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تعليمات مهمة للسالمة
 -1اقرأ هذه التعليمات بعناية.
 -2احتفظ بهذه التعليمات.
 -3احرص على مراعاة جميع التحذيرات.
 -1اتبع كل التعليمات.
 -1ال تنظف الجهاز إال بقطعة قماش جافة.
 -1ال تسد أي فتحات تهوية .احرص على تركيب الجهاز وفقا لتعليمات الجهة المصنعة.
 -7تجنب تركيب الجهاز بالقرب من أية مصادر للحرارة مثل األجسام المشعة أو المواقد أو غيرها من األجهزة األخرى (بما فيها
مكبرات الصوت) التي تصدر حرارة.
 -8احرص على حماية سلك الطاقة تجنبا للسير فوقه أو الضغط عليه ،وبخاصة عند القوابس والمقابس القريبة ومواضع خروجه من
الجهاز.
 -9ال تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي توصي الجهة المصنعة بها.
 -11ال تضع الجهاز إال على المنضدة المتحركة أو الحامل أو الحامل الثالثي أو الرف أو المنضدة الموصى بها من الجهة المصنعة أو
التي يتم بيعها مع الجهاز .عند استخدام عربة ،توخ الحرص عند تحريك مجموعة العربة/الجهاز لتجنب اإلصابة نتيجة االنقالب.
 -11احرص على إحالة كل أعمال الصيانة إلى فني صيانة مؤهل .يجب إجراء الصيانة عند تعرض الجهاز للتلف بأي حال من
األحوال ،مثل تلف سلك وحدة التغذية بالطاقة أو قابسه ،أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام داخل الجهاز ،أو تعرض الجهاز للمطر
أو الرطوبة ،أو عدم عمله بشكل طبيعي ،أو سقوطه.
 -12ينبغي أن يتم التركيب بواسطة فني مؤهل فقط وأن يتوافق مع كل القواعد المحلية.
 -13هذه الوحدة مصممة لالستخدام الداخلي فقط ويجب عدم تركيبها في مكان مكشوف للمطر أو الرطوبة ،وذلك ما لم تكن مميزة
بوصفها حاوية متوافقة مع معايير ( NEMAالجمعية الوطنية لمصنعي األجهزة الكهربائية) من نوع  3أو  3Rأو  3Sأو  4أو 4X
أو  6أو .6P
 -11ال تستخدم إال طرق التركيب أو المواد القادرة على دعم أربعة أضعاف الحد األقصى للحمل المحدد.
 -11استخدم قطع تثبيت مصنوعة من الحديد المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) إلحكام ربط كتيفة التثبيت في األسطح الخارجية.
 -11لمنع التلف الناجم عن تسرب المياه عند تركيب كتيفة التثبيت الخارجي على سطح أو جدار ،ضع مادة مانعة للتسرب حول فتحات
تركيب المسامير بين الكتيفة وسطح التثبيت.
تنبيه :تقتصر تعليمات الصيانة التالية على فنيي الصيانة المؤهلين فقط .وللحد من خطر حدوث صدمة كهربائية ،تجنب إجراء أي أعمال صيانة أخرى
غير الواردة في تعليمات التشغيل ما لم تكن مؤهال إلجرائها.
ال تستخدم إال قطع الغيار الموصى بها من شركة .Pelco
قد يشتمل المنتج و/أو الدليل على الرموز التالية:
يشير الرمز إلى خطورة التعرض إلى الجهد الكهربائي العالي ،ويتمثل هذا الخطر في حدوث صدمة كهربائية داخل هذه الوحدة.
تنبيه :خطر حدوث صدمة كهربائية .ال تفتح.
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يشير هذا الرمز إلى احتواء الوثائق المرفقة بهذه الوحدة على تعليمات مهمة بشأن التشغيل والصيانة.
تحذير :أجزاء متحركة خطرة .احرص على إبعاد األصابع وأجزاء الجسم األخرى.
تحذير :تيار لمس عال .يجب تأريض التوصيالت قبل التوصيل بوحدة التغذية بالطاقة.
تشير إلى جهاز مزدوج العزل من الفئة الثانية.
تحذير :هذا المنتج حساس للتفريغ اإللكتروستاتي ( .)ESDلتجنب تلف هذا المنتج بسبب التفريغ اإللكتروستاتي ،اتبع ممارسات السالمة
بشأن التفريغ اإللكتروستاتي أثناء التركيب .قبل لمس هذا المنتج أو ضبطه أو مناولته ،اربط شريط تفريغ إلكتروستاتي حول معصمك
وأفرغ الشحنة من جسمك وأدواتك بشكل سليم .لمزيد من المعلومات عن التحكم في التفريغ اإللكتروستاتي وممارسات مناولة
اإللكترونيات بأمان ،الرجاء الرجوع إلى المعيار  ANSI/ESD S20.20-1999أو االتصال بجمعية التفريغ اإللكتروستاتي
(.)www.esda.org
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مالحظات مهمة
اإلشعارات التنظيمية
يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة  11من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية .يخضع التشغيل للشرطين التاليين )1( :أال يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل
ضار )2( ،كما يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تدخل وارد بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

تداخل موجات الراديو والتلفزيون
خضع هذا الجهاز لالختبار وتبين توافقه مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة أ ،وفقا للجزء  11من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية (FCC).وقد
وضعت هذه الحدود لتوفير درجة معقولة من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية .ويولد هذا الجهاز طاقة تردد السلكي
ويجوز أن يستخدمها ويجوز أن يشعها ،وكذلك يجوز أن يسبب تداخال ضارا لالتصاالت الالسلكية في حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقا لدليل التعليمات.
ويحتمل أن يسبب تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية تداخال ضارا ،ويلتزم المستخدم في هذه الحالة بتصحيح التداخل على نفقته الخاصة.
يجوز أن يؤدي إجراء تغييرات أو تعديالت دون الحصول على موافقة صريحة من مصنع هذا الجهاز أو مسجله إلى إبطال سلطتك في تشغيله بموجب
قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية.
يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة أ مع المعيار الكندي .ICES-003
ملصق توافق )Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3(A)/NMB-3(A

شهادة لجنة االتصاالت الكورية ()KCC
التوافق الكهرومغناطيسي للفئة أ من األجهزة الكورية

الضمان
للمزيد من المعلومات عن ضمان منتجات  Pelcoوالمعلومات ذات الصلة ،يرجى الرجوع إلى موقع الشركة .www.pelco.com/warranty

اإلخطار القانوني
♠تتضمن بعض أجهزة  - PELCOوتتيح برامجها  -إمكانات صوتية /مرئية إضافة إلى إمكانات التسجيل ،ويجوز أن يؤدي استخدامها بشكل غير الئق إلى تعرضك
لعقوبات مدنية وجنائية .وتخت لف القوانين المعمول بها بشأن استخدام مثل هذه اإلمكانات من والية قضائية إلى أخرى ،ويجوز أن تقتضي  -على سبيل المثال ال الحصر
 الحصول على موافقة كتابية صريحة من الجهات المسجلة .وتتحمل وحدك المسؤولية عن ضمان االمتثال الصارم لمثل هذه القوانين وااللتزام الحرفي بأي من/كلحقوق حصانة الخصوصيات والمنقوالت .وينظر إلى استخدام هذا الجهاز و/أو البرامج ألغراض رصد أو مراقبة غير قانونية بوصفه استخداما غير مصرح به ينتهك
اتفاقية برامج المستخدم النهائي ويؤدي إلى اإلنهاء الفوري حقوق الترخيص الممنوحة لك بموجبها.

إخطار الصوت
مالحظة :يجوز أن يؤدي االستخدام غير الالئق ألجهزة التسجيل الصوتي/المرئي إلى تعرضك لعقوبات مدنية وجنائية .وتختلف القوانين المعمول بها
بشأن استخدام مثل هذه اإلمكانات من والية قضائية إلى أخرى ،ويجوز أن تقتضي  -على سبيل المثال ال الحصر  -الحصول على موافقة كتابية صريحة
من الجهات المسجلة .وتتحمل وحدك المسؤولية عن ضمان االمتثال الصارم لمثل هذه القوانين وااللتزام الحرفي بأي من/كل حقوق حصانة
الخصوصيات والمنقوالت.
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تنبيه بشأن جودة الفيديو
إشعار معدل اإلطارات بشأن الخيارات المحددة من قبل المستخدم
تتميز أنظمة  Pelcoبقدرتها على توفير فيديو عالي الجودة لكل من المواد المعروضة مباشرة أو المسجلة .إال أنه يمكن استخدام هذه األنظمة في أوضاع
أقل جودة؛ مما قد يقلل من جودة الصورة ،وذلك للسماح بسرعة أبطئ في نقل البيانات والحد من حجم بيانات الفيديو المخزنة .وقد تتدنى جودة الصورة
بفعل خفض الدقة أو تقليل معدل عرض الصور أو كليهما معا .وقد يؤدي تدني الصورة بسبب خفض الدقة إلى عرضها بشكل أقل وضوحا ،بل وتعذر
تمييزها أيضا .ويقل معدل اإلطارات في الثانية بسبب تدني الصورة بفعل انخفاض معدل عرضها؛ مما يجعل الصور المعروضة تثب أو تتحرك بشكل
أسرع من الطبيعي أثناء التشغيل .وقد يؤدي انخفاض معدل اإلطارات إلى فشل النظام في تسجيل حدث مهم.
يتحمل المستخدم وحده المسؤولية عن تقدير مدى مالءمة المنتجات ألغراضه .ويحدد المستخدم مدى مالءمة المنتجات للتطبيقات المقصودة ومعدل
الصور وجودتها .وإذا قصد المستخدم استخدام الفيديو ألغراض استداللية في إجراءات قضائية أو غيرها ،ينبغي له استشارة محاميه بشأن أي متطلبات
خاصة لمثل هذا االستخدام.

البرامج مفتوحة المصدر
يتضمن هذه المنتج مصدرا مفتوحا معينا أو برامج أخرى صادرة من أطراف ثالثة بموجب رخصة جنو العمومية ( )GPLورخصة جنو العمومية
الصغرى ( )LGPLوتراخيص حقوق الطبع والنشر األخرى و/أو اإلضافية وبيانات إخالء المسؤولية واإلشعارات.
 GPLوLGPL

ومرفق بهذا المنتج البنود األصلية لرخصتي  GPLو LGPLوبعض التراخيص األخرى .الرجاء الرجوع إلى البنود األصلية لرخصتي
على ( http://www.fsf.orgمؤسسة البرامج المجانية) أو ( http://www.opensource.orgمبادرة المصدر المفتوح) بشأن الحقوق المكفولة لك بموجب
التراخيص المتقدم ذكرها .ويمكنك الحصول على نسخة كاملة ومتطابقة وقابلة للقراءة آليا من التعليمات البرمجية المصدر لمثل هذه البرامج بموجب
 GPLأو  LGPLمن خالل إرسال طلبك إلى  ،digitalsupport@pelco.comوكتابة عبارة  Source Code Requestفي سطر العنوان .وستتلقى بعد
ذلك رسالة بريد إلكتروني تتضمن رابطا لتنزيل التعليمات البرمجية المصدر.
يسري هذا العرض لمدة ثالثة ( )3أعوام من تاريخ توزيع هذا المنتج من قبل .Pelco

بيان جغرافية الشبكة
مالحظة مهمة .الرجاء قراءتها .ال يعرض تنفيذ الشبكة إال صورة عامة ويعد غير مخصص لعرض جغرافية تفصيلية للشبكة ،وستختلف شبكتك
الفعلية ،مما يتطلب إجراء تغييرات أو ربما توفير جهاز شبكة إضافي للتكيف مع النظام كما هو موضح .الرجاء االتصال بممثل  Pelcoالمحلي لمناقشة
المتطلبات التفصيلية التابعة لك.
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مقدمة
يستخدم هذا الدليل كمرجع لتركيب واستخدام وحدة الكاميرا بما في ذلك الخصائص والوظائف وشرح تفصيلي لشجرة القائمة.
يوفر هذا الدليل المعلومات التالية:
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نظرة عامة على المنتج :الوظائف األساسية ومتطلبات النظام الخاص بالوحدة



التركيب والتوصيل :تعليمات بشأن تركيب الوحدة والتوصيالت السلكية



اإلدارة والتهيئة  :توضيحات خاصة بالتنقل في القائمة الرئيسية ومفاتيح التحكم

 -1نظرة عامة على المنتج
 1-1األبعاد
يحتوي نظام

كاميرا Spectra Professional PTZعلى العديد من طرق التركيب .يصور الشكل  1-1أبعاد أنظمة كاميرا .Spectra® Professional PTZ
®

تعبر القيم المدرجة بين قوسين عن الوحدات بالبوصة ،وتعبر كل القيم األخرى عن الوحدات بالسنتيمتر.

حامل سقفي داخلي لشبكة PTZ

حامل سقفي خارجي لشبكة PTZ

حامل معلق خارجي/داخلي لشبكة PTZ

الشكل  :1-1األبعاد المادية
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 2-1المميزات المادية

الشكل  :2-1سجل تصويري
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جدول  :1 - 1تعريف السجل التصويري
رقم الفهرس

ملحوظة

االسم

األوصاف

1

دخل الصوت (أسود  /أبيض)

توصيل الميكروفون المساعد لتسجيل الصوت للكاميرا.

2

طرف دخل الطاقة 24فولت تيار متردد

توصيل طرف الطاقة بمصدر للطاقة عن طريق سلك ,مع التاكد من توصيل
األطراف في المقابس الصحيحة ,وتجنب هذا الرابط إذا كان التشغيل عبر اإليثرنت
قابال للتطبيق.

3

RJ-45

شبكة اإليثرنت /توصيل الطاقة عن طريق شبكة اإليثرنت :توصيل هذا المنفذ لمقبس
 RJ-45ألجهزة الشبكة القياسية لالتصال أو مزودات الطاقة  +األجهزة المتوافقة
إلمدادات الطاقة عن طريق شبكة اإليثرنت بالوحدة أيضا.

1

موصالت المرحل واإلنذار

االتصال بالجهاز الخارجي الذي يمكن أن يؤدي إلى تشغيل إشارات التنبيه والجهاز
عبر إشارات خرج التنبيه.

1

زر ( Defaultوضع افتراضي)

يتم الضغط على هذا الزر لخمس ثواني إلعادة الكاميرا إلعدادات المصنع
االفتراضية

1

زر ( Resetإعادة الضبط)

يتم الضغط على هذا الزر إلعادة تحميل الكاميرا

7

فتحة بطاقة SD

أدخل بطاقة  DSصغيرة في فتحة وحدة التخزين المحلية .من المستحسن جدا استخدام
بطاقة  I-DHUSeCH Sort m S LPnD mertxDSasi naDسعة 23
جيجابايت للتوافق مع نظام  IPAIF VLIبشكل كامل .والستخدام بطاقة ،DS
يجب أن تكون جديدة أو لم يتم تهيئتها مسبقا إلجراء عملية التخزين المحلي بشكل
1
صحيح.

 -1ينبغي أن تتوافق إمدادات الطاقة الطرفية /المحول للموصالت وتوصيل المجال مع مقياس الدائرة الفئة  2لضمان األمان من
الحرائق الكهربائية وتوفير الحماية المقبولة ضد الصدمات الكهربائية.
 -2تم إعداد هذا المنتج لسلسلة الطرازات الداخلية لتوفيره من قبل إحدى وحدات الطاقة المسجلة المميزة بالحروف "".S.P.L
(أو "مصدر الطاقة المحدود") بخرج مقنن ال يقل عن  18فولت تيار مستمر و 111ملي أمبير كحد أدنى أو  21فولت تيار
متردد1.1 ,أمبير كحد أدنى ,يجب تركيب المنتج بواسطة فني صيانة مؤهل ويجب أن يتوافق التركيب مع كافة القوانين
المحلية.
-3

في الطرز المستخدمة في األماكن الخارجية ،عند تركيب وحدة التغذية بالطاقة في أماكن مكشوفة ،الرجاء مالحظة أن المنتج مصمم بحيث
يستمد طاقته من وحدة إمداد طاقة مسجلة ومقاومة لألمطار/صامدة لألمطار من الفئة /3مصدر الطاقة المحدود ( )PLDأو وحدة إمداد
طاقة مسجلة ومتوافقة مع الجزأين  1و 33من المعيار  1-60950nPبخرج مقنن ال يقل عن  84فولت تيار مستمر و 6.0أمبير أو 38
فولت تيار متردد و 1.3أمبير .ينبغي تركيب المنتج بواسطة عامل صيانة مؤهل ،كما ينبغي أن تلتزم طريقة التوصيل بالفقرات

رقم  721و  311في قانون الكهرباء الوطني لقسم الدائرة الكهربائية الثاني ومجرى األسالك.

1

مطلوب لتفكيك الكاميرا قبل إدخال بطاقة  micro SDيرجى الرجوع إلى  2-1-2تفكيك الكاميرا (صفحة )14لمزيد من المعلومات.
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 -2التركيب والتوصيل
 1-2تفريغ محتويات العبوة
تحقق للتأكد من وجود تطابق كل محتويات عبوة المنتج مع نموذج الطلب وبطاقة التعبئة .يتضمن صندوق التعبئة -باإلضافة إلى هذا الكتيب -العناصر التالية.


