دفترچه راهنماي عمومي دستگاه تايمكس مدل TX
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مقدمه
هرچه جهان روبه جلو ميرود سرعت و دقت در كنترل تمامي پارامترهاي دخيل در
جامعه بيشتر ميگردد ومديران براي باال بردن بهرهوري سيستم تحت نظارت خود
ناگزير به استفاده از ابزارهاي دقيق و كارآمد ميباشند .بهرهوري در سيستم به عوامل
گوناگون مانند سرعت انجام كار ،كاهش هزينه  ،سودآوري بيشتر ،توليد اجناس باكيفيت
 ،راحتي پرسنل وكاربران و مشتريان و  ...وابسته ميباشد .شركت پاليزافزار جهت
كمك به روند رشد بهرهوري شركتها و موسسات اقدام به طراحي و توليد سيستمهاي
كنترلي در زمينههاي مختلف زير نموده است:
سيستمهاي حضوروغياب كامپيوتري والكترومكانيكي  ،گشت ونگهباني  ،اكسس كنترل
 ،پاركينگ  ،سيستم هوشمند كيف الكترونيكي  ،سيستم اعتباري شهربازي ،
دستگيرههاي كارتي واثرانگشت  ،قفلهاي كابينتي با تگهاي به اشكال گوناگون  ،استارت
اثرانگشت خودرو  ،تابلوهاي ديجيتال در انواع خطي  ،تمام رنگي  ،نرخ ارز و قيمت
فروشگاهي  ،تقويم بانكي و غير بانكي
در اين جزوه كاركرد عمومي دستگاه تايمكس شرح داده ميشود .اين دستگاه به صورت
حضوروغياب  ،پاركينگ و سيستم اعتباري عرضه شده است.
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دستگاه Timax
در ساخت دستگاه تايمكس از تكنولوژي طراحي و ساخت برد  SMDبهره گرفته شده
است .اين سيستم داراي حافظه فلش تا  150.000ركورد جهت ثبت تردد پرسنل ،
تعريف شماره كارت از 3رقم تا  10رقم  ،صفحه كليد  Membranceبا  15كليد ،
سيستم اثرانگشت ضد خش و ضد تقلب امكان اتصال كيبرد  USBكامپيوتر به جاي
صفحه كليد خود دستگاه جهت راحتي كار با صفحه كليد امكان اتصال Flash
memoryهاي استاندارد براي ذخيره اطالعات برروي آن  ،باطري  UPSجهت
كاركرد سيستم هنگام قطع برق  ،ارتباط مودمي  ،شبكه داخلي جهت ارتباط ، LAN
منبع تغذيه سويچينگ  ،كنترل مصرف انرژي باطري هنگام قطع برق  ،كنترل صداي
بلندگودرگزينه هاي مختلف سيستم  ،صفحه نمايش گرافيكي با انتخاب زبان نمايش
فارسي يا انگليسي  ،نمايش ساعت بصورت ديجيتال يا آنالوگ  ،تاريخ شمسي يا ميالدي
 ،ظاهري زيبا  ،سبك وصنعتي  ،تعريف هشت نوع ماموريت و مرخصي ساعتي براي
استفادههاي خاص سازمانها  ،انتخاب مركزداده جهت ذخيره اطالعات بر روي سيستم
كامپيوتر توسط نرم افزار ديتا سنترميباشد  ،تعيين نوع كارتخوان خارجي  ،فعال يا
غيرفعال بودن كارتخوانها  ،اجازه كارتزني و يا عدم كارتزني كارتهاي تعريف شده و
 ....ميباشد.
دستگاه  Timaxبه دو صورت  Onlineو  Off lineقابل استفاده ميباشد .در حالت
 Onlineاطالعات سيستم به محض اتصال دستگاه به شبكه به صورت خودكار به
كامپيوتر مقصد منتقل خواهد شد و درصورت  Off lineاطالعات در دستگاه ذخيره
ميگردد و با دستور دريافت  ،اطالعات منتقل ميگردد.
دستگاه  Timaxداراي دوسطح دسترسي ميباشد.
الف) سطح كاربر :به تعدادي از گزينه هاي تعريف شده دسترسي دارد.
ب) سطح امنيتي :برخي از گزينه هاي سيستم از امنيت بيشتري برخوردار ميباشند اين
گزينه ها ميتواند از دسترس كاربرعادي خارج باشد براي اين منظور براي دسترسي
به اين گزينه ها رمز امنيتي درنظرگرفته شده است.
هنگام قطع برق  ،براي كاهش مصرف برق  UPSدستگاه  ،بعد از 10ثانيه(زمان قابل
تنظيم) كارتخوان  ،حسگر اثرانگشتت  ،نتور صتفحه نمتايش  LCDو دوربتين داخلتي را
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خاموش ميكند  .براي روشن شدن مجدد آنها درحالت قطع برق  ،بايد يكتي از كليتدهاي
دستگاه را بزنيد .بعد از آخترين استتفاده از دستتگاه  ،سيستتم مجتددا كتارتخوان و حستگر
اثرانگشتتتتت را غيرفعتتتتال ميكنتتتتد .درايتتتتن حالتتتتت المتتتت

) (LEDكتتتتارتخوان ختتتتاموش

ميشود( .قابل ذكر است اين قستمت قابتل برنامته ريتزي استت و شتما ميتوانيتد هريتك از
متتوارد بتتاال را بنتتا بتته احتيتتاج ختتود در سيستتتم متتديريت تغذيتته (بتترق) فعتتال وغيتتر فعتتال
نمائيد).

راهنماييهاي قبل از استفاده Timax
احتياط در مورد استفاده از دستگاه
براي استفاده صحيح از سيستم بايد به نكات زير توجه نماييد.
دستگاه را با دست مرطوب لمس نكنيد و روي آن مايعات
نريزيد .امكان شوك الكتريكي ويا خرابي دستگاه وجود دارد.
قطعات دستگاه را باز ننماييد و در ترمينالها تغييرات بوجود
نياوريد .امكان شوك الكتريكي و خرابي و آتش سوزي وجود
دارد.
از نزديكي حرارت مستقيم آتش به دستگاه جلوگيري نماييد.
امكان آتش سوزي وجود دارد.

