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استخدام التعليمات1
كيفية استخدام ملف التعليمات هذا.

أزرار شريط األدوات

الوصفالوظيفةالزر

انقر فوق هذا الزر إلخفاء جزء التنقل (عالمات التبويب "احملتوايت"إخفاء
و"الفهرس" و"حبث")، حبيث يبقى جزء التعليمات فقط مرئًيا.

عند النقر فوق الزر "إخفاء"، حيل حمله الزر "إظهار". انقر فوق هذا الزرإظهار
إلعادة فتح جزء التنقل.

انقر فوق هذا الزر للرجوع إىل اخللف عرب سلسلة املوضوعات اليت مترجوع
عرضها مؤخًرا.

انقر فوق هذا الزر للتحرك إىل األمام مرة أخرى عرب سلسلة املوضوعاتلألمام
ذاهتا

حَدد"طباعة
ُ
انقر فوق هذا الزر من أجل الطباعة. اخرت بني "طباعة املوضوع امل

حَدد وكل املوضوعات الفرعية".
ُ
و"طباعة العنوان امل

عالمات التبويب

تعرض عالمة التبويب هذه جدول حمتوايت بتدرج هرمي. انقر فوق أيقونة كتاباحملتوايت

 لعرض ذلك املوضوع. مث انقر فوق أيقونة موضوع  لفتحه 

تعرض عالمة التبويب هذه فهرس املصطلحات ابلرتتيب األجبدي. حدد موضوًعا منالفهرس
القائمة أو اكتب كلمة للعثور على املوضوع (املوضوعات) الذي حيتوي على تلك

الكلمة.

استخدم عالمة التبويب هذه للعثور على أي نص. أدِخل نًصا يف احلقل مث انقر فوقحبث
 للعثور على املوضوعات اليت حتتوي على كل الكلمات اليتسرد املوضوعاتالزر: 

مت إدخاهلا.

تغيري حجم انفذة التعليمات
اسحب زاوية النافذة أو حافتها إىل احلجم املطلوب.

مصطلحات إضافية مستخدمة يف هذه الواثئق
.غامقيظهر النص احلريف (التسميات) من واجهة املستخدم خبط –

أدوات، ملف، حفظ ابسم...على سبيل املثال، 
 (إشارة أكرب من).>يتم ربط النقرات املتتابعة ابستخدام الرمز –

ملف > جديد > جملدعلى سبيل املثال، 
تتم اإلشارة إىل التغيريات يف نوع عنصر التحكم (مثل القائمة وزر االختيار وخانة االختيار وعالمة التبويب) ضمن السلسلة قبل تسمية عنصر التحكم مباشرة.–

عرضعالمة التبويب: إضافية > خيارات > على سبيل املثال، انقر فوق القائمة: 
تتم كتابة تركيبات املفاتيح بطريقتني:–

 الضغط ابستمرار على املفتاح األول مع الضغط على املفتاح الثاينCtrl+Zيعين –
 الضغط على املفتاح األول وحتريره، مث الضغط على املفتاح الثاينAlt, Cيعين –

ُتضاف وظائف أزرار األيقوانت ضمن أقواس مربعة بعد األيقونة نفسها.–
على سبيل املثال، [حفظ]
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حول هذه الواثئق2
 الرئيسي.Access Management Systemهذا هو دليل برامج 

شار إليه فيما بعد ابسم 
ُ
AMSإنه يتناول استخدام برانمج مدير مربع احلوار الرئيسي، امل

 .AMSتكوين نظام التحكم يف الوصول يف –
تشغيل النظام املكّون بواسطة مشّغلي النظام.–

الواثئق ذات الصلة
مت توثيق العمليات التالية بشكل منفصل:

 وبراجمه املساعدة.AMSتثبيت –
.AMS - Map Viewتشغيل –
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AMSنظرة عامة على نظام 3
.Bosch، نظام إدارة الفيديو املميز من BVMS عبارة عن نظام حتكم يف الوصول فعال وحقيقي، يعمل مبفرده أو ابلتعاون مع Access Management Systemإن 

يستمد هذا النظام فعاليته من قدرته على املوازنة الفريدة بني التقنيات الرائدة واملثبتة الفعالية.
مصّمم لقابلية االستخدام: واجهة مستخدم عملية مزودة بتطبيق "طريقة عرض اخلريطة" الذي يعمل ابلسحب واإلفالت ومربعات حوار التسجيل البيومرتي احملسنة.–
) وأنظمة التشغيل وقواعد البياانت وواجهات األنظمة املشفرة.EU-GDPR 2018مصّمم لتوفري أمان البياانت: يدعم أحدث املعايري (–
مصّمم لتحقيق املرونة. توفر وحدات التحكم يف الوصول الرئيسية ذات الطبقة املتوسطة إمكانية جتاوز الفشل بشكل تلقائي وإعادة تزويد وحدات التحكم يف الوصول–

احمللية يف حال طرأ عطل يف الشبكة.
مصّمم للمستقبل: حتديثات منتظمة وجمموعة كبرية من التحسينات املبتكرة.–
مصّمم لقابلية التوسع: يقدم مستوايت ترتاوح من منخفضة إىل مرتفعة.–
 ومعاجلة األحداث ابإلضافة إىل حلولBosch، مع واجهات لنظام إدارة الفيديو من RESTfulمصّمم إلمكانية التشغيل التفاعلي: واجهات برجمة تطبيقات –

ختصصية للشركاء.
مصّمم حلماية االستثمارات: يسمح لك ابلبناء على أسس أجهزة التحكم يف الوصول املثبتة، ولكن مع تعزيز فعاليتها.–
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ترخيص النظام4
الشروط األساسية

مت تثبيت النظام بنجاح.–
، بصفة مسؤول (مستحسن)AMSسجلت دخولك إىل كمبيوتر خادم –

اإلجراء اخلاص ابلرتاخيص املشرتاة
: لقد اشرتيت الرتاخيص استناًدا إىل توقيع الكمبيوتر هلذا الكمبيوتر. اتصل مبندوب املبيعات للحصول على اإلرشادات.الشروط األساسية
الرتاخيص > التكوينمسار مربع احلوار: 

.Access Management System، نظام AMSسّجل دخولك إىل .1
.Windows، فسّجل دخولك ابستخدام حقوق مسؤول Windows Program Files مثبًتا حتت جملدات AMS: إذا كان مالحظة

الرتاخيص > التكوينانتقل إىل .2
بدء إدارة الرتاخيصانقر فوق .3
، حدد خانة االختيار للحزمة األساسية اليت اشرتيتها.إدارة الرتاخيصيف انفذة .4
،تنشيط الرتخيصيف النافذة املنبثقة .5

،Access Manager لكمبيوتر خادم توقيع الكمبيوترالصق –
 الذي تلقيته للحزمة األساسية،مفتاح تنشيط الرتخيصالصق –
تنشيط…انقر فوق –

.التنشيط صاحل، أتكد من أن حالة احلزمة األساسية اليت انتهيت من ترخيصها اآلن هي إدارة الرتاخيصيف انفذة .6
،إدارة الرتاخيصيف انفذة .7

 لالستعراض وصواًل إىل جمموعات الرتاخيص اليت اشرتيتها وتلقيتها كملفات مث تنشيط هذه اجملموعات.استرياد معلومات اجملموعةانقر فوق –
 لالستعراض وصواًل إىل أي تراخيص فردية اشرتيتها وتلقيتها كملفات مث تنشيط هذه الرتاخيص.استرياد الرتخيصانقر فوق –

.إدارة الرتاخيص إلغالق إغالقانقر فوق .8
 الرئيسي، أتكد من أن امليزات اليت اشرتيتها مدرجة فيه مع عدد الوحدات الصحيح.الرتاخيصابلعودة إىل مربع حوار .9

