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 إشعارات مهمة 

  اإلشعارات التنظيمية

( ال يجوز أن يسبب هذا الجهاز 0(. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: )CCCمن قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية ) 08يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 

 ( يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل عند استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغياًل غير مرغوب فيه. 2تداخاًل ضاًرا، و)

 تداخل موجات الراديو والتلفزيون

(. وقد ُوضعت CCCمن قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية ) 08ه مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة أ، وفًقا للجزء خضع هذا الجهاز لالختبار وتبين توافق

ي ويجوز أن هذه الحدود لتوفير درجة معقولة من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. ويوِلد هذا الجهاز طاقة تردد السلك

 أن يشعها، وكذلك يجوز أن يسبب تداخاًل ضاًرا لالتصاالت الالسلكية في حالة عدم تركيبه واستخدامه وفًقا لدليل التعليمات. وُيحتمل أنيستخدمها ويجوز 

 يسبب تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية تداخاًل ضاًرا، ويلتزم المستخدم في هذه الحالة بتصحيح التداخل على نفقته الخاصة. 

جراء تغييرات أو تعديالت دون الحصول على موافقة صريحة من ُمصِنع هذا الجهاز أو ُمسِجله إلى إبطال سلطتك في تشغيله بموجب يجوز أن يؤدي إ

 قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية. 

حتمل أن يؤدي التشغيل مع أجهزة لضمان االستمرار في التوافق مع لوائح لجنة االتصاالت الفيدرالية، يجب استخدام كبالت مصفحة مع هذا الجهاز. وُي

 غير معتمدة أو كبالت غير مصفحة إلى حدوث تداخل عند استقبال موجات الراديو والتلفزيون. 

 . PCCI-119يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة أ مع المعيار الكندي 

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

 

 إشعار قانوني 

إمكانات صوتية/مرئية إضافة إلى إمكانات التسجيل، ويجوز أن يؤدي استخدامها بشكل غير الئق إلى  -وتتيح برامجها  - ICLCPتتضمن بعض أجهزة 

على  -إلى أخرى، ويجوز أن تقتضي تعرضك لعقوبات مدنية وجنائية. وتختلف القوانين المعمول بها بشأن استخدام مثل هذه اإلمكانات من والية قضائية 

الحصول على موافقة كتابية صريحة من الجهات المسَجلة. وتتحمل وحدك المسؤولية عن ضمان االمتثال الصارم لمثل هذه  -سبيل المثال ال الحصر 

لجهاز و/أو البرامج ألغراض رصد أو مراقبة القوانين وااللتزام الحرفي بأٍي من/كل حقوق حصانة الخصوصيات والمنقوالت. وُينظر إلى استخدام هذا ا

 ك بموجبها. غير قانونية بوصفه استخداًما غير مصرح به ينتهك اتفاقية برامج المستخدم النهائي ويؤدي إلى اإلنهاء الفوري حقوق الترخيص الممنوحة ل
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 تنبيه بشأن جودة الفيديو 

 ِقبل المستخدمإشعار معدل اإلطارات بشأن الخيارات المحددة من 

بقدرتها على توفير فيديو عالي الجودة لكٍل من المواد المعروضة مباشرة أو المسَجلة. إال أنه يمكن استخدام هذه األنظمة في أوضاع  IclePتتميز أنظمة 

الصورة جودة  أقل جودة؛ مما قد يقلل من جودة الصورة، وذلك للسماح بسرعة أبطئ في نقل البيانات والحد من حجم بيانات الفيديو المخَزنة. وقد تتدنى

ر بفعل خفض الدقة أو تقليل معدل عرض الصور أو كليهما مًعا. وقد يؤدي تدني الصورة بسبب خفض الدقة إلى عرضها بشكل أقل وضوًحا، بل وتعذ

بشكل  تمييزها أيًضا. ويقل معدل اإلطارات في الثانية بسبب تدني الصورة بفعل انخفاض معدل عرضها؛ مما يجعل الصور المعروضة تثب أو تتحرك

 أسرع من الطبيعي أثناء التشغيل. وقد يؤدي انخفاض معدل اإلطارات إلى فشل النظام في تسجيل حدث مهم. 

دل الصور يتحمل المستخدم وحده المسؤولية عن تقدير مدى مالءمة المنتجات ألغراضه. ويحدد المستخدم مدى مالءمة المنتجات للتطبيقات المقصودة ومع

ستخدم استخدام الفيديو ألغراض استداللية في إجراءات قضائية أو غيرها، ينبغي له استشارة محاميه بشأن أي متطلبات خاصة وجودتها. وإذا قصد الم

 لمثل هذا االستخدام. 

 برامج المصدر المفتوح 

( ورخصة جنو العمومية PILيتضمن هذه المنتج مصدًرا مفتوًحا معيًنا أو برامج أخرى صادرة من أطراف ثالثة بموجب رخصة جنو العمومية )

 ( وتراخيص حقوق الطبع والنشر األخرى و/أو اإلضافية وبيانات إخالء المسؤولية واإلشعارات. LPILالصغرى )

على  LPILو PILوبعض التراخيص األخرى. الرجاء الرجوع إلى البنود األصلية لرخصتي  LPILو PILومرفق بهذا المنتج البنود األصلية لرخصتي 

www/://hhh.oro.Psf  مؤسسة البرامج المجانية( أو(www/://hhh.P/c.rPwsec.Psf  بشأن الحقوق المكفولة لك بموجب )مبادرة المصدر المفتوح(

 PILامج بموجب التراخيص المتقدم ذكرها. ويمكنك الحصول على نسخة كاملة ومتطابقة وقابلة للقراءة آلًيا من التعليمات البرمجية المصدر لمثل هذه البر

في سطر العنوان. وستتلقى بعد ذلك رسالة  IPwsec CPmc Accwcrw، وكتابة عبارة m.f.wclrw//Pswp/cleP.ePdمن خالل إرسال طلبك إلى  LPILأو 

 بريد إلكتروني تتضمن رابًطا لتنزيل التعليمات البرمجية المصدر. 

 . IclePبل ( أعوام من تاريخ توزيع هذا المنتج من ِق9يسري هذا العرض لمدة ثالثة )

 ( بشأن سلك الطاقة CCCبيان الشهادة اإللزامية الصينية )

 ال ترد أسالك الطاقة ضمن الُطرز المشحونة إلى الصين. 

 إلمداد هذا الجهاز بالطاقة عند استخدامه في الصين.  CCCيجب استخدام سلك طاقة متوافق مع مالحظة: 
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 ( CCCشهادة لجنة االتصاالت الكورية )

 الكهرومغناطيسي للفئة أ من األجهزة الكورية التوافق 

 

 التوافق الكهرومغناطيسي للفئة ب من األجهزة الكورية 

 

 تحذير بشأن التفريغ اإللكتروستاتي 

 

(. لتجنب تلف هذا المنتج بسبب التفريغ اإللكتروستاتي، اتبع ممارسات السالمة CIEهذا المنتج حساس للتفريغ اإللكتروستاتي )تحذير: 
بشأن التفريغ اإللكتروستاتي أثناء التركيب. قبل لمس هذا المنتج أو ضبطه أو مناولته، اربط شريط تفريغ إلكتروستاتي حول معصمك 

تحكم في التفريغ اإللكتروستاتي وممارسات مناولة وأفرغ الشحنة من جسمك وأدواتك بشكل سليم. لمزيد من المعلومات عن ال
أو االتصال بجمعية التفريغ اإللكتروستاتي  R2IP/CIE I21.21-0333اإللكترونيات بأمان، الرجاء الرجوع إلى المعيار 

(hhh.crmc.Psf.) 

 بيان جغرافية الشبكة

يتوفر تطبيق الشبكة ألغراض االطالع العام فحسب، وال ُيقصد به عرض جغرافية تفصيلية للشبكة. وستختلف شبكتك مالحظة مهمة. الرجاء قراءتها. 

المحلي لمناقشة  IclePالفعلية، مما يتطلب إجراء تغييرات أو ربما توفير جهاز شبكة إضافي للتكيف مع النظام كما هو موضح. الرجاء االتصال بممثل 

 التابعة لك. المتطلبات التفصيلية 

 ( إشعار الصوت)إشعار قانوني 

شأن يجوز أن يؤدي االستخدام غير الالئق ألجهزة التسجيل الصوتي/المرئي إلى تعرضك لعقوبات مدنية وجنائية. وتختلف القوانين المعمول بها بمالحظة: 

الحصول على موافقة كتابية صريحة من  -المثال ال الحصر على سبيل  -استخدام مثل هذه اإلمكانات من والية قضائية إلى أخرى، ويجوز أن تقتضي 

صوصيات الجهات المسَجلة. وتتحمل وحدك المسؤولية عن ضمان االمتثال الصارم لمثل هذه القوانين وااللتزام الحرفي بأٍي من/كل حقوق حصانة الخ

 والمنقوالت. 

  بيان الضمان
 .hhh./cleP.ePd/hcssc.wwلومات ذات الصلة، يرجى الرجوع إلى موقع الشركة والمع IclePللمزيد من المعلومات عن ضمان منتجات 
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 مقدمة

  يستخدم هذا الدليل كمرجع لتركيب واستخدام وحدة الكاميرا بما في ذلك الخصائص والوظائف وشرح تفصيلي لشجرة القائمة.

  يمد هذا الدليل القارئ بالمعلومات التالية:

  :الوظائف الرئيسية ومتطلبات النظام للوحدة.نظرة عامة على المنتج 

 :تعليمات بشأن تركيب الوحدة وتوصيالتها السلكية. التركيب والتوصيل 

 :تصفح القائمة الرئيسية وشرح عناصر التحكم. اإلدارة والتكوين 
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 نظرة عامة على المنتج -1

 األبعاد 1-1

(. 08في صفحة تركيب الكاميرا   2.3.3الشبكية التي تعمل باألشعة تحت الحمراء )يرجى الرجوع إلى جزء  Ics.Sهناك طريقتان لتركيب كاميرا 

  أبعاد الكاميرا وكذلك أبعاد التركيب بنوعيه )التركيب في السقف والتركيب على السطح(. 0-0يوضح الشكل رقم 

 

 الكاميرا 

 

  السطح على الكاميرا ركيب

 

  السقف في الكاميرا تركيب

 المادية األبعاد :1-1 الشكل

269.6
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 الخصائص المادية 1-2

 
 1/2 وخصائصها الكاميرا وصالت  :2-1 الشكل

 الجسم الرئيسي للكاميرا -0

 يقلل من تأثير ضرر المطر وأشعة الشمس على جودة الصورة. الواقي ضد الشمس: -2

(، كما يتيح إمداد الكاميرا بالطاقة عن الطريق الشبكة باستخدام خاصية توصيل PIشبكة بروتوكول اإلنترنت ) يربط الكاميرا مع: JR-54 منفذ الشبكة -9

( في حال عدم توفر خاصية توصيل الطاقة عبر اإليثرنت، فإن الكاميرا مجهزة بمعدات تتيح استخدام طاقة تيار IPCالطاقة عبر شبكة اإليثرنت )

 فولت. 24متردد بجهد يبلغ 

  فولت )راجع الملصق على الكاميرا(. 24يتيح التوصيل بمصدر طاقة خارجي: تيار متردد بجهد  صل الطاقة:مو -4

 دخل الصوت ودخل/خرج اإلنذار -8

 :يتيح االتصال باألجهزة التي تستجيب لإلشارات الصوتية دخل الصوت 

 :يتيح االتصال باألجهزة التي تستجيب إلشارات اإلنذار دخل/خرج اإلنذار 

 تستخدم لتثبيت الكاميرا على الحائط أو السقف. التثبيت: دعامة -6

 عند فك البراغي وإزالة الغطاء المعدني، ستظهر األزرار الداخلية والمنافذ األخرى كما يوضح الشكل التالي. الغطاء المعدني: -7

      
 2/2 وخصائصها الكاميرا وصالت :3-1 الشكل

①

②

④

⑤

⑥

⑦
⑧
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 فتحة بطاقة Da rr xM )Da rr xM):  أدخل بطاقةM.esP IE .في الفتحة المخصصة لذلك لتسجيل البيانات وتخزينها 

 زر إعادة الضبط (J):  استخدم أداة صغيرة مثل مشبك الورق واضغط مع االستمرار على زر إعادة الضبط لمدة خمس ثواٍن ثم اترك الزر وذلك

 إلعادة تشغيل الكاميرا.

  الوضع االفتراضي(MLUAFED): غيرة مثل مشبك الورق واضغط مع االستمرار على زر إعادة الضبط لمدة خمس ثواٍن ثم استخدم أداة ص

 اترك الزر وذلك إلعادة ضبط الكاميرا على إعدادات المصنع االفتراضية.

 :يثرنت. يوجد  المنفذ في المنتصف ويوصل بكبل توصيل الطاقة عن طريق شبكة اإل شبكة اإليثرنت/ توصيل الطاقة عن طريق شبكة اإليثرنت

. يتيح هذا المنفذ توصيل الكاميرا بشبكة عنوان بروتوكول اإلنترنت ويكون عندئٍذ مؤشر الضوء  JR-54 منفذ الشبكةعلى الجانب اآلخر يوجد 

(LCE) .في وضع تشغيل 

 العمليات (ACD) والربط (EPIC): مؤشر الضوء(LCE)  يوضح مؤشر الضوء(LCE) :وضع الكاميرا كما هو مبين أدناه 

 البيان  الحالة  اللون 

 أخضر 

 متصلة مع الشبكة  تشغيل

 ال يوجد اتصال مع الشبكة.  إيقاف تشغيل

 لون برتقالي

 االتصال مع الشبكة يعمل  وميض 

 حدوث تصادم  تشغيل

 الشبكة غير متصلة إيقاف تشغيل

 
 القوائم.خاصة بتثبيت الحامل ثالثي فتحة براغي التثبيت للحامل ثالثي القوائم:  -5
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 التركيب والتوصيل -2

 محتويات العبوة تفريغ 2-1

  .وباإلضافة إلى دليل المستخدم، يوجد ُيرجى التأكد من وجود جميع محتويات الكاميرا في العبوة كما هو موضح في طلب الشراء وملصق العبوة

 بالصندوق المحتويات اآلتية:

 كاميرا مراقبة بيئية تعمل باألشعة تحت الحمراء  

  قرص مضغوط يحتوي على شرح وحدة البياناتE.2.9 ومشغل الوسائط ودليل المستخدم ومواصفات الكاميرا 

 دليل التركيب السريع المطبوع  

 مخطط تثبيت واحد 

 طقم تثبيت واحد مع براغي ومثبتات في الجدار 

  فولت 24موصل واحد بقدرة 

 موصل تنبيه واحد 

  مفك براغيT-21  واحد طرازTPsS 

 عدم وجود أي من العناصر السابقة، يرجى االتصال بالموزع.في حالة 

 ملحقات اختيارية 2-2

 PPIPPRI-CIالحامل السطحي البيئي من سلسلة ساريكس لكاميرا المراقبة الرصاصية : 

 PPIPPRI-CPالحامل السقفي البيئي من سلسلة ساريكس لكاميرا المراقبة الرصاصية : 

 التثبيت 2-3

 التالية قد يساعدك على استكمال عملية التثبيت:استخدام األدوات 

 مثقب 

 مفك براغي 

 قاطع أسالك 

 التحقق من المظهر الخارجي 2-3-1

ا ومكوناتها على الرغم من وجود مواد وقائية داخل العبوة تقوم بحماية الكاميرا ومكوناتها من معظم الحوادث أثناء النقل، إال أنه يجب فحص الكامير

 .تفريغ جميع محتويات العبوة 2.1احرص على إزالة األغشية الواقية وفًقا للقائمة المذكورة في جزء لضمان عدم وجود أي تلف ظاهر. 

