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 بنام خدا

چه راهنمای   302UFaceدستگاه حضور و غیاب دفتر

 ویژگیهای دستگاه: 

 با ظرفیتدارای حافظه  UFace302دستگاه ثبت چهره مدل  ●

ه   هزار رکورد 100ذختر

 اثر انگشت 4000ثبت 

 چهره 3000ثبت 

 هزار کارت 10

 کمتر از یک ثانیه  اثر انگشت قابلیت شناسایی چهره و  ●

، کارت و کلمه عبور اثر انگشت چهار روش چهره، ثبت تردد به ●

 و یا ترکیبی از آنها یم تواند صورت پذیرد. 

 USB، فلش TCP/IPارتباط دستگاه با نرم افزار از سه راه شبکه  ●

( وای فایو   )بصورت درخواسبر

 قابلیت دریافت آی یی شبکه به صورت خودکار و دسبر  ●

شدن کارت قبیل بدون نیاز به تغیتر شناسه فرد ) مجزا بودن شناسه هر  قابلیت استفاده از کارت جدید هنگام مفقود  ●

 فرد از شماره کارت(

 قابلیت استفاده دستگاه به دو زبان فاریس و انگلییس ●

 شمیس، هجری و یا میالدی  بر اساسقابلیت انتخاب تاری    خ دستگاه  ●

 ماموریت، مرخیص، ورود، خروج و رسویسقابلیت استفاده از کلیدهای ویژه و یا کارتهای ویژه جهت تردد های  ●

یس جهت اختصاص به اپراتورها تعریف  ● یس مدیر و اپراتور. یم توان سه نوع سطح دستر قابلیت تعریف سطح دستر

 نمود. 

قابلیت انتقال اطالعات ثبت شده پرسنل شامل شناسه و تصاویر چهره از یک دستگاه به دستگاههای دیگر توسط  ●

 ارتبایط و یا نرم افزار  USBفلش 

 قابلیت تست سالمت دستگاه توسط خود دستگاه ●

 تاچ  ●
ی

 اینچ  4.7دارای صفحه نمایش رنگ

 قابلیت تنظیم آالرم جهت زمانهای مختلف ●

جهت ثبت چهره بر اساس برجستگیها و فرورفتگیها و فواصل نقاط مختلف صورت طبق  UFace302دستگاه حضور و غیاب 

کد منحرص به فرد به هر شخص اختصاص یم دهد. و با نسبت دادن یک شناسه   محاسبات  و یا اثر انگشت هر شخص یک

 به هر فرد یم توان این شخص را برای سیستم تعریف نمود. 

در حالت اولیه و تنظیم کارخانه جهت ورود به منوهای دستگاه هیچ رمزی وجود ندارد و هر شخص به راحبر یم تواند وارد 

غیتر دهد. بنابراین توجه داشته باشید برای امنیت اطالعات دستگاه حتما برای دستگاه سیستم شده و تنظیمات مختلف را ت

 مدیر تعریف نمایید. 

ح گزینه های مختلف سیستم یم پردازیم:   در زیر به رسر

 : UFace302منوها و گزینه های دستگاه 

 

https://www.palizafzar.com/fa/products/zk-uface-302/
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جدید، مشاهده تمام کاربران، ویرایش و حذف در اختیار در این بخش اطالعات مربوط به کاربران مانند تعریف کاربر کاربران:  ❖

 یم باشد. 

جهت تعریف کاربر جدید از این گزینه استفاده یم شود. هر کاربر یم تواند به عنوان مدیر دستگاه ، اپراتور  :کاربر جدید -

ن شده و یا کاربر عادی تعریف شود. بری ثبت تردد  و یا ورود به تنظیم یس تعییر ات دستگاه حداقل نیاز دستگاه با دستر

، چهره، کارت و یا کلمه عبور( یم باشد. هر فرد تعریف شده در دستگاه دارای اثر انگشتبه یگ از روشهای ثبت تردد )

 یک شماره منحرص به فرد یم باشد این شماره شناسه کاربر نام دارد. 

 شناسه کابر:  ●
 نظر گرفته یم شود و منحرص به فرد است. به عنوان شماره کارت در  نرم افزار شماره ای است که در 

 نام:   ●
ن راحت تر پرسنل در لیست کاربران در دستگاه یم توان برای هر فرد نام تعریف نمود. توجه  برای مشاهده و یافیر

 داشته باشید نام فقط با حروف انگلییس قابل درج یم باشد و برای این کار زبان دستگاه باید انگلییس انتخاب شود. 

 کاربر: نقش   ●

در تعریف اولیه، نقش کاربر عادی یم باشد. و یم توان 

هر کاربر را به عنوان مدیر ارشد و یا کاربر عادی دستگاه 

یس به تمایم گزینه  تغیتر داد. مدیر ارشد قابلیت دستر

 های موجود در دستگاه را دارد. 