از دسترس كودكان دور نگه داشته شود .ممكن است باعث
صدمه ديدن و يا خرابي شود.
ازپاشيدن اسپري به دستگاه خود داري نماييد .ممكن است
باعث تغيير رنگ و يا تغيير شكل دستگاه وجود دارد.
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از رسيدن رطوبت و غبار زياد به دستگاه جلوگيري نماييد.
ممكن است باعث خرابي دستگاه گردد.

ازتغييرات شديد دما جلوگيري شود .ممكن است باعث
شكستگي دستگاه شود.
از آب  ،بنزين ،تينر يا الكل براي تميز كردن دستگاه استفاده
ننماييد .ممكن است باعث شوك الكتريكي و يا آتش سوزي
شود.
آهنربا را نزديك دستگاه قرار ندهيد.ممكن است باعث كاركرد
بد و يا خرابي دستگاه گردد.

از ضربه زدن و يا استفاده از اشيائ نوك تيز به دستگاه
اجتناب نماييد .ممكن است باعث خرابي و يا شكستگي دستگاه
گردد.
از آلوده شدن سطح سنسور اثرانگشت جلوگيري نماييد.
سنسور ممكن است اثرانگشت را خوب تشخيص ندهد.
از تابش نور مستقيم خورشيد جلوگيري نماييد .ممكن است
باعث تغغير شكل و يا رنگ دستگاه گردد.
توضيحات كاربري دستگاه را بخوانيد .مشكالت ناشي از
سهل انگاري كاربربه عهده كاربر خواهد بود.
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قسمتهاي دستگاه

شماره

توضيحات

عنوان
صفحه نمايش LCD

صفحه كليد

F1
F2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ent
Esc

صفحه نمايش كاراكتري پيغام براي تمام كاربردها
كليد تابع  ،كليد حركتي باال رو
كليد تابع  ،كليد حركتي پايين رو
عدد صفر  ،ورود به منوهاي دستگاه
عدد يك
عدد
عدد سه
عدد چهار
عدد پنج
عدد شش
عدد هفت
عدد هشت
عدد نه
تاييد
صرفنظر

بلندگو

صداي خروجي دستگاه

سنسور اثرانگشت

ثبت اثرانگشت

كارتخوان

كارتخوان هوشمند و يا بدون تماس

 LEDبرق

نمايش اتصال دستگاه به برق

 LEDكارتخوان

نمايش روشن بودن كارتخوان

 LEDباطري

نمايش شارژ باطري

كليد ريست

شروع بكار مجدد سيستم بدون تغييرات در تنظيمات
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صفحه نمايش
دستگاه قابليت تنظيمات مختلف را دارا ميباشد .براي مشاهده پيغامها و تنظيمات
دستگاه  ،صفحه نمايش  LCDبه ما كمك مينمايد.

صفحه كليد
تنظيمات دستگاه تايمكس از دو روش نرم افزار و صفحه كليد تايمكس امكان پذير است.
دردستگاه تايمكس تعداد  15كليد با دو كاربرد مورد استفاده قرار گرفته است.
كاربرد كليدهاي دستگاه در جزوه اختصاصي هر دستگاه كامال شرح داده ميشوند.
كاربرد چهاركليد مشترك درهمه دستگاههاي تايمكس به شرح زير ميباشد.
كليد( :MENU)0اين كليد دريچه ورود به سيستم جهت تنظيمات مختلف ميباشد.
است.
بازدن اين کليد رمز ورود درخواست ميشود .رمزاوليه تنظيم شده کارخانه
با وارد نمودن رمز و تاييد آن توسط کليد  Entبه صفحه اصلی گزينه های دستگاه
دسترسی پيدا می کنيم.
كليد  :RESETاين كليد جهت دستور شروع كار مجدد دستگاه بكار ميرود .اگر در
كاركرد دستگاه خللي ايجاد شود با زدن اين كليد دستگاه ريست شده كار خود را مجدد
شروع مينمايد .الزم به ذكر است با اين كار اطالعات و رمز دستگاه تغيير نخواهد
كرد.
كليد  :ENTERاين كليد جهت تاييد تنظيمات مختلف بكار ميرود.
كليد  :ESCAPEاين كليد جهت صرفنظر كردن از اجراي دستور و يا تنظيم انجام
شده بكار ميرود.
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كارتخوان
يكي از قسمتهاي بسيار مهم براي هر دستگاه تايمكس قسمت ورود اطالعات ميباشد.
دراين سيستم اطالعات از سه طريق اثرانگشت  ،كارتخوان و صفحه كليد وارد
ميگردد.
سيستم درزمان ثبت كارت و يا اثرانگشت  ،شماره شناسه كارت  ،تاريخ  ،ساعت ثبت ،
نوع تردد ونوع كارتخوان را درحافظه خود ذخيره مينمايد.
دراين سيستم ميتوانيم زماني جهت تكراري بودن آخرين كارت درنظر بگيريم .با ثبت
اثرانگشت و يا كارتزني  ،شماره كارت روي صفحه نمايش ظاهرميگردد .چنانچه در
فاصله كمتر از زمان تعريف شده مجددا" كارت زده شود پيغام “ شناسه كارت تكراري
است ” روي صفحه نمايش ظاهر ميگردد.
در اين سيستم ميتوان از كارتخوان داخلي و خارجي (خارج دستگاه) استفاده نمود و
هر كدام را فعال و يا غير فعال نمود.
كارتخوان داخلي بدون تماس ويا هوشمند بوده و كارتخوان خارجي بدون تماس ،
مغناطيس ويا باركد ميتوانند باشند.
دردستگاه  Timaxمبناي سيستم بر اساس كارتهاي بدون تماس ميباشد.

