آهَزش فؼال سازی تطخیص حرکت دستگاُ ّای داَّا
در حال حاضر با تَجِ بِ باال رفتي کیفیت دٍربیي ّا ٍ ًیاز بِ رخیرُ سازی تصاٍیر ضبط ضذُ برای هذت زهاى بیطتر از یک طرف ٍ
ًیس جست ٍ جَی سادُ تر در هیاى اًبَّی از تصاٍیر ضبط ضذُ  ،استفادُ از ضبط بر اساس هَضي ( تطخیص حرکت ) بیص از
پیص احساس هی ضَد.
اًَاع حالت ّای ضبط:
ردیف

ًوع ضبط

توضیحات

۱

ضبط در حالت دائوی continuous

در ایي حالت ضبط تصاویر بصورت  ۲۴ساػتَ و
دائن هی باشذ .

۲

ضبط در حالت هوشي و تشخیص
حرکتmotion

۳

ضبط در حالت آالرمalarm

در ایي حالت ضبط تصاویر فقط درصورت دریافت
آالرهی از ورودی آالرم دستگاٍ اًجام هی شود .

۴

ضبط در حالت IVS

در ایي حالت ضبط تصاویر فقط درصورت دریافت
آالرهی از آًالیسُای ُوشوٌذ تصاویر اًجام هی
شود .

درایي حالت ضبط تصاویر در صورت تشخیص ُر
گوًَ حرکتی اًجام هی شود .

برای ضبط بِ صَرت هَضي داَّا ًحَُ تٌظین کردى دستگاُ ّای ضبط کٌٌذُ
الف -در ابتذا هسیر زیر را دًبال کٌیذ تا بِ صفحِ هَرد ًظر برسیذ:
.

در ایي صفحِ هراحل را طبق تصَیر زیر ٍ ضوارُ اًجام دّیذ:

شوارٍ

توضیحات

ًام هرحلَ

۱

کاًال هورد ًظر خود را اًتخاب کٌیذ .

۲

تیک هربغ زرد رًگ را بسًیذ تا ردیف ُای
زیر آى ُوگی زرد رًگ بشوًذ .

۳

بر روی چرخ دًذٍ کلیک کردٍ تا وارد
صفحَ جذیذی بشویذ .

با کلیک رٍی چرخ دًذُ صفحِ زیر باز هی ضَد  ،هراحل را طبق ضوارُ اداهِ دّیذ :

شوارٍ

ًام هرحلَ

توضیحات

۱

period 1

بازٍ زهاًی را کَ هی خواُیذ تصاویر بصورت هوشي ػول کٌذ را هشخص کٌیذ .

۲

motion

تیک فؼال شذى را بسًیذ .

۳

copy

تیک  ALLرا بسًیذ .

۴

OK

تٌظیوات را ً OKواییذ .

ب ) هسیر زیر را دًبال کٌیذ تا بِ صفحِ زیر

برسیذ :

در ایي صفحِ هراحل را طبق تصَیر زیر ٍ ضوارُ اًجام دّیذ :
شوارٍ

ًام هرحلَ

توضیحات

۱

CHANNEL

کاًال هورد ًظرتاى را اًتحاب کٌیذ .

۲

ENABLE

در ایي قسوت تیک فؼال سازی را بسًیذ .

۳

RECORD CHANNEL

کاًال و یا کاًال ُایی کَ پس از تشخیص هوشي بایذ شروع بَ ضبط کٌٌذ را
اًتخاب کٌیذ.

۴

 APPLYو SAVE

گسیٌَ ُای  APPLYو  SAVEرا بسًیذ .

تٌظیوات هَضي برای ضبط در ایي قسوت بِ پایاى رسیذ  .برای اطویٌاى از درستی تٌظیوات بایذ طبق تصَیر زیر بؼذ از
تطخیص حرکت در جلَی دٍربیي ػالهت

رٍی هاًیتَر ًوایص دادُ ضَد.

هٌابغ:

گروه مهندسی بازرگانی پایا WWW.Paya-Security.Com