 اثرانگشت:  ●

یگ از روشهای ثبت تردد در این دستگاه اثر انگشت 

باشد. در این دستگاه امکان تعریف اثر انگشت به یم 

اثر برای هر فرد وجود دارد. با تعریف اثر  10تعداد 

انگشت پرسنل، تردد این فرد یم تواند توسط اثر 

 انگشت ثبت گردد. 

 چهره:  ●

یگ از روشهای ثبت تردد استفاده از ثبت چهره  یم 

باشد.  توسط این گزینه ثبت اولیه چهره پرسنل 

 یم پذیرد. انجام 

 شماره کارت:  ●

ه میگردد  با انتخاب این گزینه و نزدیک نمودن کارت بدون تماس به کارتخوان شماره این کارت برای پرسنل اختر ذختر

 و ثبت تردد پرسنل یم تواند توسط کارت صورت پذیرد. 

 کلمه عبور:  ●
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 نمود. جهت ثبت تردد و یا ورود به گزینه های دستگاه یم توان کلمه عبور تعریف 

 عکس کاربر:  ●

درصوریر که بخواهیم بجای نمایش عکس پرسنل هنگام تردد، دستگاه تصویر دیگری را به نمایش بگذارد ، از این  

 گزینه جهت عکس برداری استفاده یم شود. 

 همه کاربران:  -

حذف انتخاب در این گزینه تمام کاربران دستگاه قابل مشاهده است و میتوان هر یک از آنها را جهت ویرایش و 

 نمود. 

 نوع نمایش:  -
 تک خیط ●

 چند خیط ●

 خط ترکیبی  ●

یس در دستگاه وجود دارد و نقش کاربر ❖ یس را به هر یک از  میتوان: امکان تعریف سه سطح دستر هریک از این سطوح دستر

یس اختصاص ندهید. عناوین این نقشها به کاربر عادیپرسنل اختصاص داد. توجه داشته باشید به   صورت  هیچ سطح دستر

اولیه کارخانه ای به نام نقش تعریفن یک ایل سه یم باشد که یم توان نام آنها را به دلخواه تغیتر داد البته توجه داشته باشید 

شماست. درصورتیکه مدیر ارشد تعریف نشده باشد نیم توانید نقش کاربر را تعریف  در اختیار فقط به صورت انگلییس  کیبورد 

 نمایید. 

 1تعریفن نقش  -
●  : یس باید آن را فعال نمود تا در تعریف فعال سازی نقش تعریفن برای استفاده از هر نقش تعریفن و یا سطح دستر

یس کاربران قابل استفاده باشد  سطح دستر

یس یا نقش کاربر را به دلخواه تعریف نماییدنام:  ●  یم توانید نام هر سطح دستر

یس به هر یک از گزینه های دستگاه را تعریف نموددر اینجا یم توان انتخاب اجا:  1تعریف نقش کاربر ●  زه دستر

 1مانند نقش تعریفن  :2تعریفن نقش  -

 1مانند نقش تعریفن  :3تعریفن نقش  -

د. تنظیمات ارتباط:  ❖  در این قسمت تنظیمات مربوط به ارتباط با کامپیوتر انجام یم گتر

 داریم نیاز زیر موارد به تنظیمارتباط دستگاه با کامپیوتر از طریق شبکه  برقراری برایشبکه  -
 IPآدرس  ●

● Subnet Mask 

● Gateway 

● DND 

 TCPپورت ارتباط  ●

● DHCP 

با فعال نمودن این گزینه، هنگام اتصال کابل شبکه به دستگاه ، عالمت ارتباط شبکه بر نمایش در نوار وضعیت:  ●

 روی صفحه نمایش ظاهر یم گردد. 

 .گردد یم استفاده گزینه این از تعریف کنیم شناسه و رمز دستگاه برای بخواهیم در صوریر کهاتصال کامپیوتر  -

 .شوند نیم تعریف گزینه دو این معموال
 کلید ارتباط ●

 شناسه دستگاه ●

 تنظیمات رسور -
  ADMSحالت رسور  ●

ن  ●  فعال سازی نام ادمیر

 آدرس رسور ●

 پورت رسور ●
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به تنظیمات اولیه از طریق  بازگشترساین دستگاه ، ، به روز اثر انگشت تنظیمات مربوط به زمان و تاری    خ ، چهره،سیستم:  ❖

س یم باشد.   این گزینه در دستر

 زمان -
 تنظیم تاری    خ : تنظیم سال ، ماه و روز ●

 تنظیم زمان: تنظیم ساعت و دقیقه و ثانیه ●

 ساعته: بله / ختر  24زمان  ●

 یا ...  YYYY/MM/DDفرمت تاری    خ:  ●

 نوع تقویم: میالدی، شمیس و یا قمری ●

 ساعت رسیم بله / ختر زمان تغیتر  ●

وع  ● وع ساعت تابستاین و و پایان آن تعریف یم گردد. تاری    خ رسر   01-01تنظیم تغیتر ساعت رسیم: تاری    خ و زمان رسر