وحدة كاميرا شبكة ( PTZداخلية أو خارجية)



صندوق خلفي (معلق أو مثبت في السقف)



شبكة سفلية ( إصدار خاص بالتثبيت في األماكن المغلقة أو في الهواء الطلق أو في السقف أو معلقة)



قرص واحد يحتوي على دليل المستخدم ،ودليل التركيب السريع



دليل االستخدام السريع المطبوع



رأس النهاية الطرفية  2دبوس ل 24فولت تيار متردد



وصلة رأسية بثالثة دبابيس لمنفذ الصوت



وصلة رأسية بثمانية دبابيس لإلنذار  /منفذ المرحل



دبوس داخلي T-20 Torx Bit



ملصقات عنوان MAC



دليل قالب لقطع ثقب في السقف (مرفق فقط مع الطرازات المثبتة في السقف)



مادة تشحيم مانعة للتصلب (مرفق فقط مع الطرازات المعلقة)

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

 2-2ملحقات اختيارية


 :LDP-PWH-0شبكة سفلية متقدمة معلقة بيضاء



 :LDP-PWH-1شبكة سفلية متقدمة معلقة شفافة



 :LDP-FWH-0شبكة سفلية متقدمة متساطحة بيضاء



 :LDP-FWH-1شبكة سفلية متقدمة متساطحة شفافة



 :LDP-ESR-0شبكة سفلية متقدمة خارجية معلقة ذات لون رمادي فاتح



 :LDP-ESR-1شبكة سفلية متقدمة خارجية معلقة ذات لون رمادي فاتح



 :LDP-YSR-0شبكة سفلية خارجية متقدمة متساطحة ذات لون رمادي فاتح



 :LDP-YSR-1شبكة سفلية خارجية متقدمة متساطحة ذات لون رمادي فاتح

 1-2التركيب
استخدام األدوات التالية واألجزاء قد يساعدك على استكمال عملية التركيب:


مثقب



قاطع أسالك



منشار لقطع فتحة في السقف (للنماذج المثبتة في السقف)



أنبوب/قناة (مانعة لتسرب الماء إذا كان ذلك ينطبق على التثبيت)



مهايئ القنوات (إن كان هذا قابال للتطبيق)



موصل  RJ-45إلى األسالك الطرفية



كبل ( Cat5أو أكثر من ذلك)



 -AWG 24كبل يحتوي على  8أسالك متعدد الموصالت (في حال استخدام أجهزة اإلنذار أو المراحل و/أو خط دخل وخرج الصوت)

 1-1-2فحص المظهر
يرجى التحقق عند إخراج الوحدة من الصندوق من عدم وجود أي تلفيات ظاهرة في الكاميرا أو ملحقاتها ,يلزم أن تعمل المواد الواقية المستخدمة في
التغليف على حماية الوحدة أثناء النقل ,يرجى إزالة الطبقة الرقيقة الواقية من الوحدة عندما يتم فحص كل بند من البنود وفقا للقائمة في
 1-2تفريغ محتويات العبوة
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 2-1-2تفكيك الكاميرا
يجب تفكيك الكاميرا أوال لتشغيل ميزات معينة ،مثل :تركيب بطاقة  DSأو إزالتها .اتبع الرسوم التوضيحية التالية إلتمام الخطوات أدناه.

-1

قم بفك  2من البراغي على الغطاء العلوي بواسطة مفك البراغي ( T20عبر المثقاب المقدم).

-2

ارفع الغطاء العلوي برفق من على الكاميرا وضعه جانبا

-3

يمكن إيجاد بطاقة  SDعلى الجزء الخلفي من طراز  ,IOPيرجى الرجوع إلى  2-1المميزات المادية (صفحة  )11لمزيد من التفاصيل.

الشكل  :1-2تفكيك الكاميرا
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 1-1-2توصيل األسالك
اقلب المنتج على الجانب السفلي من الكاميرا وستظهر موصالت الدخل /الخرج للمستخدم لتوصيل الكبالت المطلوبة المدرجة أدناه:


تيار متردد بجهد  24فولت :توصيل كبالت بجهد يبلغ  21فولت (~) إلى نهايات لتوصيل لمصدر تيار متردد بجهد يبلغ  ~21فولت



مصدر الطاقة عبر شبكة اإليثرنت :صل موصل شبكة  RJ-45بجهاز تتوافق شبكته مع مصدر الطاقة عبر شبكة اإليثرنت ( )PoEويدعم مرور التيار عبر كبل اإليثرنت.



الشبكة :اربط موصل شبكة  RJ-45بمنفذ شبكة  RJ-45في المفتاح عن طريق كبل الشبكة لنقل البيانات الخاصة بالشبكة.



خرج/دخل الصوت واإلنذار :أدخل كبل الصوت وكبالت اإلنذار إلى الكاميرا إذا لزم األمر.
مالحظات:


تجميع الكبالت :ولتجنب حدوث مشكلة بسبب قصر الكابالت ،ينبغي االحتفاظ بما ال يقل عن  11مم من كبل الشبكة لتوصيله بمنفذ الشبكة  RJ-45قبل
توصيل الكبل بالموصل.



كبل تصريف :يوجد هناك أربعة كبالت تصريف (ويعرف أيضا باسم العروات) حول محيط اتصاالت  ,I / Oبعد تثبيت الكبالت ،يمكن لفها حول العروات
األربعة هذه لتحرير الكبل من الضغوط والسماح لسهولة التركيب في الصندوق الخلفي.

الشكل  :2-2موصالت األسالك
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 4-1-2تركيب الكاميرا
يمكنك تركيب كاميرا الشبكة من  PTZباتباع إحدى الطرق التالية:


للتركيب المعلق مع قنوات/أنابيب (يرجى الرجوع إلى  1-4-1-2التركيب المعلق مع قنوات/أنابيب)



للتركيب المعلق مع قاعدة  Pelcoيرجى الرجوع إلى (  2-4-1-2تركيب األجزاء المعلقة مع قاعدة ) ocleP



للتركيب المثبت في السقف (يرجى الرجوع إلى  1-4-1-2التركيب بالسقف)

 1-4-1-2التركيب المعلق مع قنوات/أنابيب

يشمل التركيب المعلق مع قنوات/أنابيب ,تركيب كاميرا  PTZفي السقف حيث يتم توجيه قنوات/أنابيب على طول الجدار.
-1

قناة التركيب (غير مرفقة)

-2

ثبت الصندوق الخلفي في القناة( ,عند التركيب في منطقة عالية الرطوبة أو منطقة معرضة للمياه ,استخدم قناة مانعة للتسرب)
مالحظة :في حالة استخدام مادة األسنان الملولبة ،ينبغي استعمال مركب مضاد للتصلب على كل من الوحدات المعلقة في األماكن المغلقة والمفتوحة ,فعدم القيام بذلك قد يحول دون
فصل تلك الوحدات في المستقبل ,ويمكن أيضا أن تستخدم شريط مقاوم للماء والذي يساعد على منع الضرر نتيجة دخول الماء.

الشكل  :1-2كبالت التعليق الداخلية/الخارجية

 -3مرر جميع الكبالت المطلوبة خالل القناة والصندوق الخلفي
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 -1تركيب الكاميرا:
قم بمحاذاة الحبل من الصندوق الخلفي (الوضع رقم  ,)2ثم أدخله بالكاميرا (الوضع رقم  ( ,)3هناك نقاط حمراء في الصندوق الخلفي والكاميرا تساعدك على
إجراء عملية المحاذاة):

أ-



رقم  2يتصل برقم 3



رقم  1يتصل برقم 1

الصندوق الخلفي

جسم الكاميرا

الغطاء المقبب

الشكل  :4-2محاذاة التعليق الداخلية/الخارجية
ب -عندما يكون جسم الكاميرا معلق من الحبل ،قم بتوصيل جميع أسالك الكهرباء وموصالت الدخل/الخرج المقابلة ,يمكن لف الكبالت حول كبالت التصريف
للتخلص األمثل من الشد.
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ج-

ادفع الكاميرا داخل الصندوق الخلفي بالطرفين حتى تدخل المشابك في كال الطرفين في أماكنهم ,حيث تعمل هذه المشابك على االحتفاظ بالكاميرا في موقعها.

د-

اربط الثالث مثبتات المحجوزة حتى تمام اإلحكام.

 -1ركب الشبكة السفلية:
أ-

صل حبل الصندوق الخلفي بالشبكة السفلية بدءا من الوضع رقم ( 1حبل الصندوق الخلفي) حتى الوضع رقم ( 1الشبكة السفلية).

ب -ادفع الشبكة السفلية في الصندوق الخلفي.
ج-

أحكم ربط البراغي األربعة لتأمين تركيب الشبكة السفلية في الصندوق الخلفي.

الصندوق الخلفي

جسم الكاميرا

الغطاء المقبب

الشكل  :5-2تركيب التعليق الداخلي/الخارجي
-1
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صل الشبكة بالطاقة .سيقوم نظام الشبكة باتمام تسلسل التهيئة.

 2-4-1-2تركيب األجزاء المعلقة مع قاعدة ocleP

يتضمن التركيب المعلق لحامل  Pelcoتركيب كاميرا  PTZعلى الحائط مع حامل .Pelco
-1

ركب الحامل المعلق على الحائط (غير مرفق) ,راجع التعليمات المرفقة مع الحامل.

-2

ثبت وصلة الضغط في الصندوق الخلفي المعلق ,اربط صمولة الزنق في وصلة الضغط البارز من أسفل الصندوق الخلفي .ثم أحكم ربط الصامولة حتى يتم ثبيت موصل الضغط
بقوة في الصندوق الخلفي.

مالحظة :يتطلب التركيب الخارجي المعلق مقاومة حرجة للماء وبالتالي يلزم وجود الملحقات االختيارية :وصلة حشو مضغوطة وصمولة القفل كما يعرض
الشكل التالي ,قبل ربط الصندوق الخلفي مرة أخرى على األنبوب المعلق ،يجب أن يتم تركيبه مع وصلة حشو مضغوطة  1/3وصمولة قفل (تباع بشكل منفصل)
بحيث تكون كبالت الربط خالية تماما من مشاكل التسريب.

①
① وصلة حشو مضغوطة
② صمولة قفل

②
الشكل  :6-2وصلة حشو مضغوطة وصمولة قفل
-3

ضع المادة المركبة (المرفقة) على أسنان الصندوق الخلفي ,ثبت الصندوق الخلفي في الحامل المعلق.
مالحظة:يجب استخدام مادة مانعة للتصلب مع كل الوحدات المعلقة في األماكن المغلقة أو المفتوحة ,فعدم القيام بذلك قد يحول دون فصل تلك الوحدات في المستقبل ,ويمكن أيضا
أن تستخدم شريط مقاوم للماء والذي يساعد على منع الضرر نتيجة دخول الماء.

الشكل  :7-2كبالت التعليق الداخلية/الخارجية
-1
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اسحب األسالك خالل الحامل وداخل الصندوق الخلفي

-1

تركيب الكاميرا:
أ-

قم بمحاذاة الحبل من الصندوق الخلفي (الوضع رقم  ,)2ثم أدخله بالكاميرا (الوضع رقم  ( ,)3هناك نقاط حمراء في الصندوق الخلفي والكاميرا تساعدك على
إجراء عملية المحاذاة):


رقم  2يتصل برقم 3



رقم  1يتصل برقم 1

الصندوق الخلفي

جسم الكاميرا

الغطاء المقبب

الشكل  :8-2محاذاة التعليق الداخلية/الخارجية
ب -عندما يكون جسم الكاميرا معلق من المربط ،قم بتوصيل أسالك الكهرباء وجميع موصالت الدخل/الخرج الموافقة ,يمكن لف الكبالت حول كبالت التصريف
للتخلص األمثل من الشد.
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ج-

ادفع الكاميرا داخل الصندوق الخلفي بالطرفين حتى تدخل المشابك في كال الطرفين في أماكنهم ,حيث تعمل هذه المشابك على االحتفاظ بالكاميرا في موقعها.

د-

اربط الثالث مثبتات المحجوزة حتى تمام اإلحكام.

-1

ركب الشبكة السفلية:
صل حبل الصندوق الخلفي بالشبكة السفلية بدءا من الوضع رقم ( 1حبل الصندوق الخلفي) حتى الوضع رقم ( 1الشبكة السفلية) كما هو موضح بالشكل:

أ-

الصندوق الخلفي

جسم الكاميرا

الغطاء المقبب

الشكل  :9-2تركيب التعليق الداخلي/الخارجي
ب -قم بمحاذاة براغي الصندوق الخلفي مع الفتحات الموجودة على الشبكة السفلية .هناك نقاط حمراء في الشبكة السفلية والصندوق الخلفي تساعدك على إجراء
عملية المحاذاة.
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ج-

ادفع الشبكة السفلية في الصندوق الخلفي.

د-

أحكم ربط البراغي لتأمين تركيب الشبكة السفلية في الصندوق الخلفي.

 1-4-1-2التركيب بالسقف

يتضمن التركيب المثبت في السقف تثبيت كاميرا  PTPالسقف.
-1

احرص على لصق المخطط الموضح في الدليل في حالة التركيب في السقف في السقف.

الشكل  :11-2نمط الدليل
-2

وفقا لنمط الدليل ,اصنع فتحة في السقف أو الجدار.

-3

ركب سلسلة  /كبل أمان (غير مرفق) في الحفرة المسننة ¼ 21-الموجودة على الجزء العلوي من الصنودق الخلفي ,ويجب أن تكون سلسلة  /كبل األمان قادرة على دعم ما يصل
إلى  7.3كجم ( 11رطل).

 -1أدخل الصندوق الخلفي في الفتحة وأحكم تشديد الثالثة براغي بمفك و Tib roTا لمرفق وبحيث يمكن لمقابض تأمين الزنبركي أن تنزلق لتثبيت الصندوق بالسقف/الحائط (راجع
الشكل ( )-11ارجع إلى شكل  14-2وشكل .)15-2

الصندوق الخلفي

الشكل  :11-2إدخال الصندوق الخلفي
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مقابض تأمين الزنبركي

الشكل  :12-2تأمين الصندوق الخلفي

 -1مرر جميع أغطية الكبالت المطلوبة في أنبوب ( PP 1/3تباع بشكل منفصل) من خالل واحدة من فتحات قناة الصندوق الخلفي (جانبية أو سفلية )
واربط صمولة القفل على أنبوب  PP 1/3البارز من أسفل الصندوق الخلفي مرة أخرى حتى تستقر في مكانها بقوة.
مالحظة :من الضروري استعمال شريط مضاد للماء حول ربط البرغي في أنبوب  PP 1/3قبل ربط صمولة القفل مع أنبوب  PP 1/3لضمان وظيفة
مقاومة للماء بشكل كامل في األسقف المعرضة للهواء الطلق.

صمولة قفل
الشكل  :11-2الكبالت الخارجية للتثبيت في السقف
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 -1تركيب الكاميرا:
أ-

قم بمحاذاة الحبل من الصندوق الخلفي (الوضع رقم  ,)2ثم أدخله بالكاميرا (الوضع رقم  )3كما هو موضح في الرسم ,وهناك نقاط
حمراء في الصندوق الخلفي والكاميرا ,تساعدك على إجراء عملية المحاذاة:


رقم  2يتصل برقم 3



رقم  1يتصل برقم 1

الصندوق الخلفي

جسم الكاميرا

الغطاء المقبب

الشكل  :14-2المحاذاة الخارجية في السقف
ب -عندما يكون جسم الكاميرا معلق من المربط ،قم بتوصيل أسالك الكهرباء وموصالت الدخل/الخرج المقابلة ,يمكن لف الكبالت حول كبالت التصريف
للتخلص األمثل من الشد.
ج-

ادفع الكاميرا داخل الصندوق الخلفي بالطرفين حتى تدخل المشابك في كال الطرفين في أماكنهم ,حيث تعمل هذه المشابك على االحتفاظ بالكاميرا في موقعها.

د-

اربط الثالثة مثبتات المحجوزة حتى تمام اإلحكام.

( -7كاميرا الشبكة السفلى) تركيب كاميرا الشبكة السفلى
أ-

صل حبل الصندوق الخلفي بالشبكة السفلية بدءا من الوضع رقم ( 1حبل الصندوق الخلفي) حتى الوضع رقم ( 1الشبكة السفلية).

ب -ادفع الشبكة السفلية في الصندوق الخلفي( .هناك نقاط حمراء في الشبكة السفلية والصندوق الخلفي تساعدك على إجراء عملية المحاذاة).
ج -أحكم ربط البراغي األربعة لتأمين تركيب الشبكة السفلية في الصندوق الخلفي.
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( -8كاميرا الشبكة السفلى الخارجية) تركيب كاميرا الشبكة السفلى
أ-

صل حبل الصندوق الخلفي بالشبكة السفلية بدءا من الوضع رقم ( 1حبل الصندوق الخلفي) حتى الوضع رقم ( 1الشبكة السفلية).

الشكل  :15-2توصيل الشبكة السفلية:

-9

ب -ادفع الشبكة السفلية في الصندوق الخلفي .هناك نقاط حمراء في الشبكة السفلية والصندوق الخلفي تساعدك على إجراء عملية المحاذاة.
هناك ست ميزات للمحاذاة التي تساعد على قفل حلقة التقليم في مكانها.
ج -أدر الشبكة السفلية في اتجاه عقارب الساعة في الصندوق الخلفي إلى ما يقرب من  11درجات لتأمينها.
صل الشبكة بالطاقة .سيقوم نظام الشبكة باتمام تسلسل التهيئة.