اثرانگشت
سنسوراثرانگشت نيزمانند كارتخوان دريچه ورود اطالعات فرد به سيستم ميباشد.
براي استفاده از اثرانگشت بجاي كارت  ،بايد اثرانگشت كاربران را با يك شماره
منحصر به فرد به سيستم معرفي نمود .ثبت تردد با اثرانگشت داراي مزايايي ميباشد.
ازجمله:
 -1امنيت كارتزني :جلوگيري از تقلب در كارتزني (هيچ فردي بجاي ديگري
نميتواند كارت ثبت نمايد).
 -2به همراه داشتن دائمي كد ثبت تردد و عدم فراموشي به همراه داشتن و يا مفقود
شدن كارت .
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پيكربندي منوها
تنظيمات دستگاه از دو راه نرم افزار و دستگاه امكان پذير است .در زير گزينههاي
تنظيم از طريق دستگاه به صورت ساده و مختصر درج شده است.

ــ تنـظيم سـاعت

ــ زمان

ثانيه  :دقيقه  :ساعت
□ تنظيم خودكار

ــ تنـظيم تـاريـخ

سال1388 :
▼ماه :خرداد
روز06 :
▼روزهفته4 :شنبه
□ تنظيم خودكار

ــ نمايش ساعت

 Оديجيتال
 Оآنالوگ

ــ نـــوع تـــاريخ
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ــ زبان

 Оفارسی
 Оانگليسی  Оميالدی
 Оخورشيدی

□ ارسال خودکار
□ مانيتورينگ
شناسه ثابت مركز داده

ــ مرکز داده( دسترسی امنيتی)
ــ

□ داخلی روشن
کارتخوان ها □ خارجی روشن
– کارتخوان خارجی  Оبدون تماس

ــ دستگاههای کارت
(دسترسی امنيتی )
ــ اثرانگشت
ــ

 -تنظيمات

ــ قطع
بلندگو

□ روشن
□ خواندن خودکار

کارت هوشمند

□ همه
□ نمايش پيشرفت
□ آالرم ها
□ صفحه کليد
□ تشخيص شناسه

ــ ارتباطات(دسترسی امنيتی)

کد دستگاه 000 :
– تشخيص مودم

ــ تنظيمات انرژی(دسترسی امنيتی)
ــ رلهها

رله  1م زف005:
رله  2م زف005:

ــ حسگرهاي نوري

ــ تنظيمات چاپگر

ــ دوربين

□ روشن
□ سلایر کارت فعال
رد كردن م.د.ك.آزاد

□ فعال بودن
□ نورصفحه نمايش
□ دستگاه های کارت
□ دوربين داخلي
فعال مدت انتظار00 : 10 :

حسگر 1م زف000:
حسگر 2م زف000:
□ فعال بودن
□ چاپ آرم
□ چاپ عنوان
□ چاپ تاريخ جاري
□ چاپ زمان جاري
□ شماره سلاير
□ سلاير 0020 :

□ فعال بودن
وضوح تصوير

 Оبدون مودم
☼ خودكار
 Оفقط مودم

☼ 160 * 128
320 * 240 О
640 * 480 О
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ــ حافظه
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ــ مشخصات فلش USB
ــ انتقال
ــ كپي
)2162688(2MB
%99
تاييد

ــ طول عمر حافظه
ــ پيكر بندي حافظه:

مشخصات

تمام اطالعات پاك خواهد شد .ادامه؟ بلي  ،خير

طول شناسه 05:
تکراری مدت انتظار060 :
نمايش مدت انتظار 003 :

ــ کارت ها
کنترل دسترسی

☼ غير فعال
 Оشامل شدن
 Оمانع شدن

افزودن کارت
حذف کارت
حذف تمام کارتها

ــ اثرانگشت

ثبت

00000
 -ثبت بيشتر

حذف

00000
 -حذف همه

حالت ترکيبی
( دسترسی امنيتی)

□ فعال بودن
□ صفحه کليد فعال
– به غير از

– افزودن کارت
– حذف کارت
– حذف تمام كارتها

تعداد ثبت شده :

تعداد اثرانگشتهای ثبت شده را نشان می دهد.

تعداد قابل ثبت :

تعدادحافظه باقی مانده جهت ثبت اثرانگشت را نشان می دهد.
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– دستگاههاي كارت

ــ آزمايشات

– رله ها

كارت شناسايي نشد
بيشتر لغو

رله 1
رله 2

– حسگرهاي نوري

حسگر 1
حسگر 2

– صفحه كليد
– بلندگو
– صفحه نمايش
– تست چاپگر
– تست فايل

– رمز منو
ــ امنيتی(* دسترسی امنيتی) – رمز امنيتی

□ تشخيص خطا
– تغيير رمز
□ تشخيص خطا
– تغيير رمز

– پيش فرض کارخانه
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گزارش كارتزني بر روي دستگاه تايمكس:

اگر نيتاز باشتد تتردد روزانته را

بر روي صفحه نمايش ساعت مشاهده شتود  ،از كليتد  9استتفاده ميشتود .كليتد تتابع F1
امكان تعريف تاريخ دلخواه را جهت گزارش گيري فراهم ميكند.
روش استفاده از گزارش كارتزني:
الف) گزارش امروز :ابتدا كليد  9را زده سپس اثرانگشت ختود و يتا كتارت ختود راثبتت
نماييد.