 یم باشد.  23:59شهریور( ساعت  30)  06-30و تاری    خ پایان  23:59)اول فروردین( ساعت 

 حضور -
فواصل زماین کم صورت پذیرد، زمان مورد نظر را تعریف  در صوریر که نخواهیم ثبت تردد در   :فاصله رکورد تکراری ●

یم کنیم. در این حالت پس از ثبت تردد اول باید زمان تعریف شده یط شده تا دستگاه تردد بعدی را برای همان 

دقیقه تعریف کرده باشیم ، و شخیص ثبت تردد نماید ، دستگاه تا دو  2شخص ثبت نماید. مثال اگر این زمان را 

ه نیم کند و پیام تکراری شنیده یم شود.  دقیقه  پس از زمان ثبت اولیه ثبت تردد این شخص را ذختر

o هیچکدام 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o  تعریفن 

: در حالت تنظیم اولیه دستگاه گزینه  بدون عکس انتخاب شده است. در این حالت هنگام ثبت تردد  ● ن حالت دوربیر

ه شده در هنگام  ثبت اولیه چهره، نمایش  داده خواهد شد. در این حالت با هر بار ثبت تردد تصویر تصویر ذختر

ه نیم گردد.   جدید در حافظه ذختر

o  :داریدستگاه از پرسنل هنگام ثبت تردد بدون عکس  نیم شود.  عکستی

o  :ه داری بدون ذختر داریدستگاه از پرسنل هنگام ثبت تردد عکستی ه نیم  در حافظهنموده ویل  عکستی دستگاه ذختر

 کند. 

o داری ه:  عکستی داریدستگاه از پرسنل هنگام ثبت تردد و ذختر ه یم نماید.  عکستی  نموده در حافظه دستگاه ذختر

o  : ه در صورت شناسایی تصویر جدید او را در حافظه  دهد  تشخیصچهره پرسنل را  در صوریر کهدستگاه ذختر

ه یم نماید. دستگاه از پرسنل هنگام ثبت تردد  داریذختر ه یم نماید. نموده و در حافظه  عکستی  خود ذختر

o  : ه در صورت عدم شناسایی ندهد تصویر شخص را در  تشخیصچهره پرسنل را  در صوریر کهدستگاه ذختر

ه یم نماید. البته تردد چهره به همراه نوع دیگری ثبت م کارت و یا رمز و یا اثر انگشت باید   انند حافظه خود ذختر

 .پذیردصورت 

را انتخاب  OFFهیم تصویر شخص هنگام ثبت تردد به نمایش در نیاید کلید بخوا در صورتیکهنمایش عکس کاربر:  ●

 یم نماییم. 

o ON 

o OFF 

/عددی کاربر:  ● ن
ن بکار رود با فعال شدن این گزینه اجازه ورود  در صوریر کهشناسه حرف در شماره شناسه حروف نتر

اختر قابلیت خواندن حروف حروف و شماره وجود خواهد داشت. الزم به ذکر است در نرم افزار حضور و غیاب 

د.  OFF در حالتوجود ندارد بنابراین بهتر است این گزینه   قرار گتر

o ON 

o OFF 

ه رکوردها آالرم رکوردها:  ● ن هشدار در صورت نزدیک شدن  100حافظه دستگاه جهت ذختر هزار یم باشد. برای داشیر

 مانده تا انتهای حافظه 
ر

ن نمود. مثال اگر این عدد به انتهای حافظه  یم توان تعداد رکورد باف پر باشد، با  99را تعییر

ن از  شدن  9999رکورد ، دستگاه هشدار تکمیل شدن حافظه را یم دهد. این گزینه از یک تا  99900حافظه و گذشیر

 قابل تعریف است. 
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o فعال  غتر

o 20 

o 40 

o 60 

o 80 

o  تعریفن 

ن این عدد، هنگام پر شدن حافظه دستگاه بهحذف دوره ای رکوردها:  ● ن شده رکوردها حذف یم  با تعییر تعداد تعییر

 قابل تعریف است.  999گردد. این گزینه از یک تا 

o فعال  غتر

o 50 

o 100 

o 150 

o 200 

o  تعریفن 

ن شده تصویر از حذف دوره ای عکسها:  ● ن این عدد، هنگام پر شدن حافظه تصویر دستگاه به تعداد تعییر با تعییر

 است.  قابل تعریف 999حافظه حذف یم گردد. این گزینه از یک تا 

o غرفعال 

o 20 

o 40 

o 60 

o 80 

o  تعریفن 

دستگاه بر روی حالت عکس برداری از پرسنل هنگام عدم  در صوریر کهحذف دوره ای عکس لیست سیاه:  ●

ن  ه گردیده است. با تنظیم این گزینه یم توان بیر مجاز ذختر تشخیص تنظیم شده باشد، در حافظه تعدادی عکس غتر

ن شده از تصاویر حافظه حذف یم گردد. ، با پر شدن حافظه به تعداد  99یک تا   تعییر

ثانیه قابل تعریف یم  9مدت زمان نمایش مشخصات پرسنل هنگام ثبت تردد از یک تا تایید تاختر صفحه)ت(:  ●

 باشد. 

