راهنمای کاربری PW1600

فهرست مطالب

قسمتهای مختلف دستگاه :
صفحه نمایش لمسی
کارت خوان
دوربین
سنسور اثرانگشت
صفحه کلید
نشانگرها
باتری
ارتباطات

قسمتهاي مختلف دستگاه :

1

صفحه نمايش لمسی :
صفحه نمایش دستگاه  PW1600از نوع لمسی بوده و برروي آن ساعت ،تاريخ و آیکون های عملیاتی
و آیکون های نمایشی زیر مشاهده می شود:

در صورت عدم کارکرد دستگاه تا  3دقیقه و یا در زمان قطع برق ،به منظور صرفه جويي در مصرف
باتري ،نور پس زمینه صفحه نمایش کم مي شود .در اين حالت لمس کردن صفحه نمایش و یا
زدن کارت یا اثرانگشت ،صفحه نمایش را روشن مي كند(.در قسمت تنظیمات،روشنایی نمایشگر
میتوان زمان های بیکاری را تنظیم کرد)
 -نحوه صحیح لمس صفحه نمايش
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 وجود گرد و خاك يا آلودگي روي صفحه نمايش ممكن است موجب اشكال در عملكرد آن شود.لذا توجه به تمیز نگه داشتن صفحه نمايش ضروري مي باشد.
آیکون های عملیاتی:
شامل گزینه های مدیر ،راهنما ،ترددها ،کیبورد ،مأموریت ،مرخصی ،تردد خاص و آیکون
های نمایشی می باشد.
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مدیر:
ورود مدیر به منوی تنظیمات کلی دستگاه که شامل منوهای زیر می باشد:
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تنظیمات:
برخي تنظیمات دستگاه در منوي تنظیمات انجام مي شود .با ورود به اين منو گزينه هاي زير
مشاهده مي شود:

تنظیم ساعت :تنظیم ساعت دستگاه.
تنظیم شماره دستگاه :تنظیم شماره دستگاه (از عدد  1تا .)65535
تنظیم صدا :تنظیم بلندی صدای دستگاه.
تنظیم تاریخ :برای تنظیم کردن تاریخ دستگاه از این گزینه استفاده میشود .
زمان تکرار  :میتوان مدت زمان تکرار را روی دستگاه ست کرد(.ثانیه)
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اعالم شماره کارت :در این منو میتوان انواع حالت های شماره کارت گفته شود یا پیغام داده
شود یا آالرم نواخته شود یا هیچکدام را انتخاب کرد.
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انتخاب زمینه :انتخاب تصویر پس زمینه صفحه نمایش با توجه به شکل زیر انجام میشود:
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روشنایی نمایشگر  :تنظیم میزان نور صفحه نمایش مطابق شکل زیر قابل تغییر است:

گرفتن عکس :فعال یا غیرفعال نمودن گرفتن عکس از پرسنل در زمان ثبت تردد .
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شبکه :
تنظیمات شبکه دستگاه در این قسمت انجام مي شود .با ورود به اين منوي گزينه هاي زير
مشاهده مي شود:
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 port : Local portدستگاه در اين قسمت وارد مي شود که پورت  10001میباشد(.گزینه
وابستگی به شماره دستگاه نباید تیک بخورد در صورت فعال شدن شماره دستگاه  +شماره
پورت  10000میشود)
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 IP : Remote IPكامپیوتری را که میخواهیم فقط با دستگاه ارتباط داشته باشد در اين قسمت
وارد میکنیم .مي توان  IPيك سیستم خاص را جهت ارتباط گیري به دستگاه اختصاص داد .در اين
صورت دستگاه به جز سیستم تعیین شده به سیستم ديگري جواب نخواهد داد.
تنظیم  IP :IPدستگاه در اين قسمت وارد مي شود.
 : GATEWAYدرصورت وجود  gatewayدر شبكه IP ،آن را وارد مي كنیم.
 Netmask :Netmaskشبکه در اين قسمت وارد مي شود.
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: GPRS
در صورت وجود  GPRSدر دستگاه  IP validو شماره پورت و زمان شروع و زمان پایان در این قسمت
وارد می شود.

