د

  (Fingerprint)ماژول اثر انگشت  -4

این نوع در .اثرانگشت ثبت نمائید خواندن  شما می توانید ورود و خروج خود را از طریق  ،در این نوع

reader سپس در .هداري می شودابتدا اطالعات اثر انگشت افراد بصورت الگو در حافظه ماژول نگ

 ،اثر انگشت وي با الگوهاي ذخیره شده مقایسه شده و در صورت یکسان بودن ،هربار مراجعه شخص

  .در رکورد تردد وي ثبت می شودشماره اختصاص داده شده 
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 :روش صحیح قراردادن انگشت روي سنسور

 

 ط سنسور قرار دهید بطوریکه را در وس) و نه نوك انگشت(قسمت نرم و گوشتالوي بند اول انگشت

طرف هم  درجه تغییر زاویه انگشت در دو 45تا . انگشت شما حداکثر سطح پنجره سنسور را بپوشاند

.مشکلی ایجاد نمی کند

 

فقط یک فشار مالیم نیاز است به اندازه اي که یک ورق کاغذ را بین دو انگشت خود قرار می دهید .

.انگشت شما تار و تاریک خواهد شد اگر زیاد فشاربیاورید تصویر اثر

در زمان اسکن، انگشت خود را ثابت نگه دارید. 

 

هاي brandدستگاههاي اثر انگشت شرکت غدیر تاکنون با دو ریدر با  :انواع سنسور اثر انگشت -

اثر 4000اثر انگشت و  700در دو ظرفیت )نوع اول(مختلف ارایه شده اند که نوع قدیمی تر 

تنها یک اثر  IDمشخصه عمده آنها این بود که براي هر . تگاهها استفاده شده اندانگشت در دس

 .در حال حاضر نوع اول تولید نمی شود. انگشت قابل تعریف بود
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در اینجا .اثر انگشت قابل تعریف است  5تا  IDاثر انگشت و براي هر  4545نوع دوم در ظرفیت 

 اثر انگشت نوع دوم بیان می گرددنحوه کارکرد و برخی توضیحات درباره سنسور 

 

 حذف و مدیریت ماژول اثرانگشت, نحوه تعریف 

 

اگر سیستم را براي اولین بار روشن نمائید به دلیل اینکه هنوز هیچ اثرانگشتی در آن تعریف نشده است 

اشد را را نشان میدهد در اینجا بایستی یک کد که میتواند از یک تا هشت رقم ب) ورود کد عبور ( پیغام 

و انگشت مورد نظر را روي سنسور  بزنیدرا ENTER       اجراوارد نمائید و سپس کلید 

توجه نمایید که پس از گرفتن الگوي . و طی دو مرحله دو الگو از انگشت شما گرفته می شودگذاشته 

ي سنسور ظاهر می شود و حتما انگشت خودرا بردارید ومجددا رو "انگشت خود را بردارید"اول پیغام 

پس از چند ثانیه که درصد کیفیت اثرانگشت اسکن شده شما روي صفحه نمایش نمایان شد قرار دهید 

از  (Score)درصورتیکه درصد کیفیت اثر انگشت .می توانید انگشت خود را از روي سنسور بردارید  

ثر انگشت شما هم به اکنون ا .کمتر بود آن را حذف کنید و مجددا اقدام به ثبت اثر انگشت نمایید 70

 .عنوان مدیر سیستم و هم به عنوان کاربر در سیستم ثبت شده است 

 

را وارد کند و  F٣براي ورود به منوي مدیر شخص باید ابتدا کلید  :ورود به منوي مدیر اثر انگشت

 .سپس انگشت مدیر روي سنسور قراگیرد ، در صورت شناسایی مدیر، سیستم واردمنوي مدیر می شود

وارد منوي  F٣در سنسورهاي نوع اول ابتدا اثر انگشت مدیر، شناسایی و سپس با زدن کلید :جه تو

شناسایی می شود و براي ثبت رکورد تردد،  ،همچنین انگشت مدیر فقط به عنوان مدیر.مدیر می شود

 .بایستی انگشت دیگرش را براي تردد معمول ثبت نماید

 

گزینه هاي زیر نشان با "منوي مدیر"روي صفحه نمایش دستگاه بر  ، بعد از شناسائی اثرانگشت مدیر

 :داده می شود 
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 تعریف کاربر جدید -1

بر روي صفحه نمایش  "ورود کد عبور "بر روي صفحه کلید دستگاه پیغام  1با فشار دادن کلید 

نمایان می شود در این قسمت می توانید یک کد از یک رقم تا هشت رقم را که کد شناسائی کاربر 

روشن شدن چراغ را فشار داده و پس از  ENTER   تلقی می شود وارد نمائید سپس کلید 

انگشت خود "، با دیدن پیغام  انگشت مورد نظر را روي اسکنر گذاشته, قرمز اسکنر سنسور اثر انگشت 

و  "ر انگشت ثبت شدثا "تا پیغام کنیدو صبر انگشت خود را برداشته و دوباره بگذارید "را بردارید

اکنون  فحه نمایش نمایان شودنشان داده میشود بر روي ص Scoreکیفیت اثر انگشت را که با عنوان 

 .اثرانگشت کاربر ثبت شده است و میتوانید انگشت خود را بردارید 

الزم به ذکر است که اگر انگشت کسی ثبت نشود یا مشکل داشته باشد سیستم این پیغام را به شما 