درانتظار كارت...
تاييد

لغو

ب) گزارش تاريخ خاص :ابتدا كليد  F1را زده سپس مرحله الف را اجرا كنيد.
ورود تاريخ
1388/05/12
تاييد

لغو

 .1زمان
 .1-1تنظتتيم ستتاعت :بتترای تغييرستتاعت بتتا زدن کليتتد
( ،)0اولين عدد ستمت چت بصتورت چشتم
زدن درمی آيد.ساعت ،دقيقه و ثانيه مورد نظر
را وارد می نماييم .کليدهای حرکتی باال وپايين جهت حرکت روی گزينه ها می
باشد.
 .2-1تنظيم تاريخ  :دراينجا چهار گزينه سال  ،ماه ،
سال 1388 :
روزماه و روزهفته وجود دارد بترای تغييتردر
▼ماه  :خرداد
روز 06 :
مقادير اين گزينه ها ابتدا بتا کليتد حرکتتی روی
▼روزهفته4 :شنبه
گزينه مورد نظر رفته ،براي فعال شدن گزينه
جهتتت تغييتترات ،کليتتد ( )0را متتيزنتتيم و تنظتتيم متتورد نظتتر را انجتتام متتی دهتتيم.
تغييرات ماه و روزهفته توسط كليدهاي حركتي صورت ميپذيرد.

08 : 59 : 15
□ تنظيم خودكار
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 .3-1نمتتايش ستتاعت :نمتتايش ستتاعت سيستتتم بتتته دو
صورت ديجيتال (عددی) و آنالوگ (عقربهای)
امکتان پتتذيرمیباشتتد .جهتتت تغييتر ابتتتدا بتتا کليتتد
حرکتی روی گزينه
مورد نظر رفته سپس کليد ( )0وپس از آن کليد تاييد را میزنيم.

☼ ديجيتال
 Oآنالوگ

 .4-1نتتتوع تتتتاريخ :انتختتتاب نتتتوع تتتتاريخ بصتتتورت
متتتتيالدی و يتتتتا خورشتتتتيدی امکتتتتان پتتتتذير متتتتی
باشد.برای انجام تغيير ابتدا با کليد حرکتی

 Oميالدی
☼ خورشيدی

روی گزينه مورد نظر رفته سپس کليد ( )0وپس از آن کليد تاييد را میزنيم.

 .2تنظيمات
 .1-2زبان :دراين سيستم در حال حاضر دو زبان
فارسی و انگليسی درنظر گرفته شده است .که
می توان يکی از آنها را انتخاب نمود .برای انجام تغيير ابتدا با کليد حرکتی
روی گزينه مورد نظر رفته سپس کليد ( )0وپس از آن کليد تاييد را میزنيم.

English O
☼ فارسی

 .2-2مرکزداده :با ورود رمز امنيتی به اين گزينه
دسترسی داريم .رمز امنيتی تنظيم شده در
کارخانه  99999می باشد.
 .1-2-2ارسال خود كار :اطالعات کارتزنی عالوه بر ذخيره شدن در دستگاه
می تواند بصورت خودکار به کامپيوتر ويا به سيستم ديگرانتقال يابد.
 .2-2-2مانيتورينگ :براي نمايش اطالعات افراد هنگام زدن كارت بر روي
سيستمهاي تعريف شده  ،از اين گزينه استفاده ميشود .يعني دستگاه
 Timaxعالوه بر ثبت اطالعات كارت زني در حافظه خود ،
اطالعات را به سيستمهاي تعريف شده نيز ارسال مي نمايد.
 .3-2-2شناسه ثابت مركز داده:اين شناسه جهت آدرس دهی سيستمهای مختلف
مورد استفاده قرارمیگيرد .مثال" انتقال اطالعات از  Timaxبه
تابلوي ديجيتال به نمايش درآيد.
□ ارسال خودکار
□ مانيتورينگ
شناسه ثابت مركزداده
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 .3-2دستگاههای کارت :اين گزينه نيز بارمز امنيتی
در اختيار ما می باشد .در سيستم تايمکس می
توان ازي کارتخوان داخلی وي کارتخوان
خارجی (خارج دستگاه) استفاده نمود.

صفحه 14

– کارتخوان ها
– اثرانگشت
– کارت هوشمند

 .1-3-2کارتخوان :دراين گزينه کارتخوانهای
داخلی و خارجی قابل روشن شدن می
باشند .همچنين نوع کارتخوان خارجی را
میتوان يکی از سه کارتخوان بارکد ،
مغناطيس و بدون تماس انتخاب نمود.
 .2-3-2اثرانگشت :سنسوراثرانگشت را میتوان
□ روشن
روشن و يا خاموش نمود .با انتخاب
□ خواندن خودکار
خواندن خودكار ،سيستم با دريافت
اثرانگشت شماره آن را ثبت خواهد نمود .و با عدم انتخاب اين گزينه
سنسور خاموش بوده و با زدن كارت و يا ورود شماره كارت از طريق
صفحه كليد  ،سنسور روشن شده  ،اثرانگشت فرد را درخواست مينمايد.