تنظیم زبان :انتخاب زبان دستگاه( .فارسی یا انگلیسی)
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کارتخوان ها :انتخاب نوع كارت خوان هاي موجود :
نوع كارت خوان موجود در منوي تنظیمات ،قسمت كارت خوانها انتخاب مي شود.

 -1كارت خوان اصلي (كارت خوان )1
در دستگاه  PW 1600امكان تعبیه دو نوع كارت خوان مايفر و بدون تماس به عنوان كارت خوان اصلي
(كارت خوان  )1وجود دارد .براي انتخاب ريدر مايفر دو گزينه مايفر  CLASSICو مايفر  DESFIREوجود
دارد .براي كارتهاي مايفر عادي بايد گزينه مايفر  CLASSICانتخاب شود .مايفر  DESFIREبراي نوعي
از كارتهاي مايفر خاص انتخاب مي شود.
 -2كارت خوان كناري (كارت خوان )2
هريك از انواع كارت خوان هاي باركد (باركد  PWيا باركد  ،)39مغناطیس (مغناطیس  PWيا مغناطیس
 ،)ISOبدون تماس و مايفر مي توانند به عنوان كارت خوان كناري (كارت خوان  )2به دستگاه متصل
شوند.
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منوها:
شامل عملیات های زیر می باشد:
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انجام عملیات نمونه گیری از اثرانگشت پرسنل:
سنسور اثرانگشت :

سنسورهای اثرانگشت که در حال حاضر از نوع ( Opticنوری) آن در دستگاههای حضور و
غیاب شرکت دنیای پردازش استفاده می شود ،در این دستگاه در حالت  Identifyبوده و همواره
روشن است.
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شروع کار با سنسور اثرانگشت :
در ابتدای کار با سنسور با مراجعه به منوی مدیر ،صفحه منوها ،قسمت تنظیمات اثرانگشت،
تنظیمات مورد نظر را اعمال نمایید.

روش نمونه گیری از اثرانگشت:
پس از ورود به قسمت مدیر و انتخاب کلید منوها ،گزینه نمونه گیری انتخاب می شود .پس از آن
شماره کارت پرسنل مورد نظر از طریق صفحه کلید نمایش داده شده وارد شده و مشخصات پرسنل
مورد نظر با تعداد کل نمونه های وی نمایش داده می شود:
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نمونه گیری:
با وارد کردن شماره کارت و زدن کلید نمونه گیری دستگاه به منوی "درحال دریافت اثر انگشت"
می رود(.باید حتما پرسنل مورد نظر در قسمت اطالعات پرسنلی تعریف شود و سپس نمونه
گیری انجام شود)
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در اینجا انگشت بصورت زیر روی سنسور قرار می گیرد:
 -1انگشت روی سطح سنسور قرار گرفته و پس از نمایش ثبت آن برداشته شود .در این هنگام
درصد کیفیت اثرانگشت در همان منو مشاهده خواهد شد .در قرار دادن انگشت روی سنسور
توجه شود که بند انگشت روی زائده  Aسنسور باشد .يعني  Bبر  Aمنطبق باشد.

A

 -2تماس كامل وفشارروي صفحه سنسور متعادل باشد.
 -3انگشت خیس نباشد.
 -4انگشت آغشته به مواد چرب ( كِرمهاي آرايشي ،گريس و ) .. .نباشد.
 -5گاهي سرماي محیط (برودت هوا در زمستان) ،باعث عدم نمونه گیري (و يا نخواندن اثر
انگشت) از دست سرد مي گردد كه در اين حالت با گرم كردن انگشت مورد نظر ،اين مشکل
برطرف مي گردد.
 -6درصوووورتیكه كیفیت نمونه تشوووخی داده شوووده پايین تر از حد مشوووخصوووي باشووود ،پیغام زير
مشاهده خواهد شد:
"انگشتی احساس نشد".
ً
در اينصورت بايد مجددا و يا با انگشت ديگري سعي شود.
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حذف تمام نمونه ها :حذف کلیه نمونه های گرفته شده از پرسنل مورد نظر.