 توصيالألسالك 2-3-2

 تدعم هذه الكاميرا أحد الخيارات التالية لتكون مصدًرا للطاقة.

  فولت 24فولت )~( إلى نهايات لتوصيل لمصدر تيار متردد بجهد يبلغ  24توصيل كبالت بجهد يبلغ  فولت: 25تيار متردد بجهد ~ 

 :توصيل موصل الشبكة  مصدر الطاقة عبر شبكة اإليثرنتAR-48 هاز المتوافق مع الشبكة والذي يوفر الطاقة عن طريق كبل اإليثرنت.إلى الج 

 )أدخل كبل الصوت وكبل اإلنذار إلى الكاميرا ثم صل كبل الشبكة إلى منفذ الشبكة  )اختياريAR-48  .في جهاز توزيع 
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 الكاميراتثبيت  2-3-3

 إحدى الطرق التالية:يمكنك تثبيت كاميرا المراقبة الرصاصية من سلسلة ساريكس باستخدام 

 (التركيب على السطح 2.3.3.1)يرجى الرجوع إلى جزء  لمعرفة كيفية تركيب الكاميرا على السطح. 

 (.التركيب في السقف 2.3.3.2)يرجى الرجوع إلى جزء  لمعرفة كيفية تركيب الكاميرا في السقف  

 

 التثبيت السطحي 2-3-3-1

 التثبيت على الحائط أو على السقف 

 مم. 8اتبع الطريقة اإلرشادية الموضحة لعمل فتحات تثبيت بعمق  -0

 ادخل مسامير التثبيت المتوفرة في الفتحات. -2

 
 الدعامة تركيب :1-2 الشكل

 مرر كل كبالت اإلشارة عبر دعامة التثبيت.  -9

التثبيت أيًضا على كبل تصريف إذا تعذر اختراق صل كبل الطاقة/ الفيديو الخاص بالكاميرا و كبل الطاقة/ الفيديو الخارجي مًعا. تشتمل دعامة  -4

 السطح المراد تثبيت الكاميرا عليه.
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 الكبالت توصيل 2-2 الشكل

 أحكم ربط البراغي الستكمال عملية التثبيت. -8

 PBIBBAI-Lxباستخدام 

  السطح.على الخاص بتركيب الكاميرا  PBIBBAI-Lxكما يمكنك تركيب الكاميرا على الحائط عن طريق حامل 

إلى السطح المراد تثبيت الكاميرا عليه وذلك بحفر ثالث فتحات وتثبيت الصندوق باستخدام  PPIPPRI-CI( للحامل 0ثبت الصندوق الخلفي )رقم  -0

 البراغي.

 ( ثم أدخل قطعة المطاط في الفتحة المركزية من اللوحة المعدنية.8مرر كل كبالت اإلشارة من خالل فتحة قطعة المطاط )رقم  -2

يرجى التعرف على كل من الجانبين لقطعة المطاط يجب أن يكون جانب قطعة المطاط الذي يحتوي على الزاوية المائلة في اتجاه أطراف مالحظة:

 الكبالت واللوحة المعدنية لتجنب تسرب الماء.

 ( في الصندوق الخلفي وأحكم ربط البراغي.2ثبت لوحة المهايئ )رقم -9

 ( من اللوحة المعدنية للمهايئ.9خالل فتحات البراغي في الدعامة وأحكم ربط البراغي في الفتحة المقابلة )رقم( من 4أدخل البراغي )رقم -4

 . PPIPPRI-CIاستكمال التثبيت السطحي باستخدام  -8

 

  PBIBBAI-Lx باستخدام السطحي التثبيت :3-2 الشكل

①②

③
④

⑤
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 التثبيت على السقف 2-3-3-2

  على السقف. الخاص بتركيب الكاميرا PBIBBAI-LPكيفية تركيب الكاميرا باستخدام حامل  على السقف الخاص بالتركيبويوضح الجزء 

 .PPIPPRI-CPابدأ بعمل فتحة مستديرة لتثبيت الصندوق الخلفي للحامل  -0

 ة المعدنية.( ثم أدخل قطعة المطاط في الفتحة المركزية من اللوح8مرر كل كبالت اإلشارة من خالل فتحة قطعة المطاط )رقم  -2

يرجى التعرف على كل من الجانبين لقطعة المطاط يجب أن يكون جانب قطعة المطاط الذي يحتوي على الزاوية المائلة في اتجاه أطراف مالحظة:

 الكبالت واللوحة المعدنية لتجنب تسرب الماء.

 ( في الصندوق الخلفي وأحكم ربط البراغي.2ثبت لوحة المهايئ )رقم -9

 ( من اللوحة المعدنية للمهايئ.9( من خالل فتحات البراغي في الدعامة وأحكم ربط البراغي في الفتحة المقابلة )رقم4رقمأدخل البراغي ) -4

 . PPIPPRI-CPاستكمال التثبيت على السقف باستخدام  -8

 

  PBIBBAI-LP باستخدام السقف على التثبيت :5-2 الشكل

 تحديد وضع الكاميرا 2-3-5

 الغلق )األيسر واأليمن( )لّف البراغي بحركة دائرية بسيطة لمرة واحدة حتى ال تسقط( ابدأ أواًل بفك براغي -0

 لّف حلقة االحتجاز وسيمكنك عندئٍذ ضبط زاوية الكاميرا.  -2

 أحكم ربط البراغي وحلقة االحتجاز لضمان ضبط الكاميرا على الزاوية المناسبة. -9

①
②
③

④

⑤
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  1/2 الكاميرا وضع تحديد :4-2 الشكل

 

 2/2 الكاميرا وضع تحديد :6-2 الشكل

 ضبط التركيز 2-3-4

 (.21صفحة  التوصيل 5-2اعرض صورة الكاميرا باستخدام المتصفح )راجع  .0

 ( لضبط التكبير/التصغير وتركيز العدسة على مجال الرؤية المطلوب.95صفحة  التركيز 3-3-2-3استخدام اإلعدادات في واجهة الويب )راجع  .2

 يمكن أيًضا ضبط التركيز بتحريك شريط التكبير/التصغير واستخدام خيارات التركيز في صفحة الويب المباشرة.  .9

 ال يتم ضبط التركيز إال باستخدام واجهة مستخدم عبر الويب.مالحظة: 

 جغرافية الشبكة 2-3-6

 .AR-48بكة إيثرنت تمتع الكاميرا بالقدرة على تشغيل صور فيديو وصوت في الوقت الفعلي باستخدام اإلنترنت واإلنترانت )شبكة داخلية(. فهي مزودة بواجهة شت

 

 الشبكة جغرافية من األول النوع :7-2 شكل

 براغي الغلق
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 الشبكة جغرافية من الثاني النوع :15-2 شكل

 متطلبات النظام 2-3-7

توقف تدفق الفيديو مؤقًتا أو عدم اتزانه عند اتصال يلي قائمة بالحد األدنى من المتطلبات الالزمة لتشغيل الوحدة واستخدامها عملًيا. قد تؤدي قيود النطاق الترددي للشبكة والمعالج إلى في ما 

لضغط أو إعدادات معدل البت في تدفقات الفيديو عبر واجهة الويب لتعويض قيود مستخدمين إضافيين بالكاميرا عبر واجهة ويب. اخفض معدل الصور في الثانية أو الدقة أو ا

 الشبكة/المعالج.

 النظام متطلبات :1-2 جدول

 المتطلبات المادية

 جيجاهرتز أو ما يعادله 2.4بسرعة  P.wclt Ic.w.wdt 4معالج صغير  (.CIوحدة المعالجة المركزية )

 جيجابايت أو أكبر 0 (ARMذاكرة الوصول العشوائي )

 بت لدقة ألوان البكسل 92أو  06للدقة، و 765×  0124حد أدنى  الشاشة

 متطلبات البرامج

بت، ونظام التشغيل  64و 92طراز  M.esPrPow  ..mPhr o.rwcأو  M.esPrPow  ..mPhr iIنظام التشغيل  نظام التشغيل

 ..mPhr 7  بت 64و 92طراز 

 أو أحدث M.esPrPow PC 5.1 المتصفح

Mcm.c Ilcwcs  برنامجIcleP Mcm.c Ilcwcs  5أوw.e7T.dct 7.6.8  ألنظمة التشغيل ..mPhr iI و ..mPhr o.rwc 

 )أو أحدث( Mce PI i 01.4لنظام التشغيل  5w.e7T.dc 7.6.4، أو برنامج mPhr 7.. و

 الوحدة

 (IPCفولت / تشغيل عبر إيثرنت ) 24تيار متردد  التغذية بالطاقة

 

 ينبغي أن تتوافق كل عمليات التركيب والتشغيل مع قواعد السالمة الكهربائية المحلية. .0 مالحظة

لضمان التحكم واالنسيابية وتقليل وقت التأخر. يمكن تنزيل  5w.e7T.dcعلى برنامج  IcleP Mcm.c Ilcwcsُيفضل تثبيت برنامج  .2

 .hhh./cleP.ePd/dcm.c/lcwcsعلى الويب:  IclePمن موقع  IMIبرنامج 

. إذا كان لديك mPhr o.rwc.. أو  mPhr iI.. لنظام التشغيل  5w.e7T.dcمن برنامج  7.6.4ال يتوافق هذا المنتج مع اإلصدار  .9

 .5w.e7T.dcمن  7.6.8هذا اإلصدار مثَبًتا في جهاز الكمبيوتر، فستلزم الترقية إلى اإلصدار 

توقف تدفق الفيديو مؤقًتا أو عدم اتزانه عند اتصال مستخدمين إضافيين بالكاميرا عبر واجهة  قد تؤدي قيود النطاق الترددي للشبكة والمعالج إلى .4

( أو الدقة أو الضغط أو إعدادات معدل البت في تدفقات الفيديو عبر واجهة الويب لتعويض قيود r/.ويب. اخفض معدل الصور في الثانية )

 الشبكة/المعالج.

 

للمعيار  1( من الفئة IPCلتجنب تعرض الوحدة للتلف، ال توِصل مطلًقا أكثر من نوع واحد للتغذية بالطاقة في وقت واحد )التشغيل عبر اإليثرنت ) تنبيه

PCCC512.9  فولت(.  24أو قابس تيار متردد 
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 التوصيل 2-5

 االفتراضي PIعنوان  2-5-1

، ستجري الكاميرا عملية 032.065.1.21االفتراضي  PI. عند تعيين عنوان 244.244.244.1وقناع الشبكة الفرعية هو  122.166.1.21االفتراضي لهذه الوحدة هو  PIعنوان 

إلى  0بمقدار  PIإذا كان مستخدًما بالفعل. وستستمر زيادة آخر ثمانية أرقام من عنوان  0فحص لمعرفة إذا ما كان هذا العنوان مستخدًما بالفعل، وستزيد آخر ثمانية أرقام من العنوان بمقدار 

 على عنوان غير مستخدم. أن يتم العثور 

للكاميرا. إعداد المصنع االفتراضي هو  PIبحيث ال تحتاج إلى تغيير عنوان  ECCIتلقائًيا من خادم  PIمتصل بالشبكة، فقد تحصل الوحدة على عنوان  ECCIلكن إذا كان لديك خادم 

ECCI nO  إال عند تعيين الكاميرا على  032.065.1.21وال يتم تعيينECCI يستجيب خادم لكن ال ECCI  لطلب عنوانPI. 

 التوصيل من كمبيوتر والتحضير للمشاهدة 2-5-2

 للكاميرا PIللحصول على عنوان  I e r M ia   F aea o 2.2استخدام برنامج  2-5-2-1

 بما أن  PIتخدم األدوات المساعدة للعثور على عنوان اس هو برنامج أدوات مساعدة للمستخدمين إلدارة الكاميرا وتكوين إعداداتها. IcleP Eci.ec .w.l.ww 2.2برنامج 

 معروًفا. وترد في ما يلي خطوات تشغيل برنامج األدوات المساعدة. PI، وبذلك لن يكون عنوان ECCIعبر  PIالخيار االفتراضي هو الحصول على عنوان 

 في الكمبيوتر وفًقا لتعليمات التثبيت. Eci.ec .w.l.ww 2.2ثِبت برنامج  .0

، iimaOوكلمة المرور:  iimaOوفي النافذة، أدخل اسم المستخدم االفتراضي:  بإدخال اسم مستخدم الكاميرا وكلمة المرور. Eci.ec .w.l.wwسِجل الدخول إلى  .2

 لتسجيل الدخول. LO  r MF2ثم انقر على الزر 

)إضافة  Rmm 2ch Eci.ec)تنشيط قائمة األجهزة( أو  Acoscrw Eci.ec L.rw)إدارة األجهزة(، يمكنك النقر على  Mc.cfc Eci.ecrفي صفحة  .9

 جهاز جديد( للبحث عن األجهزة.