الصندوق الخلفي

جسم الكاميرا

الغطاء المقبب
الشكل  :16-2التركيب بالسقف المعرض للهواء الطلق
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 5-1-2وضع وضبط مجال الرؤية
-1

اعرض صورة الكاميرا باستخدام المتصفح (راجع  4-2التوصيل في صفحة .)28

-2

عبر كاميرا  PTZمع وظائف  Pan/Tiltالمادية ،استخدم اإلعدادات في واجهة الويب (ارجع إلى  1-1-1لوحة تحكم  oTPفي صفحة  )11لتحريك العدسات إلى مجال الرؤية
المطلوب.

-3

استخدام اإلعدادات في واجهة الويب (راجع  1-1-1لوحة تحكم  oTPفي صفحة  ) 11لضبط التكبير/التصغير وتركيز العدسة على مجال الرؤية المطلوب.
مالحظة :يقتصر ضبط التركيز ووظائف  PTZعلى أنبوب ويب  UIفقط.

يمكن للكاميرا ،المجهزة بكبل واجهة شبكة إيثرنت  ،RJ-45وتقديم صور الفيديو في الوقت الحقيقي إما عن طريق اإلنترنت أو اإلنترانت ,الرجاء الرجوع إلى الرسوم الهيكلية الموضحة
أدناه لمزيد من التوضيح.

الشكل  :17-2تقنية الشبكة
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 7-1-2متطلبات النظام
يوضح الجدول أدناه الحد األدنى من المتطلبات الالزمة لتشغيل الوحدة واستخدامها عمليا .قد تؤدي قيود النطاق الترددي للشبكة والمعالج إلى توقف تدفق الفيديو مؤقتا أو عدم اتزانه عند
اتصال مستخدمين إضافيين بالكاميرا عبر واجهة ويب .اخفض معدل الصور في الثانية أو الدقة أو الضغط أو إعدادات معدل البت في تدفقات الفيديو عبر واجهة الويب لتعويض قيود
الشبكة/المعالج.
جدول  :1-2متطلبات النظام
المتطلبات المادية
وحدة المعالجة المركزية

معالج صغير  Intel® Pentium® 4بسرعة  2.1جيجاهرتز أو ما يعادله

ذاكرة الوصول العشوائي

 1جيجابايت أو أكثر

()MAR
حد أدنى  718 × 1121للدقة ،و 11أو  32بت لدقة ألوان البكسل

الشاشة
متطلبات البرامج
نظام التشغيل

نظام التشغيل  Microsoft Windows XPأو  Microsoft Windows Vistaطراز  32و 11بت ،ونظام التشغيل
 Windows 7طراز  32و 11بت

المتصفح

 Microsoft IE 8.0أو أحدث

مشغل الوسائط

برنامج  Pelco Media Playerأو  QuickTime® 7.6.5ألنظمة التشغيل  Po siod iPو Po siod oodTW
و ،Windows 7أو برنامج  QuickTime 7.6.4لنظام التشغيل ( Mac OS X 10.4أو أحدث)

الوحدة
التغذية بالطاقة

ملحوظة
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تيار متردد  21فولت  /تشغيل عبر إيثرنت )(PoE+

-1

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

-2

يفضل تثبيت برنامج  Pelco Media Playerعلى برنامج  QuickTimeلضمان التحكم واالنسيابية وتقليل وقت التأخر .يمكن تنزيل برنامج
 PRPمن موقع  Pelcoعلى الويب.www.pelco.com/mediaplayer :

-3

ال يتوافق هذا المنتج مع اإلصدار  7.1.1من برنامج  emoTkTouQلنظام التشغيل  Po siod iPأو  .Po siod oodTWإذا كان لديك
هذ ا اإلصدار مثبتا في جهاز الكمبيوتر ،فستلزم الترقية إلى اإلصدار  7.1.1من .emoTkTouQ

-1

قد تؤدي قيود النطاق الترددي للشبكة والمعالج إلى توقف تدفق الفيديو مؤقتا أو عدم اتزانه عند اتصال مستخدمين إضافيين بالكاميرا عبر واجهة
ويب .اخفض معدل الصور في الثانية ) (ipsأو الدقة أو الضغط أو إعدادات معدل البت في تدفقات الفيديو عبر واجهة الويب لتعويض قيود
الشبكة/المعالج.

 4-2التوصيل
 1-4-2عنوان  Poاالفتراضي
عنوان  PPاالفتراضي لهذه الوحدة هو  192-168-1-21وقناع الشبكة الفرعية هو  .255-255-255-1عند تعيين عنوان  PPاالفتراضي  ،192-118-1-21ستجري الكاميرا
عملية فحص لمعرفة إذا ما كان هذا العنوان مستخدما بالفعل ،وستزيد آخر ثمانية أرقام من العنوان بمقدار  1إذا كان مستخدما بالفعل .وستستمر زيادة آخر ثمانية أرقام من عنوان IP
بمقدار  1إلى أن يتم العثور على عنوان غير مستخدم.
لكن إذا كان لديك خادم  DHCPمتصل بالشبكة ،فقد تحصل الوحدة على عنوان  PPتلقائيا من خادم  PCHPبحيث ال تحتاج إلى تغيير عنوان  PPللكاميرا .إعداد المصنع االفتراضي
هو DHCP Onوال يتم تعيين  192-118-1-21إال عند تعيين الكاميرا على  DHCPلكن ال يستجيب خادم  DHCPلطلب عنوان .PP

 2-4-2التوصيل من جهاز الكمبيوتر والتحضير للمشاهدة
 1-2-4-2استخدام برنامج  ocleP Ucelec DelllePللحصول على عنوان  Poللكاميرا
يعد برنامج  Pelco Device Utilityبرنامجا لألدوات المساعدة يساعد المستخدمين على إدارة وتهيئة الكاميرا .استخدم األداة للعثور على عنوان  PPحيث يكون الخيار االفتراضي
هو الحصول على عنوان  PPعن طريق  PCHPولذلك لن تتم معرفة عنوان  ،PPوترد في ما يلي خطوات تشغيل برنامج األدوات المساعدة.
-1

االنتهاء من تثبيت برنامج الجهاز  PQioTQ ToioTDبجهاز الكمبيوتر وفقا لتعليمات التثبيت.

-2

سجل الدخول إلى برنامج  PQioTQ ToioTDبإدخال اسم مستخدم الكاميرا وكلمة المرور ,وفي النافذة ،أدخل اسم المستخدم االفتراضي nimla :وكلمة المرور ،nimla :ثم
انقر فوق الزر Enter DU2لتسجيل الدخول.

-3

في صفحة ( Manage Devicesإدارة األجهزة) ،يمكنك النقر على ( Refresh Device Listتنشيط قائمة األجهزة) أو ( Add New Deviceإضافة جهاز جديد)
للبحث عن األجهزة.

-1

من ( PQioTQ LodTقائمة األجهزة) ،يمكنك الحصول على معلومات سالسل الكاميرا وعنوان  PPالمضمن.

لمزيد من المعلومات حول استخدام برنامج ToioTD

 ,PQioTQانقر فوق هذا الرمز األخضر "

" الموجود في الركن العلوي األيمن من صفحة البرنامج.

 2-2-4-2التوصيل من جهاز الكمبيوتر
-1

تحقق من توفر االتصال الشبكي بين الوحدة وجهاز الكمبيوتر من خالل تشغيل أداة اختبار االتصال لعنوان  ILاالفتراضي ,ابدأ تشغيل موجه األوامر (نظام التشغيل
 :Po siodمن قائمة ( STWbTابدأ) ،حدد " PbigbWuالبرامج" .حدد ( ATTQddiboQdالملحقات) واختر ( Command Promptموجه األوامر) ،واكتب
" ."Ping 192.168.0.20إذا ظهرت الرسالة "…( "R ply ftxmرد من ،)...فذلك يعني توفر االتصال.

-2

ابدأ تشغيل المتصفح  P TQb QT t niibQbوأدخل عنوان  PPفي شريط العناوين 192.168.0.20. :من المفترض أن تظهر نافذة تسجيل دخول .وفي النافذة ،أدخل اسم
المستخدم االفتراضي admin :وكلمة المرور admin :لتسجيل الدخول.

مالحظة :إذا كنت ال تعرف عنوان  PPللكاميرا ,يمكنك تحديد موقعه باستخدام برنامج ( PQiTi PQioTQ ToioTDراجع  1-2-4-2استخدام برنامج ocleP Ucelec DellleP
للحصول على عنوان  Poللكامير بصفحة .)28
يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول الوحدة في " -3اإلدارة والتكوين".

الشكل  :18-2نافذة تسجيل الدخول

28

 1-2-4-2التحضير للمشاهدة
يمكن مشاهدة الصور التي تسجلها الوحدة باستخدام  Microsoft Internet Explorer 8أو إصدار أحدث .وقبل المشاهدة ،اتبع الخطوات التالية لتمكين العرض.
-1

مكن ملفات تعريف االرتباط في عالمة التبويب الخصوصية ،وحرك شريط تمرير اإلعدادات إلى منخفض أو اقبل كل ملفات تعريف االرتباط.

-2

غير إعدادات الحماية في خيارات اإلنترنت وانقر فوق المستوى المخصص لفتح شاشة إعدادات الحماية – منطقة اإلنترنت.
مالحظة :إذا تم تشغيل الكاميرا داخل شبكة إنترانت ،فانقر على أيقونة ( Paeanaceإنترانت) .وإذا تم تشغيلها خارج شبكة إنترانت ،فانقر على أيقونة ( Paecaaceإنترنت).

-3

مرر ألسفل حتى تصل إلى عناصر تحكم  ATToiQiوأزرا اختيار الوظائف اإلضافية وعين ما يلي:


【( 】Download signed ActiveX controlsتنزيل عناصر تحكم  ActiveXالموقعة)( Prompt (recommended) مطالبة (مستحسن))



【( 】Pio iiWs m dog Qs ATToiQi Ti Tbiidتنزيل عناصر تحكم  ATToiQiغير الموقعة)( PbiunT مطالبة)



【(】Automatic prompting for ActiveX controlsالمطالبة التلقائية لعناصر تحكم ( t WriQ  )ActiveXتمكين)



【( 】o d-Mm ATToiQi Ti Tbiid W s nimgتشغيل عناصر التحكم  ATToiQiووظائف التوصيل) ( t WriQ تمكين)



【( 】*STbonT ATToiQi Ti Tbiid uWbkQs dWeQ eib dTbonTo gتحديد عناصر التحكم النصية في  ATToiQiباعتبارها من اآلمن برمجتها نصيا)
( t WriQتمكين)

-1

اضغط على ( KOموافق) لحفظ اإلعدادات.

-1

أغلق كل نوافذ  bidieT P TQb QT t niibQbRoTوأعد تشغيل نافذة جديدة .يسمح هذا اإلجراء بتفعيل اإلعدادات الجديدة.

-1

اكتب عنوان  PPالذي عينته في شريط العناوين بالمتصفح.

-7

ستتمكن عندئذ من رؤية شاشة الصور المسجلة بالكاميرا.

29

 -1اإلدارة والتكوين
 1-3العرض المباشر
ما عليك سوى النقر على مباشر في الركن العلوي من نافذة المتصفح أثناء الوصول إلى عنوان  PPللوحدة ،ويتم حينئذ عرض فيديو مباشر في نافذة المتصفح .وعند النقر فوق اإلعدادات,
ستنبثق نافذة لتكوين "النظام" و"الشبكة" و"التصوير" و"تدفقات الصوت والصورة" و"المستخدمون" و"األحداث" .يرجى الرجوع إلى  2-1اإلعدادات بصفحة  12لالطالع على
مزيد من المعلومات .يظهر المعرف المسجل الدخول حاليا على الجانب األيسر من عالمة التبويب تعليمات .انقر على تسجيل الخروج من اإلدارة في نافذة اإلدارة ليعود التكوين إلى
شاشة صور الكاميرا.
* األشكال التوضيحية الواردة في قسم  -1اإلدارة والتكوين مأخوذة ألغراض التعريف بواجهة الويب فقط.
في ما يلي شرح لعالمات التبويب الواردة في النافذة مباشر.
تحديد تدفق :تحديد تدفق الفيديو المعروض مباشرة والقابل للمشاهدة (أساسي /ثانوي/عرض سريع) وتحديد إعدادات البث األحادي أو البث الثانوي.

تصغير مساحة المشاهدة :تعديل حجم الصورة لتظهر بملء شاشة المتصفح .ولتعديل حجم جزء الفيديو إلى مشاهدة عادية ،انقر على الزر "إظهار شريط األدوات"
في الركن العلوي من النافذة.
فتح التدفق في نافذة جديدة :فتح الفيديو في نافذة منفصلة قابلة لتغيير حجمها .ويتيح لك فتح الفيديو في نافذة منفصلة إمكانية مشاهدته أثناء تشغيل تطبيقات أخرى.
ويمكن تصغير هذه النافذة أو تكبيرها أو إغالقها عندما تكون نشطة ،وذلك باستخدام أزرار شريط العنوان .ويمكن أيضا تعديل حجم النافذة لتالئم مواصفاتك من
خالل سحب الركن السفلي األيمن منها.

الشكل  :1-1عرض مباشر
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 1-1-1لوحة تحكم oTP
تستخدم لوحة تحكم  LTPلتنفيذ وظائف التدوير/اإلمالة/التكبير/التصغير على الشاشة المباشرة بسهولة .ويقدم الشكل والجدول التاليان مزيدا من المعلومات لتوضيح كيفية تنفيذ عناصر
تحكم  LTPفي وحدة التحكم بسهولة.
األوصاف

رقم
1

حدد التعيين المسبق من القائمة المنسدلة لتنشيط التعيين المسبق على الفور.

2

حدد الجولة من القائمة المنسدلة الجولة على الفور.
عن طريق النقر ,يمكنك استخدام مؤشر الماوس لرسم مربع مستطيل فوق العرض المباشر وبالتالي
تعمل الكاميرا على تكبير المنطقة المرسومة.

1

اضغط على الزر لتعيين المكان الذي تم النقر فوقه على العرض المباشر كمركز الصورة.
اضغط على هذا الزر لسهولة التحكم في وظائف التحريك واإلمالة بالنقر فوق مؤشر الماوس
وسحبه للتعامل معه.

4

تعمل أسهم النقر على تحريك تركيز الكاميرا في  1اتجاهات يدويا ,كما يتيح لك الضغط مع االستمرار على
المؤشر األوسط إمكانية تحريك تركيز الكاميرا بطرق متعددة.

5

ضبط التركيز على المسافة القريبة/البعيدة بالنقر فوق .-/+

6

ضبط قيمة العدسة لفتحها/غلقها بالنقر فوق .-/+

الشكل  :2-1لوحة تحكم oT
مالحظة :بالنسبة للجزء الخاص برقم  3المذكور أعاله ,يمكن تنشيط جزء واحد فقط من الخيارات في وقت محدد ,وبالتالي يتم إبراز الزر الذي تم الضغط عليه لإلشارة إلى قيام المستخدم
بتحديده ,وباإلضافة إلى ذلك يلزم تحديد برنامج  PQiTi RQsoW PiWDQbإلعدادات العرض كي تظهر أزرار رقم  3في بواجهة المستخدم.
تحت شاشة العرض المباشر ,تساعد لوحة التحكم في الزوم المستخدم على تنفيذ وظائف التكبير/التصغير بسهولة ,وهناك ثالثة طرق للتحكم في الزوم وهما :التمرير واإلدخال الرقمي
وأسهم أعلى/أسفل.


التمرير :سحب شريط التمرير لتكبير/تصغير تركيز الكاميرا.



اإلدخال الرقمي :إدخال نص رقمي في الحقل الذي يمثل مقياس الزوم المرغوب فيه.



أسهم أعلى/أسفل :النقر فوق أسهم أعلى/أسفل لتكبير/تصغير تركيز الكاميرا تدريجيا.

الشكل  :1-1لوحة التحكم في الزوم
مالحظة :يخضع مقياس الحد األقصى للزوم المتاح لوظيفة الزوم الرقمي ,في حالة تشغيل الزوم الرقمي مسبقا ,يرتفع مقياس الزوم المتاح إلى  i12(i 211رقمي و i21ضوئي),
وفي المقابل ,في حالة إيقاف تشغيل الزوم الرقمي ,يرتفع إلى  i21فقط من الزوم الضوئي المتاح للمستخدم ,يرجى الرجوع إلى  1-1-2-1عام لمزيد من المعلومات حول الزوم
الرقمي.
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 2-1اإلعدادات
انقر على اإلعدادات لتنبثق نافذة لتكوين "النظام" و"الشبكة" و"التصوير" و"تدفقات الصوت والصورة" و"المستخدمون" و"األحداث".

الشكل  :4-1اإلعدادات

 1-2-1النظام
استخدم عالمة التبويب "النظام" لتغيير اسم الجهاز وتكوين إعدادات الوقت وإعداد تراكب النص للعرض المباشر والحصول على نسخة احتياطية وعرض معلومات النظام وتحديد
إصدار البرنامج الثابت .ويمكنك أيضا استخدام عالمة التبويب "النظام" في إنشاء سجل نظام أو إعادة تشغيل الكاميرا أو استعادة إعدادات المصنع االفتراضية للكاميرا.
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الشكل  :5-1إعدادات النظام

سجل نظام التوليد
-1

انقر فوق عالمة تبويب ( SDdTQuالنظام).