 .ثبت اثرانگشت ناموفق : می دهد 
 
 

 
 

 
 

 منوي دوم منوي    اول

 تنظیم سطح امنیتی -5 تعریف کاربر جدید -1

 حذف بانک اطالعاتی -6 حذف کاربر یا مدیر -2

  اثرانگشتهاتعداد -7 تعریف مدیر جدید -3

 تغییر مد کارکرد -8 دیگر تنظیما ت -4
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 :تعریف بیشتر از یک اثرانگشت با یک کد 

را می  1کلید  "منوي مدیر "درت با یک کد ثبت شود اثرانگش واهید براي یک نفر بیشتر از یکاگر بخ

 به عنوان مثال: زنیم و کد مورد نظر را وارد می کنیم که روي صفحه نمایش پیغام زیر نمایان میشود 

1000کد کاربر           

5-1تعداد الگو             

بازگشت) 2ادامه      ) 1

 5خط دوم یعنی اینکه از . ور که مشاهده می کنید خط اول کد شناسائی کاربر را نشان می دهد همانط

نمونه اثر انگشتی که شما می توانید تعریف کنید یک نمونه تعریف شده است و در خط سوم اگر 

ر می یعنی ادامه را فشار می دهید و اگ 1میخواهید اثرنگشتی دیگري را با همان کد تعریف کنید کلید 

 .یعنی برگشت را می زنید  2خواهید انصراف دهید کلید 

را بزنید اسکنر روشن شده و بایستی انگشت دوم را که می خواهید تعریف کنید را  1در صورتیکه کلید 

روي اسکنر قرار دهید الزم به ذکر است که اگر همان انگشت اول خود را بر روي اسکنر قرار دهید با 

اثرانگشت  5به همین ترتیب ما می توانیم . اثرانگشت قبالً ثبت شده است شوید این پیغام مواجه می 

 .را با یک کد تعریف کنیم 

اثر انگشت فقط وفقط باید چهار رقمی باشد و بیش از یک اثر  IDدر سنسور نوع اول کد یا : توجه

 .قابل تعریف نیست IDانگشت براي یک 

 

 حذف اثرانگشتهاي یک کد -2

سپس پیغام ورود کد عبور انتخاب کنید را که حذف کاربر یا مدیر است را  2 گزینه "رمنوي مدی"در 

نمایش داده می شود در این قسمت کد اثرانگشتی را که می خواهید پاك کنید را بوسیله صفحه کلید 

را کد مربوطه حذف شد را میزنیم بعد از اتمام کار دستگاه پیغام  ENTER   وارد کرده و کلید 

 .ما می دهد به ش

 

 تعریف مدیر جدید-3

را که تعریف مدیر جدید  است را فشار می دهیم سپس پیغام ورود کد عبور  3کلید  "منوي مدیر"در 

نمایش داده می شود در این قسمت کد مورد نظر که می خواهید به انگشت مدیر اختصاص دهید را 
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بعد از اثر انگشت مربوطه را بر  را میزنیم ENTER   بوسیله صفحه کلید وارد کرده و کلید 

 .را به شما می دهد مدیر جدید ثبت شد روي اسکنر قرار می دهیم پس از اتمام کار دستگاه پیغام 

 

 دیگر تنظیمات -4

می باشد را فشار می  "دیگر تنظیمات" گزینه را که 4کلید  "مدیر منوي"صفحه دوم  برا ي مشاهده

 .ایش داده می شود دهیم و چهار گزینه دیگر براي ما نم

 

 تنظیم سطح امنیتی  -5

را فشار دهیم چهار گزینه دیگر نمایش داده  4اگر با انگشت مدیر وارد شده و در منوي ظاهر شده کلید 

که تنظیم سطح امنیتی می باشد می توانید حساسیت سنسور اثر  5می شود در این قسمت با زدن کلید 

به صورت پیش فرض سیستم همیشه . م یا زیاد کنید ک 9تا  5انگشت را در یک حد مشخص بین 

عدم "و دقت شناسائی آن بیشتر می شود ولی امکان  است که هرچه بیشتر شود حساسیت 5روي 

 آانتخاب مقدار . نیز افزایش می یابد "شناسایی

 

 .ن به نوع کاربرد بستگی دارد و توسط کارشناس نصب انتخاب می گرددآ

 

 حذف بانک اطالعاتی -6

 .در منوي دوم مدیر کلیه اثرانگشتهاي تعریف شده در دستگاه پاك می شود  6ا زدن کلید ب

انتخاب این گزینه باید با دقت انجام شود چون موجب حذف بانک اثر انگشت شده و مسوولیت : توجه

 .آن بعهده مدیر اثرانگشت هاست

 

 تعداد اثرانگشتها  –

ر دستگاه و تعداد اثرانگشتهاي باقیمانده که می توانید در این قسمت تعداد اثرانگشتهاي ثبت شده د

 .ثبت کنید را به شما نشان می دهد 

 0تا باشد این پارامتر را روي 100اگر تعداد اثرانگشت ها کمتر از  :خواندن سریع 

قرار دهید و در صورت افزایش تعداد اثر انگشتها ، با تغییر این پارامتر ) حالت نرمال(