اإلجراء اخلاص بوضع العرض التوضيحي
يقدم وضع العرض التوضيحي تراخيص جلميع ميزات النظام لفرتة وقت حمدودة. استخدم وضع العرض التوضيحي فقط يف البيئات غري اخلاصة ابإلنتاج لتجربة هذه امليزات قبل

شرائها.
Access Managerسّجل دخولك إىل .1
الرتاخيص > التكوينانتقل إىل .2
تنشيط وضع العرض التوضيحيانقر فوق الزر .3
.الرتاخيصأتكد من أن امليزات مدرجة يف انفذة مربع حوار .4

، ويف شريط العناوين املوجود يف معظم نوافذ مربعالرتاخيص ساعات. يظهر وقت انتهاء الصالحية ابلقرب من أعلى مربع حوار 5يتم تنشيط وضع العرض التوضيحي ملدة 
احلوار.
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تكوين التقومي5
.لنماذج الوقتختضع أنشطة التحكم يف الوصول 

.منوذج اليوم تسلساًل خمتصًرا ليوم واحد أو أكثر، يتم وصف كل واحد على أنه منوذج الوقتيُعترب 
 األساسي لنظام التحكم يف الوصول.التقوميتتحكم مناذج الوقت يف األنشطة عندما يتم تطبيقها على 

 حيددها مسؤول نظام التحكم يف الوصول بشكل اختياري.أايم خاصةيستند تقومي نظام التحكم يف الوصول إىل تقومي نظام تشغيل الكمبيوتر املضيف، ولكنه يوّسعه بواسطة 
ميكن تثبيت األايم اخلاصة على اتريخ معني يف التقومي أو ميكن حتديدها ابلنسبة إىل حدث ثقايف، مثل عيد الفطر. وميكنها أن تكون متكررة أو غري متكررة.

تتكّون عملية تكوين تقومي فعلي لنظام التحكم يف الوصول من اخلطوات التالية.
 يف التقومي اليت تنطبق على موقعك.األايم اخلاصةحتديد .1
 اليت تصف الفرتات النشطة وغري النشطة لكل نوع من أنواع األايم. على سبيل املثال، سيكون منوذج اليوم ليوم عطلة رمسية خمتلًفا عن منوذج اليوممناذج اليومحتديد .2

ليوم عمل عادي. يؤثر أيًضا عمل الوردايت على نوع وعدد مناذج اليوم اليت حتتاج إليها.
 اليت تتكّون من منوذج يوم واحد أو أكثر.مناذج الوقتحتديد .3
تعيني مناذج الوقت إىل حاملي البطاقات والتخويالت واملداخل..4

حتديد األايم اخلاصة5.1
عند فتح مربع احلوار هذا، تظهر قائمة يف حقل القائمة العلوي من مربع احلوار حتتوي على كل العطالت احملددة. يرجى العمل أن كل تواريخ العطالت املعروضة ترتبط ابلعام

احلايل فقط. ومع ذلك، يتم حتديث التقومي سنوايً مبا يتفق مع البياانت اليت مت إدخاهلا.
توجد أسفل القائمة حقول مربعات حوار خمتلفة من أجل إنشاء أايم خاصة جديدة، وتغيري األايم اخلاصة املوجودة ابلفعل أو حذفها. إلضافة يوم خاص جديد، جيب أن حتتوي

الفئة اليت ينتمي إليها هذا اليوم اخلاص من اتريخ يف احلقول املعنية. واثلثًا، جيب حتديد  ووصف ثالثة حقول على األقل من حقول اإلدخال هذه على بياانت. أواًل، جيب إدخال 
القائمة االختيارية املناسبة.
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. عند هذه النقطة، يصف التاريخ حداثً يف العام احلايل. إذا حدد املستخدم اآلنالتاريخيتم حتديد التاريخ يف عدة خطوات. ابدئ ذي بدء، يتم إدخال التاريخ األساسي يف حقل 
معدل الرجوع الدوري يف قائمة التحديد املوجودة جبوار حقل التاريخ، يتم استبدال أجزاء التاريخ اليت مت تعيينها حسب املعدل الدوري لتحل حملها "أحرف البدل" (*).

__.__.____مرة واحدة

__.__.****مرة واحدة كل عام

__.**.____مرة واحدة كل شهر ملدة عام

__.**.****مرة واحدة كل شهر كل عام

**.**.****حبسب عيد الفصح

، اتريخ ضمن هذا العامال يتم حتديد العطالت اليت تتوقف على عيد الفصح بتوارخيها، وإمنا بفارق األايم عن أحد الفصح. ُيشار إىل اتريخ أحد الفصح للعام احلايل يف احلقل 
 يوًما، وهبذا ميكنك حتديد كل يوم من العام عن طريق اإلضافة أو188. احلد األقصى لعدد األايم هو األايم املطلوب إضافتهاويتم إدخال تباين هذا التاريخ أو حتديده يف احلقل 

الطرح.
 للعطلة، اختيارية. ويُرجى مالحظة أن قائمة أايم األسبوع حتددها اإلعدادات اإلقليمية لنظام التشغيل. وهذا يؤدي حتًما إىل عرض لغاتيوم األسبوعتُعد البياانت األخرى، مثل 

خمتلطة على الشاشة حيث ختتلف لغة نظام التحكم يف الوصول عن لغة نظام التشغيل.
 اختيارايً. وإذا مل يتم حتديد مدة معينة، فإن اإلعدادات االفرتاضية جتعل الصالحية بال حدود بداية من اتريخ اإلدخال.فرتة الصالحيةويُعد أيًضا تعيني 
 العطلة اليت سيتم استخدامها ويف حالة وقوع عطلتني يف التاريخ نفسه، أتيت العطلة ذات األولوية األعلى يف100 إىل 1. وحتدد األولوية اليت تبدأ من أولويةميكن أيًضا تعيني 

املرتبة األوىل. ويف حالة تساوي األولوايت، لن يتم حتديد العطلة اليت سيتم استخدامها.
" ولن يتم استخدامها.0يتم تعطيل العطلة ذات األولوية "

".0 العطالت النشطة فقط، أْي ذات األولوية اليت تزيد على "مناذج الوقتيعرض مربع احلوار 
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إشعار!
إبمكان منوذج الوقت من القسم "عام" أن يستخدم العطالت املخصصة للقسم "عام" فقط.

وإبمكان منوذج الوقت املخصص من القسم "أ" أن يستخدم العطالت املخصصة للقسم "أ" فقط.
ويتعذر وضع العطالت يف غري القسم املخصص هلا، مبعىن أنه ميكن لكل قسم أن يستخدم العطالت احملددة فقط املخصصة له يف منوذج الوقت اخلاص به.

حتديد مناذج اليوم5.2
حتدد مناذج اليوم منطًا ألي يوم. وميكن أن حتتوي على ثالثة فواصل زمنية.

ومبجرد أن يبدأ مربع احلوار، تُعرض كل مناذج اليوم املتوفرة.