-2

انقر على الزر ( Generate System Logسجل النظام العام) إلنشاء سجل نظام يمكن استخدامه من قبل قسم دعم منتجات  PQiTiالستكشاف األعطال
وإصالحها.

اتصل بقسم دعم منتجات  PQiTiعلى الرقم ( 1-811-289-9111الواليات المتحدة وكندا) أو ( +1-119-292-1981العالم).

إعادة تشغيل الكاميرا
-1

انقر فوق عالمة تبويب ( DdTQuSالنظام).

-2

انقر على الزر "إعادة تشغيل الكاميرا" إلعادة تشغيل الكاميرا .ال تؤدي إعادة تشغيل الكاميرا إلى تغيير إعدادات الكاميرا التي تم تكوينها.

استعادة كل اإلعدادات االفتراضية للكاميرا
ال يمكن التراجع عن هذا اإلجراء ،وسيتم فقدان كل إعدادات المستخدم واإلعدادات المخصصة.
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-1

انقر فوق عالمة تبويب ( SDdTQuالنظام).

-2

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

مالحظة :إذا لم تكن الكاميرا متصلة بشبكة عبر بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف ( ،)PCHPفسيتم فقدان إعدادات عنوان  IPللكاميرا ولن يتعرف النظام على الكاميرا.
اإلعداد االفتراضي لعنوان  PPللكاميرا هو ( PCHP Hتشغيل .)DHCP

 1-1-2-1إعدادات عامة

الشكل  :6-1إعدادات عامة

اسم الجهاز
غير اسم الجهاز باتباع الخطوات التالية:
-1

انقر على المربع اسم الجهاز وميز النص.

-2

اكتب اسما مألوفا في المربع اسم الجهاز (من حرفين إلى  11حرفا) .يساعد االسم المألوف في تسهيل التعرف على الجهاز بالشبكة .ومن أمثلة األسماء المألوفة مدخل
المنزل أو غرفة االنتظار أو ساحة ركن السيارات.

-3

انقر على "حفظ" لحفظ اسم الجهاز الجديد أو انقر على "إعادة تعيين" الستعادة اسم الجهاز المحفوظ سابقا.

إعدادات الوقت
إذا كانت الكاميرا متصلة بشبكة بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف ( )UCHoالتي تم تكوين خصائص خادم وقت بها ،فستتزامن الكاميرا تلقائيا مع خادم الوقت .وإذا لم يتم تكوين
خصائص خادم وقت بشبكة  DHCPأو إذا لم يتوفر خادم وقت للشبكة ،فعندئذ يجب عليك تكوين إعدادات الوقت يدويا.
-1

اكتب عنوان  PPلخادم الوقت في الحقل خادم الوقت .وخادم الوقت هو خادم خارجي يستخدم بروتوكول وقت الشبكة ( )NTPلمزامنة إعدادات التاريخ والوقت
بالكاميرا.
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-2

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

-3

حدد التنسيق الذي تريد ظهور التاريخ والوقت به من الحقل المنسدل "تنسيق العرض" إذا اخترت إظهار تراكيب التاريخ/الوقت.

-1

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

تراكب النص
-1

الخلفية :حدد لون خلفية تراكب النص باللون األسود أو الشفاف ,كما يمكن تخصيص لون نص الخل فية الشفافة من القائمة المنسدلة عند تحديد خيار الخلفية الشفافة.

-2

المحتوى :هناك خمسة خيارات للمحتوى يمكن تحديدهم للعرض من القائمة المنسدلة :التاريخ/الوقت واسم الكاميرا واسم الكاميرا  +التاريخ/الوقت والنص المخصص
وزوم/درجة صوت/اتجاه  ,PTZيتم عرض حقل النص الفارغ ,المخصص إلدخال النص المطلوب من قبل المستخدمين ,عند تحديد النص المخصص فقط.
مالحظة :يمكن عرض خيارات المحتوى المتعددة في وقت واحد.

-3

موضع المحتوى :يمكن تحديد أربعة مواضع لعرض تراكبات المحتوى :أعلى اليسار وأعلى اليمين وأسفل اليسار وأسفل اليمين يمكن تمكين ثالثة مواضع في وقت واحد
كحد أقصى.

-1

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

 2-1-2-1النسخ االحتياطي واالستعادة

الشكل  :7-1إعدادات النسخ االحتياطي واالستعادة

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

استعادة
إذا تم تغيير إعدادات الكاميرا وأدى ذلك دون قصد إلى عرض صورة بشكل أقل مما هو مرجو ،فاستخدام إعداد االستعادة إلعادة الكاميرا إلى اإلعدادات المحفوظة سابقا.
مالحظة :هذه الميزة غير مصممة لتكوين العديد من الوحدات أو لترقيات البرنامج الثابت.

 1-1-2-1المعلومات
تتوفر حقول صفحة معلومات النظام للقراءة فقط وتتضمن إصدار البرنامج الثابت وإصدار المكونات المادية ورقم الطراز والرقم التسلسلي للنظام كما هو موضح في الشكل أدناه .ويطلب
فريق دعم منتجات  PQiTiهذه المعلومات عادة ألغراض استكشاف األعطال وإصالحها.

الشكل  :8-1معلومات النظام
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 4-1-2-1البرنامج الثابت
يمكن للمستخدمين تحديث البرنامج الثابت للنظام إن وجد .وسيتم إيقاف كل تحركات الكاميرا أثناء تحديث البرنامج الثابت .الرجاء إغالق كل الشاشات األخرى قبل تحديث البرنامج
الثابت .وال تفصل كبل الطاقة أو كبل الشبكة المحلية ( )LALمطلقا أثناء عملية تحديث البرنامج الثابت .وقد يستغرق األمر  3دقائق تقريبا إلعادة تشغيل الوحدة بعد عملية تحديث
البرنامج الثابت .وننبه مرة أخرى إلى ضرو رة عدم فصل الطاقة أثناء تحديث البرنامج الثابت؛ إذ يؤدي ذلك إلى فشل التحديث؛ مما يستوجب إجراء الصيانة من قبل المصنع.

الشكل  :9-1تحديث البرنامج الثابت

 2-2-1الشبكة
استخدم عالمة التبويب "الشبكة" لتغيير إعدادات الشبكة العامة للكاميرا ،وحدد إعدادات طبقة المقابس اآلمنة ( ،)SSLومكن بروتوكول  ،)SSC( SQTmbQ SuQiiوكون إعدادات
أمان منفذ  812.1واختر وضع جدار حماية خادم  SLRPومكن الوصول إلى هذه الكاميرا عبر .PTP

الشكل  :11-1تكوين الشبكة

 1-2-2-1عام
عين إعدادات الشبكة العامة بشأن إعدادات االتصال بالشبكة.
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الشكل  :11-1إعدادات الشبكة العامة

إعدادات النظام
اإلعدادات المندرجة ضمن إعدادات النظام هي اسم المضيف ومنفذ  CTTPومنفذ  CTTPSومنفذ  .MTSPاتصل بمسؤول الشبكة قبل تغيير إعدادات المنافذ لضمان عدم تعارضها
مع البنية التحتية للشبكة.


اسم المضيف
-1

انقر في المربع اسم المضيف وميز النص.

-2

اكتب اسما مألوفا في مربع اسم المضيف (من حرف واحد إلى  21حرفا) باستخدام أي توليفة أحرف أبجدية رقمية .يساعد االسم المألوف في تسهيل التعرف على
الجهاز بالشبكة.

-3


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

منفذ HTTP
مالحظة :يجب أن يظل رقم منفذ  CTTPمضبوطا على اإلعداد االفتراضي ( )81عند االتصال بنظام إدارة الفيديو ( )oRSمن  .PQiTiوإذا تم االتصال بأحد أنظمة إدارة
الفيديو من  ،PQiTiفال تغير إعداد منفذ .CTTP



-1

انقر في المربع منفذ  CTToوميز النص.

-2

اكتب رقم المنفذ الجديد في الحقل منفذ  .CTToالمنفذ االفتراضي التصاالت  CTTPهو .81

-3

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

منفذ CTTo
مالحظة :ال يمكن تكوين المنفذ  TPSCTما لم يتم تعيين وضع  SSLعلى "اختياري" أو "مطلوب" وتثبيت شهادة أمان.
-1
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انقر في المربع منفذ  CTToHوميز النص.



-2

اكتب رقم المنفذ الجديد في الحقل منفذ  .CTToHالمنفذ االفتراضي التصاالت  CTTPSهو .441

-3

انقر على "حفظ" .وإذا كنت قد غيرت اإلعداد بطريق الخطأ ،يمكنك النقر على إعادة تعيين للعودة إلى اإلعداد المحفوظ سابقا.

منفذ PTHo
-1

انقر في المربع منفذ  PTHoوميز النص.

-2

اكتب رقم المنفذ الجديد في الحقل منفذ  .PTHoالمنفذ االفتراضي التصاالت  MTSPهو .554

-3

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

إعدادات IPv4
مكن خادم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف ( )UCHoأو عطله .يعين  PCHPتلقائيا عنوان  PPللجهاز إذا كان هناك خادم  PCHPفي الشبكة.


إذا تم تعيين  UCHoعلى تشغيل ،يعد كل من عنوان  PPوقناع الشبكة الفرعية والبوابة وإعدادات خادم  PLSنصا للقراءة فقط.



إذا تم تعيين  UCHoعلى إيقاف تشغيل ,يجب تغيير هذه اإلعدادات يدويا.
غير إعدادات الشبكة التالية حسب الحاجة:
-1

عنوان  :Poعنوان الكاميرا المتصلة بالشبكة.

-2

قناع الشبكة الفرعية :العنوان الذي يحدد شبكة  PPالتي تتصل بها الكاميرا (حسب عنوانها).

-3

البوابة :جهاز التوجيه الذي يصل إلى الشبكات األخرى.

-1

خوادم  :UNHعنوان الخوادم المخصصة التي تترجم أسماء مواقع الويب وأسماء المضيف إلى عناوين  PPرقمية.

-1

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

تهيئة إعدادات 6vPI
في حالة إذا كان جهاز  DHteoالخاص بك يدعم نظام الـ  6ILIالمتصل عمليات تهيئة  ، 8ILIلن يتمكن الجهاز من دعم هذا النظام فقط في عمليات نشر الشبكات ،مع العلم بأن الجهاز
يقبل حتى  16عنوان  6ILIوثالث خوادم  SPD6 ILIوثالث بوابات .6ILI
هناك وضعا تهيئة لتعيينات عنوان .6ILI

الوضع التلقائي :يعمل على تمكين التهيئة التلقائية باستخدام إعالن جهاز التوجيه .يمكن توفير تهيئة إضافية لـ ( 6SasLIفي حالة توافرها على الشبكة الخاصة بك) .ال يزال تحديد
الوضع التلقائي يتيح لك إمكانية تهيئة عناوين  6vPIوخوادم  SNDوبوابات إضافية.
الوضع اليدوي فقط :يعمل على توفير عنوان االرتباط المحلي  6ILIللجهاز ,وإتاحة إمكانية تعيين حتى  16عنوان ثابت على الجهاز.
 .1ضع مؤشر الماوس على عالمة تبويب الشبكة.
 .2حدد ( l U tHlعام) من القائمة المنسدلة.
 .3حدد ( IUتشغيل) لعنوان .6ILI

 .4حدد ( sxUfenotHrexU fxoوضع التهيئة) من المربع المنسدل .يتيح تحديد الوضع التلقائي للجهاز إمكانية تهيئة إعدادات  6vPIالمتبقية تلقائيا ,وجعل
الخطوات المتبقية اختيارية.
( .5اختياري) أدخل عناوين بث أحادية ثابتة في مربع عناوين  ILاليدوية .يتطلب كل عنوان بادئة يجب إدخالها باستخدام تنسيق  .prefix/IPv6Addressسوف يتم رفض عناوين
 ILاليدوية التي ال تتضمن معلومات البادئة.
( .6اختياري) أدخل عناوين خوادم  SPDالتي ال يتم تهيئتها تلقائيا في مربع خوادم  SPDاليدوية.
( .7اختياري) أدخل عناوين البوابات التي ال يتم تهيئتها تلقائيا في مربع البوابات اليدوية.
مالحظات:
• ال يقبل الجهاز عناوين  6ILIغير المعرفة أو المضيف المحلي أو البث المتعدد.
• عناوين االرتباط المحلي غير مدعومة لخادم .SPD
• تحل خوادم  SPDالمحددة يدويا محل خوادم  SPDالمكتشفة تلقائيا.
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• ال يصدق الجهاز على خوادم  SPDالمحددة يدويا؛ لذلك عليك التحقق من صحة أية خوادم  SPDمحددة يدويا قبل حفظ إعدادات .6ILI

• يجب أن تكون البوابات المحددة يدويا على نفس الشبكة التي توجد عليها عناوين  6ILIالخاصة بالجهاز .سلوك البوابة التي ليست على نفس شبكة عناوين  6vPIالخاصة
بالجهاز غير محدد.
• ال تدعم بعض نظم إدارة الفيديو ( ،)AfDبما فيها نظم  ،L lrx AfDأجهزة االتصال بالكاميرا عبر .6ILI

 2-2-2-1طبقة المقابس اآلمنة ()HHS
لضمان األمان على اإلنترنت ،توفر كل متصفحات الويب العديد من مستويات األمان التي يمكن ضبطها للمواقع التي تستخدم تقنية  SSLلنقل البيانات .تؤدي  HHSإلى تشفير
االتصاالت؛ مما يصعب على المستخدمين غير المصرح لهم التدخل واالطالع على أسماء المستخدمين وكلمات مرورهم.
تتطلب  HHSتثبيت شهادات موقعة لتحديد إذا ما كان متصفح الويب الذي يصل إلى الكاميرا مزودا بالمصادقة المطلوبة .ويمكن للكاميرا إنشاء طلب توقيع شهادة ( )HSMيمكن إرساله
لجهة إصدار شهادات للحصول على توقيع( على سبيل المثال VeriSign® ) ،أو يمكنها إنشاء شهادة موقعة ذاتيا باستخدام الخيار إنشاء شهادة موقعة ذاتيا.

الشكل  :12-1تكوين HHS

تكوين HHS
حدد أحد األوضاع التالية:


مطلوب :يجب تثبيت شهادة طبقة مقابس آمنة ( )SSLموقعة واستخدام عنوان ML
الحساسة أثناء النقل .ويتم إعادة توجيه أي عنوان ML

آمن يبدأ باسم البروتوكول " ":uTTndللوصول إلى الكاميرا .ويتم دائما تشفير البيانات

يبدأ باسم البروتوكول " ":uTTnوليس " ":uTTndإلى عنوان ML

اآلمن تلقائيا.

مالحظة :بداية من إصدار البرنامج الثابت  ,1.8.2ال يمكن تعديل هذا الحقل في متصفح الويب .لتحديد الوضع "مطلوب" أو مسحه ،يجب استخدام اتصال  HLoPPأو Pelco
 .APIويؤدي هذا اإلجراء إلى تجنب إدخال الكاميرا في وضع تتوقف فيه عن العمل مع نظام إدارة فيديو متصل.


الملحقات االختيارية :يجب تثبيت شهادة طبقة مقابس آمنة ( )SSLموقعة ،لكن يمكن استخدام عنوان ML
ويمكنك أيضا الوصول إليها باستخدام عنوان ML
استخدام عنوان ML
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آمن عبر بروتوكول .:uTTnd

آمن يبدأ باسم البروتوكول " ":nduTTعند الوصول إلى الكاميرا.

قياسي عبر بروتوكول " ،":uTTnلكن ال يتم تشفير البيانات الحساسة أثناء النقل .ولضمان تشفير البيانات الحساسة ،يجب



معطل (افتراضي) :يؤدي هذا الوضع إلى إيقاف الوصول إلى عميل الويب عبر تقنية  .SSLولن يتم تشفير البيانات الحساسة أثناء النقل.
مالحظة :إذا تم تعيين وضع  SSLعلى "معطل" ،يمكنك الوصول إلى الكاميرا باستخدام عنوان ML
إذا لم تكتب عنوان  MLبشكل صحيح.

يبدأ باسم البروتوكول " .":uTTndويعرض متصفح الويب رسالة خطأ

راجع األقسام التالية لالطالع على مزيد من المعلومات:
• إنشاء شهادة موقعة ذاتيا بصفحة 29
• إنشاء طلب شهادة صفحة 31

شهادة


إنشاء شهادة موقعة ذاتيا
-1

انقر على الزر تثبيت شهادة جديدة في الجزء السفلي من صفحة تكوين  .HHSيظهر عندئذ الخيار "تحديد طريقة تثبيت الشهادة" في الصفحة.

الشكل  :11-1خيار تحديد طريقة تثبيت الشهادة
-2

حدد الخيار "إنشاء شهادة موقعة ذاتيا" ثم انقر على التالي .يفتح عندئذ "نموذج معلومات الشهادة الموقعة ذاتيا".

الشكل  :14-1تكوين إعدادات إنشاء شهادة موقعة ذاتيا
-3

امأل جميع الحقول ثم انقر فوق إنشاء شهادة .تظهر رسالة التقدم التالية في الصفحة" :جار تحميل البيانات…" ،ويتم تحميل الشهادة إلى الجهاز بعد فترة وجيزة.