 المضمن. PI)قائمة األجهزة(، يمكنك الحصول على معلومات سالسل الكاميرا وعنوان  Eci.ec L.rwمن  .4

للوصول إلى  Eci.ec .w.l.ww 2" في الركن العلوي األيمن من صفحة ، انقر على هذه األيقونة الخضراء "E.2لمزيد من المعلومات عن استخدام 

 .M ia  c F aea oc 2ci eDالتعليمات 

 التوصيل من كمبيوتر 2-5-2-2

: mPhr.. األوامر )نظام التشغيل االفتراضي. ابدأ تشغيل موجه  PIتحقق للتأكد من توفر االتصال الشبكي بين الوحدة والكمبيوتر من خالل تشغيل أداة اختبار االتصال لعنوان  -0

". I..f 032.065.1.21)موجه األوامر(، واكتب " CPddc.m IsPd/w)الملحقات( واختر  ReecrrPs.cr"البرامج". حدد  IsPfscd)ابدأ(، حدد  Iwcswمن قائمة 

 )رد من...(، فذلك يعني توفر االتصال. "Ac/lw osPdpإذا ظهرت الرسالة "

. من المفترض أن تظهر نافذة تسجيل دخول. وفي النافذة، أدخل اسم 122.166.1.21في شريط العناوين:  PIوأدخل عنوان  P.wcs.cw CS/lPscsابدأ تشغيل المتصفح  -2

 لتسجيل الدخول.  iimaOوكلمة المرور:  iimaOالمستخدم االفتراضي: 

 I e r M ia   F aea o 2.2استخدام برنامج 1-2-5-2)راجع  IcleP Eci.ec .w.l.ww 2.2 للكاميرا، يمكنك تحديد مكانه باستخدام برنامج PIإذا لم تعرف عنوان  مالحظة:

 (.21صفحة  للكاميرا PIللحصول على عنوان 

 ".اإلدارة والتكوين -9يمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إدارة الوحدة في "
 

 

 الدخول تسجيل نافذة :14-2 شكل
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 التحضير للمشاهدة 2-5-2-3

 أو إصدار أحدث. وقبل المشاهدة، اتبع الخطوات التالية لتمكين العرض.  M.esPrPow P.wcs.cw CS/lPscs 5يمكن مشاهدة الصور التي تسجلها الوحدة باستخدام 

 .االرتباط اقبل كل ملفات تعريفأو  منخفض، وحِرك شريط تمرير اإلعدادات إلى الخصوصيةمِكن ملفات تعريف االرتباط في عالمة التبويب  -0

)إعدادات  x  era o x   aOeIلفتح شاشة  )المستوى المخصص( CeI rm E i eوانقر على  )خيارات إنترنت( PO  rO   rD arOI غِير إعدادات األمان في -2

 .)منطقة إنترنت(  PO  rO   erO –األمان( 

 .)إنترنت(   PO  rO. وإذا تم تشغيلها خارج شبكة إنترانت، فانقر على أيقونة )إنترانت(   PO riOإذا تم تشغيل الكاميرا داخل شبكة إنترانت، فانقر على أيقونة مالحظة: 

 وأزرا اختيار الوظائف اإلضافية وعِين ما يلي: Rew.iciمرر ألسفل حتى تصل إلى عناصر تحكم  -9

 】 تنزيل عناصر تحكمRew.ici الموقعة【  wIsPd/ (scePddc.mcm))مطالبة )مستحسن( ) 

 】 تنزيل عناصر تحكمRew.ici غير الموقعة【  IsPd/w )مطالبة( 

 】 المطالبة التلقائية لعناصر تحكمRew.ici【  C.calc  )تمكين( 

 】 تشغيل عناصر التحكمRew.ici ووظائف التوصيل 【C.calc )تمكين( 

 】 برمجة عناصر التحكمRew.ici التي وضعت لها عالمة آمن للبرمجة【  C.calc )تمكين( 

 لحفظ اإلعدادات. )موافق( nCاضغط على  -4

 وأعد تشغيل نافذة جديدة. يسمح هذا اإلجراء بتفعيل اإلعدادات الجديدة. M.esPrPow P.wcs.cw CS/lPscsأغلق كل نوافذ  -8

 الذي عَينته في شريط العناوين بالمتصفح. PIاكتب عنوان  -6

 ستتمكن عندئٍذ من رؤية شاشة الصور المسجلة بالكاميرا. -7
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 اإلدارة والتكوين -3

 العرض المباشر 3-1

, اإلعداداتللوحدة، ويتم حينئٍذ عرض فيديو مباشر في نافذة المتصفح. وعند النقر على  PIفي الركن العلوي من نافذة المتصفح أثناء الوصول إلى عنوان  مباشرما عليك سوى النقر على 

لالطالع على مزيد من  26صفحة  اإلعدادات 2-3". الرجاء الرجوع إلى األحداث" و"المستخدمون" و"تدفقات الصوت والصورة" و"التصوير" و"الشبكةو" "النظامستنبثق نافذة لتكوين "

التكوين إلى شاشة صور  في نافذة اإلدارة ليعود من اإلدارة تسجيل الخروج. انقر على تعليماتالمسَجل الدخول حالًيا على الجانب األيسر من عالمة التبويب  الُمعِرفالمعلومات. يظهر 

 الكاميرا.

ألغراض التعريف بواجهة الويب. وقد يكون هناك اختالف طفيف بين الخيارات داخل كل عنصر  9MIمأخوذة من الطراز  اإلدارة والتكوين -3* األشكال التوضيحية الواردة في القسم 

 .مالحظةبين سالسل المنتجات، وسيتم تمييز االختالفات في 

 .مباشررح لعالمات التبويب الواردة في النافذة في ما يلي ش

 

 تحديد تدفق الفيديو المعروض مباشرة والقابل للمشاهدة )أساسي أو ثانوي( وتحديد إعدادات البث األحادي أو البث الثانوي.تحديد تدفق: 

 

الفيديو إلى مشاهدة عادية، انقر على الزر "إظهار شريط تعديل حجم الصورة لتظهر بملء شاشة المتصفح. ولتعديل حجم جزء تصغير مساحة المشاهدة: 

 األدوات" في الركن العلوي من النافذة.

 

فتح الفيديو في نافذة منفصلة قابلة لتغيير حجمها. ويتيح لك فتح الفيديو في نافذة منفصلة إمكانية مشاهدته أثناء تشغيل تطبيقات فتح التدفق في نافذة جديدة: 

ر هذه النافذة أو تكبيرها أو إغالقها عندما تكون نشطة، وذلك باستخدام أزرار شريط العنوان. ويمكن أيًضا تعديل حجم النافذة لتالئم أخرى. ويمكن تصغي

 مواصفاتك من خالل سحب الركن السفلي األيمن منها.

 

 

 مباشر عرض :1-3 شكل
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 اإلعدادات 3-2

 ".األحداث" و"المستخدمون" و"تدفقات الصوت والصورة" و"التصوير" و"الشبكة" و"النظاملتنبثق نافذة لتكوين " اإلعداداتانقر على 

 

 اإلعدادات :2-3 شكل

 النظام 3-2-1

وتحديد إصدار ة وعرض معلومات النظام استخدم عالمة التبويب "النظام" لتغيير اسم الجهاز وتكوين إعدادات الوقت وإعداد تراكب النص للعرض المباشر والحصول على نسخة احتياطي

 صنع االفتراضية للكاميرا.البرنامج الثابت. ويمكنك أيًضا استخدام عالمة التبويب "النظام" في إنشاء سجل نظام أو إعادة تشغيل الكاميرا أو استعادة إعدادات الم

 

 النظام إعدادات :3-3 شكل

 سجل النظام العام

 انقر على عالمة التبويب "النظام". .0

 الستكشاف األعطال وإصالحها.  IclePانقر على الزر "سجل النظام العام" إلنشاء سجل نظام يمكن استخدامه من ِقبل قسم دعم منتجات  .2

 + )العالم(.0-883-232-0350)الواليات المتحدة وكندا( أو  0-511-253-3011على الرقم  IclePاتصل بقسم دعم منتجات 
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 إعادة تشغيل الكاميرا

 عالمة التبويب "النظام". انقر على -0

 كوينها.انقر على الزر "إعادة تشغيل الكاميرا" إلعادة تشغيل الكاميرا. ال تؤدي إعادة تشغيل الكاميرا إلى تغيير إعدادات الكاميرا التي تم ت -2

 استعادة كل اإلعدادات االفتراضية للكاميرا

 المستخدم واإلعدادات المخصصة.ال يمكن التراجع عن هذا اإلجراء، وسيتم فقدان كل إعدادات 

 انقر على عالمة التبويب "النظام". -0

 انقر على الزر "استعادة كل اإلعدادات االفتراضية للكاميرا" الستعادة إعدادات المصنع االفتراضية للكاميرا. -2

للكاميرا ولن يتعرف النظام على الكاميرا.  PIفقدان إعدادات عنوان  (، فسيتمECCIإذا لم تكن الكاميرا متصلة بشبكة عبر بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف )مالحظة: 

 (.ECCI)تشغيل  .ECCI Pللكاميرا هو  PIاإلعداد االفتراضي لعنوان 

 إعدادات عامة 3-2-1-1

 

 عامة إعدادات :5-3 شكل

 اسم الجهاز

 غِير اسم الجهاز باتباع الخطوات التالية:

 ومِيز النص. اسم الجهازانقر على المربع  -0

حرًفا(. يساعد االسم المألوف في تسهيل التعرف على الجهاز بالشبكة. ومن أمثلة األسماء المألوفة مدخل  64)من حرفين إلى  اسم الجهازاكتب اسًما مألوًفا في المربع  -2

 المنزل أو غرفة االنتظار أو ساحة َركن السيارات.

 نقر على "إعادة تعيين" الستعادة اسم الجهاز المحفوظ سابًقا.انقر على "حفظ" لحفظ اسم الجهاز الجديد أو ا -9

 إعدادات الوقت

التي تم تكوين خصائص خادم وقت بها، فستتزامن الكاميرا تلقائًيا مع خادم الوقت. وإذا لم يتم تكوين  (MiCIبروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف )إذا كانت الكاميرا متصلة بشبكة 

 أو إذا لم يتوفر خادم وقت للشبكة، فعندئٍذ يجب عليك تكوين إعدادات الوقت يدوًيا. ECCIكة خصائص خادم وقت بشب

 لمزامنة إعدادات التاريخ  (IDIبروتوكول وقت الشبكة ). وخادم الوقت هو خادم خارجي يستخدم خادم الوقتفي الحقل  لخادم الوقت PIاكتب عنوان  -0

 والوقت بالكاميرا.

 .المنطقة الزمنية. وحدد القارة وأقرب منطقة إلى موقع الكاميرا من القائمتين المنسدلتين في الزمنيةالمنطقة حدد الخيار  -2
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 إذا كان موقعك يتبع أحد أشكال التوقيت الصيفي، فسيغير النظام الوقت تلقائًيا في التواريخ ذات الصلة. مالحظة:

 "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها.انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر  -9

 تراكب النص

 .إخفاءحدد "إظهار" لعرض التاريخ والوقت في تراكب العرض المباشر. اإلعداد االفتراضي هو تراكب التاريخ/الوقت:  -0

 .إخفاءتراضي هو حدد "إظهار" لعرض اسم الجهاز في تراكب العرض المباشر. اإلعداد االفتراكب اسم الكاميرا:  -2

 .سفلي أيسروعلوي أيسر حدد موضع عرض التراكب من القائمة المنسدلة "الموضع". ومن بين الخيارات القابلة للتحديد )اختياري(  -9

 التاريخ/الوقت.حدد التنسيق الذي تريد ظهور التاريخ والوقت به من الحقل المنسدل "تنسيق التراكب" إذا اخترت إظهار تراكيب )اختياري(  -4

 النسخ االحتياطي واالستعادة 3-2-1-2

 

 واالستعادة االحتياطي النسخ إعدادات :4-3 شكل

 النسخ االحتياطي

 بعد تكوين إعدادات الكاميرا للحصول على أفضل عرض للمنظر، استخدم ميزة النسخ االحتياطي لحفظ اإلعدادات. 

 االستعادة

 ذلك دون قصد إلى عرض صورة بشكل أقل مما هو مرجو، فاستخدام إعداد االستعادة إلعادة الكاميرا إلى اإلعدادات المحفوظة سابًقا. إذا تم تغيير إعدادات الكاميرا وأدى

 هذه الميزة غير مصممة لتكوين العديد من الوحدات أو لترقيات البرنامج الثابت. مالحظة:

 المعلومات 3-2-1-3

ه. ويطلب للقراءة فقط وتتضمن إصدار البرنامج الثابت وإصدار المكونات المادية ورقم الطراز والرقم التسلسلي للنظام كما هو موضح في الشكل أدناتتوفر حقول صفحة معلومات النظام 

 هذه المعلومات عادة ألغراض استكشاف األعطال وإصالحها. IclePفريق دعم منتجات 

 

  النظام معلومات :6-3 شكل
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 ابتالبرنامج الث 3-2-1-5

ق كل الشاشات األخرى قبل تحديث البرنامج الثابت. يمكن للمستخدمين تحديث البرنامج الثابت للنظام إن ُوجد. وسيتم إيقاف كل تحركات الكاميرا أثناء تحديث البرنامج الثابت. الرجاء إغال

دقائق تقريًبا إلعادة تشغيل الوحدة بعد عملية تحديث البرنامج الثابت.  9البرنامج الثابت. وقد يستغرق األمر ( مطلًقا أثناء عملية تحديث LR2وال تفصل كبل الطاقة أو كبل الشبكة المحلية )

 ِقبل الُمصِنع. وننبه مرة أخرى إلى ضرورة عدم فصل الطاقة أثناء تحديث البرنامج الثابت؛ إذ يؤدي ذلك إلى فشل التحديث؛ مما يستوجب إجراء الصيانة من

 

 الثابت البرنامج تحديث :7-3 شكل

 الشبكة 3-2-2

(، وكِون إعدادات أمان IIC)  Icewsc Iwcll(، ومِكن بروتوكول IILاستخدم عالمة التبويب "الشبكة" لتغيير إعدادات الشبكة العامة للكاميرا، وحدد إعدادات طبقة المقابس اآلمنة )

 .CTIالوصول إلى هذه الكاميرا عبر ومِكن  I2MIواختر وضع جدار حماية خادم  512.0Sمنفذ 

 

 الشبكة تكوين :6-3 شكل

 

 

 

 

 

 

 عام 3-2-2-1

 عِين إعدادات الشبكة العامة بشأن إعدادات االتصال بالشبكة.
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 العامة الشبكة إعدادات :2-3 شكل

 إعدادات النظام

. اتصل بمسؤول الشبكة قبل تغيير إعدادات المنافذ لضمان عدم تعارضها مع ATIIومنفذ  CTTIIومنفذ  CTTIاإلعدادات المندرجة ضمن إعدادات النظام هي اسم المضيف ومنفذ 

 البنية التحتية للشبكة.