□ داخلی روشن
□ خارجی روشن
– کارتخوان خارجی

 .3-3-2کارت هوشمند :كارتهاي هوشمند داراي شماره سلایر ثابت و حافظه 1KB
يا  4KBيا  8KBجهت ذخيره اطالعات ميباشند .حافظه اين كارتها به
بخشهاي كوچكتر به نام سكتور تقسيم ميشود .بر اساس استاندارد MAD
در هر سكتور اطالعات خاصي مانند اعتبار كارت مترو  ،خريد
فروشگاهي و يا ...ميتواند ذخيره گردد .براي ذخيره اطالعات بر روي
كارتهاي هوشمند از نرمافزار خاص اين كار بهره ميبريم .نرمافزارهنگام
كد نمودن كارت به آن اليسنس و رمز ميدهد .همچنين ميتوان كارت را
از نوع آزاد تعريف نمود تا دردستگاههاي ديگربا اليسنس و رمز
ديگرخوانده شود .دريك سكتور از اين كارت شماره كارت و مشخصات
فردي (نام و نام خانوادگي و جنسيت) را ذخيره مينماييم و نام آن را
كارت هولدر ميگذاريم.
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 .1-3-3-2روشن :ميتوان کارتخوان مايفر
را روشن ويا خاموش نمود.
 .2-3-3-2سلایر كارت فعال :بافعال نمودن
سلایر کارت که شماره ثابت و
منحصربه فردی می باشد  ،سيستم اين شماره را به عنوان شماره
کارت درنظرميگيرد.
 .3-3-3-2رد كردن مشخصات دارنده كارت آزاد :اگر نخواهيم كارتهاي آزاد
كه داراي رمز و اليسنس متفاوت از رمز و اليسنس دستگاه
 Timaxما ميباشند خوانده شوند اين گزينه را انتخاب مينماييم.
 .4-2قطع بلندگو :صدای بلندگو درحاالت و گزينه های مختلف قابل کنترل می باشد.
اين گزينه ها عبارتنداز:
 .1-4-2همه  :درتمام موارد صدای بلندگو قطع باشد.
 .2-4-2نمايش پيشرفت :درموارد نمايش منوي پيشرفت (هنگامي كه كليد
ماموريت و يا  ...زده شده و سيستم زمان پيشرفت را نمايش ميدهد
بلندگو به صدا درآيد يا خير)
 .3-4-2آالرم ها :درسيستم  Timaxميتوان
□ همه
□ نمايش پيشرفت
آالرم جهت رله هاي خروجي و يا آالرم
□ آالرم ها
صداي بلندگو سيستم تنظيم نمود .دراين
□ صفحه کليد
قسمت صداي آالرم قابل قطع شدن
□ تشخيص شناسه
ميباشد.
 .4-4-2صفحه کليد :هنگام فشاردادن كليدهاي صفحه كليد صداي بلندگو قطع شود
يا خير.
 .5-4-2تشخيص شناسه :درموارد تشخيص شناسه (تاييد كارت ورودي)

□ روشن
□ سلاير کارت فعال
□ رد كردن م.د.ك.آزاد

کد دستگاه 104:
تشخيص مودم

 .5-2ارتباطات :اين گزينه با رمز امنيتی قابل
دسترسی می باشد.
 .1-5-2کد دستگاه(:شناسه دستگاه) اين کد تعيين كننده مبدا يا مقصد انتقال
اطالعات ميباشد .يعني اطالعات به اين دستگاه ( با شناسه تعيين شده)
ارسال شده و يا از اين دستگاه به سيستم ديگر انتقال يابد.
 .2-5-2تشخيص مودم  :نوع تشخيص مودم قابل برنامه ريزي ميباشد.
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 .1-2-5-2بدون مودم :دستگاه مودم را به هيچ
وجه شناسايي نميكند.
 .2-2-5-2خودكار:بصورت خودكاردستگاه
مودم متصل شده را شناسايي
مينمايد.
 .3-2-5-2فقط مودم :دستگاه فقط توسط مودم ارتباط ميدهد.

 Oبدون مودم
☼ خودكار
 Oفقط مودم

 .6-2تنظيمات انرژی  :برای صرفه جويی در
مصرف باطری هنگام قطع برق می توان
قسمتهايی که نياز به روشن بودن دائمی ندارند
را با تنظيمات انجام شده دراين قسمت در
زمان تعيين شده خاموش نمود وبازدن ي
کليد دوباره اين قسمتها روشن ميشود.
ودرصورت عدم استفاده از دستگاه طبق زمان تنظيم شده در اين قسمت اين
قسمتها خاموش می گردند.
 .1-6-2فعال بودن  :با عالمت زدن اين گزينه امکان استفاده از تنظيمات انرژی
وجود خواهد داشت.
 .2-6-2نورصفحه نمايش  :با انتخاب اين گزينه  ،نور صفحه نمايش هنگام قطع
برق پس زمان تعيين شده ( )5-5خاموش می گردد.
 .3-6-2دستگاههای کارت  :با انتخاب اين گزينه کارتخوانهای متصل به دستگاه
 ،هنگام قطع برق پس از زمان تعيين شده( )5-5خاموش می گردند.
 .4-6-2دوربين داخلي :با انتخاب اين گزينه دوربين داخلي هنگام قطع برق پس
از زمان تعيين شده ( )5-5خاموش ميگردد.
 .5-6-2فعال مدت انتظار  :با تعيين زمان دراين قسمت  ،دستگاه پس از قطع
برق و بيکار بودن قسمتهای تعيين شده را خاموش می نمايد و بازدن
ي کليد دوباره روشن می شوند.

□ فعال بودن
□ نورصفحه نمايش
□ دستگاههای کارت
□ دوربين داخلي
فعال م ا 00 : 10 :

 .7-2رله ها  :در دستگاه تايمكس دو رله جهت استفاده وجود دارد در اين گزينه
ميتوان طول زمان اتصال هر دو رله شماره يك و دو را تنظيم نمود.
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 .8-2حسگرهاي نوري  :در دستگاه تايمكس دو ورودي حسگر نوري ( اوپتوكوپلر)
جهت استفاده فرمان خارج از دستگاه وجود دارد .زمان فرمان پذيري اين دو
حسگر قابل تنظيم ميباشد.
 .9-2تنظيمات چاپگر :براي كنترل عناوين قابل
چا بر روي فيش صادر شده از اين گزينه
استفاده ميگردد.
 .1-9-2فعال بودن :با انتخاب اين گزينه چاپگر
فعال خواهد بود.
.2-9-2
.3-9-2

.4-9-2
.5-9-2
.6-9-2
.7-9-2

□ فعال بودن
□ چاپ آرم
□ چاپ عنوان
□ چاپ تاريخ جاري
□ چاپ زمان جاري
□ شماره سلاير چاپ
سلاير0000 :

چا آرم :در چاپگر امكان ذخيره آرم وجود دارد و با انتخاب اين گزينه
آرم ذخيره شده در چاپگر قابليت چا را پيدا ميكند.
چا عنوان :امكان ذخيره يك عنوان (نام شركت) در دستگاه Timax
وجود دارد .اگر نياز باشد بر روي فيش صادر شده عنوان نيز درج گردد
اين گزينه را انتخاب مينماييم.
چا تارخ جاري :با انتخاب اين گزينه تاريخ جاري دستگاه بر روي فيش
صادر شده ثبت ميگردد.
چا زمان جاري :با انتخاب اين گزينه زمان جاري دستگاه بر روي فيش
صادر شده ثبت ميگردد.
شماره سلایر چا  :اگر بخواهيم شماره سلایر فيش صادر شده بر روي
فيش درج گردد اين گزينه را انتخاب ميكنيم.
سلایر :دراينجا ميتوان شروع شماره سلایر را تعيين نمود .يعني از يك
شماره خاص شماره سلایر شروع گردد.