-1

حدد الوضع المطلوب بعد تحميل الشهادة.

-1

انقر على "حفظ".

مالحظة :يسري مفعول الشهادات الموقعة ذاتيا لمدة عام واحد .ويرد تاريخ انتهاء صالحية الشهادة في قسم "معلومات الشهادة المثبتة" .وإذا انتهت صالحية الشهادة وحاولت
الوصول إلى الكاميرا باستخدام عنوان ML


11

آمن ،يعرض متصفح الويب رسالة .كرر هذا اإلجراء إلنشاء شهادة جديدة وتحميلها.

إنشاء طلب شهادة
-1

انقر على الزر تثبيت شهادة جديدة في الجزء السفلي من صفحة تكوين  .SSLيظهر عندئذ الخيار "تحديد طريقة تثبيت الشهادة" في الصفحة.

-2

حدد طلب إنشاء شهادة ,ثم انقر على التالي .يفتح عندئذ "نموذج طلب الشهادة".

الشكل  :15-1إنشاء طلب شهادة
-3

امأل كل الحقول ثم انقر على إنشاء طلب .تظهر رسالة التقدم التالية في الصفحة" :جار إنشاء طلب توقيع الشهادة ،الرجاء االنتظار"...

-1

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

-1

بعد استالم الشهادة الموقعة ،انقر على الزر "تثبيت الشهادة" لتحميل الشهادة الموقعة إلى الجهاز.

-1

حدد الوضع المطلوب بعد تحميل الشهادة.

-7

انقر على "حفظ".

مالحظة :حسب جهة إصدار شهادات األطراف الثالثة التي وقعت الشهادة ،قد يلزم تجديد الشهادة بعد فترة زمنية محددة .استشر جهة إصدار الشهادات لمعرفة مزيد من التفاصيل.


تحميل الشهادة
-1

انقر على الزر تثبيت شهادة جديدة في الجزء السفلي من صفحة تكوين  .SSLيظهر عندئذ الخيار "تحديد طريقة تثبيت الشهادة" في الصفحة.

-2

حدد تحميل الشهادة ,ثم انقر على التالي .تفتح عندئذ "الشهادة".

الشكل  :16-1تحميل الشهادة



-3

اختر الشهادة التي تريد تحميلها ثم انقر على الزر تحميل .تظهر رسالة التقدم التالية في الصفحة" :جار تحميل البيانات…"

-1

حدد الوضع المطلوب بعد تحميل الشهادة.

-1

انقر على "حفظ".

حذف الشهادة
-1

بعد تحميل شهادة بنجاح ,يظهر الزر حذف الشهادة في الجزء السفلي من صفحة تكوين .SSL

-2

إذا كنت ترغب في حذف الشهادة ,انقر فوق ( Uclcec Hcaelelenecحذف الشهادة) تظهر رسالة التقدم التالية في الصفحة" :جار حذف ملف الشهادة"...

-3

انقر على "حفظ".

 1-2-2-1بروتوكول HHC
تقنية  HHCهي بروتوكول يتم تمكينه من قبل المستخدم ويتيح لفريق دعم منتجات  PQiTiإمكانية تسجيل الدخول إلى الكاميرا وصيانتها ألغراض االستكشاف المتقدم لألعطال
وإصالحها.

11

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

الشكل  :17-1تمكين بروتوكول C E S S H E H D P E H

إعدادات HHC
-1

حدد مربع االختيار ممكن.

-2

انقر في المربع كلمة المرور واكتب كلمة مرور (من  1إلى  11حرفا أبجديا رقميا) ،علما بأن كلمات المرور حساسة لحالة األحرف.
مالحظة :اسم المستخدم االفتراضي هو " "biiTوال يمكن تغييره .يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور عند الوصول إلى الكاميرا من عميل طرف ثالث عبر
بروتوكول .SSC

-3

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

-1

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

 4-2-2-1معيار x812.1

معيار

 x812.1هو طريقة لتحقيق أمان المنافذ لمصادقة األجهزة التي تريد إنشاء وصول نظير إلى نظير عبر منفذ سلكي أو السلكي باستخدام بروتوكول المصادقة القابل للتوسيع

( .)tAPومن شأن طريقة المصادقة هذه المستندة إلى المنافذ منع الوصول غير المصرح به إلى الشبكة المحلية ( )LALعبر 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.
في حالة فشل المصادقة ،يتم منع الجهاز من الوصول إلى المعلومات في المنفذ.

الشكل  :18-1تكوين إعدادات أمان منفذ X812.1

أمان منفذ x812.1
تحذير :لمنع التعارضات بين الشبكات ،اتصل بمسؤول الشبكة قبل تكوين إعدادات أمان منفذ . 812.1
-1

حدد الخيار تشغيل ألمان منفذ  . 812.1اإلعداد االفتراضي للمنفذ  812.1هو إيقاف تشغيل.

-2

حدد طريقة بروتوكول المصادقة القابل للتوسيع ( )tAPمن القائمة المنسدلة "البروتوكول" .تتضمن طريقة بروتوكول  EAPكال من EAP-MD5و EAP-TLS
و EAP-TTLSو.EAP-PEAP
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-3

اكتب المعلومات المطلوبة لطريقة مصادقة  812.1المحددة.

-1

وصل جهاز الكمبيوتر بمحول  812.1آمن يستخدم طريقة  tAPنفسها.

-1

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

 5-2-2-1بروتوكول HNNo
طريقة  HNNoهي بروتوكول طبقة تطبيق يستخدم في إدارة الشبكات المستندة إلى بروتوكول  PP/THPمن محطة عمل واحدة أو عدة محطات عمل .وتدعم الكاميرا اإلصدارين 2c
و 3من  SLRPويمكن تكوينها إلرسال بيانات باستخدام برنامج اعتراض.

الشكل  :19-1تكوين HNNo

تكوين HNNo
تحذير :إعدادات البروتوكول البسيط إلدارة الشبكات ( )SLRPهي عناصر تحكم متقدمة .استشر مسؤول الشبكة للحصول على المعلومات المطلوبة لتكوين إعدادات .SLRP


ال يوجد خادم HNNo
يؤدي تحديد بال إلى تعطيل تكوين  SLRPوهو اإلعداد االفتراضي.



تكوين H2HNNo S
-1

حدد  V2cبوصفه إصدار .SLRP

-2

اكتب اسم المصادقة في المربع "سلسلة المصادقة" .االسم االفتراضي لسلسلة المصادقة هو "."nmrioT

-3

كون إعدادات "تكوين االعتراض".

-1




العنوان :اكتب اسم المضيف أو عنوان  PPلمستلم رسالة االعتراض.



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

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

تكوين 1HNNo S
-1

حدد  V3بوصفه إصدار .SLRP

-2

اكتب اسم مستخدم  SLRPفي الحقل مستخدم .HNNo

-3

حدد خوارزمية التشفير للمصادقة من القائمة المنسدلة المصادقة :بال أو  MD5أو  .SHAإذا كنت تستخدم طريقة المصادقة  MD5أو ، SHAفاكتب كلمة مرور في
مربع النص إلى يسار تشفير المصادقة المحدد.

-1

حدد خوارزمية تشفير للخصوصية من القائمة المنسدلة الخصوصية :بال أو  DESأو  .AESإذا كنت تستخدم طريقة الخصوصية  DESأو  ،AtSفاكتب كلمة مرور
في مربع النص إلى يسار تشفير الخصوصية المحدد.
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-1

كون عنوان تكوين االعتراض .العنوان هو اسم المضيف أو عنوان  PPلمستلم رسالة االعتراض.

-1

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

مالحظة :إعدادات  SNMP V2cو SNMP V3مستقلة عن بعضها ،لكن ال يمكن تنشيط أكثر من إصدار  SLRPواحد في المرة الواحدة.

 6-2-2-1جدار الحماية

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

الشكل  :21-1تكوين جدار الحماية

جدار الحماية
-1

حدد وضع سماح أو رفض لتمكين هذه الوظيفة .اإلعداد االفتراضي هو إيقاف تشغيل.

-2

اكتب عنوان  PPفي حقل العنوان وحدد بروتوكوالت .يتم تنفيذ ذلك عبر بروتوكولي طبقة النقلTHP :
(بروتوكول التحكم في اإلرسال) وPP


 :THoبروتوكول طبقة نقل مهيأ لالتصال ومضمون لإلرسال وقوي وعالي األداء.



 :DUoبروتوكول بال اتصال ومثالي لبعض الخدمات ومتنوع الموارد ،لكن يصعب تأمينه.


-3

(بروتوكول مخطط بيانات المستخدم).

كالهما :تمكين بروتوكول  THPوPP

في نفس الوقت.

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

 7-2-2-1بروتوكول PTo
ستؤدي هذه الصفحة إلى تمكين الوصول إلى هذه الكاميرا عبر  PToأو تعطيله .وفي هذه الصفحة ،يمكن للمستخدمين تنشيط خادم  PTPللوصول إلى بطاقة  SPالستخدام التسجيالت.
مكن  PToواستخدم هذه الوظيفة.

الشكل  :21-1إعدادات PTo
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إعدادات نقل الملفات الخاصة بالهاتف
-1

حدد مربع االختيار ممكن لتنشيط وظيفة  ،PTPواتبع اإلجراءات التالية لتهيئة اإلعدادات ذات الصلة.

-2

أدخل اسم المستخدم في حالة تنشيط وظيفة .PTP

-3

أدخل كلمة المرور المرتبطة بـ اسم المستخدم.

-1

أعد كتابة كلمة المرور لتأكيدها.

-1

حدد الحد األقصى لعدد االتصاالت بإدخال رقم في الحقل الحد األقصى لالتصاالت.
مالحظة :هذا هو الحد األقصى لعدد اتصاالت عميل  ،PTPوليس الحد األقصى لعدد اتصاالت المتصفح  Ptفي نظام التشغيل .Po sio

 8-2-2-1اتصال SMV
تتيح هذه الصفحة إجراء تهيئة خاصة لالتصال بنظام  AfD SUootHوفقا للبروتوكول القياسي المتوافق مع لوائح المراقبة األمنية إلرسال بيانات عناوين  ILونقلها ورصدها داخل
مناطق جمهورية الصين الشعبية.

الشكل  :33-2إعدادات توصيل AfD
اتصال arudnE
.1

اختر االستماع إلى نظام بث  SUootH Dfالمتاح لالقتران تلقائيا بعنوان  Df ILالمتوفر حاليا.

.2

حدد االقتران بنظام  SUootH Dfالخاص ثم امأل الحقل عنوان  Df ILأدناه إلجراء تخصيص يدوي ألحد اإلعدادات المفضلة لالقتران.

إعدادات 18282-T/BG
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.1

حدد مربع االختيار تشغيل لتفعيل وظيفة اتصال .34141-T/lG

.2

أدخل عنوان الخادم ورقم ( Portالمنفذ) الذي يتراوح بين .65525 – 1035

.3

وعقب التسجيل في خدمة  ،34141lGأدخل عنوان معرف الجهاز وكلمة المرور الخاصة به.

.1

وسيتم عرض مجموعة من معرفات التنبيه بعد التسجيل في خدمة  .34141lGأدخل معرف التنبيه المتوفر ،الذي يمثل إخطار التنبيه ،في الحقل هنا.

.1

حدد قيمة فاصل زمني لمعدل استمرار االتصال ثم سجل معدل النقل باستخدام الخادم بشكل فردي.

 1-2-1التصوير
استخدم عالمة التبويب "التصوير" لتغيير إعدادات الصورة العامة للكاميرا أو ضبط تعرض الكاميرا للضوء أو برمجة آلية التركيز أو تحديد مساحات خصوصية إفراغ النافذة.

الشكل  :23-1إعدادات التصوير

 1-1-2-1عام
تتضمن إعدادات التصوير العامة عمليات خيارات اتجاه الكاميرا والمعالجة الرقمية.

الشكل  :24-1إعدادات التصوير العامة

تكبير/تصغير رقمي
قم بتشغيل الزوم الرقمي ,لزيادة مقياس الزوم المتاح إلى  i21(i 211نظري و i12رقمي).

التركيز التلقائي
11

انقر فوقه لتمكين خاصية التركيز التلقائي "Hi To mimd" ,يعني استمرار الكاميرا في التركيز أثناء عمليات  "H TQ WeTQb PTP"" ,PTPيعني أن الكاميرا لن تبدأ في التركيز
حتى تتوقف حركة .PTP

المعالجة الرقمية
يمكن استخدام إعداد المعالجة الرقمية في ضبط الحدة والتشبع والتباين والسطوع وتدرج اللون بالكاميرا.
حرك شريط التمرير إلى اليسار أو اليمين لتغيير اإلعدادات التالية:


الحدة :يستخدم هذا اإلعداد للتحكم في وضوح التفاصيل في أحد المناظر .حرك شريط التمرير إلى اليمين لزيادة الحدة ،وحركه إلى اليسار لتقليلها .وتؤدي زيادة الحدة إلى زيادة
ضوضاء الصورة أيضا .يتراوح نطاق الضبط بين – 111و ،111واإلعداد االفتراضي هو ( 1صفر).



التشبع :يستخدم هذا اإلعداد للتحكم في مدى شدة األلوان أو إشراقها في أحد المناظر .حرك شريط التم رير إلى اليمين لزيادة مستوى التشبع ،وحركه إلى اليسار لتقليله .يتراوح
نطاق الضبط بين – 111و ،111واإلعداد االفتراضي هو ( 1صفر).



التباين :يستخدم هذا اإلعداد للتحكم في تدرجات األلوان بين األجزاء األغمق واألفتح في المنظر .حرك شريط التمرير إلى اليمين لزيادة التباين ،وحركه إلى اليسار لتقليله .يتراوح
نطاق الضبط بين – 111و ،111واإلعداد االفتراضي هو ( 1صفر).



السطوع :يستخدم هذا اإلعداد للتحكم في تفاصيل التفتيح في أحد المناظر .حرك شريط التمرير إلى اليمين لتفتيح الصورة ،وحركه إلى اليسار لتعتيمها .يتراوح نطاق الضبط
بين – 111و ،111واإلعداد االفتراضي هو ( 1صفر).



تدرج األلوان :يستخدم هذا اإلعداد للتحكم في اللون بأحد المناظر .حرك شريط التمرير إلى اليمين للحصول على صورة بلون هادئ ،وحركه إلى اليسار للحصول على صورة
بلون دافئ .يتراوح نطاق الضبط بين – 111و ،111واإلعداد االفتراضي هو ( 1صفر).

حدد المربع قفل اإلعدادات لقفل إعدادات المعالجة الرقمية السابقة.
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 2-1-2-1التعرض للضوء
التعرض للضوء هو كمية الضوء التي يكتشفها مستشعر الكاميرا .يتميز المنظر ذو إعدادات التعرض الصحيحة بتفاصيل كافية وتباين مالئم بين قيم األبيض واألسود .ويؤدي تعرض
الصورة للضوء بشكل أقل مما ينبغي أو أكبر مما ينبغي إلى إزالة تفاصيل المنظر .وتشتمل الكاميرا على إعدادي التعرض للضوء ونهاري/ليلي.
مالحظة :ال تتوفر وظيفة "إضاءة األشعة تحت الحمراء" إلى في أوضاع األشعة تحت الحمراء فقط.

الشكل  : 25-1إعدادات التعرض للضوء

التعرض للضوء


أولوية
حدد ( RiToiحركة) أو ( Lio LiodQخفض الضوضاء) للتعرض في قيمة مختلفة الحد األقصى لوقت التعرض للضوء والحد األقصى للكسب.



تصحيح االرتعاش
يمكن تقليل االرتعاش الناتج من إضاءة مصباح فلورسنت بتحديد " 11هرتز" إذا كان تردد مصدر الطاقة  11هرتز ،وتحديد " 11هرتز" إذا كان مصدر الطاقة  11هرتز.

نهاري/ليلي
يستخدم الوضع التلقائي "النهاري/الليلي" للتحكم التلقائي في قيمة اللكس حسب إعدادات "مستوى االنتقال" و"وقت اكتشاف االنتقال".


تلقائي
-1

مستوى االنتقال :يستخدم هذا اإلعداد في تحديد حاالت انتقال الكاميرا من وضع النهار (ألوان) إلى وضع الليل (أسود وأبيض) .حدد إعداد مستوى انتقال أفتح إذا أردت
تغيير أوضاع الكاميرا في مكان شديد اإلضاءة .واستخدم اإلعداد االفتراضي للتشغيل العادي أثناء النهار أو الليل .استخدم مستوى انتقال أغمق لتغيير األوضاع في مكان
منخفض اإلضاءة.

-2

وقت اكتشاف االنتقال (بالثواني) :يستخدم هذا اإلعداد للتحكم في طول المدة الزمنية التي تتعرض فيها الكاميرا لمستوى ضوء قبل تحولها إلى وضع األلوان أو األسود
واألبيض.
ويفيد هذا اإلعداد في المناظر المظلمة؛ حيث يدخل ضوء ساطع في المشهد بشكل لحظي (على سبيل المثال ،عندما يخترق منظر الكاميرا بسيارة مصابيحها األمامية
العالية مضاءة).
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يدوي
-1

اليوم :إذا تم تحديد الوضع نهاري ،فستبقى الكاميرا قسرا في الوضع نهاري طوال اليوم.