رعت س)خطاي عدم شناسایی(FRRاي افزایش اندکی در خطاي ان در ازمی تو
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دو تا سه برابر سریعتر  ١ Fast Modeبه عنوان مثال  .را افزایش داد N:١خواندن 

حدود شش تا هفت برابر سریعتر از نرمال است ،  Fast mode ۵از حالت نرمال و 

ط خود دستگاه به طور اتوماتیک توس Fast mode قرار دهید 6اگراین آیتم را روي 

.مطابق جدول زیر تنظیم می شود

 

Fast mode Enrolled Templates 

Normal٩٩~١ 
Fast mode١١٠٠~۴٩٩
Fast mode ٢ ۵٩٩٩~٠٠
Fast mode ١٩٩٩~١٠٠٠ ٣
Fast mode ۴ ٣٩٩٩ ~ ٢٠٠٠ 
Fast mode ۵ ۴٠٠٠~

 

نگشتهاي موجود در بانک آن اثر انگشت با اثر ا ،درحالت پیش فرض هنگام ثبت: ثبت مجدد   

اگر تعداد اثرانگشتهاي بانک زیاد باشد . قبال ثبت شده باشد از ثبت مجددآن جلوگیري می شوداگرمقلیسه می شود 

لذا در اینحالت با تغییر . افراد نیز طوالنی خواهد شدثبت اثر انگشت  زمانزمان مقایسه طوالنی می شود و لذا 

ثبت اثر انگشتها را کاهش داد ولی مدیرباید خود از ثبت مجدد اثرانگشت افراد  می توان زمان "ثبت مجدد"پارامتر

    .جلوگیري کند

 د کارکردوتغییر م –

اگر مد شناسائی . یا بالعکس استفاده می شود "تطبیقمد "به  "مد شناسائی"براي تغییر  گزینهاین 

ر مد تطبیق با کد انتخاب شود انتخاب شود هنگام کارکرد سیستم کد عبور فرد سوال نمی شود و اگ

 . کد عبور فرد سوال می شود F۴هنگام کارکرد سیستم بعد از 

 

 F۴فعال شود کلید    SCANERالزم به ذکر است که در هنگام مد تطبیق با کد براي اینکه : نکته

 F۴اگر سیستم مجهز به سنسوز تشخیص ورود اثرانگشت باشد نیازي به زدن کلید . را می زنیم 

 .یست ن
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اگر دستگاه در مد اسکن اتوماتیک باشد ، سنسور اثر انگشت بطور دایم روشن و آماده اسکن : نکته

 .خواهد بود و با قرار دادن انگشت اقدام به شناسایی اثر انگشت خواهد نمود

 

  LCD )( ش یصفحه نما

م شدت یتنظ توان جهت یشود و م یاستفاده مو پیغامهاي سیستم خ و زمان یش تارینما يبرا

 . شود یاستفاده م  p٣و P٢  يومترهایاز پتانس CONTRAST )( یدرخشندگ

1 ó یم و شدت درخشندگیجهت تنظ Text ومتریپتانس از pچ یک پیشود که توسط  یاستفاده م  ٢

ومتر قرار داده و آن را در جهت عقربه ساعت یپتانس يمغز يرو کوچککوچک با نوك تخت و  یگوشت

 .م یده یر مییتغ

2 ó یم و شدت درخشندگیجهت تنظ LCD  )( Background ومتریپتانس از pیاستفاده م ٣ 

 . میکن یعمل م p٢ومتر یپتانسشود که همانند 

 

  keypad )( د یصفحه کل

 

دستگاه متشکل از کلیدهاي عددي وچهار  دیصفحه کل

بعنوان ورودي سیستم جهت اجراي  کلید تابعی است

بکار می   )یستم کنترل تردددر س(فرامین و رمز عبور

باید رمز عبور را  "منوي فرمان"جهت ورود به . رود

 .بدانید

در دستگاه حضور و  6000پد یک پیش فرض رمز

در دستگاه رستوران  5000و  Clk۶٠٠٠غیاب 

MTT۵و با فشار آن باشد که با وارد کردن  یم ٠٠٠

شود که  یمشاهده م ":فرمان شماره" پیغام شیصفحه نما يبر رو       Enterد یدادن کل

 .ح داده شده استیتوض  نیپائ   در قسمت

در مقابل شماره فرمانهاي ذکر شده دستگاه هایی که این فرمانها در آن قابل اجرا می باشد ذکر : توجه 

 .شده است 
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 :فرمانهاي عملیاتی 

 

 )                       حضور و غیاب و رستوران ( :    1 شماره فرمان

 دیورود زمان جد

:ثانیه از سمت چپ چنین وارد می کنیم 5دقیقه و 20و  1جهت وارد نمودن ساعت  :مثال

012005 
                        )                       حضور و غیاب و رستوران :  (  2 اره فرمانمش

 .رندیگ یم د را هم مانند زمان اعداد پشت سر هم قراریخ  جدید که تاریخ جدیورود تار

       :از سمت چپ چنین وارد می کنیم 20/2/86جهت وارد نمودن تاریخ : مثال

860220 
 

                         )حضور و غیاب و رستوران(  : 3 شماره فرمان

  "جاري سیستمخ یزمان و تار"ش ینما

 