 .10-2تنظيمات دوربين :ميتوان دوربين را فعال و ياغير فعال نمود ويا كيفيت
تصوير برداري را تنظيم نمود.
 .1-10-2فعال بودن :توسط اين گزينه ميتوانيم
□ فعال بودن
دوربين را فعال و يا غير فعال نماييم.
وضوح تصوير
 .2-10-2وضوح تصوير :امكان ذخيره تصويربه
سه كيفيت  320*240 ، 160*128و

☼ 160 * 128
320 * 240 O
640 * 480 O

دفترچه راهنماي عمومي دستگاه تايمكس مدل TX

صفحه 18

 640*480وجود دارد .هر چه كيفيت
باالتر انتخاب شود حافظه بيشتري به
خود اختصاص خواهد داد.

 .3حافظه
.1-3

مشخصات فلش  :USBپس اتصال فلش  USBبه دستگاه با انتخاب اين گزينه
مشخصات فلش نمايان مي شود.

.2-3

انتقال :با استفاده ازاين گزينه آخرين اطالعات دريافت نشده به فلش USBمنتقل مي
گردد .يعني اگردوبار پشت سرهم از اين گزينه استفاده گردد در دومين بار اطالعات
دريافت شده صفر خواهد بود چون اطالعات در بار اول دريافت شده است.

 .3-3كپي :درصورتي كه نيازباشد اطالعات درمحدوده مشخص شده تاريخي به فلش USB
منتقل گردد از اين گزينه استفاده ميشود.
.4-3

طول عمر حافظه :اين گزينه طول عمر باقي مانده از حافظه دستگاه را بيان ميكند.

 .5-3پيكربندي حافظه :براي پيكربندي( )Formatحافظه سيستم از اين گزينه استفاده
ميگردد.

 .4كارتها
دراين گزينه تصميم گيری راجع به شرايط مختلف کارتزنی مثل زمان نمايش تکراری
بودن کارت افزودن کارت و حذف کارتها و فعال بودن کارتهای مجاز جهت کارتزنی و
يا بلعکس  ،عدم کارتزنی کارتهای تعريف شده در اختيار ما می باشد.
 .1-4مشخصات  :مشخصات کارت شامل طول
طول شناسه :
شناسه کارت (تعداد ارقام کارت )  ،زمان
تکراری م ا :
تکرار کارت برحسب ثانيه و طول زمان
نمايش شماره کارت بر روی صفحه نمايش
نمايش م ا :
میباشد .برای ايجاد تغييرات از کليد ( )0و
سپس کليد تاييد استفاده مینماييم.
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 .2-4کنترل دسترسی  :برای کنترل کارتزنی
دوحالت شامل شدن و مانع شدن وجود دارد.
شامل شدن به اين معناست که دستگاه فقط
کارتهای تعريف شده را بپذيرد و از ثبت
کارتهای تعريف نشده جلوگيری می نمايدوبلعکس مانع شدن به معنای جلوگيری
از ثبت کارتهای تعريف شده می باشد .همچنين درصورتی که بخواهيم از اين
کنترل صرف نظرنماييم گزينه غيرفعال را انتخاب مینماييم.

☼ غير فعال
 Oشامل شدن
 Oمانع شدن

 .3-4افزودن کارت  :تعريف نشده است.
 .4-4حذف کارت  :تعريف نشده است.
 .5-4حذف تمام کارتها  :تعريف نشده است.

 .5اثرانگشت
اطالعات مربوط به اثرانگشت در اين قسمت قابل
برنامه ريزی می باشد.

– ثبت
– حذف
– حالت ترکيبی
– تعدادثبت شده
– تعداد قابل ثبت

 .1-5ثبت  :ازاين گزينه جهت ثبت يك يا چند
اثرانگشت متناظربا شماره کارت استفاده
ميشود.
 .1-1-5گزينه  :00000کليد ( )0را زده و سپس شماره کارت مورد نظر را وارد
نموده وكليد تاييد ( )Entرا زده و اثرانگشت را روي سنسور قراردهيد.
 .2-1-5ثبت بيشتر :درصورت نيازبه ثبت اثرانگشتهای ديگربرای همين شماره
کارت ،ابتدا شماره را در خط اول وارد نموده سپس با استفاده ازگزينه
(ثبت بيشتر) اثرانگشهای ديگر را ثبت نماييد

00000
– ثبت بيشتر
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 .2-5حذف  :برای حذف ي و يا همه اثرانگشتها
از اين گزينه استفاده ميشود.
 .1-2-5گزينه  :00000براي حذف اثرانگشت خاص ابتدا کليد ( )0را زده سپس
شماره كارت مورد نظر را وارد نموده کليد تاييد را بزنيد.
 .2-2-5حذف همه :توسط اين گزينه امكان حذف تمامي اثرانگشتها وجود دارد.
براي اطمينان بيشتر سيستم برای حذف همه اثرانگشتها تاييد مجدد
درخواست مينمايد.

00000
– حذف همه

 .3-5حالت ترکيبی :اگر بخواهيم اثرانگشت با ورود شماره كارت از طريق صفحه
كليد تركيب شود يعني شماره را وارد نموده سپس اثرانگشت خود را ثبت نمايد
از اين گزينه استفاده مي شود(.اين گزينه با رمزامنيتی قابل دسترس میباشد).