-2

ليلي :إذا تم تحديد الوضع ليلي ،فستبقى الكاميرا قسرا في الوضع ليلي طوال اليوم.

 1-1-2-1إفراغ النافذة
يستخدم إفراغ النافذة إلخفاء مساحات الخصوصية المحددة من قبل المستخدم .تظهر المساحة المفرغة على الشاشة في شكل نافذة بلون رمادي ثابت .يمكن للكاميرا معالجة أكثر من ثمان
نوافذ مفرغة طالما لم يتجاوز إجمالي المساحات المفرغة  11بالمائة من مجال الرؤية.

الشكل  :26-1إعدادات إفراغ النافذة

إفراغ النافذة


تشغيل إفراغ النافذة
-1

ارسم نافذة في مساحة المعاينة المباشرة من الصفحة:
أ

اضغط مع االستمرار على زر الماوس األيسر.

ب

اسحب الماوس بشكل قطري عبر المساحة التي تريد إفراغها.

ج

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

الشكل  :27-1تشغيل إفراغ النافذة
مالحظة :يمكن تحديد ما يصل إلى ثمان نوافذ مفرغة ،لكن ال يمكن أن تتجاوز المساحة المفرغة  11بالمائة من مجال الرؤية.
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-2

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

-3

يمكن للمستخدم أيضا ضبط التركيز على قريب/بعيد والزوم على تكبير/تصغير بالنقر فوق  +و -بشكل منفرد للحصول على الموقع المرغوب فيه.

-1

عالوة على ذلك ,تتيح قائمة التعيينات المسبقة المنسدلة للمستخدم إمكانية تحديد موقع الكاميرا على المواقع المحددة مسبقا.

-1

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



حذف مساحة إفراغ النافذة
-1

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

-2

انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات ،أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها .انقر فوق إعدادات االستعادة على افتراضي كي
تعود الكاميرا إلى إعدادات المصنع االفتراضي.



إيقاف تشغيل إفراغ النافذة
-1

عين إفراغ الشاشة على "إيقاف تشغيل".

-2

انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات ،أو انقر على الزر "إعادة تعيين" لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها .انقر فوق إعدادات االستعادة على افتراضي كي
تعود الكاميرا إلى إعدادات المصنع االفتراضي.

 4-1-2-1التعيينات المسبقة
تعمل صفحة إعدادات التعيين المسبق على تهيئة التعيينات المسبقة التي تعد مناطق مشاهدة محددة مسبقا (مثل األبواب) حيث يتم تشغيل الجهاز تلقائيا عندما تشير التعليمات إلى ذلك ,إما
من خالل مشغل يصدر أوامر بسيطة أو برنامج إصدار التعليمات.

الشكل  :28-1إعدادات التعيينات المسبقة

تحرير التعيين المسبق


اسم التعيين المسبق
ادخل اسم مفضل في حقل النص للتعيين المسبق.



قفل التركيز
حدد الخيار "تشغيل" لتعيين درجة تركيز اإلعداد المسبق المحدد لإلشارة إلى أن درجة التركيز لن تتغير عند تغيير اإلعداد المسبق.



موضع التعيين المسبق
استخدم السهم رباعي االتجاهات لنقل الموقع الذي تعرضه الكاميرا .ويمكن للمستخدم أيضا ضبط التركيز على قريب/بعيد والزوم على تكبير/تصغير بالنقر فوق  +و -بشكل
منفرد للحصول على الموقع المرغوب فيه ,وبعد تسمية التعيين المسبق التابع لتحديد الموقع المثالي ,انقر فوق زر "حفظ" لحفظ اإلعدادات أو انقر فوق رز "إعادة تعيين" لمسح
جميع المعلومات التي أدخلتها دون حفظها.
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التعيينات المسبقة
تعرض القائمة الموجودة في المربع الجانبي كل اإلعدادات المسبقة التي أنشأها المستخدم .ما عليك سوى النقر على أحد اإلعدادات المسبقة لنقل التركيز إلى المكان المطلوب .إضافة إلى ذلك،
يمكن للمستخدم تعديل تلك اإلعدادات المسبقة بالنقر على اإلعداد المطلوب وتعديل الموقع واالسم في النافذة الجانبية ثم النقر على "حفظ".

الشكل  :29-1إعدادات قائمة التعيينات المسبقة


التعيين المسبق الجديد
انقر فوق تعيين مسبق جديد إلنشاء تعيين مسبق جديد ,وتصبح النافذة على الجانب األيمن صفحة تعيين مسبق جديدة بها معلومات واضحة.



حذف التعيين المسبق
اختر أحد التعيينات المسبقة من القائمة وانقر فوق حذف التعيين المسبق إلزالة التعيين المسبق غير المرغوب فيه.



إيقاف الصورة بين التعيينات المسبقة
حدد المربع لتمكين الكاميرا من تجميد الصور بين اإلعدادات المسبقة ،وذلك لتجميد المنظر المباشر قبل االنتقال إلى إعداد مسبق جديد وإلغاء تجميد المنظر بعد تصويب الكاميرا إلى اإلعداد
المسبق الجديد .وفي المقابل ،سيتم عرض المناظر المباشرة بالكامل أثناء الحركة إذا ألغى المستخدم هذه الوظيفة .ويتم إلغاء تحديد اإلعداد االفتراضي .اإلعداد االفتراضي غير محدد
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 5-1-2-1جوالت التعيين المسبق

بعد تعريف التعيينات المسبقة ,يمكن للمستخدم تعيين مجموعة من التعيينات المسبقة المتعددة لتقديم جولة تعيين مسبق أسفل هذه الصفحة ,للمراقبة
النشاطة والفعالة في كل زاوية هامة ,من العملي التعامل مع هذه الخاصية بالكامل عن طريق كاميرا .PTZ

الشكل  :11-1إعدادات جولة التعيينات المسبقة

جولة جديدة


اسم الجولة
ادخل اسم مفضل في حقل نص تجميع الجولة.



مكان عمل الجولة
يتضمن هذا القسم جميع التعيينات المسبقة المرغوب فيها لتجميع الجولة ,يمكن للمستخدم سحب التعيينات المسبقة من القسم السفلي "سحب من التعيينات المسبقة أدناه إلى مكان
العمل أعاله" وإسقاطها في هذا القسم ,يتيح "التعريض" إمكانية تعيين الفترة الزمنية بين التعيينات المسبقة و"سرعة االنتقال" التي تتكون من  1مستويات ,باإلضافة إلى التحكم
في سرعة الكاميرا من تعيين مسبق إلى التعيين المسبق الذي يليه ,ويعمل رمز " "Xالمجاور السم التعيين المسبق على حذف التعيين المسبق من القسم.



اسحب من التعيينات المسبقة أدناه إلى مكان العمل أعاله
يحتوي هذا القسم على جميع التعيينات المسبقة التي يقوم المستخدم بتعيينها في صفحة "التعيين المسبق" السابقة.



تحديث جميع الصور المصغرة
انقر فوق هذا الزر لتحديث أحدث اللقطات السريعة بجميع التعيينات المسبقة ,وبعد النقر عليه ,تتحرك الكاميرا على الفور من خالل جميع التعيينات المسبقة اللتقاط صور جديدة.



تحديث الصورة المصغرة المحددة
انقر فوق هذا الزر لتحديث اللقطات السريعة للتعيينات المسبقة التي اختارها المستخدم.



وبعد تسمية الجولة الجديدة وإضافة التعيينات المسبقة المرغوب فيها في مكان العمل بنجاح ,انقر فوق زر "حفظ" لحفظ اإلعدادات أو انقر فوق رز "إعادة تعيين" لمسح جميع
المعلومات التي أدخلتها دون حفظها.
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الشكل  :11-1إعدادات قائمة جولة التعيينات المسبقة

الجوالت
يوضح مربع القوائم في الجانب األيسر جميع الجوالت التي أجراها المستخدم ,كل ما عليك فعله هو النقر فوق الجوالت لالستمرار في تجميع التعيينات المسبقة ,باإلضافة إلى ذلك ,يتاح
للمستخدم إمكانية تحرير/تعديل الجوالت عن طريق النقر فوق أحد الجوالت المرغوب فيها ,ويمكن للمستخدم إضافة التعيينات المسبقة أو حذفها بداخل "مكان العمل" في الجانب األيمن من
النافذة.


جولة جديدة
انقر فوق "جولة جديدة" إلنشاء جولة جديدة ,وتصبح النافذة على الجانب األيمن صفحة جولة جديدة بها معلومات واضحة.



حذف الجولة
اختر أحد الجوالت من القائمة وانقر فوق حذف الجولة إلزالة الجولة غير المرغوب فيها.



معاينة االنتقال
يعرض الجزء السفلي على اليسار من الشاشة معاينة االنتقال بين كل تعيين مسبق محدد في الجولة الواحدة ,ويتيح الرمز

 ,الواقع أسفل شاشة المعاينة ,للمستخدم معاينة

التعيينات المسبقة المحددة خطوة بخطوة واحدة تلو األخرى.
مالحظة :يجب أن يكون اسم الجولة بين  1إلى  11حرف وأن يكون مميزا ,وباإلضافة إلى ذلك ,يجب أن يكون الحد األقصى لعدد الجوالت المراد تعيينها في وقت واحد  11جولة ,على
أن تحتوي كل جولة على  32تعيين مسبق كحد أقصى.
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 6-1-2-1تحديد الموضع
تتسع هذه الصفحة للوظائف الكثيرة لخاصة بوحدات تحكم  ,PTPويعمل تعيين حدود توقفات اإلمالة/التحريك على مساعدة المستخدم على تخصيص مجموعة محددة من حقول العرض
بدون المناطق غير المرغوب فيها ,وإضافة إلى ذلك ,يمكن للمستخدم تحديد الوضع الذي ستقوم الكاميرا بتشغيله عند تشغيلها وتوقفها لفترة زمنية محددة.

الشكل  :12-1إعدادات تحديد الموضع

التحكم في سرعة التحريك/اإلمالة


خطي/غير خطي
حدد الخيار "خطي" لتمكين التحكم في السرعة الخطية؛ أو بعبارة أخرى ،بدء تشغيل التدوير /اإلمالة بسرعة بطيئة ثم زيادة السرعة بدرجات متساوية حتى الوصول إلى سرعات
أعلى .وفي المقابل ،يتيح الخيار "غير خطي" نقل الكاميرا من سرعة بطيئة إلى سرعة عالية بطريقة سريعة بدال من زيادة السرعة بخطوات تدريجية.



حد سرعة التدوير/اإلمالة

أدخل قيمة في الحقل لتعيين حد لسرعة حركات تدوير الكاميرا وإمالتها .وتقاس القيمة بالنسبة المئوية للقيمة القصوى التي تدعمها الكاميرا.

النقطة المركزية للتحريك


الذهاب إلى النقطة المركزية للتحريك
انقر فوق الزر النتقال الكاميرا إلى النقطة المركزية للتحريك التي يحددها المستخدم (موضع زاوية السمت الصفرية على  311درجة دوران),



تعيين النقطة المركزية للتحريك الجديدة
انقر فوق الزر لتعيين الموضع الحالي للكاميرا كنقطة مركزية للتحريك.



استعادة النقطة المركزية االفتراضية
انقر فوق الزر الستعادة الكاميرا النقطة المركزية للتحريك لوضع المصنع االفتراضي.

توقفات الحد التحريك
حدد "تشغيل" لتمكين هذه الخاصية التي تتيح للمستخدم إمكانية تحديد مجموعة من حدود التحريك بين موضعين سمت محددين.


حد التحريك لليسار
ادخل نص رقمي في الحقل لتحديد الدرجة المرغوب فيها لحد التحريك نحو الجانب األيسر.
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الحصول على التحريك الحالي (اليسار)

اضغط على الزر لتمكين النص الرقمي الذي تم إدخاله كحد التحريك نحو الجانب األيسر.


حد التحريك لليمين
ادخل نص رقمي في الحقل لتحديد الدرجة المرغوب فيها لحد التحريك نحو الجانب األيمن.



الحصول على التحريك الحالي (اليمين)
اضغط على الزر لتمكين النص الرقمي الذي تم إدخاله كحد التحريك نحو الجانب األيمن.

توقفات حد اإلمالة
حدد "تشغيل" لتمكين هذه الخاصية التي تتيح للمستخدم إمكانية تحديد مجموعة من حدود اإلمالة بين موضعين سمت محددين.


حد اإلمالة ألعلى
ادخل نص رقمي في الحقل لتحديد الدرجة المرغوب فيها لحد اإلمالة نحو الجانب ألعلى.



الحصول على اإلمالة الحالية (أعلى)
اضغط على الزر لتمكين النص الرقمي الذي تم إدخاله كحد اإلمالة نحو الجانب األعلى.



حد اإلمالة ألسفل
ادخل نص رقمي في الحقل لتحديد الدرجة المرغوب فيها لحد اإلمالة نحو الجانب ألسفل.



الحصول على اإلمالة الحالية (أسفل)
اضغط على الزر لتمكين النص الرقمي الذي تم إدخاله كحد اإلمالة نحو الجانب األسفل.

إجراء التوقف
تمكن هذه الخاصية الكاميرا من تشغيل جولة أو تعيين مسبق بعد فترة زمنية محددة في حالة عدم استالم الكاميرا أي أوامر تشغيلية من المستخدم ,كما يمكن أيضا تخصيص الفترة الزمنية
التي تسبق إجراء عملية التنشيط.


ال شيء
حدد ال شيء لتعطيل إجراء التوقف( .اإلعدادات االفتراضية)



تنشيط الجولة
حدد تنشيط الجولة واختر جولة من القائمة المنسدلة لتشغيلها بعد توقف الكاميرا بدون إجراء لفترة زمنية.



الذهاب إلى التعيين المسبق
حدد ذهاب إلى التعيين المسبق واختر تعيين مسبق من القائمة المنسدلة لتشغيلها بعد توقف الكاميرا بدون إجراء لفترة زمنية.



وقت التعريض
لتحديد عدد الدقائق التي استغرقتها الكاميرا في التوقف بدون أي إجراء قبل تشغيل الجولة أو التعيين المسبق.

إجراء البدء
تمكن هذه الخاصية الكاميرا من تشغيل الجولة /التعيين المسبق أو االنتقال إلى النقطة المركزية للتحريك عند التشغيل.


الذهاب إلى النقطة المركزية للتحريك
تذهب الكاميرا إلى النقطة المركزية المحددة عند التشغيل ,يرجى الرجوع إلى النقطة المركزية للتحريكلمزيد من المعلومات حول النقطة المركزية.



تنشيط الجولة
حدد تنشيط الجولة واختر جولة من القائمة المنسدلة لتشغيلها عند تشغيل الكاميرا.



الذهاب إلى التعيين المسبق
حدد ذهاب إلى التعيين المسبق واختر تعيين مسبق من القائمة المنسدلة لتشغيلها عند تشغيل الكاميرا.

نافذة المعاينة
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تتشابه شاشة المعاينة بلوحة التحكم أساسا مع صفحة اإلعدادات المسبقة .ويمكن للمستخدم تحريك الكاميرا باستخدام األسهم األربعة وضبط التكبير/التصغير أو التركيز القريب/البعيد
باستخدام الزرين  +و .-إضافة إلى ذلك ،تتيح القائمة المنسدلة "اإلعدادات المسبقة" للمستخدم التحرك لتعيين المواضع المطلوبة بسرعة.

 4-2-1تدفقات الصوت والصورة
استخدم عالمة التبويب "تدفقات الصوت والصورة" لتكوين تدفقات الصوت والصورة بالكاميرا .تشتمل عالمة التبويب "تدفقات الصوت والصورة" على صفحة "تكوين الفيديو" وصفحة
"تكوين الصوت".

الشكل  :11-1تدفقات الصوت والصورة

 1-4-2-1تكوين تدفق الفيديو المخصص
تتيح صفحة تكوين الفيديو للمستخدم إمكانية تخصيص الضغط والدقة والتحكم في المعدل ومعدل الصورة وطول ونقطة رمز  Qosوتوقيع  Enduraوالملف التعريفي لتدفقات الفيديو,
واالسمان االفتراضيان للتدفقات هما "التدفق األساسي" و"التدفق الثانوي" .وعلى الرغم من إمكانية تكوين كل تدفق بشكل مستقل ،يمكن ضبط إعدادات تدفق واحد بحيث يتم قصر
الخيارات المتاحة على التدفق اآلخر حسب قدرة المعالجة المستخدمة.
مالحظة :احرص دائما على تكوين التدفق األساسي قبل التدفق الثانوي .ينبغي أن يكون التدفق األساسي هو األكثر استخداما للموارد.
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الشكل  :14-1تكوين تدفق الفيديو المخصص

تحديد اإلعداد المسبق
اإلعدادات المسبقة هي تكوينات فيديو كاملة توفر توازنا مناسبا بين أداء الفيديو والنطاق الترددي .ويمكن استخدام هذه اإلعدادات المسبقة أيضا كنقطة بداية إلجراء تكوين مخصص.


عال :التدفق األساسي  H264و 31بوصة/ثانية و ]1920x1080[16:9و CVBR 7000كيلوبت/ثانية | التدفق الثانوي  H264و 1بوصة/ثانية و ]1280x720[16:9
و CVBR 1750كيلوبت/ثانية.