 منوذًجا جديًدا.استخدم مربع احلوار لتحديد أو تعديل اسم النموذج واملواصفات والفواصل الزمنية. تبدأ األيقونة 
يتم إدخال وقت بدء وانتهاء الفاصل الزمين ابلساعات والدقائق. وفور الوصول إىل هذا الوقت، يتم تنشيط الفاصل الزمين أو إلغاء تنشيطه على التوايل. وجلعل هذه األوقات أكثر

8:00). على سبيل املثال، يسمح التخويل املوجود يف منوذج الوقت الذي حيتوي على فاصل ميتد من الساعة 00وضوًحا بوصفها حمددات، يعرضها جزء القائمة ابلثواين (دائًما 
. عصًرا.3:30:01 عصًرا ولكن مينع الوصول الساعة 3:30 صباًحا إىل 8:00 عصًرا ابلوصول من 3:30صباًحا إىل الساعة 

ختضع أوقات البدء واالنتهاء لعمليات التحقق املنطقية عند إدخاهلا، فمثاًل جيب أن يكون وقت البدء أقل من وقت االنتهاء املرتبط به.
تتمثَّل إحدى النتائج املرتتبة على هذا اإلجراء يف تعذر امتداد الفاصل الزمين إىل ما بعد منتصف الليل، ولكن ينبغي أن ينقسم عند تلك النقطة:

 منتصف الليل12:00إىل:...من:الفاصل الزمين األول

...إىل: منتصف الليل12:00من:الفاصل الزمين التايل

) ال ُيسمح حبدوث تداخالت بني حمددات الفاصل الزمين لنموذج اليوم الفردي. جتدر اإلشارة إىل أن هذا اإلجراء مينع إدخال الوقت نفسه12:00ابستثناء منتصف الليل (
للداللة على انتهاء الفاصل الزمين وبدء الفاصل الزمين التايل.

 منتصف الليل.12:00 ساعة على 24استثناء: ابلرغم من ذلك، مت تعيني وقت بدء وانتهاء الفاصل الزمين الذي ميتد ملدة 
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إشعار!
تلميح: ميكن التحقق من الفواصل الزمنية بعرضها يف مربع احلوار "مناذج الوقت": ينبغي أواًل إنشاء منوذج يوم حيتوي على تلك الفواصل الزمنية (بياانت النظام > التقومي >

مناذج اليوم). وبعد ذلك، ينبغي ختصيص منوذج وقت ومهي لنموذج اليوم هذا حبيث حيتوي على فرتة يوم واحد (بياانت النظام > التقومي > مناذج الوقت). وبعد ذلك تُعرض
الفواصل الزمنية يف الرسم البياين الشريطي.

اخرج من مربع حوار "مناذج الوقت" من دون حفظ التغيريات.

ميكن حذف منوذج اليوم فقط إذا مل يتم ختصصيه بيوم معني ومل يتم استخدامه يف منوذج يوم ما.

حتديد مناذج الوقت5.3

ميكن حتديد مناذج الوقت املتوفرة من قائمة البحث وتُعرض تفاصيلها يف حقول مربع احلوار. وجيري تنفيذ أيّ معاجلة ابالتساق مع اإلجراء إلنشاء مناذج وقت جديدة.
. وعند أتكيدأو اترخيًا مرجعًيا وحتدد اترخيًا للبدء الفرتة وعدد األايم يف االسمإذا كان القناع فارًغا، ميكن إنشاء مناذج الوقت من البداية. ولتنفيذ هذا اإلجراء، جيب أن تدخل 

 أسفل منها. يتوافق عدد األسطر يف هذه القائمة مع عدد األايم املعنيَّ أعاله، واألعمدة اليت حتتويتعيني مناذج اليوم)، تظهر قائمة يف حقل مربع احلوار إدخالهذه البياانت (
ابلفعل على رقم متدرِّج وتواريخ الفرتة، إذ تبدأ بتاريخ البدء احملدد.

 من البياانت املوجودة يف"التاريخ" و "العدد" فقط يف هذه القائمة، كما ُذكر من قبل، وتنشأ اإلدخاالت يف العمودين  "االسم"إبمكان املستخدم تغيري أو إدراج إدخاالت العمود
 ابختيار منوذج يوم والتفسريات اليت متت يف مربع احلوار هذا. "الوصف"رأس مربع احلوار، ويقوم النظام بتعبئة العمود

 ينشط حقل قائمة التحديد. وميكن حتديد منوذج واحد من مناذج اليوم املوجودة من هذه القائمة. وهبذه الطريقة،منوذج اليوممن خالل النقر املزدوج على السطر املعين يف عمود 
.الوصفميكن تعيني منوذج يوم حمدد لكل يوم من الفرتة. وعندما ينتقل املستخدم إىل سطر آخر، يشري النظام إىل الوصف املوجود لنموذج اليوم احملدد يف العمود 

 مسبقة التحديد مع مناذج اليوم ذات الصلة يف حقل القائمة السفلي ألغراض التنقل والتحقق. وابلنسبة لنموذج الوقت احملدد أو الذي مت إنشاؤه حديثًا، ميكن تغيريالعطالتتظهر 
ختصيص مناذج اليوم لعطالت معينة. ومع ذلك، ال تسري هذه التغيريات إال على منوذج الوقت املعني هذا، وال ميكن تنفيذ التغيريات العامة اليت ينبغي أن تنطبق على كل النماذج

املوجودة ابلفعل واملستقبلية إال يف مربع احلوار "العطالت". واتساقًا مع هذه اإلعدادات، متُنح أايم األسبوع مناذج يوم خمصصة، مقابل العطالت.
وبعد ذلك وفًقا هلذه اإلعدادات، تُقابل أايم األسبوع بنماذج اليوم املخصصة يف ظل مراعاة األايم اخلاصة. وللتحقق سريًعا من أنه مت استخدام مناذج اليوم وتعيينها بشكل صحيح،

 تعرض مقدار ختصيص األايم للفرتات احملددة.معاينةال سيما يف العطالت، حيتوي مربع احلوار هذا على 
 ينشأ التقريرحساب يوًما كحد أقصى مبا يشمل العطالت. عند النقر فوق الزر 90 وميكن حتديد فرتة زمنية تبلغ معاينةويف النهاية، يفتح مربع حوار مستقل ابلنقر على الزر 

ويُعرض كما يظهر فيما يلي، وقد تستغرق هذه العملية بضع ثوانٍ بناًء على حجم الفاصل الزمين.
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يف اإلعداد االفرتاضي، تنطبق األايم اخلاصة على مناذج الوقت وفق تعريفاهتا. ويف حالة وجود أايم خاصة، ابلرغم من ذلك، دون اعتبار بشكل استثنائي، ميكن أن حيدث هذا
. ويتم حذف اإلدخاالت من القائمتني السفليتني مًعا، حىت يتبني للمستخدم على الفور وبشكل واضح أنه ال يوجد استخدام لألايم اخلاصةجتاهل األايم اخلاصةبتحديد اخليار 

وفئات األايم يف هذا النموذج.
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تكوين األقسام6
املقدمة

.األقسامميكن ترخيص النظام بشكل اختياري لتوفري التحكم يف الوصول املشرتك ملنشأة يشرتك فيها أي عدد من األطراف املستقلة، وُتسّمى 
ميكن تعيني قسم واحد أو أكثر ملشّغلي النظام. وال يرى املشّغلون عندئذ إال األشخاص واألجهزة واملداخل اخلاصة هبذه األقسام.

.عام، تنتمي مجيع الكائنات املدارة من ِقبل النظام إىل قسم واحد ُيسمى األقساميف حالة عدم ترخيص ميزة 

الشروط األساسية
ميزة "األقسام" ُمرّخصة لعملية التثبيت اخلاصة بك.–

مسار مربع احلوار
األقسام > التكوينالقائمة الرئيسية > –

اإلجراء

 يف شريط األدوات.انقر فوق .1
يتم إنشاء قسم جديد ابسم افرتاضي.–

اكتب فوق االسم االفرتاضي مث (اختياري) أدِخل وصًفا يستفيد منه املشّغلون اآلخرون..2
 لتعيني لون للمساعدة يف متييز أصول القسم يف واجهة املستخدم.اللونانقر يف عمود .3

 للحفظانقر فوق .4

تعيني أقسام إىل أجهزة6.1
تعيني أقسام إىل أجهزة يف حمرر اجلهاز

مسار مربع احلوار
بياانت اجلهاز > التكوينالقائمة الرئيسية > 

الشروط األساسية
األقسام ُمرّخصة وقيد التشغيل–
مت إنشاء قسم واحد على األقل.–
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اإلجراء
من شجرة األجهزة، حدد اجلهاز من أجل التعيني..1

يظهر حمرر اجلهاز يف جزء مربع احلوار الرئيسي.–
من قائمة "األقسام"، حدد القسم اجلديد للجهاز.2

يعكس مربع القائمة القسم اجلديد.–

 (حفظ) للحفظانقر فوق .3

إشعار!
جيب أن تنتمي مجيع مكوانت أي مدخل إىل قسم واحد

لن يسمح النظام لك حبفظ أي مدخل حىت تنتمي كل مكوانته إىل القسم نفسه.