 اسم المضيف 

 ومِيز النص. اسم المضيفانقر في المربع  -0

دية رقمية. يساعد االسم المألوف في تسهيل التعرف على الجهاز حرًفا( باستخدام أي توليفة أحرف أبج 20اكتب اسًما مألوًفا في مربع اسم المضيف )من حرف واحد إلى  -2

 بالشبكة.

 انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها. -9

  منفذiDDI 

. وإذا تم االتصال بأحد أنظمة إدارة الفيديو IcleP( من oMIد االتصال بنظام إدارة الفيديو )( عن51مضبوًطا على اإلعداد االفتراضي ) CTTIيجب أن يظل رقم منفذ مالحظة: 

 .CTTI، فال تغِير إعداد منفذ IclePمن 

 ومِيز النص. iDDIمنفذ انقر في المربع  .0

 .61هو  CTTI. المنفذ االفتراضي التصاالت iDDIمنفذ اكتب رقم المنفذ الجديد في الحقل  .2

 الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها.انقر على  .9

  منفذiDDIx 

 على "اختياري" أو "مطلوب" وتثبيت شهادة أمان. IILما لم يتم تعيين وضع  CTTIIال يمكن تكوين المنفذ مالحظة: 

 ومِيز النص. iDDIx منفذانقر في المربع  .0

 .553هو  CTTII. المنفذ االفتراضي التصاالت iDDIx منفذب رقم المنفذ الجديد في الحقل اكت .2

 انقر على "حفظ". وإذا كنت قد غَيرت اإلعداد بطريق الخطأ، يمكنك النقر على إعادة تعيين للعودة إلى اإلعداد المحفوظ سابًقا. .9

 

 

  منفذJDxI 
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 ومِيز النص. JDxI منفذانقر في المربع  -0

 .445هو  ATII. المنفذ االفتراضي التصاالت JDxI منفذاكتب رقم المنفذ الجديد في الحقل  -2

 انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها. -9

 PIi5إعدادات 

 في الشبكة. ECCIللجهاز إذا كان هناك خادم  PIتلقائًيا عنوان  ECCIأو عِطله. يعِين ( MiCI)بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف مِكن خادم 

  إذا تم تعيينMiCI  ,فستكون إعدادات عنوان على تشغيلPI  وقناع الشبكة الفرعية والبوابة وخادمE2I .للقراءة فقط 

  إذا تم تعيينMiCI يجب تغيير هذه اإلعدادات يدوًيا تشغيل, ,على إيقاف . 

 غِير إعدادات الشبكة التالية حسب الحاجة:

 عنوان الكاميرا المتصلة بالشبكة.: PIعنوان  -0

 التي تتصل بها الكاميرا )حسب عنوانها(. PIالعنوان الذي يحدد شبكة قناع الشبكة الفرعية:  -2

 جهاز التوجيه الذي يصل إلى الشبكات األخرى.البوابة:  -9

 رقمية. PIالتي تترجم أسماء مواقع الويب وأسماء المضيف إلى عناوين عنوان الخوادم المخصصة : MIxخوادم  -4

 انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها. -8

 (xxE)طبقة المقابس اآلمنة  3-2-2-2

إلى تشفير االتصاالت؛  xxEلنقل البيانات. تؤدي  IILلضمان األمان على اإلنترنت، توفر كل متصفحات الويب العديد من مستويات األمان التي يمكن ضبطها للمواقع التي تستخدم تقنية 

 .مما يصِعب على المستخدمين غير المصرح لهم التدخل واالطالع على أسماء المستخدمين وكلمات مرورهم

( يمكن إرساله CIAتوقيع شهادة )تثبيت شهادات موَقعة لتحديد إذا ما كان متصفح الويب الذي يصل إلى الكاميرا مزوًدا بالمصادقة المطلوبة. ويمكن للكاميرا إنشاء طلب  xxEتتطلب 

 .إنشاء شهادة موَقعة ذاتًياعة ذاتًيا باستخدام الخيار أو يمكنها إنشاء شهادة موَق )ocs.I.f.tلجهة إصدار شهادات للحصول على توقيع )على سبيل المثال، 

 

 xxE تكوين :11-3 شكل

 xxEتكوين 

 حدد أحد األوضاع التالية:

  :مطلوب( يجب تثبيت شهادة طبقة مقابس آمنةIIL موَقعة واستخدام عنوان ).AL " آمن يبدأ باسم البروتوكولwww/r تشفير البيانات الحساسة :" للوصول إلى الكاميرا. ويتم دائًما

 اآلمن تلقائًيا. AL.:" إلى عنوان www/r:" وليس "/wwwيبدأ باسم البروتوكول " AL.أثناء النقل. وستتم إعادة توجيه أي عنوان 

 IclePأو  P2oPCيجب استخدام اتصال  , ال يمكن تعديل هذا الحقل في متصفح الويب. لتحديد الوضع "مطلوب" أو مسحه،0.5.2بدايًة من إصدار البرنامج الثابت مالحظة: 

RIP.ويؤدي هذا اإلجراء إلى تجنب إدخال الكاميرا في وضع تتوقف فيه عن العمل مع نظام إدارة فيديو متصل . 
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  :اختياري( يجب تثبيت شهادة طبقة مقابس آمنةIIL موَقعة، لكن يمكن استخدام عنوان ).AL " آمن يبدأ باسم البروتوكولwww/r الوصول إلى الكاميرا. ويمكنك أيًضا :" عند

:"، لكن ال يتم تشفير البيانات الحساسة أثناء النقل. ولضمان تشفير البيانات الحساسة، يجب استخدام عنوان /wwwقياسي عبر بروتوكول " AL.الوصول إليها باستخدام عنوان 

.AL  آمن عبر بروتوكولwww/r.: 

  :)إيقاف الوصول إلى عميل الويب عبر تقنية  يؤدي هذا الوضع إلىُمعَطل )افتراضيIIL.ولن يتم تشفير البيانات الحساسة أثناء النقل . 

:". ويعرض متصفح الويب رسالة خطأ إذا لم www/rيبدأ باسم البروتوكول " AL.على "ُمعَطل"، يمكنك الوصول إلى الكاميرا باستخدام عنوان  IILإذا تم تعيين وضع مالحظة: 

 بشكل صحيح. AL.تكتب عنوان 

 راجع األقسام التالية لالطالع على مزيد من المعلومات:

 92صفحة إنشاء شهادة موَقعة ذاتًيا • 

 99صفحة  إنشاء طلب شهادة• 

 الشهادة

 إنشاء شهادة موَقعة ذاتًيا 

 طريقة تثبيت الشهادة" في الصفحة.. يظهر عندئٍذ الخيار "تحديد xxEتكوين في الجزء السفلي من صفحة تثبيت شهادة جديدة انقر على الزر  -0

 

 الشهادة تثبيت طريقة تحديد خيار :11-3 شكل

 ".نموذج معلومات الشهادة الموَقعة ذاتًيا. يفتح عندئٍذ "التالي" ثم انقر على إنشاء شهادة موَقعة ذاتًياحدد الخيار " -2

 

 ذاتًيا موَقعة شهادة إنشاء إعدادات تكوين :12-3 شكل

 ، ويتم تحميل الشهادة إلى الجهاز بعد فترة وجيزة. p". تظهر رسالة التقدم التالية في الصفحة: "جاٍر تحميل البياناتإنشاء شهادةامأل كل الحقول ثم انقر على  -9

 حدد الوضع المطلوب بعد تحميل الشهادة. -4

 انقر على "حفظ". -8

احد. ويرد تاريخ انتهاء صالحية الشهادة في قسم "معلومات الشهادة المثَبتة". وإذا انتهت صالحية الشهادة وحاولت يسري مفعول الشهادات الموَقعة ذاتًيا لمدة عام و مالحظة:

 آمن، يعرض متصفح الويب رسالة. كرر هذا اإلجراء إلنشاء شهادة جديدة وتحميلها. AL.الوصول إلى الكاميرا باستخدام عنوان 
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  إنشاء طلب شهادة 

 . يظهر عندئٍذ الخيار "تحديد طريقة تثبيت الشهادة" في الصفحة.IILفي الجزء السفلي من صفحة تكوين تثبيت شهادة جديدة  انقر على الزر -0

 ".نموذج طلب الشهادة. يفتح عندئٍذ "التالي, ثم انقر على طلب إنشاء شهادةحدد  -2

 

 شهادة طلب إنشاء :13-3 شكل

 رسالة التقدم التالية في الصفحة: "جاٍر إنشاء طلب توقيع الشهادة، الرجاء االنتظار...". تظهر إنشاء طلبامأل كل الحقول ثم انقر على  -9

 (، الذي يبدو ككتلة مشفرة لنص غير قابل لفك التشفير، إلى جهة إصدار شهادات طرف ثالث من اختيارك للحصول على توقيع.CIAأرسل طلب توقيع الشهادة ) -4

 لى الزر "تثبيت الشهادة" لتحميل الشهادة الموَقعة إلى الجهاز.بعد استالم الشهادة الموَقعة، انقر ع -8

 حدد الوضع المطلوب بعد تحميل الشهادة. -6

 انقر على "حفظ". -7

 مزيد من التفاصيل.ت لمعرفة حسب جهة إصدار شهادات األطراف الثالثة التي وَقعت الشهادة، قد يلزم تجديد الشهادة بعد فترة زمنية محددة. استشر جهة إصدار الشهادامالحظة: 

 تحميل الشهادة 

 . يظهر عندئٍذ الخيار "تحديد طريقة تثبيت الشهادة" في الصفحة.IILفي الجزء السفلي من صفحة تكوين تثبيت شهادة جديدة  انقر على الزر -1

 ".الشهادة. تفتح عندئٍذ "التالي, ثم انقر على تحميل الشهادةحدد  -2

 

 الشهادة تحميل :15-3 شكل

 p" تظهر رسالة التقدم التالية في الصفحة: "جاٍر تحميل البيانات. تحميل الشهادة التي تريد تحميلها ثم انقر على الزراختر  -9

 حدد الوضع المطلوب بعد تحميل الشهادة. -4

 انقر على "حفظ". -8

 

 

 حذف الشهادة 
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 . IILفي الجزء السفلي من صفحة تكوين حذف الشهادة  بعد تحميل شهادة بنجاح, يظهر الزر -0

 , لتظهر رسالة التقدم التالية في الصفحة: "جاٍر حذف ملف الشهادة..." حذف الشهادةإذا أردت حذف الشهادة، فانقر على  -2

 انقر على "حفظ". -9

 

 xxiبروتوكول  3-2-2-3

إمكانية تسجيل الدخول إلى الكاميرا وصيانتها ألغراض االستكشاف المتقدم لألعطال  IcleP هي بروتوكول يتم تمكينه من ِقبل المستخدم ويتيح لفريق دعم منتجات xxiتقنية 

 وإصالحها.

 أو تعطيله. IICمن هذه الصفحة، يمكن للمستخدمين الذين لديهم األذونات المناسبة تمكين الوصول إلى الكاميرا عبر 

 

 xLCFJL xiLEE بروتوكول تمكين :14-3 شكل

 xxiإعدادات 

 .ممَكنحدد مربع االختيار  .0

 حرًفا أبجدًيا رقمًيا(، علًما بأن كلمات المرور حساسة لحالة األحرف. 06إلى  4واكتب كلمة مرور )من كلمة المرور انقر في المربع  .2

الكاميرا من عميل طرف ثالث عبر بروتوكول  " وال يمكن تغييره. يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور عند الوصول إلىsPPwاسم المستخدم االفتراضي هو "مالحظة: 

IIC. 

 " وأعد كتابة كلمة المرور.أعد كتابة كلمة المرورانقر في المربع " .9

 ، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها.IICانقر على الزر "حفظ" لحفظ كلمة المرور وتمكين  .4

 612.1Sمعيار  3-2-2-5

صادقة القابل للتوسيع هو طريقة لتحقيق أمان المنافذ لمصادقة األجهزة التي تريد إنشاء وصول نظير إلى نظير عبر منفذ سلكي أو السلكي باستخدام بروتوكول الم 612.1S معيار

(CRI( ومن شأن طريقة المصادقة هذه المستندة إلى المنافذ منع الوصول غير المصرح به إلى الشبكة المحلية .)LR2 عبر منفذ فعلي. على سبيل المثال، عندما يكون هناك جهاز متصل )

 بمنفذ شبكة، سيطلب محول الشبكة المصادقة من الجهاز.

 عندما يرسل الجهاز بيانات اعتماد إلى محول الشبكة ويقبلها المحول، يفتح المحول المنفذ لالستخدام العادي.