□ فعال بودن
□ صفحه کليد فعال
– به غير از

 .1-3-5فعال بودن  :با انتخاب اين گزينه
امكان استفاده از حالت تركيبي وجود
خواهد داشت.
 .2-3-5صفحه کليد فعال  :با انتخاب اين گزينه امكان استفاده از صفحه كليد
جهت ثبت تردد وجود خواهد داشت.
 .3-3-5به غيراز  :اگرنيازباشد تعدادي از پرسنل فقط ازكارت استفاده نموده و
اثرانگشت نزنند  ،شماره كارتهاي اين افراد را درگزينه افزودن كارت
تعريف مينماييم .و درصورت حذف اين شماره و يا تمام شمارههاي
تعريف شده از گزينه هاي اين قسمت استفاده مينماييم.
 .1-3-3-5افزودن كارت
– افزودن كارت
 .2-3-3-5حذف كارت
– حذف كارت
 .3-3-3-5حذف تمام كارتها
– حذف تمام كارتها
 .4-5تعداد ثبت شده  :اين گزينه تعداد اثرانگشتهای ثبت شده درسيستم را نمايش
میدهد.
 .5-5تعداد قابل ثبت  :اين گزينه حافظه باقی مانده جهت ثبت اثرانگشتها را نمايش
میدهد.
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 .6آزمايشات
جهت تست قسمتهاي مختلف دستگاه از اين گزينه استفاده مي گردد.
دستگاههاي كارت :درصورتيكه بخواهيم شماره كارت و يا شماره
.1-6
اثرانگشت را مشخص نماييم.در اين قسمت امكان ثبت و ياحذف
اثرانگشت نيز وجود دارد.
رله ها :براي كنترل كاركرد رلههاي خروجي دستگاه از اين گزينه
.2-6
استفاده مي شود.
حسگرهاي نوري :با اين گزينه كاركرد حسگرهاي نوري مي توان
.3-6
بررسي نمود.
صفحه كليد :براي مشاهده كاركرد تمام كليدهاي صفحه كليد از اين
.4-6
گزينه استفاده مي شود.
بلندگو :براي بررسي كاركرد صحيح بلندگو از اين گزينه بهره مي
.5-6
بريم.
صفحه نمايش :دراين قسمت با فشار هر كليد صفحه نمايش به شكلهاي
.6-6
گوناگون روشن مي گردد.
تست چاپگر :با متصل بودن چاپگر به دستگاه و انتخاب اين گزينه
.7-6
پيغام مناسب اتصال چاپگر نمايش داده مي شود.
تست فايل :با اتصال فلش  USBو انتخاب اين گزينه فايل موجود در
.8-6
فلش تست مي گردد.

 .7امنيتي
اين گزينه با رمزامنيتی قابل دسترسی میباشد.با ورود
به اين گزينه رمزمنوو امنيتی قابل تغييربوده وهمچنين
بازگشت به تنظيمات کارخانه امکان پذير میباشد.

– رمز منو
– رمز امنيتی
– پيش فرض کارخانه

دفترچه راهنماي عمومي دستگاه تايمكس مدل TX

صفحه 22

 .1-7رمز منو :برای تغيير رمزمنو ويا تعيين
تشخيص خطا ورود رمز ازاين گزينه استفاده
ميشود.رمز منو تا  10رقم قابل تعريف است.
(درصورت فعال كردن تشخيص خطا اگر بيش از يك مرتبه رمز را اشتباه
وارد شود رمز قفل شده و بايد حتما توسط نرم افزار تغيير يابد).
 .2-7رمز امنيتی  :برای تغيير رمزامنيتي ويا تعيين تشخيص خطا ورود رمز
ازاين گزينه استفاده ميشود .رمز امنيتي نيز تا  10رقم قابل تعريف است.
 .3-7پيش فرض کارخانه  :برای بازگشت به تنظيمات اوليه کارخانه از اين گزينه
استفاده ميشود.

□ تشخيص خطا
– تغيير رمز
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راهنماييهاي ثبت اثرانگشت
ثبت اثرانگشت


براي ثبت اثرانگشت ،انگشت خود را وسط و كامال مماس با صفحه سنسور قرار
دهيد.



اثرانگشت خود را هنگام ثبت حركت ندهيد.



اثرانگشت خود را جهت وضوح خطوط اثر و سالم بودن كنترل نماييد.



اگراثرانگشت خشك  ،خيس  ،مبهم  ،وصدمه ديده باشد از يك انگشت ديگراستفاده
نماييد.



درصورت صدمه ديدن اثرانگشت و يا تميز نبودن آن از كارت جهت ثبت تردد
استفاده نماييد.



درصورت خشك بودن اثرانگشت با بخار دهان خود كمي آن را مرطوب نماييد.



اثرانگشت كودكان بعلت كوچك بودن و يا واضح نبودن اثر بهتر است هر شش ماه
يك بار اثرانگشتان را مجددآ ثبت نماييد.



براي افراد مسن اگر داراي خطوط اثر واضح باشند ميتوان ثبت اثر نمود.



اگر اثرانگشت واضح نميباشد بهتر است دو يا سه بار اثرانگشت را ثبت نماييد.