تعيني أقسام إىل مشّغلني6.2
حقوق املستخدمعنّي األقسام إىل املشّغلني يف مربع احلوار 

مسار مربع احلوار
املشّغلون وحمطات العمل > حقوق املستخدم > التكوينالقائمة الرئيسية > 

الشروط األساسية
األقسام ُمرّخصة وقيد التشغيل–
مت إنشاء قسم واحد على األقل.–
مت إنشاء مشّغل واحد على األقل يف النظام–

اإلجراء
، حدد سجل املوظف للمشّغل املطلوب تعيينه.حقوق املستخدممن مربع احلوار .1
 هلذا املشّغل.األقسام املعيَّنة إىل قائمة األقسام املتاحة، استخدم مفاتيح األسهم لنقل األقسام من قائمة األقسامعلى عالمة التبويب .2

 (حفظ) للحفظانقر فوق .3
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IPتكوين عناوين 7
 لكي تتمكن من املشاركة يف نظام التحكم يف الوصول. حتدد األداةIPحتتاج وحدات التحكم يف الوصول احمللية على الشبكة إىل خمطط متناسق من عناوين 

AccessIPConfig.مواقع أدوات التحكم على الشبكة، وتوفر واجهة مالئمة إلدارة عناوينها وخيارات أخرى خاصة ابلشبكة بطريقة مركزية 

الشروط األساسية
يتم تزويد وحدات التحكم يف الوصول احمللية ابلطاقة وتوصيلها ابلشبكة.–
 ألدوات التحكم ابإلضافة إىل كلمات مرورها، إذا لزم األمر.IPلديك خمطط عناوين –

مسار مربع احلوار
األدوات > التكوين > القائمة الرئيسية

اإلجراء
 وأجهزة قراءة بصمات األصابع AMCتكوين اتبع مسار مربع احلوار أعاله وانقر فوق .1

.AccessIPConfigتفتح األداة 
AMCفحص أجهزة انقر فوق .2

يتم إدراج وحدات التحكم يف الوصول احمللية املتوفرة على الشبكة، وتتضمن كل واحدة منها املعلمات التالية:
 عن طريق الصدفةMAC، اليت تسمى وحدة التحكم يف الوصول الرئيسية عنوان ليس: عنوان اجلهاز لوحدة التحكم. الحظ أن هذا العنوان MACعنوان –

فقط.
: املخّزنIPعنوان –
10001: الرقم االفرتاضي هو رقم املنفذ–

–DHCP فقط إذا مت تكوين وحدة التحكم لتلقي عنوان نعم: القيمة هي IP من DHCP
 احلايلIPعنوان –
الرقم التسلسلي–
مالحظات أضافها فريق تكوين الشبكة–

الحظ أن إدخال كلمة… IPتعيني عنوان  املطلوب وانقر فوق AMC يف القائمة لتغيري معلماته يف انفذة منبثقة. أو حدد سطر AMCانقر نقًرا مزدوًجا فوق .3
مرور قد يكون ضرورايً يف حال مت تكوين واحدة للجهاز.

يتم ختزين املعلمات احملددة عندما تنقر فوق "موافق" يف النافذة املنبثقة.
 إلغالق األداة.خروج > ملف لوحدات التحكم، انقر فوق IPعندما تنتهي من تكوين معلمات .4

سوف تعود إىل التطبيق الرئيسي.

 لعرض ملف التعليمات اخلاص هبا.AccessIPConfig يف األداة تعليماتللحصول على معلومات أكثر تفصياًل، انقر فوق 
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استخدام حمرر اجلهاز8
املقدمة

، إلضافة وحذف أعداد صغرية من املداخل واألجهزة، أو إلضافة معلمات فردية أو تعديلها أو حذفها.DevEditمت ختصيص حمرر اجلهاز، 
األدوات > التكوين > القائمة الرئيسية ضمن استرياد/تصدير التكوينالسترياد تكوينات موجودة كبرية، استخدم وظيفة 

يقدم "حمرر اجلهاز" طرق عرض تتطابق مع التدرجات اهلرمية التالية القابلة للتحرير:
: األجهزة اإللكرتونية ضمن نظام التحكم يف الوصول.تكوين اجلهاز–
: أجهزة الكمبيوتر اليت تتعاون فيما بينها يف نظام التحكم يف الوصول.حمطات العمل–
: املناطق الفعلية املقّسم إليها نظام التحكم يف الوصول.املناطق–

الشروط األساسية
النظام مثّبت ومرّخص بشكل صحيح ويعمل على الشبكة.

مسار مربع احلوار
بياانت اجلهاز > التكوين >القائمة الرئيسية–

DevEditاستخدام شريط أدوات 
.املناطق أو حمطات العمل أو األجهزة الوظائف التالية، بصرف النظر عن طريقة العرض النشطة، على سبيل املثال DevEditتؤدي األزرار على شريط أدوات 

الوصفاالختصارالزر

Ctrl + N.إنشاء عنصر جديد حتت العقدة احملددة
أو، انقر بزر املاوس األمين فوق العقدة الستدعاء قائمة السياق اخلاصة هبا.

Delحذف العنصر احملدد وكل احملتوايت حتته

Ctrl-Page upالعنصر األول يف الشجرة

Ctrl- العنصر السابق

Ctrl+ العنصر التايل

Ctrl-Page downالعنصر األخري يف الشجرة

Ctrl-A.توسيع وطي الشجرة

Ctrl-K.حتديث البياانت عن طريق إعادة حتميلها من قاعدة البياانت
يتم جتاهل مجيع التغيريات غري احملفوظة.

Ctrl-Sحفظ التكوين احلايل

Ctrl-Fفتح انفذة حبث

تكوين اجلهازفتح شجرة 
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حمطات العملفتح شجرة 

املناطقفتح شجرة 

، ابدأ من جذر الشجرة وأضف العناصر ابستخدام أزرار شريط األدوات أو قائمة كل عنصر أو قائمة السياق لكل عنصر (انقر بزر املاوسDevEditيف مجيع طرق عرض 
األمين الستدعائها). إلضافة عناصر فرعية إىل الشجرة، حدد أواًل العنصر الذي جيب أن تظهر حتته العناصر الفرعية.

 حلفظ التكوين. حفظعندما تنتهي من إضافة العناصر، انقر فوق 
.خروج > ملف، انقر فوق DevEditإلغالق 
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تكوين مناطق التحكم يف الوصول9

مقدمة إىل املناطق
ميكن تقسيم املنشآت املَؤمَّنة إىل مناطق. وإبمكان املناطق أن تكون ذات مساحات خمتلفة: مبىن واحد أو مبانٍ عديدة أو طوابق مفردة أو حىت غرف مفردة.