     )حضور و غیاب و رستوران( :  4 شماره فرمان

 .رقم باشد5د که می تواند تا ر داییرا تغ دستگاه پیش فرضتوان رمز  یم  دیر رمز صفحه کلییتغ

 

             )حضور و غیاب( :   5 شماره فرمان

هنگامی که شخص کارت به همراه (ثبت تردد عادي با وارد نمودن شماره کارت  يورود کارت عاد

 )ندارد می تواند مفید باشد

 2147   :مثال

 

             )    و غیاب  حضور: (  6شماره فرمان   

 .با وارد نمودن شماره کارت شخص بطور دستی رکورد مرخصی براي وي ثبت می شود : ورود مرخصی

               ) حضور و غیاب ( :    7 شماره فرمان

می توان بطور دستی شماره کارت فرد را وارد نمود و رکورد ماموریت براي وي :  تیورود کارت مامور

 .دثبت نمو
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 ) رستوران : (  8شماره فرمان 

 .جهت فعال و غیر فعال کردن پرینتر سیستم  رستوران استفاده می شود 

     

 )رستوران : (  9شماره فرمان 

 هنگام درخواست فیش غذا بکار می) 9تا  1اعداد (گزینه انتخاب غذا کردن جهت فعال و غیر فعال

 .رود

 

 )رستوران : (  10شماره فرمان 

 Offline) (و یا غیر مستقیم  Online)(رمان جهت گرفتن فیش غذا به دو صورت مستقیم این ف

 . می باشد

ارتباط ساعت با کامپیوتر دائم می باشد و هر فیش غذا که صادر  pc )   (Onlineدر حالت نیاز به  

 .می شود همان لحظه در کامپیوتر ثبت می گردد

زمانی می باشد که ارتباط ساعت به دالیل خاصی قطع می  pc) ( Offlineدر حالت بدون نیاز به 

امر شود که ما باید ساعت را در این حالت قرار داده تا بتوانیم فیش غذا را دستی تهیه کنیم اگر این 

 .نمایش داده می شود  PCروي صفحه نمایش گزینه عدم ارتباط با صورت نگیرد

 

 )رستوران (  : 11 شماره فرمان

 . بکار می رود 10و  9و   8فرامین   وضعیت ت نمایش این فرمان جه

 

 :فرمانهاي تنظیمات شبکه 

شماره فرامین زیر جهت تنظیمات این ماژول بعد از  LANجهت استفاده از محصوالت داراي ماژول

 .ورود به فرامین کیبردي مورد استفاده قرار می گیرد که فرمت صحیح آن باید رعایت شود

و در صفحه نهائی شماره  Resetبالفاصله بعد از  است LANگاه داراي ماژول دقت شود که اگر دست

 : نسخه برنامه داخلی این ماژول بصورت

LAN: <Vxxxxxx>  
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به نمایش در خواهد آمد و نشان از وجود و سالم بودن کارکرد این ماژول دارد در غیر اینصورت با 

 .ظاهر خواهد شد !NO LAN  MODULE واردکردن هر کدام از این فرمانها پیام

. 

 )حضور و غیاب و رستوران و کنرل تردد (  : 20 شماره فرمان

رقمی  3رنج  4داراي  IPجدید دستگاه بکار می رود و چنانچه مطلعید این  IPاین کد براي ثبت  

رقم  12است که توسط نقطه از همدیگر جدا می شوند ولی چون در صفحه کلید نقطه نداریم باید این 

 .ت سر هم زده شوند پش

١٩٢.١۶٨.١.١:      مثال   ١٩٢١۶٨٠٠١٠٠١ 

 

 )حضور و غیاب و رستوران (  : 21 شماره فرمان

 20داده می شود که ورود اطالعات آن همانند کد  Gatewayمربوط به  IPاین کد براي ثبت  

 .)باشد استفاده می شود Masterاین حالت تنها در موقعی که دستگاه در مود (است

 )حضور و غیاب و رستوران (  : 22 شماره فرمان

برگردانده می شود و  IPدر این حالت کلیه پاسخها به این . مقصد می باشد  IPاین کد براي ثبت  

باشد  Masterاین حالت تنها در موقعی که دستگاه در مود (است 20ورود اطالعات آن همانند کد 

).استفاده می شود

 

 )حضور و غیاب و رستوران (  : 23 شماره فرمان

 .می باشد 20بوده و ورود اطالعات آن همانند کد  Netmaskجهت ثبت  

 

 

 )حضور و غیاب و رستوران (  : 24 شماره فرمان

ورود این . مجاز می باشد 65534تا  00000جهت ثبت شماره پورت دیتا دستگاه بوده و از  

.رقمی باشد 5اطالعات باید بصورت 

 

 )حضور و غیاب و رستوران (   : 25 شماره فرمان
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ورود این . مجاز می باشد 65534تا  00000جهت ثبت شماره پورت دیتاي مقصد بوده و از 

.رقمی باشد 5اطالعات باید بصورت 

 

 )حضور و غیاب و رستوران(  : 26 شماره فرمان

تا  000دار آن از مق. می باشد  Interchacter Delayجهت تنظیم مقدار تاخیر مابین کاراکترها  

.است 005مقدار صحیح آن . می تواند باشد 255

 

 )حضور و غیاب و رستوران (  : 27 شماره فرمان

جهت   0مقدار . می باشد UDP/IPیا  TCP/IPجهت تنظیم نوع پروتکل ارتباطی اعم از  

UDP/IP جهت   1  و مقدارTCP/IP است.