 الوصول إلى المعلومات في المنفذ.في حالة فشل المصادقة، يتم منع الجهاز من 

 

 612.1X منفذ أمان إعدادات تكوين :16-3 شكل
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 612.1Sأمان منفذ 

 .512.0Sلمنع التعارضات بين الشبكات، اتصل بمسؤول الشبكة قبل تكوين إعدادات أمان منفذ تحذير: 

 .إيقاف تشغيلهو  512.0S. اإلعداد االفتراضي للمنفذ 512.0Sألمان منفذ  تشغيلحدد الخيار  -0

 LAI-DExو LAI-DM4كاًل من  CRI( من القائمة المنسدلة "البروتوكول". تتضمن طريقة بروتوكول CRIحدد طريقة بروتوكول المصادقة القابل للتوسيع ) -2

 .LAI-ILAIو LAI-DDExو

 المحددة. 512.0Sاكتب المعلومات المطلوبة لطريقة مصادقة  -9

 نفسها. LAIمن يستخدم طريقة آ 512.0Sوِصل جهاز الكمبيوتر بمحول  -4

 انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها. -8

 xIDIبروتوكول  3-2-2-4

 2eل واحدة أو عدة محطات عمل. وتدعم الكاميرا اإلصدارين من محطة عم TCI/PIهي بروتوكول طبقة تطبيق ُيستخدم في إدارة الشبكات المستندة إلى بروتوكول  xIDIطريقة 

 ويمكن تكوينها إلرسال بيانات باستخدام برنامج اعتراض. I2MIمن  9و

 

 xIDI تكوين :17-3 شكل

 xIDIتكوين 

 .I2MIعلى المعلومات المطلوبة لتكوين إعدادات ( هي عناصر تحكم متقدمة. استشر مسؤول الشبكة للحصول I2MIإعدادات البروتوكول البسيط إلدارة الشبكات )تحذير: 

  ال يوجد خادمxIDI 

 وهو اإلعداد االفتراضي. I2MIإلى تعطيل تكوين  باليؤدي تحديد 

  تكوينxIDI M2C 

 .I2MIبوصفه إصدار   M2حدد  -0

 ".wal.e/اكتب اسم المصادقة في المربع "سلسلة المصادقة". االسم االفتراضي لسلسلة المصادقة هو " -2

 كِون إعدادات "تكوين االعتراض". -9

  :اكتب اسم المضيف أو عنوان العنوانPI .لمستلم رسالة االعتراض 

  :اكتب اسم المصادقة المفترض تسليم رسالة االعتراض إليه.سلسلة المصادقة 

 أدخلتها دون حفظها.انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي  -4
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  تكوينxIDI M3 

 .I2MIبوصفه إصدار  M3حدد  -0

 .xIDI مستخدمفي الحقل  I2MIاكتب اسم مستخدم  -2

، فاكتب كلمة مرور في مربع ICRأو  ME8. إذا كنت تستخدم طريقة المصادقة ICRأو  ME8: بال أو المصادقةمن القائمة المنسدلة  للمصادقةحدد خوارزمية التشفير  -9

 يسار تشفير المصادقة المحدد. النص إلى

، فاكتب كلمة مرور في RCIأو  ECI. إذا كنت تستخدم طريقة الخصوصية RCIأو  ECI: بال أو الخصوصيةمن القائمة المنسدلة  للخصوصيةحدد خوارزمية تشفير  -4

 مربع النص إلى يسار تشفير الخصوصية المحدد.

 لمستلم رسالة االعتراض. PIيف أو عنوان . العنوان هو اسم المضتكوين االعتراضكِون عنوان  -8

 انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها. -6

 .واحد في المرة الواحدة I2MIمستقلة عن بعضها، لكن ال يمكن تنشيط أكثر من إصدار  I2MI o9و I2MI o2eإعدادات مالحظة: 

 جدار الحماية 3-2-2-6

 . وجدار الحماية هو نظام أو مجموعة من األنظمة التي تدير الوصول بين شبكتين.جدار الحماية اضبط وظيفة

 

 الحماية جدار تكوين :16-3 شكل

 جدار الحماية

 . إيقاف تشغيللتمكين هذه الوظيفة. اإلعداد االفتراضي هو  رفضأو  سماح حدد وضع -0

)بروتوكول التحكم في اإلرسال(  TCIوحدد بروتوكوالت. يتم تنفيذ ذلك عبر بروتوكولي طبقة النقل:  العنوانفي حقل  PIاكتب عنوان  -2

 )بروتوكول مخطط بيانات المستخدم(. EI.و

 DCI :.بروتوكول طبقة نقل مهيأ لالتصال ومضمون لإلرسال وقوي وعالي األداء 

 FMI: ت ومتنوع الموارد، لكن يصعب تأمينه.بروتوكول بال اتصال ومثالي لبعض الخدما 

 انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها. -3
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 UDIبروتوكول  3-2-2-7

للوصول إلى  CTIأو تعطيله. وفي هذه الصفحة، يمكن للمستخدمين تنشيط خادم  UDIستؤدي هذه الصفحة إلى تمكين الوصول إلى هذه الكاميرا عبر 

 واستخدم هذه الوظيفة. UDI مِكن الستخدام التسجيالت. IEبطاقة 

 

 UDI إعدادات :12-3 شكل

 UDIإعدادات 

 ، واتبع اإلجراءات التالية لتهيئة اإلعدادات ذات الصلة. CTIلتنشيط وظيفة  ممَكنحدد مربع االختيار  .0

 .CTIفي حالة تنشيط وظيفة  اسم المستخدمأدخل  .2

 .اسم المستخدمالمرتبطة بـ كلمة المرور أدخل  .9

 لتأكيدها. أعد كتابة كلمة المرور .4

 . تصاالتالحد األقصى لالحدد الحد األقصى لعدد االتصاالت بإدخال رقم في الحقل  .8

 .mPh.. في نظام التشغيل  PC، وليس الحد األقصى لعدد اتصاالت المتصفح CTIهذا هو الحد األقصى لعدد اتصاالت عميل مالحظة: 

 التصوير 3-2-3

 لتغيير إعدادات الصورة العامة للكاميرا أو ضبط تعرض الكاميرا للضوء أو برمجة آلية التركيز أو تحديد مساحات خصوصية إفراغ النافذة. استخدم عالمة التبويب "التصوير"

 

 التصوير إعدادات :21-3 شكل
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 عام 3-2-3-1

 تتضمن إعدادات التصوير العامة عمليات خيارات اتجاه الكاميرا والمعالجة الرقمية. 

 

  العامة التصوير إعدادات :21-3 شكل

 االتجاه

 استخدم هذا اإلعداد عند تركيب الكاميرا في موضع معكوس. إذا لم يتم ضبط االتجاه، فستظهر الصورة مقلوبة ومعكوسة.

 حدد أحد الخيارات التالية:

 درجة. 051" لتدوير صورة الكاميرا أفقًيا بزاوية قلب من اليسار إلى اليمينانقر على المربع " .0

 درجة. 051" لتدوير صورة الكاميرا رأسًيا بزاوية قلب من األعلى إلى األسفلانقر على المربع " .2

 المعالجة الرقمية

 يمكن استخدام إعداد المعالجة الرقمية في ضبط الحدة والتشبع والتباين والسطوع وتدرج اللون بالكاميرا. 

 اإلعدادات التالية: حِرك شريط التمرير إلى اليسار أو اليمين لتغيير

  :قليلها. وتؤدي زيادة الحدة إلى زيادة ُيستخدم هذا اإلعداد للتحكم في وضوح التفاصيل في أحد المناظر. حِرك شريط التمرير إلى اليمين لزيادة الحدة، وحِركه إلى اليسار لتالحدة

 )صفر(. 1اضي هو ، واإلعداد االفتر011و 011–ضوضاء الصورة أيًضا. يتراوح نطاق الضبط بين 

  :حِركه إلى اليسار لتقليله. يتراوح نطاق ُيستخدم هذا اإلعداد للتحكم في مدى شدة األلوان أو إشراقها في أحد المناظر. حِرك شريط التمرير إلى اليمين لزيادة مستوى التشبع، والتشبع

 )صفر(. 1، واإلعداد االفتراضي هو 011و 011–الضبط بين 

  :كه إلى اليسار لتقليله. يتراوح هذا اإلعداد للتحكم في تدرجات األلوان بين األجزاء األغمق واألفتح في المنظر. حِرك شريط التمرير إلى اليمين لزيادة التباين، وحِر ُيستخدمالتباين

 )صفر(. 1، واإلعداد االفتراضي هو 011و 011–نطاق الضبط بين 

 :يل التفتيح في أحد المناظر. حِرك شريط التمرير إلى اليمين لتفتيح الصورة، وحِركه إلى اليسار لتعتيمها. يتراوح نطاق الضبط ُيستخدم هذا اإلعداد للتحكم في تفاص السطوع

 )صفر(. 1، واإلعداد االفتراضي هو 011و 011–بين 

  :للحصول على صورة بلون هادئ، وحِركه إلى اليسار للحصول على صورة بلون  ُيستخدم هذا اإلعداد للتحكم في اللون بأحد المناظر. حِرك شريط التمرير إلى اليمينتدرج اللون

 )صفر(. 1، واإلعداد االفتراضي هو 011و 011–دافئ. يتراوح نطاق الضبط بين 

 لقفل إعدادات المعالجة الرقمية السابقة. قفل اإلعداداتحدد المربع 
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 التعرض للضوء 3-2-3-2

 يكتشفها مستشعر الكاميرا. يتميز المنظر ذو إعدادات التعرض الصحيحة بتفاصيل كافية وتباين مالئم بين قيم األبيض واألسود. ويؤدي تعرضالتعرض للضوء هو كمية الضوء التي 

 ي.الصورة للضوء بشكل أقل مما ينبغي أو أكبر مما ينبغي إلى إزالة تفاصيل المنظر. وتشتمل الكاميرا على إعدادي التعرض للضوء ونهاري/ليل

 حظة: ال تتوفر وييفة إإضاءة األشعة تحت الحمراءإ إلى في أوضاع األشعة تحت الحمراء فقط.مال

 

  للضوء التعرض إعدادات :22-3 شكل

 التعرض للضوء

 اإلعداد المسبق لألولوية 

 .األقصى للكسبالحد والحد األقصى لوقت التعرض للضوء للتعرض بقيمة مختلفة من معدل اإلطار أو  الضوضاءأو  تلقائيحدد 

 تصحيح االرتعاش 

 هرتز. 61هرتز" إذا كان مصدر الطاقة  61هرتز، وتحديد " 81هرتز" إذا كان تردد مصدر الطاقة  81يمكن تقليل االرتعاش الناتج من إضاءة مصباح فلورسنت بتحديد "

 ليلي/نهاري

 األشعة تحت الحمراء حسب إعدادي "مستوى االنتقال" و"وقت اكتشاف االنتقال".ُيستخدم الوضع التلقائي "نهاري/ليلي" للتحكم التلقائي في مرشح قطع 

 تلقائي 

ليسار أو اليمين ُيستخدم هذا اإلعداد في تحديد حاالت انتقال الكاميرا من وضع النهار )ألوان( إلى وضع الليل )أسود وأبيض(. حِرك شريط التمرير إلى امستوى االنتقال:  -0

 4راضي إلى إعداد أفتح أو أغمق. حدد إعداد مستوى انتقال أفتح إذا أردت تغيير أوضاع الكاميرا في مكان شديد اإلضاءة. واستخدم اإلعداد االفت لتغيير مستوى االنتقال

 للتشغيل العادي أثناء النهار أو الليل. استخدم مستوى انتقال أغمق لتغيير األوضاع في مكان منخفض اإلضاءة.

 المتوهجة للمصابيح اللكس بوحدة االنتقال نقاط 1-3 جدول

 نقطة االنتقال من النهار إلى الليل إعداد مستوى االنتقال 

 أفتح

 

 أغمق

 لكس 2.1إلى  0.1من  0

 لكس 0.1إلى  1.81من  2

 لكس 1.81إلى  1.28من  9

 لكس 1.28إلى  1.028من  4

 لكس 1.028إلى  1.1628من  8
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 لتمكين وضع اإلضاءة باألشعة تحت الحمراء. الحمراءإضاءة األشعة تحت حدد المربع 

 ُيستخدم هذا اإلعداد للتحكم في طول المدة الزمنية التي تتعرض فيها الكاميرا لمستوى ضوء قبل تحولها إلى وضع األلوان أو وقت اكتشاف االنتقال )بالثواني(:  -2

 األسود واألبيض.

ل ضوء ساطع في المشهد بشكل لحظي )على سبيل المثال، عندما ُيخترق منظر الكاميرا بسيارة مصابيحها األمامية العالية ويفيد هذا اإلعداد في المناظر المظلمة؛ حيث يدخ

 مضاءة(.

 يدوي 

 طوال اليوم.  نهاري، فستبقى الكاميرا قسًرا في الوضع نهاريإذا تم تحديد الوضع  نهاري: -0

 طوال اليوم. ليلي، فستبقى الكاميرا قسًرا في الوضع ليليإذا تم تحديد الوضع ليلي:  -2

طوال ليلي بإضاءة األشعة تحت الحمراء ، فستبقى الكاميرا قسًرا في الوضع ليلي بإضاءة األشعة تحت الحمراءإذا تم تحديد الوضع  ليلي بإضاءة األشعة تحت الحمراء: -9

 .إضاءة األشعة تحت الحمراءاليوم مع تشغيل 

 التركيز 3-2-3-3

في تلقائًيا أو يدوًيا. ويؤدي التركيز التلقائي إلى ُتستخدم وظيفة التركيز في ضبط التركيز الخلفي على نقطة البؤرة المركزية للمنظر. ويمكن تكوين إعدادات الكاميرا إلجراء التركيز الخل

اليدوي إلى إيقاف تشغيل آلية التركيز التلقائي وقفل الكاميرا عند موضع محدد من ِقبل المستخدم. وال إجراء التركيز الخلفي للكاميرا على الهدف تلقائًيا في منتصف المنظر. ويؤدي التركيز 

يز تركو تلقائي كامل النطاقتركيز اًل من يوصى بإعداد التركيز اليدوي إال لالستخدامات الداخلية التي تشتمل على مصدر ضوء رئيسي واحد غير متغير. وتتضمن صفحة التركيز أيًضا ك

 .استعادة اإلعدادات إلى القيم االفتراضيةو تلقائي سريع

 

  التركيز إعدادات :23-3 شكل

 التركيز

 التركيز التلقائي 

تتم برمجة الكاميرا لتشغيل تركيز تلقائي متسلسل سريع عندما يكتشف مستشعر الحرارة الداخلي في الكاميرا تغيًرا في درجة  إعادة ضبط التركيز عند تغير درجة الحرارة: -0

اإلعداد  درجة فهرنهايت(. ويؤدي هذا التركيز التسلسلي إلى ضبط نقطة البؤرة المركزية للمنظر لإلبقاء على التركيز األمثل. 40درجات مئوية ) 8حرارة الجو بمقدار 

 لتشغيل هذا اإلعداد. تشغيل، حدد إيقاف تشغيلاالفتراضي هو 

إذا  تشغيل. حدد إيقاف تشغيل اإلعداد االفتراضي للخيار إعادة ضبط التركيز عند تبديل الوضع النهاري/الليلي هو إعادة ضبط التركيز عند تبديل الوضع النهاري/الليلي: -2

مم أو إذا كان المنظر الليلي يغلب عليه إضاءة أشعة تحت حمراء. وأفضل طريقة لتحديد مدى الحاجة إلى تمكين إعادة ضبط التركيز  28كان البعد البؤري للكاميرا أكبر من 

 ل.عند تبديل الوضع النهاري/الليلي هي اختبار الكاميرا في ظروف اإلضاءة أثناء النهار، واختبارها مرة أخرى في ظروف اإلضاءة أثناء اللي

سبيل ، يؤدي هذا اإلعداد إلى إعادة ضبط تركيز الكاميرا عند تحولها من وضع النهار )ألوان( إلى وضع الليل )أسود وأبيض( والعكس صحيح. على تشغيلعند تمكين 

 المثال، إذا تحولت الكاميرا من وضع النهار إلى وضع الليل، يضبط جهاز التصوير التركيز الخلفي تلقائًيا حسب التغير في الضوء.
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 استخدم أحد األزرار التالية عند الحاجة إلى ضبط التركيز: -9

 تبدأ الكاميرا بحًثا كامل النطاق للعثور على نقطة البؤرة المثلى للمنظر.تركيز تلقائي كامل النطاق:  أ 

 تبحث الكاميرا عن نقطة البؤرة المثلى في نطاق محدود.تركيز تلقائي سريع:  ب 

 تعيد الكاميرا تعيين التركيز التلقائي إلى اإلعداد االفتراضي للمصنع.استعادة اإلعدادات إلى القيم االفتراضية:  ج 

 التركيز اليدوي 

 الشريطين أفضل قيمة . ويعرض كالالتركيز اليدوي الليليموضع , واآلخر من أجل موضع التركيز اليدوي النهاري. يظهر عندئٍذ شريطا تمرير: أحدهما من أجل يدويحدد الوضع 

 تعبر عن موضع التركيز األمثل للكاميرا أثناء النهار والليل.