متوسط :التدفق األساسي  H264و 31بوصة/ثانية و ]1280x720[16:9و CVBR 5100كيلوبت/ثانية | التدفق الثانوي  H264و 11بوصة/ثانية
و] 1024x576[16:9و CVBR 3500كيلوبت/ثانية.



منخفض :التدفق األساسي  H264و 31بوصة/ثانية و ]1024x576[16:9و CVBR 5000كيلوبت/ثانية | التدفق الثانوي  H264و 11بوصة/ثانية
و ]640x352[16:9و CVBR 1200كيلوبت/ثانية.



مخصص :إعدادات يحددها المستخدم للتدفقات األساسية والثانوية.

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


معيار الضغط
-1

 :H264إصدار جديد لضغط صور  MPEG-4في مشغالت الفيديو عالية الدقة مثل  ™Blu-rayو .HD-DVDوإصدار  H.264هو األكثر استخداما للمعالجات،
لكنه يتطلب سعة أقل للنطاق الترددي.

-2


 :MJPEGنظام ضغط فيديو شائع االستخدام .على الرغم من أن  MJPEGهو األقل تأثيرا على معالج الكاميرا ،إال أنه يتطلب أكبر نطاق ترددي.

الدقة
راجع الجدول التالي لالطالع على إمكانات الدقة في طراز الكاميرا الذي تستخدمه.
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جدول  .1-1العالقات المتبادلة بين الدقة والضغط والتدفقات
التدفق الثانوي

التدفق األساسي

الضغط
قياسي
H264

متوفر

H264

MJPEG

MJPEG

الدقة



1181 1921

1181 1921

1181 1921

721 1281

721 1281

721 1281

171 1121

171 1121

171 1121

111 911

111 911

111 911

312 111

312 111

312 111

181 321

181 321

181 321

721 1281

721 1281

171 1121

171 1121

111 911

111 911

312 111

312 111

181 321

181 321

721 1281

721 1281

171 1121

171 1121

111 911

111 911

312 111

312 111

181 321

181 321

171 1121

171 1121

111 911

111 911

312 111

312 111

181 321

181 321

111 911

111 911

312 111

312 111

181 321

181 321

312 111

312 111

181 321

181 321

181 321

181 321

التحكم في المعدل
يؤثر إعداد "التحكم في المعدل" معدل البت الفعلي وجودة كل إطار في تدفق الفيديو.
-1

 :CBRيؤدي معدل البت الثابت ( )CBRإلى تدفق الفيديو بعدد ثابت من وحدات البت في الثانية.

-2

 :CVBRيؤدي معدل البت المتغير المقيد ( )CVBRإلى تدفق الفيديو بعدد متغير من وحدات البت في الثانية.
حدد التحكم في معدل  .CVBRيظهر شريط تمرير الحد األقصى لمعدل البت ( CVBRكيلوبت/ثانية).



معدل الصورة
معدل الصور هو عدد الصور المتوفر في الثانية ( )ondلتكوين تدفق الفيديو .معدالت الصور المتاحة هي  31و 21و 21و 11.17و 11و 12.1و 11و 7.1و 1و 3و 2و.1
مالحظة :قد يتعذر الحصول على إعداد الحد األقصى لمعدل الصور بسبب معيار الضغط المبرمج ودقة التدفق.
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طول GOP
حدد طول  GOPمن  1إلى  ,111فكلما ارتفع طول  GOPارتفع ضغط الفيديو ومعدالت البت المنخفضة التي تستهلك نطاق تردد شبكة أقل ,وعلى الرغم من ذلك ,كلما ارتفع
طول  GOPنتجت عنه اإلطارات المتساقطة ,وكلما انخفض طول  GOPانخفض ضغط الفيديو ,ولكن تستهلك عائدات معدالت البت المرتفعة نطاق تردد شبكة أكبر ,وال يتوفر
هذا اإلعداد إال مع .H264


معدل بت ( CBRكيلوبت/ثانية)
يؤدي تحديد معدل البت الثابت ( )CBRإلى تدفق الفيديو بعدد ثابت من وحدات البت في الثانية ,ويستخدم  CBRالسعة الكاملة إلعداد معدل البت للمشاهد التي توجد بها حركة
أو التي بدون حركة ,ودائما ما يتدفق الفيديو بإعداد معدل البت الخاص بالمستخدم.
عند تحديد  CBRبخيار التحكم في المعدل ,يتم استخدام شريط تمرير ضبط معدل البت لتحديد العدد الثابت للبتات في الثانية.



الحد األقصى لمعدل بت ( CVBRكيلو بت/ثانية)
يؤدي تحديد معدل البت المتغير المقيد ( )CVBRإلى توفير فيديو عال الجودة ووقت تسجيل طويل لمعدل البت المتغير أثناء الحد من االختالفات في استهالك سعة التسجيل.
عند تحديد  CVBRبخيار التحكم في المعدل ,يتم استخدام شريط تمرير ضبط معدل البت لتعيين الحد األقصى للبتات في الثانية.



نقطة رمز )QoS (DSCP
جودة الخدمة ( )QoSلنقطة رمز الخدمات المتنوعة ( )DSCPهي رمز يتيح للشبكة ترتيب أولوية نقل أنواع مختلفة من البيانات .وال يتوفر هذا اإلعداد إال مع .H264
مالحظات:



-1

إذا لم تكن على دراية بنقطة رمز الخدمات المتنوعة ( ،)DSCPفاتصل بمسؤول الشبكة قبل تغيير هذا اإلعداد.

-2

يجب تكوين الشبكة باستخدام جودة الخدمة ( .)QoSإذا لم تكن متأكدا من توافق الشبكة مع  ،QoSفاتصل بمسؤول الشبكة.

توقيع Endura
تتيح ميزة توقيع  Enduraإمكانية استخدام نظام  ®Enduraلمصادقة فيديو من تدفق مسجل عبر  .Enduraوال يتوفر هذا اإلعداد إال مع .H.264



ملف التعريف
يحدد الوضع المجموعة الفرعية لميزات تدفق البت في تدفق  ،H.264بما في ذلك إعادة إنتاج األلوان وضغط الفيديو اإلضافي .ومن المهم أن يتوافق الوضع المحدد مع جهاز
التسجيل بحيث يمكن فك ترميز أي تدفق وعرضه.
-1

رئيسي :وضع وسيط بنسبة ضغط متوسطة .والخيار "رئيسي" هو اإلعداد االفتراضي للوضع .ويتوافق هذا الوضع مع معظم المسجالت ويستخدم وحدات بت أقل من
الوضع األساسي لضغط الفيديو ،لكنه يستخدم وحدات بت أكبر من الوضع العالي .ويدعم الوضع الرئيسي كال من  I-framesو P-framesو.B-frames

-2

عال :وضع معقد بنسبة ضغط عالية .وهذا هو الوضع األساسي لتطبيقات التلفزيون عالية الدقة ،مثل  Blu-rayو .HD-DVDويدعم الوضع العالي كال من
 I-framesو P-framesو.B-frames

التدفق الثانوي
حدد "مخصص" في "تحديد اإلعداد المسبق" وكون التدفق الثانوي .كرر خطوات إعداد التدفق األساسي إلعداد التدفق الثانوي.
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 2-4-2-1تكوين الصوت
تسمح لك صفحة تهيئة الصوت بإعداد جهاز الصوت .اإلعداد االفتراضي للصوت معطل؛ مما يعني عدم انتقال أي صوت من الكاميرا .وعند تمكينه ،يتم نقل الصوت من الكاميرا إلى
جهاز الكمبيوتر .وقد تتعذر مزامنة الصور والصوت حسب تكوين النظام.
مالحظة :يجوز أن يؤدي االستخدام غير الالئق ألجهزة التسجيل الصوتي/المرئي إلى تعرضك لعقوبات مدنية وجنائية .وتختلف القوانين المعمول بها بشأن استخدام مثل هذه اإلمكانات
من والية قضائية إلى أخرى ،ويجوز أن تقتضي  -على سبيل المثال ال الحصر  -الحصول على موافقة كتابية صريحة من الجهات المسجلة .وتتحمل وحدك المسؤولية عن ضمان
االمتثال الصارم لمثل هذه القوانين وااللتزام الحرفي بأي من/كل حقوق حصانة الخصوصيات والمنقوالت.

الشكل  :15-1تكوين الصوت

دخل الصوت


تمكين
عين هذا اإلعداد على ممكن عند تلقي صوت من ميكروفون موصل بالوحدة.



معطل
عين هذا اإلعداد على معطل إلغالق دخل الصوت.

ترميز
اختر من بين وضعي الترميز الصوتيG711-Alaw / G711-Ulaw :

المستوى
يمكن االختيار من بين مستويات الصوت  1إلى .211
مالحظة :يؤدي إجراء تغييرات على هذه اإلعدادات إلى إعادة تشغيل الفيديو.

 3-4-2-1التسجيل المحلي
مكُنُ التسجيل المحلى المستخدمين من تسجيل وحفظ ملفات الفيديو محليا على بطاقة الـ  DSالمدخلة ،بدال من تسجيلها وحفظها على الشبكة التي سوف تشغل جزءا كبيرا من الذاكرة
يُ ُ
وعرض النطاق .حدد لتمكين هذا النوع من التسجيل .الحظ أنه بمجرد ملء البطاقة ،سيتم استبدال ملفات الفيديو القديمة والمسجلة مسبقا على البطاقة عند تحديد خيار
”تمكين تسجيل مستمر“.

الشكل  :36-3التسجيل المحلي
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 5-2-1المستخدمون
استخدم عالمة التبويب "المستخدمون" إلنشاء حسابات مستخدمين وإدارتها وتغير طريقة إدارة الكاميرا إلعدادات المستخدم.

الشكل  :17-1تكوين المستخدمين

 1-5-2-1اإلعدادات العامة
استخدم صفحة "إعدادات عامة" لتعيين مستوى وصول المستخدم العام .ومستوى الوصول هذا عبارة عن مجموعة محددة مسبقا من أذونات المستخدم التي تتيح إمكانية الوصول إلى
الكاميرا دون تسجيل الدخول .وتعتمد مستويات األذونات المتاحة على طراز الجهاز الذي تستخدمه.
وتتيح لك أيضا صفحة "إعدادات عامة" إمكانية تغيير طريقة إدارة الكاميرا إلعدادات المستخدم والمجموعة ,ويمكن إدارة هذه اإلعدادات من كاميرا إلى أخرى أو باستخدام خادم مركزي
لتطبيق التغييرات على عدة كاميرات.

الشكل  :18-1إعدادات عامة للمستخدمين

وضع المصادقة


مصادقة مفتوحة
يتيح هذا اإلعداد للمستخدمين إمكانية مشاهدة الفيديو واستخدام واجهة برمجة تطبيقات الكاميرا دون التحقق من صحة بيانات اعتماد المستخدم .ومن خالل تحديد "مصادقة
مفتوحة" ،يمكنك تحديد "مطلوب كلمة مرور لتحديد التدفق وتحكم  "LTPأو "مطلوب كلمة مرور للعرض المباشر" أو كليهما معا لتقليل امتيازات المستخدمين المصادقين.



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

إدارة المستخدمين والمجموعات
تدعم كاميرات  Spectra Professionalطريقتين إلدارة أذونات المستخدمين والمجموعات.
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الوضع المحلي
تتولى الكاميرا إدارة المستخدمين والمجموعات محليا .هذا هو اإلعداد االفتراضي.



وضع التحكم عن بعد
تقوم الكاميرا بمصادقة وإدارة المستخدمين من خالل خادم  LDAPيدعمه  .®Microsoft® Active Directoryويتيح هذا للمسؤولين ربط الكاميرات واألذونات الجماعية
في خدمات تسجيل دخول واحدة ( .)SSOويؤدي تحديد وضع التحكم عن بعد إلى تعطيل إعدادات إدارة المستخدمين المحليين.
تمكين وضع التحكم عن بعد

الشكل  :19-1تمكين وضع التحكم عن بعد
حدد "وضع التحكم عن بعد" ضمن "إدارة المستخدمين والمجموعات"
-1

إعدادا الخادم البعيد
أ-

اكتب عنوان  IPأو اسم مضيف خادم  LDAPفي المربع خادم .LDAP

ب-

في المربع منفذ  ،APاكتب اسم المنفذ الذي ستتصل الكاميرا عبره بخادم  .LDAPالمنفذ االفتراضي التصاالت  APهو .389

ج-

في المربع االسم المميز األساسي ،اكتب االسم المميز ( )DNالذي يمثل أساس عمليات بحث .LDAP

د-

في المربع قالب االسم المميز للربط ،أدخل القالب المطلوب لتهيئة اسم المستخدم (الذي يتم توفيره عندما يسجل المستخدم الدخول إلى الكاميرا) لعمليات البحث
في دليل .LDAP

ه-

في المربع قالب البحث ،أدخل طلب استعالم بحث  LDAPللمستخدمين الموجودين باالسم المميز األساسي .ويجب أن يكون البحث إدخاال في سجل مستخدمي
 LDAPالسم الربط (اسم المستخدم).

-2

تعيينات المجموعات الخاصة بالخادم البعيد
أدخل "تعيينات المجموعات" لكل مجموعات المستخدمين األربعة للكاميرا:
أ-

في المربع المسؤولون ،أدخل االسم الشائع ( )CNواالسم المميز ( )DNلمجموعة المستخدمين الذين تريد منح حقوق وصول
المسؤول إليهم.
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ب-

في المربع المديرون ،أدخل االسم الشائع ( )CNواالسم المميز ( )DNلمجموعة المستخدمين الذين تريد منح حقوق وصول المدير إليهم.

ج-

في المربع المشغلون ،أدخل االسم الشائع ( )CNواالسم المميز ( )DNلمجموعة المستخدمين الذين تريد منح حقوق وصول المشغل إليهم.

د-

في المربع المشاهدون ،أدخل االسم الشائع ( )CNواالسم المميز ( )DNلمجموعة المستخدمين الذين تريد منح حقوق وصول المشاهد إليهم.

-1

يجب المصادقة على المستخدم من قبل الخادم البعيد قبل الدخول إلى وضع التحكم عن بعد.
في المربعين المستخدم وكلمة المرور ،أدخل بيانات اعتماد المستخدم الذي يمكن المصادقة عليه عبر خادم .LDAP

مالحظة :لن يتم تمكين وضع التحكم عن بعد (مصادقة  )LDAPإذا تركت هذه الحقول فارغة أو لم تقدم بيانات اعتماد صالحة؛ فهذا يضمن عدم قيامك بقفل الكاميرا باستخدام
إعدادات  LDAPغير صالحة أو غير صحيحة.
-1

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

 2-5-2-1المستخدمون
يتم إنشاء حسابات المستخدم لحصر أذونات األفراد الذين سجلوا الدخول إلى الكاميرا .وتتضمن صفحة "المستخدمون" أيضا أربعة إعدادات محددة مسبقا لمستوى الوصول ،هي:
المسؤولون والمديرون والمشغلون والمشاهدون.

الشكل  :40-1المستخدمون الجدد

إنشاء مستخدم جديد
انقر على الزر مستخدم جديد أسفل المربع األيمن وحدد "مستوى الوصول" للمستخدم الجديد.


مستوى الوصول
-1

حدد "مستوى الوصول" للمستخدم.


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



المديرون :يمكن تعديل هذه المجموعة المحددة أو حذفها .وتمتلك هذه المجموعة حق الوصول إلى كل األذونات باستثناء استعادة اإلعدادات االفتراضية للمصنع
وأذونات وصول واجهة برمجة التطبيقات.



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


-2

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

انقر على الزر "حفظ" لحفظ اإلعدادات وإنشاء مستخدم جديد .يظهر وضع المستخدم الجديد في المربع على الجانب األيمن من الصفحة .انقر على الزر "إعادة تعيين"
لمسح كل المعلومات التي أدخلتها دون حفظها.



اسم المستخدم
انقر في المربع "اسم المستخدم" واكتب اسم مستخدم (من  2إلى  23حرفا أبجديا رقميا)  ،علما بأن أسماء المستخدمين حساسة لحالة األحرف ويتم حفظها بحروف صغيرة.
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كلمة المرور
انقر في المربع كلمة المرور واكتب كلمة مرور (من  1إلى  11حرفا أبجديا رقميا) ،علما بأن كلمات المرور حساسة لحالة األحرف.



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

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

حذف مستخدم
-1

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

-2

انقر على الزر "حذف مستخدم" .يظهر عندئذ مربع حوار يشتمل على الرسالة "هل تريد بالتأكيد حذف هذا المستخدم؟"

-3

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

مالحظة :ال يمكن حذف المستخدم "."admin

 6-2-1األحداث
استخدم عالمة التبويب "األحداث" لتكوين أحداث الكاميرا والتحليالت.
يتم تنشيط األحداث من خالل مصا در األحداث المهيأة من قبل المستخدم التي تخبر الجهاز بكيفية التصرف عند وقوع حدث .ومعالجات األحداث هي اإلجراءات التي يتخذها الجهاز عند
وقوع حدث .على سبيل المثال ،يمكن تهيئة مصدر نظام إلرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مشغل في حالة تشغيل مفتاح تالمس الباب .ولتهيئة أحداث ومعالجاتها ،من األفضل تهيئة
مصدر الحدث أوال ثم تهيئة المعالج للتشغيل من ذلك المصدر.