پيشنهاد ميشود براي هرنفر بيش از دو اثرانگشت ثبت گردد.
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ارتباط سيستم
ارتباط سيستم تايمکس با کامپيوتربه چهار حالت سلایر  ، RS422 ، RS232مودم و
شبکه  LANامکان پذير است .همچنين ميتوان توسط فلش  USBاطالعات دستگاهها
را دريافت و به كامپيوتر منتقل نمود.
 دستگاه تايمکس به محض ارتباط با كامپيوتر بصورت خودکار نوع ارتباط با
كامپيوتر را تشخيص می دهد.
 برای ارتباط دستگاه تايمکس با کامپيوتر نرم افزار  Device Serviceو
 Device Consolمورد نياز می باشد .
 نرم افزار  Device Serviceنرم افزارارتباطي واسط بين نرم افزارکامپيوتر
و دستگاهها می باشد.
 نرم افزار  Device Consolنرم افزار ارتباطی جهت تنظيمات دستگاه و
دريافت اطالعات می باشد.
 ارتباط سلایر  RS232جهت فاصله نزدي کمتر از  60متر و ارتباط
 RS422جهت فاصله تا 1000متر و مودم جهت ارتباط تلفنی برای مکانهای
دورتر از  1000متر و ارتباط شبکه  LANجهت بکار گيری سيستم در شبکه
مورد استفاده قرار می گيرد.
کامپيوتر

RS232

رابط

RS422

دستگاه
ساعت

سيم بندی ارتباطهای مختلف:
ارتباط :RS232





دراين روش سه رشته سيم مورد استفاده قرار می گيرد.
درسيم بندی  RS232ي سوکت  D9مادگی و ي سوکت شش پين تلفنی
مورد استفاده قرار می گيرد.
شماره اتصال اين سوکتها  2و  3و 5می باشد .
 .1پايه شماره  2سوکت  D9به پايه شماره  3سوکت تلفن
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 .2پايه شماره  3سوکت  D9به پايه شماره  2سوکت تلفن
 .3پايه شماره  5سوکت  D9به پايه شماره  5سوکت تلفن
1
2
3
4
5

1

6
سوکت تلفن

 D9مادگی

ارتباط :RS422





در اين نوع ارتباط دستگاه با ي رابط خارجی ارتباط داشته و از رابط به
كامپيوتر  ،ارتباط  RS232برقرار می باشد.
دو سوکت  D9نری و مادگی وسه رشته سيم بين رابط خارجی و دستگاه مورد
استفاده قرار می گيرد.
درهردوطرف ارتباط پايه های شماره  5و  6و  7مورد استفاده قرارمی گيرد.

5
 D9مادگی





9
8
7
6

5

9
8
7
6

 D9نری

بر روی دستگاه رابط  RS422دو چراغ جهت نمايش روشن بودن (برق) و
نمايش داشتن ارتباط وجود دارد.
درحالت عادی چراغ ارتباط خاموش می باشد ولی درصورت اتصالی در سيم
بندی چراغ ارتباط دائم روشن می ماند.
ارتباط رابط  RS422به کامپيوتر  RS232می باشد بنابراين درنرم افزار
ارتباطی  Device Serviceنوع ارتباط  RS232تعريف ميشود.
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ارتباط شبكه : LAN




دراين نوع ارتباط بستر شبكه آماده ميباشد و براي هر دستگاه درشبكه يك
شماره  IPو شماره پورت منحصر به فرد درنظر گرفته شده است.
جهت تنظيمات كارت شبكه دستگاهها از نرم افزار  )ezcfg_40f(Ezlاستفاده
ميشود(.براي استفاده ازاين نرم افزار به جزوه مربوط به آن مراجعه نماييد).
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ضميمه الف .روشهاي ثبت تردد در دستگاه تايمكس( 1-3-2و  2-3-2و )3-5
 .1ثبت تردد فقط توسط اثرانگشت:
 ازگزينه تنظيمات :دستگاههاي كارت :هيچ كدام از گزينههاي كارتخوانهاي داخلي روشن و
خارجي روشن انتخاب نميشوند.
 ازگزينه تنظيمات :دستگاههاي كارت :دو گزينه اثرانگشت روشن و خواندن خودكار هردو
انتخاب ميشوند.
 ازگزينه اثرانگشت  :حالت تركيبي  :گزينه فعال بودن انتخاب نميشود.

 .2ثبت تردد فقط توسط كارتزني:
 ازگزينه تنظيمات :دستگاههاي كارت :كارتخوانهاي داخلي روشن يا خارجي روشن ويا هر
دو انتخاب ميشوند.
 ازگزينه تنظيمات :دستگاههاي كارت :گزينه اثرانگشت روشن انتخاب نميگردد.
 ازگزينه اثرانگشت  :حالت تركيبي  :گزينه فعال بودن انتخاب نميشود.

 .3ثبت تردد فقط از طريق صفحه كليد:
 ازگزينه تنظيمات :دستگاههاي كارت :هيچ كدام از گزينههاي كارتخوانهاي داخلي روشن و
خارجي روشن انتخاب نميشوند.
 ازگزينه تنظيمات :دستگاههاي كارت :گزينه اثرانگشت روشن انتخاب نميگردد.
 ازگزينه اثرانگشت :حالت تركيبي :گزينه فعال بودن و گزينه صفحه كليد فعال انتخاب شده
واز گزينه به غيراز شماره كارتهاي مجاز به استفاده از صفحه كليد جهت تردد را
تعريف ميكنيم.

 .4ثبت تردد توسط كارت و اثرانگشت:
 ازگزينه تنظيمات :دستگاههاي كارت :كارتخوانهاي داخلي روشن يا خارجي روشن ويا
هردوانتخاب ميشوند.
 ازگزينه تنظيمات :دستگاههاي كارت :گزينه اثرانگشت روشن انتخاب شده وخواندن
خودكار انتخاب نميشود.
 ازگزينه اثرانگشت :حالت تركيبي :گزينه فعال بودن انتخاب شده وگزينه صفحه كليد فعال
انتخاب نميشود.

دفترچه راهنماي عمومي دستگاه تايمكس مدل TX

صفحه 29

 .5ثبت تردد توسط صفحه كليد و اثرانگشت
 ازگزينه تنظيمات :دستگاههاي كارت :كارتخوانهاي داخلي روشن يا خارجي روشن ويا
هردوانتخاب ميشوند.
 ازگزينه تنظيمات :دستگاههاي كارت :گزينه اثرانگشت روشن انتخاب شده و خواندن
خودكار انتخاب نميشود.
 ازگزينه اثرانگشت :حالت تركيبي :گزينه فعال بودن انتخاب شده و گزينه صفحه كليد فعال
انتخاب نميشود.