بعض استخدامات املناطق هي:
حصر أفراد داخل املنشآت املَؤمَّنة.–
تقدير عدد األشخاص داخل منطقة معينة، يف حال إجراء عملية إخالء طارئة.–
تقييد عدد األشخاص أو السيارات يف إحدى املناطق:–

عند الوصول إىل احلد األقصى احملدد مسبًقا للكثافة، ميكن رفض إعطاء أذوانت أخرى حىت يغادر األشخاص أو السيارات املنطقة.
منع العودة ومراقبة تسلسل الوصولتطبيق –

ميّيز النظام بني نوعني من املناطق اليت يتم التحكم يف الوصول إليها
مناطق لألشخاص–
مناطق للسيارات (ساحات االنتظار)–

 مستوايت من التداخل، فيما تتضمن ساحات االنتظار مستويني3قد تتضمن كل منطقة مناطق فرعية لتمكني مراقبتها بشكل أكثر دقة. قد تتضمن املناطق املخصصة لألشخاص 
.24 و1فقط، وحتديًدا ساحات االنتظار ومناطق االنتظار العامة، عددها بني 

. وتعمل هذه املنطقة كأساس جلميع املناطق اليت حيددها املستخدم للنوعني مًعا: املناطق املخصصةاخلارجتسمى املنطقة االفرتاضية، اليت توجد يف مجيع عمليات التثبيت، 
لألشخاص وساحات االنتظار.

ال تعترب املنطقة قابلة لالستخدام إال إذا كان الوصول إليها ممكًنا من خالل مدخل واحد على األقل.
، لتعيني منطقة موقع ومنطقة وجهة لكل مدخل. عندما جيري أحد األشخاص مسًحا ضوئيا لبطاقة يف قارئ ينتمي إىل مدخل معني،DevEditميكن استخدام حمرر اجلهاز، 

يصبح املوقع اجلديد هلذا الشخص منطقة الِوجهة لذلك املدخل.

إشعار!
 وجود قارئ دخول وخروج يف مداخل املنطقة.منع العودة ومراقبة تسلسل الوصوليتطلب كل من 

" عن طريق اخلطأ أو عمًدا.بتتبع شخص آخر بدنّو خطريوصى بشدة ابستخدام مداخل من نوع احلواجز الدوارة ملنع قيام شخص "

اإلجراء اخلاص إبنشاء املناطق
الشروط األساسية

بصفتك مشّغل النظام، فأنت حتتاج إىل ختويل من مسؤول النظام لكي تتمكن من إنشاء املناطق.
)AMSمسار مربع احلوار (

بياانت اجلهاز > التكوين > القائمة الرئيسية، حدد AMSيف مدير مربع حوار .1

انقر فوق "املناطق" .2

 إلضافة منطقة عرب قائمة السياقاخلارج يف شريط األدوات. أو، انقر بزر املاوس األمين فوق ، أو إحدى العقد التابعة هلا، وانقر فوق اخلارجحدد العقدة .3
التابعة هلا.

 فريُدا ابإلضافة إىل الحقة رقمية.منطقةتتلقى مجيع املناطق اليت يتم إنشاؤها اسم 
 للسيارات.ساحة انتظار لألشخاص أو منطقةحدد نوعها يف النافذة املنبثقة، أي .4

 ميكنها أن تتضمن مناطق اتبعة من النوعني. وترث أي منطقة فرعية هلذه املناطق التابعة نوع املنطقة األصل.اخلارجوحدها منطقة 
 لألشخاص لغاية ثالث مستوايت. وميكنك حتديد احلد األقصى للكثافة لكل منطقة أو منطقة فرعية.املناطقتتداخل –
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 واحدة على األقل. إذا مل يكن من الضروري تقييد كثافة ساحة االنتظار بواسطة النظام،منطقة انتظار كياانت افرتاضية تتكّون من ساحات االنتظارتعترب –
، ويعرض اجلزء الرئيسي لساحة االنتظار جمموع مجيع9999. خبالف ذلك، فإن احلد األقصى ألماكن صف السيارات لكل منطقة هو 0فسيظهر الرقم 

األماكن يف مناطقه.

اإلجراء اخلاص بتحرير املناطق
انقر فوق منطقة يف التدرج اهلرمي لتحديدها..1
اكتب فوق مسة أو أكثر من السمات التالية يف اجلزء الرئيسي من مربع احلوار..2

االسم االفرتاضي، الذي ميكنك الكتابة فوقه.االسم

وصف املنطقة ابستخدام نص حرالوصف

 (صفر) لعدم وجود أي حد.0القيمة االفرتاضية احلد األقصى لعدد األشخاص/السيارات
أو ميكنك إدخال عدد صحيح للحد األقصى للكثافة.

مالحظات:
ال ميكن نقل منطقة عن طريق السحب واإلفالت يف فرع آخر من التدرج اهلرمي. ميكنك حذف املنطقة وإعادة إنشائها على فرع آخر، إذا لزم األمر.–

اإلجراء اخلاص حبذف املناطق
انقر فوق منطقة يف التدرج اهلرمي لتحديدها..1

انقر بزر املاوس األمين حلذفها عرب قائمة السياق. حذفانقر .2
: ال ميكن حذف منطقة إال بعد حذف مجيع املناطق التابعة هلا.مالحظة

تكوين مناطق للسيارات9.1

إنشاء مناطق للسيارات (ساحة انتظار، منطقة انتظار)
، تظهر انفذة منبثقة.ساحة انتظارإذا حددت نوع املنطقة 

. مناطق االنتظار إلنشاء اسم رئيسي جلميع املناطق الفرعية لصف السيارات أو بـ االسم يبدأأدخل امسًا يف احلقل .1
، وستحمل كل منطقة االسم الرئيسي ابإلضافة إىل الحقة من خانتني رقميتني.إضافة  ابستخدام الزر منطقة انتظار 24ميكن إنشاء ما يصل إىل 

.0. إذا مل يكن تقييد الكثافة ضرورايً، فأدخل التعدادإذا تعني على النظام حتديد الكثافة يف هذه املناطق، فأدخل عدد أماكن صف السيارات يف عمود .2
ساحةاحلد األقصى للكثافة يف ساحة االنتظار بكاملها هو جمموع هذه األرقام. وحدها مناطق صف السيارات ميكنها أن حتتوي على أماكن لصف السيارات؛ تعترب مالحظة: 

.9999 واحدة على األقل. احلد األقصى ألماكن صف السيارات لكل منطقة هو منطقة انتظار كياانً افرتاضًيا يتكّون من االنتظار

إنشاء مداخل لساحات االنتظار
.Parking lot 05cحتتاج ساحات االنتظار إىل مداخل، مثلها مثل املناطق العادية. منوذج الباب املناسب هو 

 نفسه، أحدمها للدخول واآلخر للخروج.AMCملراقبة الكثافة يف ساحة انتظار، حنتاج إىل مدخلني مع منوذج الباب هذا على 
الشرط األساسي
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إنشاء ساحة انتظار مع منطقة انتظار واحدة على األقل، كما ورد أعاله.
مسار مربع احلوار

بياانت اجلهاز > التكوين > القائمة الرئيسية

 /املداخل/األجهزةLACأجهزة انقر فوق 
اإلجراء

 ليس لديه مداخل اتبعة.AMC أو حدد AMCيف التدرج اهلرمي للجهاز، أنشئ .1
مدخل جديد وحدد AMCانقر بزر املاوس األمين فوق .2
 وأضف قارائً على اجلهة الداخلية من النوع املثبت يف مدخل ساحة االنتظار.Parking lot 05c حدد منوذج املدخل مدخل جديديف النافذة املنبثقة .3
إلغالق النافذ املنبثقة.موافق انقر فوق .4
يف التدرج اهلرمي للجهاز، حدد هذا املدخل الذي أنشأته حديثًا..5

