
 

 

 

 مشخصات فنی دوربین : 

 sonyسنسور  •
 mm – 22 mm 6 ) لنز وریفوکال )  •
 مگاپیکسل  x 1080   - 2 1920رزولوشن  •
 30حداکثر نرخ فریم  •
 ولت  12ولتاژ ورودی  •
 وات  9.6حداکثر توان مصرفی  •
 گیگابایت   128پشتیبانی از کارت حافظه جانبی حداکثر تا   •
  ) سفید رنگ (  قدرتمند مجهز به پرژکتور داخلی  •

 متر  25حداکثر پرتاب نور مفید  -   متر 40حداکثر پرتاب نور   

 ابلیت اضافه کردن ماژول بیسیم جهت انتقال تصویر ق •
 طلوع/غروب و شب ( و حساس به مقدار فتوسل دارای سه حالت کاری قابل تنظیم ) روز،  •
 امکان رجیستر کردن اطالعات مشتری   •
 قرار گیری فتوسل در قسمت انتهایی و پشت دوربین ) جهت عدم قرار گرفتن در معرض نور چراغ خودرو (   •
 ONVIFپشتیبانی از پروتکل  •
 داگانه  محل مختلف با حساسیت قابل تنظیم ج 4در  Motion Detectionدارای قابلیت  •
 راه اندازی مجدد روزانه قابل برنامه ریزی جهت رفع خطاهای احتمالی  •
 فای  انجام تنظیمات پالکخوانی از طریق وای •
 و پالکخوانی   یحالت های نظارت ن جابجایی بیودرو و یص خخشقابلیت ت  •

 اهنمای استفاده : ر 

 نمایشگر و کلید ها   •

 شود. می یشگر روشن نما   A – B – Cکلید های  کدام از ر فشردن هصورت   شود و دریاموش م خ، نمایشگر  ثانیه  20ت ه مدفاده از نمایشگر بدم استعدرصورت    

سه زیر منو با شکل های دوربین، عالمت هشدار و اطالعات  در قسمت باالی نمایشگر ) که با کادر سیاه رنگ مشخص شده ( توجه کنید شکل شماره یک به 
کلید ی مدنظر کافیست جا به جا شوید و در صورت نیاز به ورود به زیر منو  توانید بین این زیر منو ها  می  Bکلید با فشردن  شوددیده می 

B  ( یک شکل شماره آید ) ید و زیر منو فعال شده و به رنگ سفید و قرمز در میثانیه نگه دار 2به مدت . 
 

  تنظیمات پالکخوانی

 :  است، اندخص شده یب مش ه در شکل زیر به ترتیی کاین زیر منو شامل پارامتر ها 

 سرعت 
 صحنه نور 

HSBLC 
WDR 

 فتوسل 
 تور کژ پر 



 

 

 
شان  علی را نحالت کاری ف  سمت چپ یشگر باالی نماو در قسمت دهد ان می ر نشیم بهتظ ل را جهت تنعلی فتوسدار ف مقسمت راست ر قسمت باالی نمایشگر د

 .(   : Night بش  : Twilight ,بغروع/لوط ,  Day:روز  ) دهدمی
 

 سل : مقدار فتوی نا بر مبکاری های بین حالت یی ه جابجانحو شرح
 

 1علی فتوسل ند و مقدار ف یم شده باش ظ تن 7 – 4  – 1رتیب غروب و روز به ت/ع لوط ، شباگر فتوسل 
 ) شب (   Nightود ( شمایش داده میچپ نر سمت مت باالی نمایشگه قس) کعلی ف باشد حالت کاری 

 د. باشمی
 

 

 
 
 استفاده کرد.  Aکلید و برای حرکت به عقب از  Cکلید حرکت به جلو از بایست برای می  پالکخوانی های زیر منو تنظیماتجهت جابجایی بین پارامتر   •
 استفاده کنید.  Bکلید مشخص شده است از قرمز مد نظر که با رنگ  جهت تغییر پارامتر   •
 ثانیه نگه دارید.   2را به مدت   Bکلید (  دو شکل شماره جهت بازگشت به انتخاب زیر منو ها )   •
اند نشانگر پارامتر شماره گذاری شده  1 –  2 – 3توجه کنید، ستون های مشخص با کادر های قرمز و سیاه رنگ که به ترتیب با اعداد  شکل شماره سهبه   •

 ( هستند.  3( و شب )    2(، طلوع/غروب )  1های روز )  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 عملکرد دوربین  نظیمات ت

 کنیم :  در این زیر منو عملکرد بر مبنای فتوسل یا تشخیص خودرو را مشخص می 
 کند. اگر بر مبنای فتوسل باشد بر اساس مقادیر فتوسل تنظیم شده در تنظیمات پالکخوانی بین حالت های روز، طلوع/غروب و شب تغییر می  

 کند. کند و پس از آن به تنظیمات روز تغییر می ثانیه به تنظیمات شب تغییر می  3ودرو به مدت  اگر بر مبنای تشخیص خودرو باشد، در صورت تشخیص خ 
 
 (.  شکل شماره چهاررا فشار دهید و گزینه ای انتخاب شده که قرمز رنگ باشد )   Bکلید جهت تغییر عملکرد کافیست   •
 ثانیه نگه دارید.   2را به مدت  Bکلید (  شکل شماره یک جهت بازگشت به انتخاب زیر منو ها )   •

 

 

دو شکل شماره  شکل شماره یک  سهشکل شماره    

if ( CDS_Value >=  Day ) 

  Mode = Day ;  

else if ( CDS_Value < Day && CDS_Value > Twilight ) 

  Mode = Twilight ;  

else if ( CDS_Value <= Night) 

  Mode = Night ;  

 



 

 

 