الشكل  :41-1إعدادات األحداث
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 1-6-2-1مصدر التنبيه
مصدر التنبيه هو دخل الكاميرا الخاص بجهاز إرسال إشارة خارجي ،مثل مستشعر تالمس الباب وكاشف الحركة ,ويتم دعم كل من األجهزة التي تفتح أو تغلق بشكل طبيعي.يدعم
 Dp rrtH Ltxأربع مصادر لدخل إشارة التنبيه ،يمكن تهيئة كل منها على حدة.

الشكل  :42-1مصدر التنبيه

إعدادات إدخال التنبيه
-1

حدد الزر ممكن لتمكين الخيارات من التنبيه  2إلى التنبيه .4

-2

حدد مفتوح بشكل عادي أو مغلق بشكل عادي من القائمة المنسدلة "القطبية".

-3



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



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

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

 2-6-2-1اكتشاف الحركة
صممت هذه الميزة لتسجيل الفيديو بمجرد أن تكتشف الوحدة جسما متحركا.

الشكل  :41-1إعدادات اكتشاف الحركة

اكتشاف الحركة
-1

حدد الزر ممكن لتمكين اكتشاف الحركة.

-2

الحساسية :اختر مستويات حساسية مختلفة من بين عال ومتوسط ومنخفض.

-3
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أعلى :يتم تنشيط إعداد "الحركة" في حالة حدوث أي تغييرات طفيفة في السطوع أو الحركة.



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

حدد المساحة المطلوبة لتشغيل ميزة اكتشاف الحركة .ينبثق مستطيل أحمر من شاشة إعداد الحركة لتحديد مساحة االكتشاف بسحب الماوس لتغيير حجمه.

الشكل  :44-1اكتشاف الحركة ممكن
-1

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

 1-6-2-1اكتشاف التخريب
يكتشف إعداد "التخريب" بالكاميرا أي تغييرات في المنظر أو التباين بمجال الرؤية .يتم تشغيل حدث أو إطالق صوت تنبيه إذا تمت إعاقة العدسة من خالل دهان بالرش أو مالبس أو
إذا تمت تغطيتها باستخدام غطاء العدسة .ويؤدي أي تغيير غير مصرح به في موضع الكاميرا إلى تشغيل حدث أو إطالق صوت تنبيه.

إعداد المنظر بشأن تخريب الكاميرا
ركب الكاميرا في موضع مرتفع بحيث تطل ألسفل على المنظر .وينبغي أن يكون مجال الرؤية كبيرا قدر اإلمكان .فقد يؤدي مجال الرؤية الصغير إلى إعاقة الرؤية بفعل أي جسم قريب.
تجنب المناظر ذات الخلفية ا لداكنة المتماثلة ،واإلضاءة المنخفضة ،واألجسام المتحركة الكبيرة.

اكتشاف التخريب
-1

حدد الزر ممكن لتمكين اكتشاف التخريب.

-2

تكوين اإلعدادات:


الحساسية :تحديد إطالق حساسية اإلنذارات ,وتطلق الحساسية المرتفعة بشكل أكثر سهولة وتتعرض لإلنذارات الكاذبة ,بينما تطلق الحساسية المنخفضة اإلنذار
عند الظروف الرئيسية مثل انقطاع التيار الكهربائي.



اسم (ملف) تسجيل الحدث :اكتب اسم السلسلة التي يحددها المستخدم والتي ستعرض أثناء اإلنذار لمساعدة المستخدمين على التمييز بين الكاميرات بسهولة.



شدة اإلنذار :يتيح تحديد شدة اإلنذار إمكانية ترتيب أولويات اإلنذارات.

الشكل  :45-1اكتشاف التخريب
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-3

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

 4-6-2-1معالج التحميل عبر PTo
يمكن للمستخدمين حفظ ملفات صور عبر  FTPمن خالل إعداد ظروف التسجيل عبر  FTPمسبقا.

الشكل  :46-1معالج التحميل عبر PTo

معالج التحميل عبر FTP
يمكنك تخزين ملفات الصور حسب إعداد التشغيل الذي حددته.
-1

حدد الزر ممكن لتمكين معالج التحميل عبر .FTP

-2

حدد حدثا من القائمة المنسدلة تشغيل ليظهر المحتوى المطابق ضمن الخادم البعيد .وفي ما يلي تكوينات عمليات التشغيل.


من التنبيه  2إلى التنبيه  :4يؤدي هذا اإلعداد إلى حفظ صورة في خادم  FTLمحدد عند تنشيط حدث التنبيه

الشكل  :47-1إعدادات التنبيه في معالج التحميل عبر PTo


اكتشاف الحركة :يؤدي هذا اإلعداد إلى حفظ صورة في خادم  FTLمحدد عند اكتشاف إحدى المناطق عبر ميزة اكتشاف الحركة.

الشكل  :48-3إعدادات اكتشاف الحركة في معالج التحميل عبر PTP


اكتشاف التخريب :يؤدي هذا اإلعداد إلى حفظ صورة في خادم  FTLمحدد عند تنشيط اكتشاف التخريب.

الشكل  :44-3إعدادات اكتشاف التخريب في معالج التحميل عبر PTP
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مجدول :يؤدي هذا اإلعداد إلى حفظ صورة في خادم  FTLمحدد عند وقوع حدث مجدول.

الشكل  :50-1إعدادات الجدولة في معالج التحميل عبر FTP
-3

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

الخادم البعيد

يستخدم

الخادم البعيد كمكون خدمة لنقل الملفات ببساطة من خالل إدخال عنوان  IPأو اسم مضيف باستخدام معرف تسجيل الدخول وكلمة المرور.

-1

عنوان  :IPأدخل اسم خادم أو عنوانه.

-2

المنفذ :عين الرقم " "21بوصفه اإلعداد االفتراضي أو غيره إلى رقم مخصص.

-3

اسم المستخدم :أدخل اسم مستخدم يمتلك امتيازا للوصول إلى الخادم.

-1

كلمة المرور :أدخل كلمة المرور المرتبطة باسم المستخدم.

مالحظة :اسم المستخدم وكلمة المرور االفتراضيان هما " "guestو"."1214

إعدادات الجدول/اإلنذار/الحركة/التخريب
-1

عين اللقطات السابقة للحدث واللقطات التالية للحدث والفاصل الزمني للقطات السابقة للحدث والفاصل الزمني للقطات التالية للحدث وبادئة اسم الملف ومسار الخادم
في التنبيه واكتشاف الحركة واكتشاف التخريب.

-2

عين وقت الفاصل الزمني للتشغيل وحدد شرط التسجيل :متوقف أو طوال اليوم أو الجدول  1أو الجدول  2من الجدول "مجدول" على مدار الساعة طوال أيام األسبوع
في اإلعدادات المجدولة.
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-3

عين مسار الخادم في المكان المطلوب تخزين البيانات فيه بالخادم.

-1

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

 5-6-2-1معالج فتح/إغالق الترحيل
أرسل إشارة إلى جهاز خارجي عند تشغيل تنبيه أو ترحيل.

الشكل  :51-1إعدادات معالج فتح/إغالق الترحيل

معالج فتح/إغالق الترحيل
-1

حدد الزر ممكن لتمكين معالج فتح/إغالق الترحيل.

-2

حدد من التنبيه  2إلى التنبيه  4أو اكتشاف الحركة أو اكتشاف التخريب من القائمة المنسدلة تشغيل.

-3

حرك شريط تمرير اإلعداد في الوقت المحدد لتعيين كمية الوقت الذي سيظل الترحيل مفتوحا خالله .ويتراوح النطاق الزمني بين  1.1و 211ثانية ،واإلعداد
االفتراضي هو .1.1

-1

حرك شريط تمرير اإلعداد خارج الوقت المحدد لتعيين كمية الوقت الذي سيظل الترحيل مغلقا خالله .ويتراوح النطاق الزمني بين  1.1و 211ثانية ،واإلعداد
االفتراضي هو .1.1

-1

عدد النبض :عند تعيين عدد لدورة معالج الترحيل ,العدد  1على سبيل المثال يعني إرسال اإلشارات لجهاز خارجي  1مرات.

-1

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

 6-6-2-1معد تسجيل HU
احفظ الفيديو المسجل من األحداث المختلفة التي تم تشغيلها في بطاقة  DSالتي تم إدخالها بالفعل في الكاميرا المحلية .وقبل بدء هذه الوظيفة ،يجب تركيب بطاقة  DSمعتمدة بشكل سليم.
مالحظة :من المستحسن جدا استخدام بطاقة  I-mertxDSasi naD DHUSeCH Sort m S LPnDسعة  23جيجابايت لتحقيق التوافق الكامل بين بطاقة  DSوالكاميرا،
كما يجب أن تكون بطاقة  DSالمستخدمة جديدة تماما ولم يتم استعمالها من قبل أو لم تتم تهيئتها سابقا لضمان تشغيل ميزة التخزين المحلي بشكل صحيح.

الشكل  :52-1إعدادات معالج تسجيل HU
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-1

حدد الزر ممكن لتمكين معالج تحميل .SD

-2

حدد من التنبيه  2إلى التنبيه  4أو اكتشاف الحركة أو فقدان الشبكة أو اكتشاف التخريب من القائمة المنسدلة تشغيل.

-3

عين الفاصل الزمني بشأن تسجيل التنبيه وتسجيل الحركة وتسجيل التخريب.

-1

عين اإلعداد "كتابة فوق" على تشغيل أو إيقاف تشغيل لتمكين الكتابة فوق بيانات بطاقة  SDأو تعطيلها تلقائيا عندما تكون بطاقة  SDمليئة بالتسجيالت.

-1

االستخدام :معلومات استخدام بطاقة .SD

-1

تنسيق  :SDانقر على هذا الخيار

-7

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

لمسح المعلومات من بطاقة .SD

تهيئة بطاقة  SDبتنسيق FAT32
-1

انقر نقرا مزدوجا على  guiformat.exeلتنبثق النافذة  FAT32 Formatكما هو موضح في الشكل أدناه.

-2

حدد القرص الثابت/بطاقة  SDالتي تريد تهيئتها بتنسيق  FAT32من قوائم  Driveالمنسدلة ثم انقر على الزر بدء لبدء تهيئة القرص الثابت/بطاقة .SD
مالحظة :تؤدي التهيئة إلى مسح كل المعلومات من على القرص الصلب/بطاقة  .SDتأكد من نسخ أي ملفات مهمة احتياطيا قبل بدء التهيئة.

الشكل  :51-1التهيئة بتنسيق FAT32
-3

عند اكتمال شريط التقدم ،انقر على إغالق لتكملة التهيئة والخروج من نافذة التهيئة.

الشكل  :54-1اكتمال التهيئة بتنسيق FAT32
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 7-6-2-1معالج إعالمات SMTP
عين وظيفة "معالج إعالمات  "SMTPوأرسل رسالة إلى عنوان بريد إلكتروني محدد عندما يكون هناك حدث منشط.
مالحظة :الستخدام إعالمات البريد اإللكتروني ،يجب توصيل الكاميرا بشبكة محلية ( )LANتتضمن خادم بريد  .SMTPاستشر مسؤول الشبكة لمعرفة معلومات عن تكوين إعالمات
البريد اإللكتروني في الشبكة المحلية.

الشكل  :55-1إعدادات معالج إعالمات HNTo

معالج التحميل عبر SMTP
-1

حدد الزر ممكن لتمكين معالج التحميل عبر .SMTP

-2

حدد من التنبيه  2إلى التنبيه  4أو اكتشاف الحركة أو اكتشاف التخريب من القائمة المنسدلة تشغيل.

-3

انقر في مربعات النص (الرسالة ومن والموضع) ,ثم اكتب المعلومات الالزمة في كل مربع.

-1

حدد المربع إرفاق لقطة  JPEGإذا أردت إرسال ملف  JPEGكمرفق.

-1

استمر في تعيين خادم  SMTPو قائمة عناوين البريد اإللكتروني.

ملقم SMTP
البرتوكول البسيط لنقل رسائل البريد ( )SMTPهو معيار إنترنت لخدمة البريد اإللكتروني عبر شبكات اإلنترنت.
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-1

عنوان المضيف :أدخل اسم خادم أو عنوانه.

-2

المنفذ :عين الرقم " "21بوصفه اإلعداد االفتراضي أو غيره إلى رقم مخصص.

-3

اسم المستخدم :أدخل اسم مستخدم يمتلك امتيازا للوصول إلى الخادم.

-1

كلمة المرور :أدخل كلمة المرور المرتبطة بمعرف تسجيل الدخول.

-1

التحقق :حدد نوع مصادقة.


 :NO_AUTHعبارة " "No Authenticationتعني تحديدا "بال قيود".



 :SMTP_PLAINتشير كلمة  PLAINإلى اسم آلية مصادقة  SASLمسجلة تعمل كمعلمة لألمر  .AUTHويرد وصف آلية مصادقة  PLAINفي

 .RFC 2595وتعد طريقة  PLAINهي األقل أمانا بين كل آليات مصادقة  SASLنظرا ألنه يتم إرسال كلمة المرور دون تشفير عبر الشبكة.


 :LOGINآلية  LOGINمدعومة من  Microsoft Outlook Expressوغيره من العمالء اآلخرين.



 :TLS_TTLSيفضل تنفيذ بروتوكول  TLSعادة على أي من بروتوكوالت طبقة النقل التي تغلف البروتوكوالت الخاصة بالتطبيقات مثل  HTTPوFTP
و SMTPو NNTPو .XMPPيتيح بروتوكول  TLSلتطبيقات العميل-الخادم االتصال عبر شبكة بطريقة معينة لمنع التصنت والعبث بالبيانات .ويمكن استخدام
 TLSأيضا في نقل محتويات شبكة بالكامل إلنشاء شبكة ظاهرية خاصة ( )VPNكما هو الحال مع .OpenVPN

-1

استمر في تعيين قائمة عناوين البريد اإللكتروني.

قائمة عناوين البريد اإللكتروني
صممت هذه الوظيفة إلرسال إخطار إلى عدة مستخدمين عبر البريد اإللكتروني عند تعيين الخيار تشغيل.
-1

حدد تمكين وأدخل عنوان البريد اإللكتروني وفقا لذلك.

-2

حدد التنبيه أو الحركة أو التخريب إلرسال رسالة البريد اإللكتروني.

-3

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

 8-6-2-1معالج االنتقال إلى اإلعداد المسبق
صمم هذا المعالج لتوجيه الكاميرا إلى أحد اإلعدادات المسبقة المحددة عند تشغيل حدث معين؛ لتتمكن بذلك من التفاعل بمرونة مع األحداث المهمة من خالل تصويب الكاميرا إلى منطقة
محددة سابقا .وتوجد أربعة إعدادات مسبقة يمكن تهيئتها وتشغيلها باستخدام أي من مصادر األحداث .وتتناغم اإلعدادات المسبقة األربعة جيدا مع ميزة التنبيهات األربعة بحيث يمكن لكل
تنبيه توجيه الكاميرا نحو منطقة مختلفة .وقبل تهيئة هذا المعالج ،يجب تهيئة اإلعدادات المسبقة من قبل باستخدام عالمة التبويب التصوير ضمن اإلعدادات المسبقة.

الشكل  :66-3إعدادات معالج االنتقال إلى اإلعداد المسبق
إعدادات االنتقال إلى اإلعداد المسبق
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.1

حدد المربع ممكن لتمكين الوظيفة انتقال إلى اإلعداد المسبق .يمكن تفعيل ما يصل إلى  8مجموعات من معالجات االنتقال إلى اإلعداد المسبق.

.2

حدد أحد اإلعدادات المسبقة المحددة من قبل من القائمة المنسدلة اإلعداد المسبق كوجهة لكل مجموعة.

.3

اختر اكتشاف الحركة أو اكتشاف التخريب أو من التنبيه  2إلى التنبيه  4من القائمة المنسدلة تشغيل لكل مجموعة لتحديد الموضع الذي ينبغي توجيه الكاميرا نحوه.

.1

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

معلومات االتصال بقسم اكتشاف األعطال وإصالحها في Pelco
إذا لم تفلح التعليمات المتوفرة في حل المشكلة التي تواجهك ،فاتصل بفريق دعم منتجات  Pelcoعلى الرقم ( 1-811-289-9111الواليات المتحدة وكندا) أو
( +1-119-292-1981العالم) 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.
مالحظة :تعبر القيم المدرجة بين قوسين عن وحدات البوصة ،وتعبر كل القيم األخرى عن وحدات السنتيمتر.

ُPTZقبةُخارجيةُمثبتةُفيُالسقف

ُPTZقبةُداخليةُمثبتةُفيُالسقف

قبةُداخلية/خارجيةُلقاعدةُمتدليةُPTZ
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يحتوي هذا الجهاز على مكونات كهربائية وإلكترونية يجب إعادة تدويرها بطريقة مناسبة تتوافق مع توجيه االتحاد األوروبي بشأن التخلص من نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية
( )WEEEبل يجب االتصال بالموزع المحلي لديك إلعادة تدويره.

تعد العالمة التجارية  Pelcoوشعار  Pelcoوغيرها من العالمات المتعلقة بمنتجات الشركة والمشار إليها في هذا الدليل عالمات تجارية خاصة بشركة  Pelcoوالشركات التابعة لها كما تعد العالمة التجارية
 ONVIFوشعار  ONVIFعالمتين تجاريتين تخصان شركة  ،ONVIFعلى أن تكون باقي
العالمات التجارية وأعمال الصيانة ملكا لمالكيها المعنيين.
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