ن دو ثبت تردد توسط چهره قابل تعریف یم باشد. فاصله صورت:  ● ن دو ثبت تردد چند ثانیه طول  فاصله بیر یعبن بیر

ن یک تا بکشد. این زمان ب  ثانیه قابل تعریف است.  9یر

ط پایان اعتبار:  ●  رسر

o ON 

o OFF 

ن دستگاه کار یم کند و با خاموش شدن کار نخواهد کرد.  فعال شده ثبت چهره:  ●  با فعال بودن این گزینه دوربیر

ن ثبت چهره را تغیتر داد. چهره:  -  در این بخش یم توان تنظیمات مربوط به دوربیر

ن فرد براساس شناسه( دستگاه برای مقایسه )مقایسه   1:1آستانه تطبیق ● چهره اختر با چهره ثبت شده اولیه همیر

ن چهره ثبت شده اولیه به شناسه فرد مراجعه یم نماید  ن چهره های ثبت شده نیم گردد و برای یافیر چهره اختر در بیر

گاه نشان یم دهیم. تنظیم اولیه بنابراین برای استفاده از این حالت ابتدا شناسه را وارد نموده سپس چهره را به دست

 یم باشد.  75این گزینه روی عدد 

ن تمام چهره های ثبت شده پرسنل( دراین حالت با ثبت چهره هنگام تردد   N:1آستانه تطبیق  ● )مقایسه یک چهره بیر

ن و تطابق تردد  وی در  دستگاه چهره اختر را با تمایم چهره های ثبت شده در حافظه مقایسه نموده و پس از یافیر

 یم باشد.  82حافظه ثبت یم گردد. تنظیم اولیه این گزینه روی عدد 

● Exposure:  این کلمه به معنای نوردیه یم باشد. درصورتیکه محیط نصب دستگاه دارای نور کم و یا زیاد باشد برای

ن از محیط یم توان این عدد را  ن  تنظیم نوردریافبر دوربیر اولیه این گزینه  تنظیم نمود. تنظیم 1000تا  40بیر

 یم باشد.  300روی عدد 

ن را یم توان تغیتر داد تا از کیفیت:   ● ساده تر و یا پیچیده تر استفاده کند و دقت  الگوریتمکیفیت ثبت تصور دوربیر

ن  یم  80قابل تنظیم یم باشد. تنظیم اولیه این گزینه روی عدد  150تا  50مقایسه را کم و یا زیاد نمود. این عدد بیر

 باشد. 

 اثرانگشت -
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ن فرد براساس شناسه( دستگاه برای  اثر انگشت )مقایسه اثر انگشت اختر با  1.1تطبیق آستانه  ● ثبت شده اولیه همیر

ن اثر انگشت ثبت شده اولیه به  ن اثرهای انگشتهای ثبت شده نیم گردد و برای یافیر مقایسه اثر انگشت اختر در بیر

استفاده از این حالت ابتدا شناسه را وارد نموده سپس اثر انگشت را بر شناسه فرد مراجعه یم نماید بنابراین برای 

 یم باشد.  15روی سنسور گذاشت. تنظیم اولیه این گزینه روی عدد 

ن تمام اثرهای انگشتهای ثبت شده پرسنل( دراین حالت با ثبت  N:1آستانه تطبیق  ● )مقایسه یک اثر انگشت در بیر

انگشت اختر را با تمایم اثرهای انگشتهای ثبت شده در حافظه مقایسه نموده و اثر انگشت هنگام تردد دستگاه اثر 

ن و تطابق ، تردد وی در حافظه ثبت یم گردد. تنظیم اولیه این گزینه روی عدد   یم باشد.  35پس از یافیر

ایط محیط قابلیت تغیتر حساسیت سنسور  :سنسور اثر انگشتحساسیت  ● برای تنظیم حساسیت سنسور با رسر

 یم باشد. کم   د دارد. تنظیم اولیه این گزینه روی وجو 

o  :ن بودن کیفیت ثبت اثر انگشت ، برای محیط های مرطوب این گزینه استفاده یم شودکم  درصورت پاییر

o  :در محیط معمویل بهتر است حساسیت سنسور روی حالت متوسط قرار داشته باشد. متوسط 

o  :د. در محیطهای خشک بهتر است حساسیت سنسور زیاد  روی حالت زیاد قرار بگتر

ن این گزینه  اثر انگشت و اشتباه کردن در ثبت 1:1در صورت استفاده از حالت   1:1دفعات سیع مجدد  ● با تعییر

ن یم شود. تنظیم اولیه این گزینه روی عدد   یم باشد.  3تعداد اجازه برای سیع مجدد تعییر

 همه حاالت یم باشد.  تنظیم اولیه این گزینه روی نمایش در  :تصویر اثر انگشت ●

o  :اثر  با انتخاب این گزینه فقط در تعریف اولیه اثر انگشت پرسنل تصویر نمایش هنگام تعریف اثر انگشت