ذخیره نمونه دوم به بعد برای یک شخص:
پس از انجام مرحله قبل و تعریف یک نمونه برای یک شماره کارت ،مجدداً در همان منو می توان
نمونه اثرانگشت دیگری را برای یک پرسنل ذخیره کرد .توجه داشته باشید که حداکثر تعداد نمونه
های گرفته شده برای افراد در قسمت "منوها –تنظیمات اثرانگشت " در حداکثر تعداد نمونه ها
مشخ مي شود.
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نکات قابل توجه جهت نگهداری سنسور اثرانگشت : Optic
 -1محل نصب دستگاه حضور و غیاب بايد بگونه اي باشد كه سنسور در معرض تابش نور مستقیم،
حرارت يا سرماي زياد نباشد.
 -2سطح سنسور را با پارچه نخی کتان نرم تمیز کنید .برای تمیزی بیشتر می توان با مایع شیشه
شوی از فاصله دور به پارچه اسپری نموده بعد با پارچه نمناک شده شیشه را به آرامی تمیز کنید.
از ریختن و اسپری مستقیم مایعات روی سنسور جداً اجتناب نمایید.
 -3همیشه برای تمیز کردن سنسور از پارچه کامال ً تمیز نخی استفاده کرده و از بکار بردن پارچه
های پشمی ،نایلونی و زبر خودداری کنید.
 -4هرگز از مایعات حاوی کلر مانند وایتکس ،سفید کننده ها ،مواد شوینده ،پاک کننده های قوی و
حالل هایی مثل استون ،تینر و مواد مشابه برای تمیز کردن سنسور استفاده ننمایید.
◄ توجه : 1
در هنگام تعریف نمونه دوم و نمونه های بعد از آن روش نمونه گیری متفاوت است .در اینجا نمونه
اثرانگشت دو بار توسط سنسور نمونه برداری می شود .بنابراین ابتدا باید با روشن شدن سنسور
انگشت را روی آن قرار داده و با خاموش شدن آن انگشت برداشته شود .سپس با روشن شدن
مج دد سنسور ،انگشت دوباره گذاشته و با خاموش شدن آن برداشته شود .در این زمان پیغام
ذخیره نمونه مشاهده خواهد شد.
◄ توجه : 2
درصورت قرار دادن نمونه انگشت تکراری ،پیغام "این انگشت تعریف شده است " روی دستگاه
مشاهده شده و نمونه تکراری ذخیره نمی شود.
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تنظیمات اثرانگشت  :برای تنظیمات سنسور اثر انگشت وارد این قسمت می شویم که
شامل گزینه های زیر میباشد :

اثرانگشت تقلبي را فعال يا غیرفعال

اثرانگشت تقلبي  :در اين صفحه مي توان تشخی
كرد(.پیش فرض روی غیرفعال میباشد)
نمونه گیري  :نوع نمونه گیري را مي توان مشخ كرد(.پیش فرض روی یک نمونه میباشد)
حساسیت  :در اين قسمت امكان تغییر حساسیت سنسور اثرانگشت وجود دارد .توجه به اين
نكته ضروريست كه با كم كردن حساسیت سنسور دقت آن نیز به نسبت كاهش مي يابد.
وضعیت اثر انگشت  :در این قسمت میتوان سنسور اثر انگشت را فعال یا غیرفعال کرد.
مشخصات عمومي  :در این دستگاه فقط روی  InDoorتنظیم میشود.
حداكثر تعداد نمونه ها  :براي هر شماره كارت امكان تعريف 1تا  10اثرانگشت وجود دارد.
حذف تمام نمونه های ماژول :با زدن این دکمه تمام نمونه های اثر انگشت روی دستگاه حذف
میشود(.پاک کردن تمام نمونه های اثر انگشت روی دستگاه)
ارسال به : Bioتنظیمات انجام شده را به ماژول اثرانگشت ارسال میکند.
ذخیره  :بعد از تغییرات در تنظیمات سنسور باید گزینه ذخیره بزنیم تا تغییرات ذخیره شود.
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مد ورودخروج :