 

  اليدوي التركيز :25-3 شكل

 إلى اليسار أو اليمين قلياًل. موضع التركيز اليدوي النهاريإذا كنت ترغب في موالفة تركيز النهار، فحِرك شريط تمرير موضع التركيز اليدوي النهاري:  -0

 إلى اليسار أو اليمين قلياًل. موضع التركيز اليدوي الليليإذا كنت ترغب في موالفة تركيز الليل، فحِرك شريط تمرير  التركيز اليدوي الليلي:موضع  -2

 عند الحاجة إلى إعادة تعيين التركيز على اإلعداد االفتراضي للمصنع.استعادة اإلعدادات إلى القيم االفتراضية انقر على الزر  -9

 تصغير/تكبير

 للحصول على مجال الرؤية المطلوب.  9إلى  0يدوًيا إلى اليسار أو اليمين لتكبير الصورة أو تصغيرها، واضبط قيمة التكبير/التصغير من تكبير/تصغير حِرك شريط تمرير 

 إفراغ النافذة 3-2-3-5

هر المساحة المفَرغة على الشاشة في شكل نافذة بلون رمادي ثابت. يمكن للكاميرا معالجة أكثر من أربع ُيستخدم إفراغ النافذة إلخفاء مساحات الخصوصية المحددة من ِقبل المستخدم. تظ

 بالمائة من مجال الرؤية. 81نوافذ مفَرغة طالما لم يتجاوز إجمالي المساحات المفَرغة 

 

 النافذة إفراغ إعدادات :24-3 شكل
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 إفراغ النافذة

 تشغيل إفراغ النافذة 

 نافذة في مساحة المعاينة المباشرة من الصفحة:ارسم  -0

 اضغط مع االستمرار على زر الماوس األيسر. أ 

 اسحب الماوس بشكل ُقطري عبر المساحة التي تريد إفراغها. ب 

 يظهر مربع مصنف حسب اللون في القسم "نافذة التحرير" من الصفحة ويحمل لون النافذة المرسومة في مساحة المعاينة المباشرة. ج 

 

 النافذة إفراغ تشغيل :26-3 شكل

 بالمائة من مجال الرؤية. 81يمكن تحديد ما يصل إلى أربع نوافذ مفَرغة، لكن ال يمكن أن تتجاوز المساحة المفَرغة مالحظة: 

 لتغيير حجم الشاشة، انقر نقطة واحدة أو أكثر واسحبها حتى تصبح النافذة بالشكل والحجم المطلوبين. -2

 فظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها.انقر على الزر "ح -9

 حذف مساحة إفراغ النافذة 

 في مساحة "نافذة التحرير" من الصفحة، انقر على الزر "حذف" إلى جوار مساحة إفراغ الشاشة التي تريد حذفها. -0

 انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها. انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو -2

 إيقاف تشغيل إفراغ النافذة 

 عِين إفراغ الشاشة على "إيقاف تشغيل". -0

 انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها. -2

 

 

 

 

 

 



95   

 تدفقات الصوت والصورة 3-2-5

على صفحة "تكوين الفيديو" وصفحة  استخدم عالمة التبويب "تدفقات الصوت والصورة" لتكوين تدفقات الصوت والصورة بالكاميرا. تشتمل عالمة التبويب "تدفقات الصوت والصورة"

 "تكوين الصوت".

 

 والصورة الصوت تدفقات :27-3 شكل

 المخصصتكوين تدفق الفيديو  3-2-5-1

"التدفق األساسي" و"التدفق الثانوي". وعلى تتيح لك صفحة تكوين الفيديو إمكانية تخصيص ضغط تدفقات الفيديو والدقة ومعدل الصور ومعدل البت. واالسمان االفتراضيان للتدفقات هما 

 الخيارات المتاحة على التدفق اآلخر حسب قدرة المعالجة المستخدمة.الرغم من إمكانية تكوين كل تدفق بشكل مستقل، يمكن ضبط إعدادات تدفق واحد بحيث يتم قصر 

 احرص دائًما على تكوين التدفق األساسي قبل التدفق الثانوي. ينبغي أن يكون التدفق األساسي هو األكثر استخداًما للموارد. مالحظة:
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 المخصص الفيديو تدفق تكوين :26-3 شكل

 تحديد اإلعداد المسبق

 ا كنقطة بداية إلجراء تكوين مخصص.المسبقة هي تكوينات فيديو كاملة توفر توازًنا مناسًبا بين أداء الفيديو والنطاق الترددي. ويمكن استخدام هذه اإلعدادات المسبقة أيًضاإلعدادات 

 :التدفق األساسي  عاٍلC264 2145بوصة/ثانية و 21وS0896 بوصة/ثانية و 21وCPA  4111 فق الثانوي كيلوبت/ثانية | التدMRICP 0251بوصات/ثانية و 8وS361 

 وجودة متوسطة.

 :التدفق األساسي  متوسطC264 0321بوصة/ثانية و 91وS0151 بوصة/ثانية و 21وCPA  4111  كيلوبت/ثانية | التدفق الثانويMRICP بوصات/ثانية  8و

 وجودة متوسطة. 0251S721و

 :التدفق األساسي  منخفضC264 0251بوصة/ثانية و 91وS721 وCPA  4111  كيلوبت/ثانية | التدفق الثانويMRICP 0251بوصة/ثانية و 91وS721  

 وجودة متوسطة.

 :إعدادات يحددها المستخدم للتدفقات األساسية والثانوية. مخصص 

 التدفق األساسي

 حدد "مخصص" في "تحديد اإلعداد المسبق" وكِون التدفق األساسي.

 معيار الضغط 

0. i265:  إصدار جديد لضغط صورMICP-4  في مشغالت الفيديو عالية الدقة مثلPlw-scw™ وCE-EoE وإصدار .C.264  هو األكثر استخداًما للمعالجات، لكنه

 يتطلب سعة أقل للنطاق الترددي.

2. DRILM : نظام ضغط فيديو شائع االستخدام. على الرغم من أنMRICP  ،إال أنه يتطلب أكبر نطاق ترددي.هو األقل تأثيًرا على معالج الكاميرا 
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 الدقة 

 راجع الجدول التالي لالطالع على إمكانات الدقة في طراز الكاميرا الذي تستخدمه.

 والتدفقات والضغط الدقة بين المتبادلة العالقات 2-3 جدول

 التدفق الثانوي التدفق األساسي 

 معيار                                

 الضغط                             

 الدقة 

 المتوفرة

i265 DRILM i265 DRILM 

2832×0344* 2832S0344 غير متوفر 
511S611 

641S451 

511S611 

641S451  

2145S0896** 2145S0896 2145S0896 

0251S361 

511S611 

641S451 

0251S361 

511S611 

641S451 

0321S0151 0321S0151 0321S0151 
0251S721 

0124S876 

0251S721 

0124S876 

0611S0211 0611S0211 0611S0211 

0251S361 

511S611 

641S451 

0251S361 

511S611 

641S451 

0251S361 0251S361 0251S361 

0251S361 

511S611 

641S451 

0251S361 

511S611 

641S451 

0251S721 0251S721 0251S721 
0251S721 

0124S876 

0251S721 

0124S876 

0124S876 0124S876 0124S876 0124S876 0124S876 

511S611 511S611 511S611 
511S611 

641S451 

511S611 

641S451 

641S451 641S451 641S451 641S451 641S451 

 

 فقط. 4DIطراز يدعم  0344×2832مالحظة: *

 فقط. 3DIطراز و 4DIطراز يدعم  2145S0896 مالحظة: **

  بنيةMnI 

 ( هي تسلسل وضع اإلطارات داخل تدفق فيديو.PPIمجموعة الصور ) بنية

PI:  نظام ضغط ال يستخدم إالP-oscdcr وI-oscdcr  .لتوفير كمون منخفض ومستوى عاٍل من دعم جهاز فك الترميز 

 التحكم في المعدل 

 يحدد إعداد "التحكم في المعدل" معدل البت وجودة كل إطار في تدفق الفيديو. 

0. CBJ :يؤ( دي معدل البت الثابتCPA .إلى تدفق الفيديو بعدد ثابت من وحدات البت في الثانية ) 

2. MBJ :( يؤدي معدل البت المتغيرoPA.إلى تدفق الفيديو بعدد متغير من وحدات البت في الثانية ) 

 oPAلوبت/ثانية( وشريط تمرير الحد األقصى لمعدل بت )كي oPAفي "التحكم في المعدل". يظهر عندئٍذ كل من شريط تمرير الحد األدنى لمعدل بت  MBJحدد 

 )كيلوبت/ثانية(. 
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 راجع القسم التالي لالطالع على مزيد من المعلومات:

  الحد األدنى لمعدل بتMBJ )46صفحة  )كيلوبت/ثانية 

  الحد األقصى لمعدل بتMBJ )46صفحة  )كيلوبت/ثانية 

 معدل الصور 

 .0و 8و 01و 02.8و 08و 06.67و 21و 28و 91( لتكوين تدفق الفيديو. معدالت الصور المتاحة هي r/.في الثانية )معدل الصور هو عدد الصور المتوفر 

 قد يتعذر الحصول على إعداد الحد األقصى لمعدل الصور بسبب معيار الضغط المبرمج ودقة التدفق. مالحظة: 

  طولMnI 

 المفقودة أصعب نظًرا ألن القيمة في تزايد مستمر، لكن سيزيد معدل البت بشكل ملحوظ ويتفاقم النطاق . ستصبح استعادة اإلطارات 61إلى  0" من PPIحدد "طول 

 الترددي للشبكة. 

  معدل بتCBJ )كيلوبت/ثانية( 

 رددي للشبكة.. وكلما ارتفع معدل البت، زاد استهالك النطاق الت5111إلى  811حدد خيار التحكم في معدل البت الذي يلبي متطلبات المستخدم من 

  الحد األدنى لمعدل بتMBJ )كيلوبت/ثانية( 

 . وكلما ارتفع معدل البت، زاد استهالك النطاق الترددي للشبكة.5111إلى  811حدد خيار التحكم في معدل البت الذي يلبي متطلبات المستخدم من 

  الحد األقصى لمعدل بتMBJ )كيلوبت/ثانية( 

 . وكلما ارتفع معدل البت، زاد استهالك النطاق الترددي للشبكة.5111إلى  811ي يلبي متطلبات المستخدم من حدد خيار التحكم في معدل البت الذ

  نقطة رمزPrx )MxCI) 

 .C264ال مع ( هي رمز يتيح للشبكة ترتيب أولوية نقل أنواع مختلفة من البيانات. وال يتوفر هذا اإلعداد إEICI( لنقطة رمز الخدمات المتنوعة )5PIجودة الخدمة )

 مالحظات:

 (، فاتصل بمسؤول الشبكة قبل تغيير هذا اإلعداد.EICIإذا لم تكن على دراية بنقطة رمز الخدمات المتنوعة ) -0

 ، فاتصل بمسؤول الشبكة.5PI(. إذا لم تكن متأكًدا من توافق الشبكة مع 5PIيجب تكوين الشبكة باستخدام جودة الخدمة ) -2

  توقيعLOieri 

 .C264. وال يتوفر هذا اإلعداد إال مع C.mwscلمصادقة فيديو من تدفق مسَجل عبر   C.mwsctإمكانية استخدام نظام C.mwscقيع تتيح ميزة تو

 الوضع 

الوضع المحدد مع جهاز ، بما في ذلك إعادة إنتاج األلوان وضغط الفيديو اإلضافي. ومن المهم أن يتوافق C.264يحدد الوضع المجموعة الفرعية لميزات تدفق البت في تدفق 

 التسجيل بحيث يمكن فك ترميز أي تدفق وعرضه.