 )حضور و غیاب و رستوران (  : 28 شماره فرمان

جهت  0مقدار .می باشد Slaveیا  Masterبعنوان  LANجهت تنظیم مود کارکرد ماژول  

Slave  جهت  1ومقدارMaster در مود . استSlave  شمارهIP  فرستنده بعد از دریافت

Pocket  حفظ شده و موقع ارسال ، این شماره برايPocket   جاسازي و به آدرس همانIP 

مقصد که براي ماژول تعریف شده مالك عمل قرار می  IPشماره  Masterدر مود . ارسال می شود

.گیرد

 

 )حضور و غیاب و رستوران (  : 29 شماره فرمان

ست ا 30تا  20ا بعبارتی کار با فرامین این کد جهت فعال نمودن مد پذیرش فرمانهاي نرم افزاري ی 

و چشمک زدن یک  sw٢ین و اولین بار پس از روشن نمودن سیستم با یک لحظه شورت کردن دو پ

ظاهر خواهد شد و  Softwary enabledپیغام 29با اجراي فرمان  LED۴و  LED٣درمیان 

.از طریق صفحه کلید وجود خواهد داشت 30تا1ازاین پس امکان تنظیم فرامین 

 

 )حضور و غیاب و رستوران (  : 30 شماره فرمان

ش تعریف شده بوده که بعد از این عمل حتما باید این کد جهت تغییر تمامی تنظیمات به مقدار از پی 

که  30بعد از کد . مجددا سرکشی و مقدار دلخواه را تنظیم نمود 28تا  20نسبت به تنظیمات کدهاي 

Initialization  بوده وDefault Setting می شود مقادیر به اعداد تغییر می کنند :
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Local IP : ١٢٧.٠.٠.١
Local Port : ١٠٠١ 

Destination IP : ١٢٧.٠.٠.٢
Destination Port: ١٠٠١ 
Gateway IP: ١٢٧.٠.٠.١

Netmask : ٠.٠.٠.٠
Transport Protocol: UDP/IP

Routing Mode: Slave 
Maximum Intercharacter Dealy: ١(١٠ms)

 

برخورد نمائید که  !NO LAN MODULEدرحین عملیات تنظیم به پیاماستممکن گاهاً:تذکر

 .انجام پردازشهاي تنظیمی داخلی بوده و الزم است مجددا تنظیم همان کد ادامه یابددر اثر 

 

  CLK۶٠٠٠تعیین نوع پیش فرض رکوردها در :  40شماره فرمان 

 

هرگاه از پیش کارتها یا کلیدهاي عملیاتی . ذخیره می شوند  "عادي"بطور پیش فرض، رکوردها با نوع 

بجاي حالت پیش فرض با نوع دیگري تعیین می  رد ثبت شده رااستفاده می کنید در واقع نوع رکو

 40در حالت اولیه فرمان . کنید و بعد از آن رکوردهاي بعدي دوباره با مقدار پیش فرض ثبت می شوند

با این فرمان می توانید نوع پیش فرض . نشان می دهد "عادي"به معنی "0"نوع پیش فرض را 

تغییر دهید در "21"به 40مثال اگر مقدار پیش فرض را با فرمان بعنوان . رکوردها را تغییر دهید

 .ثبت می شود "مرخصی ساعتی"حالت عادي رکوردهاي شما به صورت 

هدف از افزودن این فرمان اینست که بتوان یک دستگاه را بطور موقت یا دایم براي یک کار خاص 

یا اگر نوع پیش فرض رکوردها . صاص داداستفاده نمود مثال یک دستگاه را فقط براي ماموریت ها اخت

را ثبت می کند ومثال می توان دستگاه دوم را  "ورود افراد"قرار دهیم دستگاه اختصاصا  "4"را روي 

 .تعریف نمود "خروج"براي ثبت 

 

 )حضور و غیاب و رستوران : (  50شماره فرمان 

 .این فرمان جهت ورود کد عبور اثر انگشت تعریف شده می باشد 
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 )حضور و غیاب و رستوران : (  51شماره فرمان 

اگر مد شناسائی انتخاب . این فرمان  براي تغییر مد شناسائی به تطبیق یا بالعکس استفاده می شود 

شود هنگام کارکرد سیستم کد عبور فرد سوال نمی شود و اگر مد تطبیق با کد انتخاب شود هنگام 

 . سوال می شود کد عبور فرد F۴کارکرد سیستم بعد از 

 

 F۴فعال شود کلید    SCANERالزم به ذکر است که در هنگام مد تطبیق با کد براي اینکه : نکته

 F۴تشخیص ورود اثرانگشت باشد نیازي به زدن کلید  راگر سیستم مجهز به سنسو. را می زنیم 

 نیست

 )حضور و غیاب و رستوران : (  52شماره فرمان 

کارتخوان به همراه اثرانگشت باشد در این قسمت می توانید ترکیب کارت و اگر دستگاه داراي ریدر 

 :گزینه می باشد  3این قسمت داراي اثرانگشت را با هم تنظیم کنید 

1.FP در اینحالت زدن کارت اجباري است و شماره کارت بعنوان : و کارت اجباريID  اثر

.نمی شود انگشت تلقی می شود و بدون زدن کارت اثر انگشت پذیرفته

2.FP در این مد شماره کارت زده شده بعنوان : و کارت اختیاريID  کارت تلقی شده و تنها