در اين قسمت مي توان نوع ورود خروج را تعیین كرد که شامل این گزینه ها میباشد (:مرخصی1
– مرخصی  – 2مرخصی  – 3مرخصی – 4ماموریت  – 1ماموریت  – 2ماموریت  – 3ماموریت – 4
تاخیر سرویس –شروع شیفت – اتمام شیفت )
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: Cooldisk

قبل از وارد شدن به منوی  Cooldiskباید نوع برنامه دستگاه را انتخاب کنیم :
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بعد از انتخاب برنامه دستگاه (حضور و غیاب یا رستوران) وارد منو زیر میشویم.در این منو سه گزینه
وجود دارد (آپگرید – جمع آوری رکوردها – انتقال اطالعات)
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آپگرید :شامل آیتم های زیر میباشد:
با توجه به فایلهایی که در  COOL DISKگذاشته میشود میتوان هر کدام از گزینه های زیر را بروز
رسانی کرد.
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جمع آوری رکوردها :گزینه های دریافت اطالعات و دریافت تصویر حافظه در این قسمت وجود
دارد .
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انتقال اطالعات :در این قسمت میتوان اطالعات پرسنل و مدیران و اثر انگشت ها را بر روی فلش
ذخیره کرد همچنین میتوان اطالعات پرسنلی و مدیران و اثر انگشت ها را از روی فلش بر روی
دستگاه کپی کرد(.نوع عملکرد باید انتخاب شود)
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در هنگام انتقال اطالعات با پیغام زیر مواجه میشوید :
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مشاهده تردد افراد :
با انتخاب این گزینه مشاهده ترددهای ثبت شده برای یک پرسنل انجام میشود.
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در این منو با انتخاب گزینه های هفته قبل و هفته بعد ،امکان مشاهده ترددها در بازه یک ماه وجود
دارد.
همچنین برای هر مد تردد ثبت شده ،ساعت با رنگ متفاوتی نمایش داده می شود که با انتخاب
ساعت مورد نظر ،نوع تردد نمایش داده می شود:

کلید اولیه ارتباطات  :با زدن این دکمه کلید اصلی ارتباطات به کلید پیش فرض تغییر
پیدا میکند (.فقط در موارد خاص و ضروری توسط مدیر سیستم استفاده میشود)

تعیین : ORGCODEبرای تغییر  ORGCODEاز این گزینه استفاده میشود(.تغییرات
ناصحیح در این مورد باعث بروز اشکال در خواندن کارت میشود)

تغییر اسم رمز  :با انتخاب این گزینه میتوان رمز مدیر را تغییر داد(.ابتدا باید رمز
فعلی و سپس دو مرتبه رمز جدید را وارد کرد)
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گزارشات :

این منو شامل گزینه های زیر میباشد :
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زمان های آژیر:

نمایش زمان های آژیر که از نرم افزار به دستگاه ارسال شده است.
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زمان های فعال:
نمایش زمان های فعال بودن دستگاه که از نرم افزار به دستگاه ارسال شده است.
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اطالعات پرسنلی:
نمایش اطالعات پرسنلی ارسال شده به دستگاه شامل نام و نام خانوادگی ،شماره کارت ،نوع
تردد و عکس (درصورت وجود) و همچنین امکان ویرایش و اضافه کردن و حذف کردن اطالعات
پرسنلی می باشد.همچنین میتوان در قسمت جستجو شماره کارت های پرسنل را جستجو
کرد.
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مدیران سیستم:
نمایش مدیران تعریف شده در دستگاه(.مدیران سیستم فقط از طریق نرم افزار قابل تعریف
میباشد)
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گزارش تغییرات:
نمایش گزارش تغییرات توسط کاربران که شامل تاریخ و ساعت و نام کاربر و نوع عملیات و
توضیحات تغییرات می باشد.
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سیستم :