الحظ أن النظام قام بتعيني القارئ كقارئ دخول بشكل تلقائي.–
 ساحة االنتظار اليت أنشأهتا يف وقت سابق.الوجهة، حدد من القائمة املنسدلة Parking lot 05cيف جزء التحرير الرئيسي، على عالمة التبويب .6
 كما ورد أعاله.Parking lot 05c، وأنشئ مدخاًل آخر من النوع AMCانقر بزر املاوس األمين من جديد فوق .7

هذه املرة ميكنك حتديد قارئ على اجلهة الداخلية فقط.–
إلغالق النافذ املنبثقة.موافق انقر فوق –

يف التدرج اهلرمي للجهاز، حدد هذا املدخل الثاين الذي أنشأته حديثًا..8
الحظ أن النظام قام بتعيني القارئ الثاين كقارئ خروج بشكل تلقائي.–
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تكوين املشّغلني وحمطات العمل10
مقدمة إىل حقوق إدارة التحكم يف الوصول

حتدد حقوق الوصول لنظام التحكم يف الوصول مربعات حوار النظام اليت قد تكون مفتوحة، والوظائف اليت حيُتمل تنفيذها هناك.
ميكن تعيني احلقوق إىل كل من املشّغلني وحمطات العمل.

قد تقوم حقوق حمطة عمل بتقييد حقوق مشّغليها بشكل مؤقت، إذ جيب تنفيذ العمليات األمنية احلرجة فقط من حمطات عمل شديدة األمان.
. ويتم ختصيص كل ملف تعريف وفق مهام خاصة بنوع معني من أنواع املشّغلني أوملفات تعريفيتم تعيني احلقوق إىل كل من املشّغلني وحمطات العمل يف جمموعات تسمى 

حمطات العمل.
قد تتوفر لدى كل مشّغل أو حمطة عمل ملفات تعريف ختويل متعددة.

اإلجراء الشامل ومسارات احلوار
أنشئ حمطات العمل يف حمرر اجلهاز:.1

 حمطات العمل > بياانت اجلهاز > التكوين
أنشئ ملفات تعريف حمطة العمل يف حمرر اجلهاز:.2

.ملفات تعريف حمطة العمل > املشّغلون وحمطات العمل
عنّي ملفات التعريف إىل حمطات العمل:.3

.حقوق حمطة العمل > املشّغلون وحمطات العمل
أنشئ ملفات تعريف املشّغلني يف حمرر اجلهاز: .4

.ملفات تعريف املستخدم > مربع احلوار املشّغلون وحمطات العمل
عنّي ملفات التعريف إىل املشّغلني يف مربع احلوار: .5

.حقوق املستخدم > مربع احلوار املشّغلون وحمطات العمل

إنشاء حمطات العمل10.1

حمطات العمل هي أجهزة الكمبيوتر اليت يقوم املشّغلون من خالهلا بتشغيل نظام التحكم يف الوصول.
جيب أواًل "إنشاء" حمطة عمل، أي الكمبيوتر املسجل ضمن نظام التحكم يف الوصول.

مسار مربع احلوار
حمطات العمل > بياانت اجلهاز > التكوين

اإلجراء
 على شريط األدوات. من قائمة السياق، أو انقر فوق كائن جديد وحدد DMSانقر بزر املاوس األمين فوق .1
أدخل قيًما للمعلمات..2

 حمطة العمل مع اسم الكمبيوتر بشكل اتم.اسمجيب أن يتطابق –
 اختيارايً. ميكن استخدامه، على سبيل املثال، لوصف وظيفة حمطة العمل وموقعها.الوصفيعترب –
 اترك خانة االختيار هذه غري حمددة إال إذا كان جيب على املشّغلني تسجيل الدخول إىل حمطة العمل هذه عن طريق تقدمي بطاقاتتسجيل الدخول عرب القارئ–

إىل قارئ تسجيل متصل مبحطة العمل هذه. ملزيد من التفاصيل، راجع القسم
 لإلشارة إىل0عدد الثواين بعد إهناء عملية تسجيل دخول عرب قارئ تسجيل بشكل تلقائي. ميكنك ترك هذا اإلعداد معيّنا إىل تسجيل اخلروج التلقائي بعد: –

وقت غري حمدد.

إنشاء ملفات تعريف حمطة العمل10.2
مقدمة إىل ملفات تعريف حمطة العمل

جيب تكوين حمطة عمل للتحكم يف الوصول بشكل متأنٍ فيما يتعلق ابستخدامها، استناًدا إىل موقعها الفعلي، على سبيل املثال:
املشّغلون الذين قد تستخدمهم حمطة العمل–
بياانت االعتماد الضرورية الستخدامها–
مهام التحكم يف الوصول اليت ميكن تنفيذها منها–
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يُعترب ملف تعريف حمطة العمل جمموعة من احلقوق اليت حتدد ما يلي:
قوائم مدير مربع احلوار ومربعات احلوار اليت ميكن استخدامها يف حمطة العمل.–
ملف (ملفات) التعريف الذي جيب أن يكون متوفًرا لدى املشّغل لتسجيل الدخول إىل حمطة العمل هذه.–

إشعار!
ملفات تعريف حمطة العمل تتجاوز ملفات تعريف املستخدم

إبمكان املشّغل استخدام فقط حقوق ملف تعريف املستخدم املضّمنة أيًضا يف ملف تعريف حمطة العمل للكمبيوتر حيث سجل دخوله. إذا مل يكن لدى حمطة العمل واملشّغل أي
حقوق مشرتكة، فسيفتقد املستخدم جلميع احلقوق يف حمطة العمل هذه.

مسار مربع احلوار
ملفات تعريف حمطة العمل > املشّغلون وحمطات العمل > التكوين

إنشاء ملف تعريف حمطة العمل

إلنشاء ملف تعريف جديدانقر فوق .1
 (إلزامي)اسم ملف التعريفأدخل امسًا مللف التعريف يف احلقل .2
 (اختياري ولكن مستحسن)الوصفأدخل وصًفا مللف التعريف يف حقل .3

 حلفظ تغيرياتكتطبيق أو انقر فوق .4
تعيني حقوق التنفيذ لوظائف النظام

.Yes إىل تنفيذ، حدد الوظائف اليت جيب أن يكون الوصول إليها ممكًنا يف حمطة العمل هذه، مث انقر نقًرا مزدوًجا فوقها لتعيني القيمة يف العمود الوظائفيف قائمة .1
.Noأتكد أيًضا من أن الوظائف اليت جيب أال يكون الوصول إليها ممكًنا معّينة إىل –

 حلفظ تغيرياتكتطبيق أو انقر فوق .2

تعيني ملفات تعريف املستخدم إىل ملفات تعريف حمطة العمل
:ملفات تعريف املستخدميف جزء 

 على مجيع ملفات التعريف املصرح هلا تسجيل الدخول إىل حمطة عمل ابستخدام ملف تعريف حمطة العمل هذا.ملفات التعريف املعّينةحتتوي قائمة 
 على مجيع ملفات التعريف األخرى. وهذه غري مصرح هلا بعد تسجيل الدخول إىل حمطة عمل ابستخدام ملف تعريف حمطة العمل هذا.ملفات التعريف املتاحةحيتوي حقل 

انقر فوق أزرار األسهم بني القوائم لنقل ملفات التعريف احملددة من قائمة إىل أخرى..1

 حلفظ تغيرياتكتطبيق أو انقر فوق .2

إشعار!
).WPمسؤول ) وحمطة العمل (UPمسؤول ال ميكن حذف أو تغيري ملفات تعريف املسؤول االفرتاضية للمستخدم (

 بطريقة غري قابلة لإللغاء مبحطة عمل اخلادم. وهذا يضمن وجود مستخدم واحد على األقل ميكنه تسجيل الدخول إىلWP-Administratorيرتبط ملف التعريف 
حمطة عمل اخلادم.