 قابل مشاهده یم باشد و در هنگام تردد نمایش داده نیم شود.  انگشت

o  :پرسنل قابل  اثر انگشت ثبت تردد با اثر انگشت تصویر  در هنگامبا انتخاب این گزینه فقط نمایش هنگام تطبیق

 مشاهده بوده و در هنگام تعریف اولیه نمایش داده نیم شود. 

o  :هم در تعریف اولیه و هم در هنگام ثبت تردد نمایش داده یم شود.  اثر انگشت تصویر نمایش در همه حاالت 

o  :تصویری از اثر انگشت پرسنل به نمایش در نیم آید. هیچکدام 

-  : ظیمات دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه از این گزینه استفاده یم شود. توجه داشته باشید برای بازگرداندن تنبازنشاین

ن به حالت اولیه  ی در اطالعات  بازگرداندهتنظیمات مربوط به شبکه نتر خواهد شد. الزم به ذکر است بازنشاین هیچ تاثتر

 و چهره ها ندارد.  اثر انگشت ترددها و 

ات به صورت یک فایل جهت بروزرساین نیاز  در صورت: USBبروزرساین  - ات در برنامه دستگاه ، این تغیتر به تغیتر

کت آماده خواهد شد. قبل از هر اقدام جهت بروزرساین دستگاه از اطالعات دستگاه که شامل اطالعات تردد،  توسط رسر

ید. برای بروزرساین فایل مورد ن Backupاطالعات کاربران و تصاویر کاربران است یک  ظر در روت یک فلش کبی بگتر

یم دهید. پس از انجام کار دستگاه  انجامرا  بروز رساین شده و به دستگاه متصل یم شود. سپس به گزینه اختر آمده و 

  یکبار 
ی

کتخاموش و روشن خواهد شد. توجه داشته باشید بدون هماهنگ به بروزرساین دستگاه  مبادرتهیچگاه  با رسر

ن خواهد رفت. نکنید چون در صورت بروز اشتبا  ه دستگاه روشن نخواهد شد و با راه اندازی مجدد تمام اطالعات از بیر

 شخیص سازی  ❖
 رابط کاربری -

 یم توان پس زمینه صفحه نمایش دستگاه را به دلخواه از لیست پس زمینه ها تغیتر داد. پس زمینه:  ●

 : زبان دستگاه یم تواند فاریس و یا انگلییس باشد. زبان  ●

o انگییس 

o فاریس 

ن یم توانید با  گزینهاین   قرار دادن OFFبا قفل کلید تغذیه:  ● ثانیه دستگاه را  4کلید روشن دستگاه به مدت   نگه داشیر

 .خاموش نمایید

o ON 

o OFF 

درصورتیکه در منوی دستگاه باشیم و هیچ کلیدی زده نشود دستگاه پس از مدت زماین که در این زمان خروج از منو:  ●

 خارج شده و دستگاه آماده استفاده کاربران جهت ثبت تردد یم شود.  گزینه تعریف میشود از منو 

ن تنوع ، اسالیدهایی به مدت بیکاری پیش از اسالید:  ● هنگام بیکاری دستگاه برای حفاظت از صفحه نمایش و همچنیر

 نمایش در یم آیند. زمان نمایش پس از بیکاری در این گزینه تعریف یم گردد. 

 زمان نمایش اسالید تا اسالید بعدی را در این گزینه تعریف یم کنیم. مدت دوره نمایش اسالید:  ●

با تعریف زمان در این گزینه یم توان در مرصف انرژی دستگاه رصفه جویی نمود. و پس زمان آماده شدن برای خواب:  ●

 از یط این زمان صفحه نمایش دستگاه خاموش یم گردد. 
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سه شکل قابل نمایش است. ساعت دیجیتایل، ساعت عقربه  صفحه نمایش اصیل دستگاه به حالت صفحه اصیل:  ●

 ای و نمایش موهای ویژه دستگاه مثل ماموریت ، مرخیص ، ورود و خروج. 

 صدا -
●  : همانطور که از نام این گزینه پیداست با روشن و یا خاموش بودن ین گزینه صدای گوینده قابل پخش اعالن صویر

قابل پخش یم باشد.   و یا غتر

فعال یم : اعالن متبن  ● با روشن و یا خاموش بودن این گزینه صدای صفحه کلید و یا آالرمهای مختلف فعال و یا غتر

 گردد. 