موجب تسریع عملیات خواندن اثر انگشت می گردد ولی بدون کارت زدن نیز اثر انگشت 

.شناسایی می شود

3.FP در این مد کارت، هویت مستقل دارد و زدن کارت موجب ثبت رکورد تردد : یا کارت

 .ی گرددم

 

 )حضور و غیاب و رستوران و کنترل تردد : (  53شماره فرمان 

در این قسمت می توانید اسکن اتوماتیک اثرانگشت را فعال و غیرفعال کنید اگر فعال باشد وقتی 

انگشت خود را بر روي اسکنر قرار دهید دستگاه اثرانگشت شما را قبول می کند و اگر غیرفعال باشد 

 .را بزنید تا سنسور فعال شود و بعد اثرانگشت خود را بر روي اسکنر قرار دهید  F۴د ابتدا باید کلی

و اثر انگشت مد اسکن اتوماتیک همیشه غیر  Mifareدر دستگاههاي مجهز به کارتخوان : 1توجه

 .فعال است

 .اسکن اتوماتیک در سنسور نوع اول وجود ندارد: 2توجه 

 . .دستگاههاي اثرانگشت قابل اجرا می باشدفقط در  53تا  50فرمان هاي : نکته 
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 90:      شماره فرمان

ا آدرس ساعت وارد یرا به عنوان کد  يعدد 255تا  1ن اعداد ین قسمت بیکه در ا دیورود آدرس جد

  . میکن یم

 

د با یبا یک دستگاه بود آدرس هر دستگاهیش از یها  ب هم که اگر تعداد دستگایاز است بدانین :نکته

توان دو دستگاه را با  یدستگاه ها نم ینصورت در برنامه در قسمت معرفیر ایفرق کند در غ يگرید

 .ف کردیک آدرس تعری

  

 :91شماره فرمان 

 یوتر انتخاب میانتقال اطالعات از ساعت به کامپ يبرا یسرعتن قسمت یکه در ا دیورود سرعت جد

 :ح داده شده است یر توضیم که به شکل زیکن

 

1 ó 38400,  19200,  9600,  4800: و بدون تماس  یسیمغناط, بارکد  يگاه هادست 

2 ó 38400، 9600،19200:و مایفر  شت اثر انگ يدستگاه ها 

 38400فقط : LAN )( دستگاه هاي تحت شبکه 

 

 )رستوران : (  92شماره فرمان 

 :شود که عبارتند از جهت تغییر نوع پرینتري می باشد که جهت صادر کردن فیش غذا  استفاده می

1- Ithaca        2 ó Citizen     3 ó LQ       4 ó star 

 

  93:     شماره فرمان

 .باشد  یر  میباشد که به شکل ز یر نوع ارتباط میین فرمان جهت تغیا

 

Rsجهت ارتباط کوتاه که مسافت آن طبق استاندارد  :٢٣٢RS  متر 15تا  ٢٣٢

 .باشد یم
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Rs۴مبدل  کیتواند همراه  یمتر م 1200بلند که تا  جهت ارتباط :٢٢RSبه  ٢٣٢RS۴٢٢ 

 . ارتباط گرفت

Modem: انتقال اطالعات بصورت مودمی براي مسافتهاي بعید. 

LAN:  ارتباط از طریق شبکهLAN 

 )حضور و غیاب و رستوران و کنترل تردد (  : 98شماره فرمان 

اشد اگر دستگاه داراي ریدر مایفر باشد این گزینه این فرمان جهت انتخاب پورت جانبی دستگاه می ب

 تنظیم شود در غیر اینصورت بر روي  TTLباید بر روي 

            RSتنظیم می شود  ٢٣٢. 

 : پیش کارتهاي ساعت

این پیش کارتها در ساعت حضوروغیاب تعریف می شوند و براي اثر گذاري یا عالمت گذاري روي  

عالوه براین می توان تا چهار پیش کارت را . استفاده قرار می گیرد رکوردهاي حضوروغیاب مورد

البته براي دستگاههاي اثر .(نیز تعریف نمود (F۴~F١)بااستفاده از کلیدهاي تابعی روي دستگاه 

 )براي کار با اثر انگشت استفاده شده است F۴وF٣انگشت از 

شماره پیش 

 کارت
 توضیحات وظیفه

  خیر موجه تا 1

  ل موجهتعجی 2

  اضافه کاري موجه 3

 بودن رکورد "ورودي"تاکید بر ورود 4

 بودن رکورد "خروجی"تاکید بر خروج 5

بواسطه این پیش کارت رکوردي ثبت  نمایش آخرین تردد 6

 .نمی گردد

  مرخصی ساعتی بدون حقوق 11

  مرخصی ساعتی بدون حقوق 12

  مرخصی ساعتی بدون حقوق 13

  بدون حقوقمرخصی ساعتی  14

  مرخصی ساعتی بدون حقوق 15
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  مرخصی ساعتی استحقاقی 21