ل من وضع وسيط بنسبة ضغط متوسطة. والخيار "رئيسي" هو اإلعداد االفتراضي للوضع. ويتوافق هذا الوضع مع معظم المسجالت ويستخدم وحدات بت أقرئيسي:  -0

 .P-oscdcrو I-oscdcrو P-oscdcrالوضع العالي. ويدعم الوضع الرئيسي كاًل من  الوضع األساسي لضغط الفيديو، لكنه يستخدم وحدات بت أكبر من

 P-oscdcr. ويدعم الوضع العالي كاًل من CE-EoEو Plw-scwوضع معقد بنسبة ضغط عالية. وهذا هو الوضع األساسي لتطبيقات التلفزيون عالية الدقة، مثل عاٍل:  -2

 .P-oscdcrو I-oscdcrو
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 التدفق الثانوي

 "مخصص" في "تحديد اإلعداد المسبق" وكِون التدفق الثانوي. كرر خطوات إعداد التدفق األساسي إلعداد التدفق الثانوي. حدد

 تكوين الصوت 3-2-5-2

وعند تمكينه، يتم نقل الصوت من  تتيح لك صفحة تكوين الصوت إمكانية إعداد جهاز الصوت. واإلعداد االفتراضي للصوت هو "معَطل"؛ مما يعني عدم نقل أي صوت من الكاميرا.

 الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر. وقد تتعذر مزامنة الصور والصوت حسب تكوين النظام.

هذه اإلمكانات من  شأن استخدام مثليجوز أن يؤدي االستخدام غير الالئق ألجهزة التسجيل الصوتي/المرئي إلى تعرضك لعقوبات مدنية وجنائية. وتختلف القوانين المعمول بها بمالحظة: 

الحصول على موافقة كتابية صريحة من الجهات المسَجلة. وتتحمل وحدك المسؤولية عن ضمان االمتثال  -على سبيل المثال ال الحصر  -والية قضائية إلى أخرى، ويجوز أن تقتضي 

 قوالت.الصارم لمثل هذه القوانين وااللتزام الحرفي بأٍي من/كل حقوق حصانة الخصوصيات والمن

 

 الصوت تكوين :22-3 شكل

 دخل الصوت

 ممَكن 

 عند تلقي صوت من ميكروفون موَصل بالوحدة. ممَكنعِين هذا اإلعداد على 

 ُمعَطل 

 .دخل الصوتإلغالق  ُمعَطلعِين هذا اإلعداد على 

 الترميز

 .M711-FeiAو M711-AeiAيمكن االختيار من بين وضعي الترميز 

 المستوى

 .288إلى  0االختيار من بين مستويات الصوت يمكن 

 يؤدي إجراء تغييرات على هذه اإلعدادات إلى إعادة تشغيل الفيديو. مالحظة:
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 المستخدمون 3-2-4

 استخدم عالمة التبويب "المستخدمون" إلنشاء حسابات مستخدمين وإدارتها وتغير طريقة إدارة الكاميرا إلعدادات المستخدمين.

 

 المستخدمين تكوين :31-3 شكل

 إعدادات عامة 3-2-4-1

م التي تتيح إمكانية الوصول إلى الكاميرا استخدم صفحة "إعدادات عامة" لتعيين مستوى وصول المستخدم العام. ومستوى الوصول هذا عبارة عن مجموعة محددة مسبًقا من أذونات المستخد

 حة على طراز الجهاز الذي تستخدمه.دون تسجيل الدخول. وتعتمد مستويات األذونات المتا

ات من كاميرا إلى أخرى أو باستخدام خادم وتتيح لك أيًضا صفحة "إعدادات عامة" إمكانية تغيير طريقة إدارة الكاميرا إلعدادات المستخدمين والمجموعات. ويمكن إدارة هذه اإلعداد

 مركزي لتطبيق التغييرات على عدة كاميرات.

 

 عامة وإعدادات مونالمستخد :31-3 شكل

 وضع المصادقة

 مصادقة مفتوحة 

تخدم. ومن خالل تحديد "مصادقة مفتوحة"، يتيح هذا اإلعداد للمستخدمين إمكانية مشاهدة الفيديو واستخدام واجهة برمجة تطبيقات الكاميرا دون التحقق من صحة بيانات اعتماد المس

 على المستخدمين الذين تمت المصادقة عليهم. ITPتحكم " لقصر ITPيمكنك تحديد "مطلوب كلمة مرور من أجل 

 مصادقة مغلقة 

"مصادقة مغلقة"، تأكد من أن نظام إدارة يتطلب هذا اإلعداد امتالك المستخدمين بيانات اعتماد صالحة لمشاهدة الفيديو والوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات الكاميرا. وقبل تحديد 

 الفيديو يدعم المصادقة المغلقة.

 إدارة المستخدمين والمجموعات

 طريقتين إلدارة أذونات المستخدمين والمجموعات. Ics.Sتدعم كاميرات 

 الوضع المحلي 
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 تتولى الكاميرا إدارة المستخدمين والمجموعات محلًيا. وهذا هو اإلعداد االفتراضي.

 وضع التحكم عن ُبعد 

ويتيح هذا للمسؤولين ربط الكاميرات واألذونات  .M.esPrPowt Rew.ic E.scewPswtمدعوم من  LERI تصادق الكاميرا على المستخدمين وتتولى إدارتهم عبر خادم

  (. ويؤدي تحديد وضع التحكم عن ُبعد إلى تعطيل إعدادات إدارة المستخدمين المحليين.IIPالجماعية في خدمات تسجيل دخول واحدة )

 تمكين وضع التحكم عن ُبعد

 

 ُبعد عن التحكم وضع تمكين :32-3 شكل

 حدد "وضع التحكم عن ُبعد" ضمن "إدارة المستخدمين والمجموعات"

 إعدادا الخادم البعيد -0

 .EMAI خادمفي المربع  LERIأو اسم مضيف خادم  PIاكتب عنوان  أ 

 .953هو  RI. المنفذ االفتراضي التصاالت LERI، اكتب اسم المنفذ الذي ستتصل الكاميرا عبره بخادم AI منفذفي المربع  ب 

 .LERIالذي يمثل أساس عمليات بحث  (MI)، اكتب االسم المميز االسم المميز األساسيفي المربع  ج 

، أدخل القالب المطلوب لتهيئة اسم المستخدم )الذي يتم توفيره عندما يسجل المستخدم الدخول إلى الكاميرا( لعمليات البحث في االسم المميز للربطقالب في المربع  د 

 .LERIدليل 

للمستخدمين الموجودين باالسم المميز األساسي. ويجب أن يكون البحث إدخااًل في سجل مستخدمي  LERIاستعالم بحث ، أدخل طلب قالب البحثالمربع في  ه 

LERI .)السم الربط )اسم المستخدم 

 تعيينات المجموعات الخاصة بالخادم البعيد -2

 األربعة للكاميرا:أدخل "تعيينات المجموعات" لكل مجموعات المستخدمين 

 ( لمجموعة المستخدمين الذين تريد منح حقوق وصول المسؤول إليهم.E2( واالسم المميز )C2، أدخل االسم الشائع )المسؤولونفي المربع  أ 
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 يهم.( لمجموعة المستخدمين الذين تريد منح حقوق وصول المدير إلE2( واالسم المميز )C2، أدخل االسم الشائع )المديرونفي المربع  ب 

 ( لمجموعة المستخدمين الذين تريد منح حقوق وصول المشِغل إليهم.E2( واالسم المميز )C2، أدخل االسم الشائع )المشِغلونفي المربع  ج 

 ( لمجموعة المستخدمين الذين تريد منح حقوق وصول المشاهد إليهم.E2( واالسم المميز )C2، أدخل االسم الشائع )المشاهدونفي المربع  د 

 المصادقة على المستخدم من ِقبل الخادم البعيد قبل الدخول إلى وضع التحكم عن ُبعد.يجب  -9

 .LERI، أدخل بيانات اعتماد المستخدم الذي يمكن المصادقة عليه عبر خادم كلمة المرورو المستخدمفي المربعين 

ارغة أو لم تقِدم بيانات اعتماد صالحة؛ فهذا يضمن عدم قيامك بقفل الكاميرا باستخدام ( إذا تركت هذه الحقول فLERI)مصادقة  وضع التحكم عن ُبعدلن يتم تمكين مالحظة: 

 غير صالحة أو غير صحيحة. LERIإعدادات 

 انقر على "حفظ". -4

 المستخدمون 3-2-4-2

"المستخدمون" أيًضا أربعة إعدادات محددة مسبًقا لمستوى الوصول، هي: المسؤولون يتم إنشاء حسابات المستخدم لحصر أذونات األفراد الذين سَجلوا الدخول إلى الكاميرا. وتتضمن صفحة 

 والمديرون والمشِغلون والمشاهدون.

 

 الجدد المستخدمون :33-3 شكل

 إنشاء مستخدم جديد

 أسفل المربع األيمن وحدد "مستوى الوصول" للمستخدم الجديد. مستخدم جديدانقر على الزر 

 مستوى الوصول 

 "مستوى الوصول" للمستخدم.حدد  -0

  :هذه هي المجموعة المحددة الوحيدة التي ال يمكن حذفها. ويمكن لهذه المجموعة الوصول إلى كل األذونات.المسؤولون 

  :االفتراضية للمصنع  يمكن تعديل هذه المجموعة المحددة أو حذفها. وتمتلك هذه المجموعة حق الوصول إلى كل األذونات باستثناء استعادة اإلعداداتالمديرون

 وأذونات وصول واجهة برمجة التطبيقات.

  :يمكن تعديل هذه المجموعة المحددة أو حذفها. واألذونات االفتراضية لهذه المجموعة هي مشاهدة التدفق األحادي وتحديد التدفق ومشاهدة المشِغلون 

 عدة تدفقات.

  :واألذونات االفتراضية لهذه المجموعة هي مشاهدة التدفق األحادي ومشاهدة عدة تدفقات. يمكن تعديل هذه المجموعة المحددة أو حذفها.المشاهدون 

لى الزر "إعادة تعيين" لمسح انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات وإنشاء مستخدم جديد. يظهر وضع المستخدم الجديد في المربع على الجانب األيمن من الصفحة. انقر ع -2

 ها دون حفظها.كل المعلومات التي أدخلت
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  اسم المستخدم 

 حرًفا أبجدًيا رقمًيا(، علًما بأن أسماء المستخدمين حساسة لحالة األحرف ويتم حفظها بحروف صغيرة. 29إلى  2انقر في المربع "اسم المستخدم" واكتب اسم مستخدم )من 

 كلمة المرور 

 أبجدًيا رقمًيا(، علًما بأن كلمات المرور حساسة لحالة األحرف.حرًفا  06إلى  4انقر في المربع كلمة المرور واكتب كلمة مرور )من 

 أعد كتابة كلمة المرور 

 انقر في المربع "أعد كتابة كلمة المرور" وأعد كتابة كلمة المرور.

الصفحة(، انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات وإنشاء مستخدم جديد )يظهر وضع المستخدم الجديد في المربع على الجانب األيمن من 

 التي أدخلتها دون حفظها.

 حذف مستخدم

 انقر على وضع المستخدم الذي تريد حذفه من قسم المستخدمين المحددين مسبًقا الموجود في المربع على الجانب األيمن من الصفحة. -0

 ر يشتمل على الرسالة "هل تريد بالتأكيد حذف هذا المستخدم؟"انقر على الزر "حذف مستخدم". يظهر عندئٍذ مربع حوا -2

 انقر على "موافق". يتم حذف وضع المستخدم من قسم أوضاع المستخدمين المحددين. -9

 ".iimaOال يمكن حذف المستخدم "مالحظة: 

 األحداث 3-2-6

 استخدم عالمة التبويب "األحداث" لتكوين أحداث الكاميرا والتحليالت.

اءات التي يتخذها الجهاز عند األحداث من خالل مصادر األحداث المحددة من ِقبل المستخدم التي تخبر الجهاز بكيفية التصرف عند وقوع حدث. ومعالجات األحداث هي اإلجر يتم تنشيط

 نظام وإعادة تشغيله.وقوع حدث. على سبيل المثال، يمكن تكوين مصدر نظام إلرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مشِغل في حالة إغالق ال

 

 األحداث إعدادات :35-3 شكل
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 مصدر التنبيه 3-2-6-1

 تفتح أو تغلق بشكل طبيعي.مصدر التنبيه هو دخل الكاميرا الخاص بجهاز إرسال إشارة خارجي، مثل مستشعر تالمس الباب وكاشف الحركة. ويتم دعم كل من األجهزة التي 

 

 التنبيه مصدر :34-3 شكل

 إدخال التنبيهإعدادات 

 .إدخال التنبيهلتمكين  ممَكنحدد الزر  -0

 من القائمة المنسدلة "القطبية".  مغلق بشكل عاديأو  مفتوح بشكل عاديحدد  -2

 :يتم إطالق صوت تنبيه عند إغالق عنصر التالمس الخارجي. مفتوح بشكل عادي 

  :يتم إطالق صوت تنبيه عند فتح عنصر التالمس الخارجي.مغلق بشكل عادي 

 انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها. -9

 اكتشاف الحركة 3-2-6-2

 ُصممت هذه الميزة لتسجيل الفيديو بمجرد أن تكتشف الوحدة جسًما متحرًكا.

 

 الحركة اكتشاف إعدادات :36-3 شكل

 اكتشاف الحركة

 .اكتشاف الحركةلتمكين  ممَكنحدد الزر  -0

 .منخفضومتوسط وعاٍل اختر مستويات حساسية مختلفة من بين  الحساسية: -2

 :يتم تنشيط إعداد "الحركة" في حالة حدوث أي تغييرات طفيفة في السطوع أو الحركة. عاٍل 

  :أو الحركة.يتم تنشيط إعداد "الحركة" في حالة حدوث أي تغييرات كبيرة في السطوع منخفض 

 حدد المساحة المطلوبة لتشغيل ميزة اكتشاف الحركة. ستنبثق شاشة إعداد الحركة لتحديد مساحة االكتشاف بسحب الماوس. -9
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 ممَكن الحركة اكتشاف :37-3 شكل

 حفظها.انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون  -4

 اكتشاف التخريب 3-2-6-3

العدسة من خالل دهان بالرش أو مالبس أو إذا يكتشف إعداد "التخريب" بالكاميرا أي تغييرات في المنظر أو التباين بمجال الرؤية. يتم تشغيل حدث أو إطالق صوت تنبيه إذا تمت إعاقة 

 ه في موضع الكاميرا إلى تشغيل حدث أو إطالق صوت تنبيه.تمت تغطيتها باستخدام غطاء العدسة. ويؤدي أي تغيير غير مصرح ب

 

 التخريب اكتشاف :36-3 شكل

 إعداد المنظر بشأن تخريب الكاميرا

 رؤية بفعل أي لصغير إلى إعاقة الرِكب الكاميرا في موضع مرتفع بحيث تطل ألسفل على المنظر. وينبغي أن يكون مجال الرؤية كبيًرا قدر اإلمكان. فقد يؤدي مجال الرؤية ا

 جسم قريب.