 تنظیم نمود.  100حجم صداهای مختلف دستگاه را یم توان از صفر تا حجم صدا:  ●

 دستگاه قابلیت تعریف زنگ در ساعات مختلف را دارد. برنامه زنگ:  -

 برنامه زنگ جدید ●

o  :فعالوضعیت زنگ  فعال / غتر

o  :ساعت و دقیقه به صدا درآمدن آالرم دستگاهزمان زنگ 

o  :انتخاب روزهای هفته جهت به صدا درآمدن آالرمتکرار 

 دوشنبه □

 سه شنبه □

 چهار شنبه □

 پنج شنبه □

 جمعه □

 شنبه □

 یکشنبه □

o  :انتخاب نوع آالرم صدای زنگ 

o  :ن آالرم دستگاهتاختر زنگ داخیل  طول زمان نواخیر

 ریزی شده دستگاه جهت ویرایش و یا حذف برنامهمشاهده زنگهای زنگ: تمام برنامه های  ●

 تنظیمات وضعیت ثبت تردد:  -

وضعیت تردد شامل ماموریت ، مرخیص ، ورود و خروج را یم توان به صورتهای مختلف حالت وضعیت ثبت تردد:  ●

روی تنظیم اولیه این گزینه روی عدد درنظر گرفت. ثابت ، دسبر ، خودکار یا غتر فعال.  برای استفاده این گزینه باید 

 یم باشد.  35

o  :فعال یم شوند. خاموش  با این گزینه کلیدهای وضعیت تردد غتر

o  در این حالت کاربر با زدن یگ از کلیدهای وضعیت یم تواند ، وضعیت مورد نظر را انتخاب نماید. حالت دسبر : 

o  :د و با زدن در این حالت طبق برنامه ریزی زماین ، دستگحالت خودکار اه بر روی یگ از وضعیت ها قرار یم گتر

ی در نوع وضعیت صورت نیم پذیرد.   کلیدهای مربوط تغیتر

o  :د و با حالت دسبر و خودکار دراین حالت طبق برنامه ریزی زماین ، دستگاه بر روی یگ از وضعیت ها قرار یم گتر

ثانیه به وضعیت قبل بر  5تعریف شده مثال  زدن کلیدهای مربوط نوع وضعیت تغیتر نموده و پس از یط زمان

 یم گردد. 

o  :در این حالت با زدن یگ از کلیدهای وضعیت دستگاه به آن حالت رفته و تا زدن کلید دیگر بر حالت دسبر ثابت

ن وضعیت ثابت یم ماند.   همیر

o  :در این حالت یم توان دستگاه را در یگ از وضعیت ها ثابت نگاه داشت. حالت ثابت 

ثانیه تعریف نمود.  999تا  5مدت زمان ماندگاری در وضعیت انتخاب شده را یم توان از خروج از وضعیت: زمان  ●

 ثانیه است.  5تنظیم اولیه روی 

 وضعیت ثبت تردد الزم است:  ●

-  : شش عدد کلید جهت تعریف کلیدهای وضعیت و یا کلید های میانتی به گزینه های مورد تخصیص کلیدهای میانتی

 در اختیار ما یم باشد. در حالت تنظیم اولیه کارخانه کلیدهای میانتی به ترتیب زیر یم باشد. کلید باال  نظر دستگاه

ن  وضعیت مرخیص ، کلید  وضعیت ماموریت ، کلید راست  وضعیت خروج ، کلید چپ  وضعیت ورود ، کلید پاییر

ESC  وضعیت تاختر رسویس و کلیدOK/M  .تعریف نشده یم باشند 

با انتخاب این گزینه سه پارامتر مقدار وضعیت ثبت تردد ، عملیات و نام قابل مشاهده یم باشد و فقط باال: کلید  ●

عملیات قابل انتخاب یم باشد. با انتخاب گزینه عملیات تمایم گزینه های موجود در دستگاه قابل انتخاب یم باشند 
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ن یم گردد. تنظیم اولیه این گزینه وضعیت ورود یم  که با این انتخاب کلید باال جهت رفت مستقیم به آن گزینه تعییر

 باشد. 

●  : ن  مانند کلید باال. )تنظیم اولیه این گزینه وضعیت خروج یم باشد.(کلید پاییر

 مانند کلید باال. )تنظیم اولیه این گزینه وضعیت ماموریت یم باشد.(کلید چپ:  ●

 وضعیت مرخیص یم باشد.(مانند کلید باال. )تنظیم اولیه این گزینه کلید راست:  ●

 مانند کلید باال. )تنظیم اولیه این گزینه وضعیت رسویس یم باشد.( :ESCکلید  ●

 مانند کلید باال. )تنظیم اولیه این گزینه تعریف نشده یم باشد.(: M/OKکلید منو/  ●

 مدیریت داده ها:  ❖
 حذف داده ها -

 استفاده یم شود. برای حذف اطالعات ثبت شده ترددها از این گزینه حذف رکوردها:  ●

o  :برای حذف تمایم اطالعات تردد ثبت شده در حافظه از این گزینه استفاده کنیدحذف همه 

o  : وع و پایان یم توان قسمبر از تردد ثبت حذف طبق محدوده زماین ن محدوده زماین ساعت و تاری    خ رسر با تعییر

 .شده در حافظه را حذف نمود

ه شده باشد و بخواهیم آنها را از حافظه هنگام ثبت  در صوریر کهحذف عکس ترددها:  ● تردد، تصویر پرسنل ذختر