شروع مجدد سیستم :ریست نرم افزاری سیستم.
خاموش کردن سیستم :برای خاموش نمودن سیستم الزم است ابتدا کاربر در این منو کلید
خاموش کردن سیستم را فشار دهد و هنگامی که صفحه نمایش سیاه شد دستگاه را از برق و
باتری جدا کند.
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راهنما:
منوی راهنما شامل  10صفحه میباشد که با زدن دکمه صفحه بعد میتوان اطالعات دستگاه را
مشاهده کرد( .اطالعات کلی،شبکه،پارامترهای عمومی( DF ،مشخصات حافظه دستگاه)،نسخه
ها،اثرانگشت،کارت خوان ها،روشنایی نمایشگر،پارامترهای ، onlineپارامترهای ) GPRS
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39

40

41
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ترددها :مشاهده ترددهای ثبت شده هر فرد .

کیبورد :ثبت تردد بدون کارت و اثرانگشت و با وارد کردن شماره کارت و رمزاز طریق
صفحه کلید روی صفحه نمایش امکان پذیر میباشد(.فقط باید نوع تردد برای پرسنلی که
میخواهد از صفحه کلید استفاده کند را در قسمت نوع تردد "شماره کارت با صفحه کلید و رمز
یا کارت یا اثرانگشت" را انتخاب کنیم )

مأموریت :با زدن این کلید میتوان انواع ماموریت های تعریف شده را انتخاب کرد.

مرخصی :با زدن این کلید میتوان انواع مرخصی های تعریف شده را انتخاب کرد.
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تردد خاص :با زدن این کلید میتوان عملیات زیر را انتخاب کرد :

44

آیکون های نمایشی :
به منظور اطالع از برخي تنظیمات و شرايط دستگاه ،نشانه هايي بر روي صفحه نمايش دستگاه
نمايش داده مي شود كه توضیحات آن به شرح زير مي باشد:

كارت خوان مايفر . CLASSIC

كارت خوان بدون تماس .MAGSTRIPE

كارت خوان مايفر . DESFIRE

كارت خوان بدون تماس . WIEGAND

فعال بودن . Audio

اتصال دستگاه به برق شهر .
تغذيه دستگاه با باتري (  100درصد شارژ).

تغذيه دستگاه با باتري (  75درصد شارژ).

تغذيه دستگاه با باتري ( 50درصد شارژ).

تغذيه دستگاه با باتري (  25درصد شارژ).

تغذيه دستگاه با باتري (  10درصد شارژ).
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زمان آژير .
مونیتورينگ دستگاه .

درصورت غیر فعال بودن برخي از موارد فوق عالمت ضربدر روي نشانه مشاهده مي شود و در مورد
برخي ديگر ،نشانه از روي صفحه نمايش حذف مي شود.

صفحه كلید :

كلید  F1تا  : F6کاربرد همان کلید های تاچ روی صفحه نمایش را دارد(.کلید های :مرخصی –
ماموریت _کیبورد _ترددها _ راهنما _مدیر میباشد)
كلید  : resetريست سخت افزاری دستگاه (با زدن این کلید ریست سخت افزاری انجام میشود)
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نشانگرها :

سه المپ كوچك در قسمت پايین دستگاه مشاهده مي شود كه هريك نشانگر يكي از موارد زير
مي باشد:
برق  :در زمان استفاده دستگاه از برق شهر روشن خواهد بود.
باتري  :نشان دهنده وضعیت شارژ باتري است .درهنگام شارژ دائم روشن است و با کامل شدن
شارژ باتري ،با فاصله چشمك مي زند.
 : GPRSدر حال حاضر درصورت فعال بودن  ،GPRSدر زمان تالش برای اتصال به صورت چشمک
زن و در زمان اتصال ،دائم روشن می باشد .درصورت فعال نبودن  GPRSو یا نبودن دستگاه در
زمان اتصال ،خاموش می باشد.