 تجنب المناظر ذات الخلفية الداكنة المتماثلة، واإلضاءة المنخفضة، واألجسام المتحركة الكبيرة.

 اكتشاف التخريب

 .اكتشاف الحركةلتمكين  ممَكنحدد الزر  -1

 .منخفضومتوسط و عاٍلاختر مستويات حساسية مختلفة من بين الحساسية:  -2

  :الحركة" في حالة اكتشاف أي تغييرات طفيفة في مجال الرؤية.يتم تنشيط إعداد عاٍل" 

  :يتم تنشيط إعداد "الحركة" في حالة اكتشاف أي تغييرات كبيرة في مجال الرؤية.منخفض 

 انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها. -3
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 UDIمعالج التحميل عبر  3-2-6-5

 مسبًقا. CTIمن خالل إعداد ظروف التسجيل عبر  CTIيمكن للمستخدمين حفظ ملفات صور عبر 

 

 UDI عبر التحميل معالج :32-3 شكل

 UDIمعالج التحميل عبر 

 الذي حددته.  التشغيل يمكنك تخزين ملفات الصور حسب إعداد

 .UDIمعالج التحميل عبر لتمكين  ممَكنحدد الزر  -0

 . وفي ما يلي تكوينات عمليات التشغيل.الخادم البعيدليظهر المحتوى المطابق ضمن  تشغيلحدد حدًثا من القائمة المنسدلة  -2

  :يؤدي هذا اإلعداد إلى حفظ صورة في خادم التنبيهCTI  التنبيهمحدد عند تنشيط حدث. 

 

 UDI عبر التحميل معالج في التنبيه إعدادات :51-3 شكل

  يؤدي هذا اإلعداد إلى حفظ صورة في خادم  الحركة:اكتشافCTI  اكتشاف الحركةمحدد عند تنشيط. 

 

 UDI عبر التحميل معالج في الحركة اكتشاف إعدادات :51-3 شكل

 :يؤدي هذا اإلعداد إلى حفظ صورة في خادم  اكتشاف التخريبCTI  اكتشاف التخريبمحدد عند تنشيط. 

 

 UDI عبر التحميل معالج في التخريب اكتشاف إعدادات :52-3 شكل
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  :يؤدي هذا اإلعداد إلى حفظ صورة في خادم مجدولCTI مجدول حدث محدد عند تنشيط. 

 

 UDI عبر التحميل معالج في الجدولة إعدادات :53-3 شكل

 أدخلتها دون حفظها.انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي  -9

 الخادم البعيد

 أو اسم مضيف باستخدام ُمعِرف تسجيل الدخول وكلمة المرور. PIكمكون خدمة لنقل الملفات ببساطة من خالل إدخال عنوان  الخادم البعيدُيستخدم 

 أدخل اسم خادم أو عنوانه. :PIعنوان  -0

 ره إلى رقم مخصص." بوصفه اإلعداد االفتراضي أو غِي20عِين الرقم "المنفذ:  -2

 أدخل اسم مستخدم يمتلك امتياًزا للوصول إلى الخادم. اسم المستخدم: -9

 أدخل كلمة المرور المرتبطة باسم المستخدم. كلمة المرور: -4

 ".1235" و" ee Iاالفتراضيان هما " كلمة المرورو اسم المستخدم مالحظة:

 إعدادات التنبيه

مسار الخادم في وبادئة اسم الملف والفاصل الزمني للقطات التالية للحدث والفاصل الزمني للقطات السابقة للحدث واللقطات التالية للحدث واللقطات السابقة للحدث عِين  -0

 اكتشاف التخريب. واكتشاف الحركة والتنبيه 

من الجدول "مجدول" على مدار الساعة طوال أيام األسبوع في  2جدولة الأو  1الجدولة  أو طوال اليوم أو متوقفالزمني للتشغيل وحدد شرط التسجيل: وقت الفاصل عِين  -2

 .التشغيل المجدول

 في المكان المطلوب تخزين البيانات فيه بالخادم.مسار الخادم عِين  -9

 انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها. -4

 

 

 

 

 



80   

 إغالق الترحيل/معالج فتح 3-2-6-4

 أرسل إشارة إلى جهاز خارجي عند تشغيل تنبيه أو ترحيل.

 

 الترحيل فتح/إغالق معالج إعدادات :55-3 شكل

 إغالق الترحيل/معالج فتح
 .معالج فتح/إغالق الترحيللتمكين  ممَكنحدد الزر  -0

 .تشغيلمن القائمة المنسدلة  اكتشاف التخريبأو اكتشاف الحركة أو  التنبيه حدد -2

ثانية، واإلعداد االفتراضي  211و 1.0لتعيين كمية الوقت الذي سيظل الترحيل مفتوًحا خالله. ويتراوح النطاق الزمني بين  المحددالوقت  فيحِرك شريط تمرير اإلعداد  -9

 .1.0هو 

ثانية، واإلعداد االفتراضي  211و 1.0يظل الترحيل مغلًقا خالله. ويتراوح النطاق الزمني بين لتعيين كمية الوقت الذي س المحدد خارج الوقتحِرك شريط تمرير اإلعداد  -4

 .1.0هو 

 انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها. -8

 xMمعالج تسجيل  3-2-6-6

 في الجهاز. IE. وقبل استخدام هذه الوظيفة، يجب تركيب بطاقة IEط في بطاقة احفظ مقاطع فيديو الحدث المنَش

 . ال تتوافق التنسيقات األخرى مع الكاميرا.CRT92بتنسيق  IEيجب تهيئة بطاقة مالحظة: 

 

 xM تسجيل معالج إعدادات :54-3 شكل

 .xMمعالج تحميل لتمكين  ممَكنحدد الزر  -0

 .تشغيلمن القائمة المنسدلة اكتشاف التخريب أو فقدان الشبكة  أواكتشاف الحركة أو  التنبيه حدد -2

 .تسجيل العبث بالبياناتوتسجيل الحركة و تسجيل التنبيهعِين الفاصل الزمني بشأن  -9

 مليئة بالتسجيالت. IEطاقة أو تعطيلها تلقائًيا عندما تكون ب IEبيانات بطاقة  فوق الكتابةلتمكين  إيقاف تشغيلأو  تشغيلعِين اإلعداد "كتابة فوق" على  -4
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 .IEمعلومات استخدام بطاقة  االستخدام: -8

 .IEلمسح المعلومات من بطاقة  انقر على هذا الخيار  :xMتنسيق  -6

 انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها. -7

 UAD32بتنسيق  xMتهيئة بطاقة 

 كما هو موضح في الشكل أدناه.  UAD32 Urrmiلتنبثق النافذة   eea.rrmi . Sانقر نقًرا مزدوًجا على  .0

 .IEلبدء تهيئة القرص الثابت/بطاقة  بدءالمنسدلة ثم انقر على الزر   Mraiمن قوائم  CRT92التي تريد تهيئتها بتنسيق  IEحدد القرص الثابت/بطاقة  .2

 . تأكد من نسخ أي ملفات مهمة احتياطًيا قبل بدء التهيئة.IEإلى محو كل المعلومات من القرص الثابت/بطاقة ستؤدي التهيئة  :مالحظة

 

 UAD32 بتنسيق التهيئة :46-9 شكل

 لتكملة التهيئة والخروج من نافذة التهيئة. إغالقعند اكتمال شريط التقدم، انقر على  .9

 

 UAD32 بتنسيق التهيئة اكتمال :47-9 شكل
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 xDDIمعالج إعالمات  3-2-6-7

 " وأرسل رسالة إلى عنوان بريد إلكتروني محدد عندما يكون هناك حدث منَشط. IMTIعِين وظيفة "معالج إعالمات 

. استشر مسؤول الشبكة لمعرفة معلومات عن تكوين إعالمات IMTI( تتضمن خادم بريد LR2الستخدام إعالمات البريد اإللكتروني، يجب توصيل الكاميرا بشبكة محلية ) مالحظة:

 البريد اإللكتروني في الشبكة المحلية.

 

 xDDI إعالمات معالج إعدادات :56-3 شكل

 xDDIمعالج التحميل عبر 

 .xDDIمعالج التحميل عبر لتمكين  ممَكنحدد الزر  -0

 .تشغيلمن القائمة المنسدلة  اكتشاف التخريبأو اكتشاف الحركة أو  التنبيه حدد -2

في إعدادات الحدث على اكتشاف الحركة , ينبغي تعيين اكتشاف الحركة؛ وفي حالة اختيار ممَكنفي إعدادات الحدث على  التنبيه, ينبغي تعيين التنبيهفي حالة اختيار 

 كما هو موضح في الصور أدناه. ممَكنفي إعدادات الحدث على اكتشاف التخريب , ينبغي تعيين اكتشاف التخريب; وفي حالة اختيار ممَكن

 

 

 ممَكن التنبيه :52-3 شكل
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 ممَكن الحركة اكتشاف :41-3 شكل

 

 ممَكن التخريب اكتشاف :41-3 شكل

 (, ثم اكتب المعلومات الالزمة في كل مربع.الموضعو منو الرسالةالنص )انقر في مربعات  -9

 كمرفق. RICPإذا أردت إرسال ملف  RILM إرفاق لقطةحدد المربع  -4

 .عناوين البريد اإللكترونيقائمة  و xDDI خادماستمر في تعيين  -8

 xDDIخادم 

 البريد اإللكتروني عبر شبكات اإلنترنت. ( هو معيار إنترنت لخدمةIMTIالبرتوكول البسيط لنقل رسائل البريد )

 أدخل اسم خادم أو عنوانه.عنوان المضيف:  -0

 " بوصفه اإلعداد االفتراضي أو غِيره إلى رقم مخصص.28عِين الرقم "المنفذ:  -2

 أدخل اسم مستخدم يمتلك امتياًزا للوصول إلى الخادم.اسم المستخدم:  -9

 عِرف تسجيل الدخول. أدخل كلمة المرور المرتبطة بم كلمة المرور: -4

 حدد نوع مصادقة. المصادقة: -8

 IncAFDi: " 2عبارةP Rwwwc.w.ecw.P.."تعني تحديًدا "بال قيود " 

 xDDIcIEAPI:  تشير كلمةILRP2  إلى اسم آلية مصادقةIRIL  مسَجلة تعمل كمعلمة لألمرR.TC ويرد وصف آلية مصادقة .ILRP2  فيACC 

 نظًرا ألنه يتم إرسال كلمة المرور دون تشفير عبر الشبكة. IRILقل أماًنا بين كل آليات مصادقة هي األ ILRP2. وُتعد طريقة 2838

 EnMPI : آليةLPPP2  مدعومة منM.esPrPow PwwlPP7 CS/scrr .وغيره من العمالء اآلخرين 

 DExcDDEx:  ُيفضل تنفيذ بروتوكولTLI بروتوكوالت الخاصة بالتطبيقات مثل عادة على أٍي من بروتوكوالت طبقة النقل التي تغلف الCTTI وCTI 

الخادم االتصال عبر شبكة بطريقة معينة لمنع التصنت والعبث بالبيانات. ويمكن استخدام -لتطبيقات العميل TLI. يتيح بروتوكول iMIIو 22TIو IMTIو

TLI ( أيًضا في نقل محتويات شبكة بالكامل إلنشاء شبكة ظاهرية خاصةoI2كما هو الحا ) ل معP/c.oI2. 

 .عناوين البريد اإللكتروني قائمةاستمر في تعيين  -6
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 قائمة عناوين البريد اإللكتروني

 .تشغيلُصممت هذه الوظيفة إلرسال إخطار إلى عدة مستخدمين عبر البريد اإللكتروني عند تعيين الخيار 

 وفًقا لذلك.  البريد اإللكتروني عنوانوأدخل  تمكينحدد  .0

 إلرسال رسالة البريد اإللكتروني.  التخريبأو  الحركةأو  التنبيهحدد  .2

 انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات، أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها. .9
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 المواصفات: الملحق
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  I e rمعلومات االتصال بقسم اكتشاف األعطال وإصالحها في 

+ 0-883-232-0350)الواليات المتحدة وكندا( أو  0-511-253-3011على الرقم  IclePإذا لم تفلح التعليمات المتوفرة في حل المشكلة التي تواجهك، فاتصل بفريق دعم منتجات 

 )العالم( للحصول على المساعدة. تأكد من توفير الرقم التسلسلي عند االتصال. 

 ال تحاول إصالح الوحدة بنفسك. واحرص على عدم إجراء أعمال الصيانة واإلصالح إال بواسطة فني مؤهل. 

 مالحظات على رسومات األبعاد 

 
 تعبر القيم المدرجة بين قوسين عن وحدات البوصة، وتعبر كل القيم األخرى عن وحدات السنتيمتر.مالحظة: 
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الخاص باالتحاد األوروبي فيما يتعلق بكيفية التخلص من مخلفات األجهزة  CC/2112/36تحتوي هذه الكاميرا على مكونات كهربائية أو إلكترونية يجب إعادة تدويرها بطريقة سليمة تتماشى مع توجيه 

  لالستفسار عن إجراءات إعادة تدوير الجهاز.كما ينبغي عليك االتصال بالموزع المحلي لديكم  (.ELLLالكهربائية أو اإللكترونية )

 

 بيان الضمان
 .hhh./cleP.ePd/hcssc.wwوالمعلومات ذات الصلة، يرجى الرجوع إلى موقع الشركة  IclePللمزيد من المعلومات عن ضمان منتجات 

 
 
 

 والشركات التابعة لها. IclePوالمشار إليها في هذا الدليل عالمات تجارية خاصة بشركة وغيرها من العالمات المتعلقة بمنتجات الشركة  IclePوشعار  IclePتعد العالمة التجارية 
 ، في حين تكون كل أسماء الخدمات والمنتجات األخرى مملوكة ألصحابها.P2oPC P.eعالمات مسجلة لشركة  P2oPCتعد كلمة وشعار 

 توافر المنتج ومواصفاته عرضة للتغيير دون إخطار، 
 IcleP, P.eلشركة  2109والنشر عام حقوق الطبع 

 جميع الحقوق محفوظة.
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