 دستگاه حذف نماییم از این گزینه استفاده یم گردد. 

o  :برای حذف تمایم تصاویر ثبت شده هنگام ثبت تردد در حافظه از این گزینه استفاده کنیدحذف همه 

o  : ن محدوده زماین ساعت و تاری    خ رسر حذف طبق محدوده زماین وع و پایان یم توان تعدادی از تصاویر با تعییر

 .پرسنل ثبت شده هنگام ثبت تردد در حافظه را حذف نمود

لیست سیاه شامل تصاویر ثبت شده هنگام تردد که دستگاه فرد را به عنوان کاربر حذف عکسهای لیست سیاه:  ●

 سیستم تشخیص نداده است و تصویر او را به عنوان غتر مجاز ثبت نموده است. 

o  برای حذف تمایم اطالعات تردد ثبت شده در حافظه از این گزینه استفاده کنیدهمه: حذف 

o  : وع و پایان یم توان قسمبر از تردد ثبت حذف طبق محدوده زماین ن محدوده زماین ساعت و تاری    خ رسر با تعییر

 .شده در حافظه را حذف نمود

ها ، تمام اطالعات کاربران ، تمام تصاویر از برای حذف همه اطالعات سیستم شامل تمام ترددحذف همه داده ها:  ●

 این کزینه استفاده یم گردد. توجه داشته باشید پس از همه داده ها به هیچ وجه اطالعات بازیایی نخواهد شد. 

برای حذف مدیران ارشد و میاین دستگاه از این گزینه استفاده یم گردد. پس از استفاده از گزینه حذف رتبه مدیران:  ●

 به ها عادی خواهند شد. تمام رت

نیاز به حذف تصاویر همه کاربران به صورت یکجا از این گزینه استفاده یم کنیم. با  در صورتحذف عکس کاربران:  ●

 .پذیردشده ویل تردد یم تواند صورت  حذفاین کار تصاویر پرسنل 

 درصورت نیاز یم توان پس زمینه ها را از دستگاه حذف نمود. حذف پس زمینه:  ●

 تصاویر محافظ صفحه نمایش را از دستگاه حذف نمود.  میتواننیاز  در صورتمحافظ نمایشگر: حذف  ●

ی از داده ها:  -  پشتیبان گتر
●  : ی در حافظه جانبی  کبی یم نماید.   USBاز اطالعات دستگاه یک پشتیبان در حافظه فلش پشتیبان گتر

 بازیایی داده ها -
●  :  اطالعات به دستگاه کبی یم نماید.  USBاز حافظه فلش بازیایی از حافظه جانبی

●  

 : USBمدیریت  ❖
-  :  کبی نمود.   USBدر اینجا از اطالعات مختلف موجود در ساعت یم توان در حافظه فلش فراخواین

 دریافت اطالعات تردد ثبت شده در دستگاهداده های تردد:  ●

 اطالعات مربوط به کاربران مثل اثر انگشت و مشخصات پرسنلداده های کاربران:  ●

 تصاویر چهره تعریف شده در دستگاهعکس کاربران:  ●

یط که در گزینه سیستم عکس تردد:  ● ن  –حضور  –تصاویر ثبت شده هنگام ثبت تردد به رسر ن تعییر کرده  حالت دوربیر

ه گردد.    باشیم تصویر هنگام هر تردد ذختر

 تصاویر پرسنل غتر مجازعکس لیست سیاه:  ●

 کدکار:  ●

 پیام کوتاه ●

 بارگذاری -
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به دستگاه  USBیم توان اطالعات کاربران را که قبال فراخواین  شده را از حافظه فلش  در اینجا کاربران: داده های   ●

 منتقل نمود. 

به دستگاه  USBیم توان تصاویر چهره کاربران را که قبال فراخواین  شده را از حافظه فلش  در اینجا عکس کاربران:  ●

 منتقل نمود. 

 بارگذاری کدکار ●

 پیام کوتاه ●

 محافظ نمایشگر:  ●

 پس زمینه:  ●

 تنظیمات فراخواین  -
ه شده که توسط حافظه فلش رمز گذاری رکوردها:  ● یم  USBتوسط این گزینه، برای باالبردن امنیت اطالعات ذختر

 توان خروجی را به صورت کد شده ساخت. 