تعيني ملفات تعريف حمطة العمل10.3
استخدم مربع احلوار هذا إلدارة تعيينات ملفات تعريف حمطة العمل إىل حمطة العمل. جيب أن يكون لدى كل حمطة عمل ملف تعريف حمطة عمل واحًدا على األقل. وإذا كان

لديها ملفات تعريف متعددة، فستنطبق مجيع احلقوق املوجودة يف ملفات التعريف هذه.

مسار مربع احلوار
حقوق حمطة العمل > املشّغلون وحمطات العمل > التكوين

اإلجراء
 على مجيع ملفات تعريف حمطة العمل اليت تعود إىل حمطة العمل هذه.ملفات التعريف املعّينةحتتوي قائمة 
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 على مجيع ملفات تعريف حمطة العمل اليت مل يتم تعيينها بعد إىل حمطة العمل هذه.ملفات التعريف املتاحةحتتوي قائمة 

يف قائمة حمطات العمل، حدد حمطة العمل اليت تريد تكوينها..1
 لنقل ملفات التعريف احملددة من قائمة إىل أخرى.املتاحة واملعّينةانقر فوق أزرار األسهم بني قوائم ملفات التعريف .2

 حلفظ تغيرياتكتطبيق أو انقر فوق .3

إشعار!
).WPمسؤول ) وحمطة العمل (UPمسؤول ال ميكن حذف أو تغيري ملفات تعريف املسؤول االفرتاضية للمستخدم (

 بطريقة غري قابلة لإللغاء مبحطة عمل اخلادم. وهذا يضمن وجود مستخدم واحد على األقل ميكنه تسجيل الدخول إىلWP-Administratorيرتبط ملف التعريف 
حمطة عمل اخلادم.

إنشاء ملفات تعريف املستخدم (املشّغل)10.4

مقدمة إىل ملفات تعريف املستخدم
 يف سياق حقوق املستخدم.مشّغل هو مرادف للتعبري مستخدمالتعبري مالحظة: 

يُعترب ملف تعريف املستخدم جمموعة من احلقوق اليت حتدد ما يلي:
قوائم مدير مربع احلوار ومربعات احلوار اليت يستطيع املشّغل رؤيتها.–
القدرات املتوفرة للمشّغل يف مربعات احلوار هذه، وبشكل أساسي حقوق تنفيذ وتغيري وإضافة وحذف عناصر مربعات احلوار هذه.–

جيب تكوين ملفات تعريف املستخدم بطريقة متأنية، حبسب خربة الشخص واإلذن األمين املمنوح له ومسؤولياته.

مسار مربع احلوار
ملفات تعريف املستخدم > املشّغلون وحمطات العملالتكوين > 

اإلجراء

إلنشاء ملف تعريف جديدانقر فوق .1
 (إلزامي)اسم ملف التعريفأدخل امسًا مللف التعريف يف احلقل .2
 (اختياري ولكن مستحسن)الوصفأدخل وصًفا مللف التعريف يف حقل .3

 حلفظ تغيرياتكتطبيق أو انقر فوق .4

إشعار!
اخرت أمساء ملفات تعريف تصف بشكل واضح ودقيق قدرات وقيود ملف التعريف.

إضافة حقوق التحرير والتنفيذ لوظائف النظام
) اليت ميكن مللف التعريف هذا الوصول إليها. انقراحلذف واإلضافة والتغيري والتنفيذيف جزء القائمة، حدد الوظائف (العمود األول) والقدرات ضمن تلك الوظيفة (.1

.Yesنقًرا مزدوًجا فوقها لتبديل إعداداهتا إىل 
.Noأتكد أيًضا من أن الوظائف اليت جيب أال يكون الوصول إليها ممكًنا معّينة إىل –

 حلفظ تغيرياتكتطبيق أو انقر فوق .2

تعيني ملفات تعريف املستخدم (املشّغل)10.5

 يف سياق حقوق املستخدم.مشّغل هو مرادف للتعبري مستخدمالتعبري مالحظة: 
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الشروط األساسية
 يف نظام التحكم يف الوصول.كشخصمت تعريف املشّغل الذي سيتلقى ملف تعريف املستخدم هذا –
مت تعريف ملف تعريف مستخدم مالئم يف نظام التحكم يف الوصول.–

، ولكن مت استبعاد هذه املمارسة ألسباب أمنية.UPمسؤول الحظ أنه من املمكن دائًما تعيني ملف تعريف مستخدم غري مقّيد –

مسار مربع احلوار
حقوق املستخدم > املشّغلون وحمطات العمل > التكوين

اإلجراء
قم بتحميل سجل املوظف للمستخدم املطلوب يف مربع احلوار..1
.صاحل حىت وصاحل منحدد صالحية ملف تعريف املستخدم عن طريق إدخال البياانت يف احلقلني .2

تعيني ملفات تعريف املستخدم إىل املشّغلني
:ملفات تعريف املستخدميف جزء 

 على مجيع ملفات تعريف املستخدم اليت مل يتم تعيينها بعد إىل هذا املستخدم.ملفات التعريف املعّينةحتتوي قائمة 
 على مجيع ملفات التعريف املتوفرة لتعيينها.ملفات التعريف املتاحةحيتوي حقل 

انقر فوق أزرار األسهم بني القوائم لنقل ملفات التعريف احملددة من قائمة إىل أخرى..1
. احلق االفرتاضيإدارة عمومية ملنح هذا املشّغل حق الوصول للقراءة والكتابة إىل سجالت املوظفني هذه حيث مت تنشيط السمة مسؤول عموميحدد خانة االختيار .2

لوصول املشّغل إىل سجالت املوظفني هذه هو للقراءة فقط.

 حلفظ تغيرياتك.انقر فوق .3

 إىل املشّغلنيAPIتعيني حقوق استخدام 
. يعمل الربانمج اخلارجي عرب مشّغلAPIإبمكان كود الربانمج اخلارجي، إذا مت تكوينه وترخيصه، استدعاء ميزات نظام التحكم يف الوصول عرب واجهة برجمة التطبيقات أو 

 بقدرات املشّغل احلايل إذا مت استخدامه كمشّغل وكيل من قبل الكود اخلارجي.APIاستخدام وكيل ضمن النظام. تتحكم عناصر حتكم القائمة املنسدلة 
حقوق املستخدم > املشّغلون وحمطات العمل > التكوين

. APIاستخدام حدد إعداًدا من قائمة –
االختيارات هي:

) لتنفيذ وظائف النظام.APIال ميكن استخدام املشّغل من ِقبل واجهة برجمة التطبيقات (ال ميكن الوصول

) لقراءة بياانت النظام، ولكن ليس إلضافتها أو تعديلها أو حذفها.APIميكن استخدام املشّغل من ِقبل واجهة برجمة التطبيقات (للقراءة فقط

) لقراءة بياانت النظام وإضافتها وتعديلها وحذفها.APIميكن استخدام املشّغل من ِقبل واجهة برجمة التطبيقات (غري حمدود

 حلفظ تغيرياتكانقر فوق –

تعيني كلمات مرور املشّغلني10.6
كيفية تعيني كلمات مرور آمنة لنفسك ولآلخرين.

املقدمة
. جيبAdministrator وكلمة املرور Administratorحيتاج النظام إىل وجود مشّغل واحد على األقل. حيمل املشّغل االفرتاضي يف تثبيت جديد اسم املستخدم 

، وفًقا لسياسات كلمات املرور املتبعة يف شركتك.املسؤولأن تكون دائًما اخلطوة األوىل يف تكوين النظام تسجيل الدخول ابستخدام بياانت االعتماد هذه وتغيري كلمة مرور 
بعد ذلك، ميكنك إضافة مشّغلني، مع أو بدون امتيازات.