 اطالعات مشتری  

 در این زیر منو اطالعات مشتری که به ترتیب از باال به پایین   
 زمان خرید ،   نام و نام خانوادگی مشتری ،   شماره سریال ،   نسخه نرم افزار  ،    نسخه سخت افزار 

 (.   شکل شماره پنجشود ) که تنها خواندنی هستند نمایش داده می
 
 ثانیه نگه دارید.  2را به مدت  Bکلید (  شکل شماره یک جهت بازگشت به انتخاب زیر منو ها )   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ) تحت وب (  ورگرمر •

 . دگر بو مت نمایشس است که در ق مترهایا ار مل همان پ امت شساین ق 
 

 

 دار مت مقن قس ، در ای جه کنیدتو ه شششکل شمار رمز رنگ کادر قه ب              

 دهد. شان می علی را نفتوسل و حالت کاری ف علی ف              

 خیره شده  ذرد که به ترتیب مقدار وجود دامتر ارار پدر هدر سبز رنگ کا             

   /لوع ط  –ایین روز اال به پتیب از بد ) به ترده مین  اش لت را ناحدر هر              

 . ب (ش – غروب             

 رید قصد دا هص کشخمنید اتو ه می حفصپایین آبی رنگ کادر غییر با ت               

   هید.درا تغییر لت  دام حا ک تر هایماراپ             

 نید و زمانی  خیره کذظیمات را تن  Saveلید هایت با استفاده از ک و در ن              

 رحالت کاری مد نظ مقادیر پارامترهای  عمال شده اند که تنظیمات شما ا             

 تغییر کنند. ر سبز رنگ کادشما در              

 . فای متصل شودبه وای  دانتو نت میتنها یک کالیظه حلدر شید جه داشته باتو 

HSBLC ه حننور ص WDR 
 سرعت  ژکتورپر  فتوسل

چهار شکل شماره  پنجشکل شماره    

شششکل شماره   



 

 

 

 

 نید. ک ن Refreshه مرورگر را حفصعمال نکنید یا یمات را از تنظگهر است،  نر ممکل مقدافای در حداقدهی وای آنتن  میزانکه  یشید زمان جه داشته باتو 

 واالت متداول : س

 امکان خصوصی سازی دوربین برای شرکت ها و مجموعه ها وجود دارد ؟ آیا  •
  بله
 

 فای امکان استفاده از آنتن خارجی وجود دارد ؟ آیا درصورت نیاز برای برد بیشتر وای •
 بله 
 

 ) انتقال تغذیه روی خط شبکه ( وجود دارد ؟   POEآیا امکان اضافه کردن ماژول   •
 دارد ( نیاز آمپر جریان  0.2  ، حداکثروات  9.6ولت با فرض حداکثر توان  48در صورت نیاز و تامین جریان ذکر شده ) به طور مثال برای بله، 

 

 ای برای دوربین مناسب است ؟ چه منبع تغذیه •
 آمپر  2ولت  12آداپتور 

 

• SSID  وPassword فای چیست ؟ پیشفرض وای 
Ssid : AT_LPR_Camera  Password : 12345678 

 

 ؟ ستانجام تنظیمات پالکخوانی تحت وب چی ورگر برای مرن  بهتری •
Google Chrome 

 

• IP  ؟  فای تنظیمات پالکخوانی چیست درس شبکه واییا آ 
192.168.1.10 

 

 ؟  ار کنمکچ اموش کنم فر ا ر ر عبو رمز نم یا  فراموش کو   خفیفای را موای SSIDاگر  •
 . فرض میشودراه اندازی مجدد با تنظیمات پیشبرد د و داریرا نگه Aکلید ثانیه  5تنظیمات پالکخوانی شوید و به مدت وارد گر ق نمایشیرز طا

ار کدم چکر  Refreshحه را فصدم یا یمات را اعمال کر ظل مقدار ممکن بود و تنفای در حداقواین دهی میزان آنت   هاگر زمانی ک  •
 ؟   نمک

 ار دهید. روی برد را فش  RSTید کل ، ین را قطع و وصل کنید یاببرق دور

 ؟    ار کنمکپیدا نشد چ فای ید رنگ بود و واییشگر سفنماگر ا •

یپ سوییچ نید اگر دین را نگاه ک روی برد کنترلر دورب، د باید روشن باشد ( رنگ زیر بر  قرمز led)  بودن صورت درست نید و در  ل کی را کنتر ورود لتاژ دا و ت با

  دهید. تغییرشت ه ه مار شکل شلت اح این بودند آنها را به فت ه ه مار شکل ش های دوتایی به حالت 

 

 
هشت شکل شماره  ت فهشکل شماره    



 

 

 
 ؟    ار کنمکچ  شدپیدا  فای ید رنگ بود و واییشگر سفنماگر ا •

 است. گر به مشکل خورده نمایش
 

 ؟    ار کنمکچ  شدنپیدا فای بود و وای ش امو خیشگر  نماگر ا •
 یده.آسیب دد ز سوخته و یا بر فیو  ، یاباشد ( شامو خد باید رنگ زیر بر  قرمز led)  بودنن صورت درست نید و در  ل کی را کنتر ورود لتاژ دا و ت با
 

 ؟   افتدقی میه اتفاجاخورد چ ت برعکس ثبیا منفی و مه شد و د به برد دادژ بیش از حولتااگر  •
 . دز سو می سوز شده یا کامال م نی  ین سوزد و برد دوربمی نترلر د ک ز بر فیو 

 

 ؟    کار کنمبودند چ 255عداد شدم و تمام ا انی کخو ظیمات پالوارد تنر  گز طریق نمایشااگر  •
 رد. به پروگرام مجدد دادوربین نیاز 

 

 