 ال نشود. یم توان پس از دریافت خروجی اطالعات دستگاه را حذف نمود تا حافظه اشغحذف رکوردها:  ●

 یم تواند با تاری    خ شمیس ، میالدی و یا قمری باشد.  USBخروجی صادر شده در حافظه فلش نوع تقویم:  ●

ی روی صفحه نمایش(جستجوی رکورد:  ❖  )گزارش گتر
گزارش تردد پرسنل را یم توان بر روی صفحه نمایش مشاهده نمود. در صورت وارد نمودن شناسه فرد گزارش رکورد:  -

شخص روی صفحه نمایش نشان داده یم شود و در صورت عدم ورود شناسه، گزارش شناسه تمایم مربوط به آن 

 تاری    خ قابل مشاهده است.  بر اساسپرسنل قابل مشاهده یم باشد. این گزارش 

ه شده باشد در اینجا یم توان با دادن تاری    خ مورد نظر عکس رکورد:  - درصورتیکه هنگام ثبت تردد، تصویر پرسنل ذختر

 رش تصویری تردد پرسنل را مشاهده نمود. گزا

ه شده باشد در اینجا یم توان با  در صوریر کهعکس لیست سیاه:  - هنگام ثبت تردد، تصویر پرسنل شناسایی نشده ذختر

 دادن تاری    خ مورد نظر گزارش تصویری تردد پرسنل را مشاهده نمود. 

ه نمود و این پیام پیام کوتاه:  ❖ را به پرسنل، عموم پرسنل هنگام کارتزین و یا نمایش روی صفحه یم توان پیام در سیستم ذختر

 گذری.   به صورتنمایش 

 ایجاد پیام جدیدپیغام جدید:  -

 این پیام هنگام تردد تمایم پرسنل به نمایش در یم آید. پیامهای عمویم:  -

ن شده است نمایش داده یم شود. پیامهای خصویص:  -  این پیام هنگام تردد فرد خاص که تعییر

این پیام به صورت زیر نویس صفحه نمایش حرکت نموده و قابل مشاهده عموم یم باشد چه  های چک نویس: پیام -

 ختر  یا ثبت تردد کنند 

ن یم گردد. تنظیمات پیام:  -  طول زمان نمایش در این گزینه تعییر

 تاختر نمایش پیام ●

 در ایران از این گزینه استفاده نیم شود. کدکار:  ❖

 کدکار جدید -

 کارهاکد  تمام   -

 تنظیمات کدکار -

❖  :  دستگاه یم تواند قسمتهای مختلف خود را برریس سالمت نماید. عیب یایی

اجرا یم گردد. در صورتیکه بخواهیم خارج شویم کلید  رس همبا این گزینه تمایم تستهای دستگاه پشت آزمایش همه:  -

ESC  .را یم زنیم 

 صفحه تعویض یم گردد.  OKزدن  آزمایش کیفیت صفحه نمایش یم باشد. با آزمایش نمایشگر:  -

 از بلندگو پخش یم گردد.  OKصداهای مختلف موجود در دستگاه با زدن کلید آزمایش صدا:  -

در اینجا با زدن هر کلید شماره کلید روی صفحه نمایش ظاهر یم گردد که نشان دهنده سالمت کلید آزمایش کلیدها:  -

 است. 

ن با انتخاب این   :اثر انگشت آزمایش سنسور  - روی صفحه  اثر انگشت روی سنسور تصویر  اثر انگشت گزینه و گذاشیر

 نمایش نشان داده یم شود. 

ن دستگاه رو صفحه نمایش نشان داده یم شود. چهره:  -  در این گزینه تصویر گرفته شده هر دو دوربیر
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وع به شمارش یم کند و با زدن مجدد متوقف  OKبا زدن کلید آزمایش ساعت:  - خواهد شد و این شمارنده ساعت رسر

 نشان دهنده کارکرد ساعت دستگاه یم باشد. 

 در این گزینه مشخصات مختلف دستگاه قابل مشاهده یم باشد. اطالعات سیستم:  ❖

 

 ظرفیت دستگاه:  -
/استفاده شده(  ●  10000/120  کاربر)حداکتر

 2    کاربر مدیر ●

 19    کلمه عبور ●

/استفاده شده( ●  2000/120 اثر انگشت )حداکتر

/استفاده شده(تصویر) ●  1500/120  حداکتر

/استفاده شده( ●  10000/2  کارت )حداکتر

/استفاده شده( ●  100000/451  رکورد)حداکتر

/استفاده شده( ●  7500/0 عکس تردد)حداکتر

/استفاده شده( ●  500/0 عکس لیست سیاه)حداکتر

/استفاده شده( ●  2000/0 عکس کاربر)حداکتر

 

 اطالعات دستگاه:  -

 Uface102/ID نام دستگاه

 3990172100005 شماره رسیال

 MAC 00:17:61:12:4e:92آدرس 

 ZKFinger VX10.0 الگوریتم اثر انگشت

 ZKFace VX7.0 الگوریتم صورت

 ZMM220-TFT اطالعات پلتفرم

 MCU 203نسخه 

 .ZKTeco Inc فروشنده

 19:24:56 22-05-2017 تاری    خ تولید

 

 

 اطالعات نرم افزار دستگاه:  -

 

 Ver8.0.3.8-6712-01 افزارنسخه نرم 

Bio Service Ver2.1.12-20191208 

Push Service Ver2.0.30S-20190115 

Standalone Service Ver2.1.6-20170926 

Dev Service Ver2.0.1-20170210 

System Version Ver17.10.26-20161214 

 