باتري:
درصورت قطع برق شهر و يا عدم اتصال دستگاه به برق ،امكان روشن بودن و عملكرد دستگاه با
باتري تعبیه شده داخل دستگاه وجود دارد .در چنین حالتي نشانه باتري برروي صفحه نمايش
مشاهده مي شود.
توضیح اینکه در زمان قطع برق ،به منظور صرفه جویی در مصرف باتری ،سنسور اثرانگشت و کارت
خوان ها خاموش شده و صفحه نمایش نیز کم نور می شود .با لمس صفحه نمایش این قسمت
ها دوباره فعال می شوند.
برروي قاب پشت دستگاه یک عدد کلید  ON/ OFFوجود دارد که براي روشن و خاموش نمودن باتري
از آن استفاده مي شود.
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ارتباطات :
در قسمت پایین دستگاه ،درگاه هاي ارتباطي دستگاه  PW 1600قرار دارند كه به منظور عدم
دسترسي افراد متفرقه ،اين قسمت پشت قاب قرار داده شده است.

USB

Relay

Ethernet

RS 232
RS 422 / RS 485
Reader 2

USB OTG
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np
Outp
ut
Input / Output

 -1ارتباط RS232
اين ارتباط با كابل مستقیم بین ساعت و رایانه بوده و براي مسافت حداكثر  50متر مناسب مي
باشد .حداكثر سرعت در اين ارتباط  115200ميباشد.
 -2ارتباط RS422
ارتباط  RS422براي مسافت حداكثر  1000متر استفاده مي شود .در اين ارتباط از رابط  PW502با
انتخاب نوع ارتباط  RS422Pو یا رابط  PW502+با انتخاب نوع ارتباط  RS422استفاده مي شود.
 -3ارتباط RS485
براي مسافتهاي حداكثر  1000متر از ارتباط  RS485استفاده مي شود .سخت افزار رابط اين نوع
ارتباط  PW502و یا  PW502+مي باشد .ارتباط  RS485چهار سیمه بوده و نسبت به ارتباط RS422
نويز پذيري كمتري دارد .حداكثر سرعت در اين ارتباط  115200ميباشد .كابل پیشنهادي براي این
ارتباط ،كابل  twisted pairميباشد.
 -4ارتباط Ethernet
دستگاه  PW 1600داراي برد اترنت  onboardبوده و سرعت آن  100Mbمی باشد.
در ارتباط اترنت باید پارامترهای شبکه (  Netmask ، IPو درصورت نیاز  )Gatewayروی دستگاه
حضور و غیاب در منوی تنظیمات –شبکه تنظیم شوند.
امكان مشاهده  Server IP ،Netmask , IP ، MAC Addressو  Gatewayهر دستگاه در منوي
راهنمای دستگاه ،صفحه اطالعات شبکه وجود دارد.
Cool Disk -5
با اتصال  Cool Diskبه دستگاه ،امکان تخلیه اطالعات و همچنین دریافت تصویر حافظه دستگاه
وجود دارد .نحوه انجام این عملیات در بخش  Cooldiskشرح داده شد.
توجه داشته باشید :اگر در زمان ذخیره به هر علت ارتباط جواب نداد Cool Disk ،را فرمت کرده و
دستگاه را ریست نمایید(.فرمت  Cool Diskباید  FAT32باشد)
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 -6سایر موارد:
عالوه بر درگاه هاي ارتباطي ذكر شده ،موارد زير نیز در بخش كناري دستگاه ديده مي شود:
 -1كانكتور كارت خوان جانبي (كارت خوان )2
 -2رله ها :دو رله به منظور باز کردن درب ،آژیر و  ...مورد استفاده قرار می گیرند.
 -3ورودی ها :امكان دو ورودي در اين سیستم موجود است.
مشخصات پینهاي كانكتور آن در زير مشخ شده است:
توجه  :برای استفاده از ورودی ها باید حتما جامپر  3اتصال کوتاه شود .

Relay 1

Relay 2

Input 1

Input 2

Input GND
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