  مرخصی ساعتی استعالجی 22

  مرخصی ساعتی با حقوق 23

  مرخصی ساعتی با حقوق 24

  مرخصی ساعتی با حقوق 25

  اضافه کاري ممتد 28

  مرخصی روزانه بی حقوق 31

  مرخصی روزانه بی حقوق 33

  ی حقوقمرخصی روزانه ب 34

  مرخصی روزانه بی حقوق 35

  مرخصی روزانه استحقاقی 41

  مرخصی روزانه استعالجی 42

  مرخصی روزانه با حقوق 43

  مرخصی روزانه با حقوق 44

  مرخصی روزانه با حقوق 45

  کار خارج اداره 50

  ماموریت ساعتی 51

  ماموریت ساعتی 52

  ماموریت ساعتی 53

  اعتیماموریت س 54

  ماموریت ساعتی 55

  ماموریت روزانه 61

  ماموریت روزانه 62

  ماموریت روزانه 63

  ماموریت روزانه 64

  ماموریت روزانه 65

  ماموریت شبانه روزي 71
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  ماموریت شبانه روزي 72

  ماموریت شبانه روزي 73

  ماموریت شبانه روزي 74

  ماموریت شبانه روزي 75

  رویستاخیر س 81

  تاخیر سرویس 82

  تاخیر سرویس 83

  تاخیر سرویس 84
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به علت اینکه برخی سرویسهاي پیش کارت در سازمانها خود به چند نوع تقسیم بندي می شود :  توجه

از درون برخی از پیش کارتهاي فوق الذکر بصورت تکراري دیده میشوند که می تواند برحسب نی

 .سازمانی تعریف و استفاده شوند

 

 قه ارتباط با دستگاه هایطر
 

RS٢٣٢کامپیوتر بطریقه نحوه اتصال سیستم ساعت به 

 

  5    ين هایپ به ترتیب به ساعت RJ۴۵کانکتور 7   و  6  و  5    ين هایپ  RS٢٣٢  در ارتباط

 . شود یوتر اتصال داده میپشت  کامپ   2   و   3  و 

 .شوند یم کوتاه گر اتصالیکدیبا   8  و  7  با هم و نیز     6 و   4 و   1 ين هایپ  :نکته
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                   . است  1اولین شیار سمت چپ شماره ,  اگر شاسی سوکت به طرف پایین باشد :  توضیح 
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 یگر اتصال داده میکدیماده به   25  کانکتور    20 و  8  ,   6و     5  و  4   ين هایپ    :نکته

 .شوند

 RS۴٢٢ قهیوتر به طریستم ساعت به کامپینحوه اتصال س
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نري  پین9 کانکتور 5تا  1به پین هاي  زیر ساعت RJ۴۵ 5تا  1پین هاي RS۴٢٢در ارتباط 

 BOX 2 )( و از تقویت کننده ارتباطی . اتصال داده می شود )    (BOXتقویت کننده ارتباطی

 به پین هاي 7و3,

که نحوه اتصاالت به صورت ذیل نمایش .ماده پشت کامپیوتر اتصال داده شودپین  9کانکتور  5و2,3

 .داده شده است

 

و  RS۴٢٢اعم از  یشود در هر نوع ارتباط یوتر اتصال داده میکه به پشت کامپ ين ماده ایپ 9: نکته

RSکوتاه شود اتصال ،باهم هم 8و7گر و یکدیبا   6و4,1 ين هاید پیبا  یو مودم ٢٣٢. 

 

RS۴از ساعت به  ٢٢BOX      ارتباطی 
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 BOX ارتباطی به کامپیوتر 
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 ق دو مودمیاز طر ستم ساعت ینحوه اتصال س
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ک تفاوت کوچک وجود دارد که یباشد به جزء  یم RS٢٣٢مانند نوع ارتباط  قایدق یدر ارتباط مودم

 .ش داده شده استیل نمایدر شکل ذ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

RJ  ۴۵پین نري25مودم   عتسا 

 2 به 6

 3 به 7

 7 به 5
 اتصال 5و4 

 اتصال 20و8و  6

BOX پین نري 9مودم   ارتباطی 

 6 به 2

 7 به 3

7 
 

 اتصال کوتاه  5و4

 کوتاه اتصال 20و8و6 

 کوتاه لاتصا 6و  5 به

RJ ۴۵ پین ماده9مودم   ساعت 

 2 به 6

 3 به 7
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 غام ها و اخطارهایپ

 

 خطا در خواندن کارت  – 1

ش ینکه کارت مشکل داشته باشد نمایا اینکشد  یا به درستکه پرسنل کارت خود ر یغام در زمانین پیا

 .شود یداده م

 

 دسترسیخطا در کد  – 2

دستگاه فعال باشد ، دستگاه هنگام خواندن کارت کد ) کد گروهی کارت(اگر پارامترکد دسترسی

دسترسی کارت را با کدهاي تعریف شده در حافظه خود مقایسه می کند چنانچه کد دسترسی کارت 

چنانچه نیازي به فعال بودن این پارامتر ندارید از طریق .یف نشده باشد پیغام مذکور داده می شودتعر

 ..نرم افزار سیستم آن را غیر فعال سازید

 

 تکراريکارت  – 3

 5 به  5
 اتصال کوتاه  8و7

 اتصال کوتاه 6و4و1

BOX پین نري 25مودم   ارتباطی 

 3 به 2

 2 به 3

7 
 

اتصال کوتاه   5و4

 اتصال کوتاه 20و8و6

 7 به
 

اتصال کوتاه   5و4

 اتصال کوتاه 20و8و6



 

-29-

کارت "بعد از زدن کارت تا یک دقیقه، دستگاه از پذیرش کارت مذکور خودداري نموده و  پیغام 

.می دهد "تکراري

 ر مجاز یغ کارت  – 4

کارت غیر "در این صورت شخص با زدن کارت پیغام . تا ده شماره کارت را می توان غیر مجاز کرد

 .را مشاهده می کند "مجاز

) Buffer Full(حافظه پر شده است  – 5

بافر ذخیره رکورد افراد در دستگاه پر شده باشد و جایی براي ثبت رکورد دستگاه که  یغام در زمانین پیا

در اینصورت باید . د نداشته باشد ظاهر خواهد شدو از پذیرش کارت جدید جلوگیري خواهد نمودوجو

 .اطالعات دستگاه جمع آوري شود

 

 Error Pointers )( نتریپو یختگیبهم ر – 6

در صورت مشاهده این پیغام ابتدا اطالعات دستگاه را بازیابی نموده وسپس دستگاه را از طریق نرم 

 .پیکربندي نماییدافزار سیستم 

 

) Clock Error( اشکال در زمان  – 7

از لحاظ مقدار )  Real Time Error( ستم یزمان س شود که  یش داده مینما یغام هنگامین پیا

د اقدام به ین حالت بایباشد خارج شده است که در ا یا ساعت استاندارد میخ یتار يکه برا یارقام

 .ستم ساعت نمودید سیصفحه کل 2و 1ن یق فرامیا از طریو    pcق ین زمان از طریح ایتصح

 

 ) NVR  )NVR Errorاشکال در  – 8

راد داشته یا اینشده افت ی NVRپ  یستم چیکار س يشود که در ابتدا یمشاهده م یغام هنگامین پیا

 .رات ارجاع کندیر به بخش تعمیتعم يستم را براید سین اخطار مشاهده شد بایکه ا یزمان. باشد 

 

 ) Version Error( ندارد ینسخه همخوان – 9

نا   يپرام با نسخه هایض ایافته باشد که عموما بعد از تعویر ییپرام تغیکه نسخه ا یغام هنگامین پیا

ه صورت نگرفته باشد ظاهر یاول یپرام عمل مقدار دهیض ایمتفاوت که بعد از تعو يخ هایو با تار مهمنا
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سپس از نشده نمود و  ياطالعات جمع آور يد اقدام به جمع آوریبان اشکال یجهت رفع ا. گردد یم

 .طریق نرم افزار سیستم اقدام به پیکر بندي دستگاه نمایید

  

 

 ) RAM ACCUR TEST( تست صحت حافظه  – 10

کند و البته  یم یستم ظاهر شده و بانک به بانک صحت حافظه را بررسیکارکرد س يغام در ابتداین پیا

 7تا  0د که عبارت از یبانکها را تست نما ید تمامیدهد و البته با یز نشان میمربوطه را ن شماره بانک

 یرا م)) اشکال در حافظه (( گر ادامه نداده و اخطار یمشاهده شود د یاشکال یچنانچه در بانک.هستند

 .دهد

 

 "رت اجباريکااثر انگشت و "هرگاه در سیستم کارت و اثر انگشت مد  : الزام به زدن کارت-11

را صادر خواهد  "الزام به زدن کارت"انتخاب شده باشد سیستم اثر انگشت تنها را نمی پذیرد و پیغام

 .نمود

 

12-Short Mode : جهت ارتباط مستقیم با بانک اثر انگشتها توسط نرم افزار سیستم ، دستگاه

تا از فعالیت عادي خارج شده و در این حالت موق Short Modeمجهز به سنسور اثر انگشت وارد مد 

 .اتمام کار دستگاه بطور اتوماتیک ریست شده و فعالیت عادي خود را از سر می گیردپس از. خواهد شد

هرگاه این پیغام را مشاهده نمودید دستگاه را یکبار روشن و سپس خاموش : FPعدم ارتباط با -13

 .یدچنانچه برطرف نشد با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیر. نمایید

چنانچه محدوده مجازشماره کارت ها براي دستگاه تعریف شده باشد و کارتی : خارج از محدوده -14

خارج از محدوده تعریف شده خوانده شود سیستم از پذیرش آن جلوگیري کرده و پیغام فوق صادر 

 .براي تنظیم محدوده کارتها به راهنماي نرم افزار سیستم مراجعه نمایید.خواهد شد

 

این پیغام زمانی رخ می دهد که کارت در خارج از محدوده زمانی تعریف  :رویس خارج از زمانس-15

براي تنظیم . شده دستگاه خوانده شود و سیستم از پذیرش کارت در آن زمان خودداري خواهد کرد

 .محدوده زمانی به راهنماي نرم افزار سیستم مراجعه نمایید
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عبور و یا کارت ویا یکی از این دو در سیستم کنترل تردد تعریف چنانچه شماره رمز  :ورود ممنوع-16

 .نشده باشد پیغام مذکور نمایش داده می شود از ورود فرد جلوگیري می شود

سیستم را خاموش وسپس روشن نمایید ودر صورت عدم رفع اشکال با : توقف در کار سیستم-17

 .بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرید

 