اإلجراء اخلاص بتغيري كلمة املرور اخلاصة بك.
الشروط األساسية

سّجلت دخولك إىل مدير مربع احلوار.

اإلجراء
تغيري كلمة املرور > ملفيف مدير مربع احلوار، حدد القائمة: .1
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يف النافذة املنبثقة، أدخل كلمة املرور احلالية وكلمة املرور اجلديدة وكلمة املرور اجلديدة مرة أخرى لتأكيدها..2
.تغيريانقر فوق .3

يعترب هذا اإلجراء الطريقة الوحيدة لتغيري كلمة مرور املسؤول.

اإلجراء اخلاص بتغيري كلمات مرور املشّغلني اآلخرين.
الشروط األساسية

لتغيري كلمات مرور مستخدمني آخرين، جيب تسجيل الدخول إىل مدير مربع احلوار ابستخدام حساب يتمتع ابمتيازات املسؤول.
اإلجراء

حقوق املستخدم > املشّغلون وحمطات العمل > التكوينيف القائمة الرئيسية ملدير مربع احلوار، انتقل إىل .1
يف جزء احلوار الرئيسي، استخدم شريط األدوات لتحميل املشّغل الذي تريد تغيري كلمة مروره..2
.تغيري كلمة املرورانقر فوق .3
يف النافذة املنبثقة، أدخل كلمة املرور اجلديدة وكلمة املرور اجلديدة مرة أخرى لتأكيدها..4
 أو عدًدا من األايم.غري حمددةيف النافذة املنبثقة، أدخل فرتة صالحية كلمة املرور اجلديدة، إما .5

ابلنسبة إىل بيئات اإلنتاج، من الضروري تعيني فرتة صالحية.–
إلغالق النافذ املنبثقة.موافق انقر فوق .6

 حلفظ سجل املستخدم.يف انفذة مربع احلوار الرئيسي، انقر فوق أيقونة 

، تشري إىل صالحية حقوق املستخدم يف مربع احلوار هذا، وليس كلمة املرور.تغيري كلمة املرور…، حتت زر صاحل حىت وصاحل منالحظ أن منتقيات التاريخ 

معلومات إضافية
اعتمد دائًما سياسة كلمات املرور املتبعة يف مؤسستك لتعيني كلمات املرور. للحصول على إرشادات حول إنشاء مثل هذه السياسة ميكنك مراجعة، على سبيل املثال،

 يف املوقع التايل.Microsoftاإلرشادات اليت توفرها شركة 
https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/password-guidance/

XREFإلنشاء مستخدمني جدد 

https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/password-guidance/
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تكوين رموز البطاقات11

يضمن ترميز بطاقات التحكم يف الوصول متّيز بياانت مجيع البطاقات.

مسار مربع احلوار
تكوين ترميز البطاقة > خيارات > التكوين > القائمة الرئيسية

إدخال األرقام يف مربع احلوار
 وفق إرشادات الشركة املصّنعةعشري أو ست عشريلتجنب األخطاء عند ترميز البطاقات، جيب إدخال كل األرقام ابلتنسيق العشري أو الست عشري. حدد الزر التباديل 

للبطاقة. يتم حتويل أي قيم مدخلة داخلًيا بشكل تلقائي.
مت تقسيم جزء مربع احلوار الرئيسي إىل جمموعتني، يرد وصفهما أدانه بشكل مفصل:

بياانت رمز البطاقة االفرتاضية–
حتقق من قيم العضوية فقط–

بياانت رمز البطاقة االفرتاضية
، اليت مت تعيينها إىل رقم البطاقة عند تسجيل البطاقة يف النظام.رمز املنشأة والبلد رمز واإلصداراستخدم هذه احلقول لتعيني قيم 

إذا مت تسجيل البطاقة يدوايً يف حمطة عمل املشّغل، فسيظهر عندئٍذ مربع حوار يعرض القيم االفرتاضية اليت ميكن ختصيصها لكل بطاقة.

رقم الرمز الكامل
(افرتاضي)

يتم إدخال رمز املنشأة فقط (ست عشري أو عشري).

إدخال بياانت الرتميز:
56720يتم توفري رمز املنشأة بواسطة الشركة املصّنعة كقيمة عشرية: 

 وأدخل رمز املنشأة.عشريحدد الزر التباديل 
انقر فوق الزر "تطبيق" حلفظ البياانت.

.عشريةجيب إدخال اإلصدار ورمز البلد ورمز املنشأة كقيم رقم الرمز املقّسم

إدخال بياانت الرمز:
يتم توفري البياانت بواسطة الشركة املصّنعة كالقيم العشرية التالية:

2اإلصدار: 
99رمز البلد: 

56720رمز املنشأة: 
أدخل البياانت يف مربعات احلوار املناسبة.
انقر فوق الزر "تطبيق" لتخزين البياانت.

مالحظات حول إدخال بياانت الرمز االفرتاضية:
 مع أصفار خاانت رقمية8ست عشرية من  قيمة  يتم ختزين البياانت االفرتاضية يف سجل نظام التشغيل، وُيضاف كل رقم بطاقة تعريف يف وقت الرتميز.  يتخذ التسجيل شكل

ابدئة، كما تقتضي احلاجة.
 منازل أبصفار ابدئة وحيفظ معلمة النظام املناسبة.8إذا مت نقل أرقام الرموز بشكل اتم، فقد يقوم النظام ابلتحويل من القيم العشرية إىل الست عشرية، ويقوم بتعبئة 
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مثال:–
56720املدخل: –
DD90التحويل: –
0000DD90حمفوظ على الشكل: –

 خاانت رقمية، على الشكل التايل.10،  يتم حتويلها إىل رقم عشري من العشريإذا مت نقل أرقام الرموز بشكل منفصل (منوذج مقّسم)، ففي هذه احلالة وفقط يف النموذج 
اإلصدار: خانتان رقميتان–
رمز البلد: خانتان رقميتان–
 خاانت رقمية6رمز املنشأة: –
إذا بقيت أي واحدة من اخلاانت الرقمية العشر فارغة، فستتم تعبئتها ابألصفار البادئة.–

0299056720مثال: –
 خاانت رقمية.8 خاانت رقمية وختزينها كقيمة ست عشرية مكونة من 10يتم حتويل هذه القيمة العشرية املكونة من 

مثال:–
0299056720القيمة العشرية: –
11D33E50القيمة الست عشرية: –

إشعار!
) أو99 أو القيمة العشرية 63يتحقق النظام من القيم الست عشرية، يف حال وجود أرقام رموز مقّسمة، ملنع إدخال رموز بلدان غري صاحلة (أعلى من القيمة الست عشرية 

)999,999 أو القيمة العشرية F423Fرموز منشآت غري صاحلة (أعلى من القيمة الست عشرية 

إشعار!
إذا حدت التقاط البطاقة عرب قارئ حوار متصل، فسيتم عندئٍذ تعيني القيم االفرتاضية بشكل تلقائي. من غري املمكن جتاوز القيم االفرتاضية عند االلتقاط من قارئ.

حوارللقيام بذلك، جيب تبديل نوع االلتقاط إىل 

اإلدخال اليدوي لرقم البطاقة هو ابلتنسيق الشعري.
 خاانت رقمية. مت اآلن ختزين هذه8 خاانت رقمية (مع أصفار ابدئة)، يتم حتويلها عندئٍذ إىل قيمة ست عشرية من 10عند حفظ البياانت، يتم إنشاء قيمة عشرية مكونة من 

 خانة رقمية.16القيمة مع بياانت الرمز االفرتاضية كرقم رمز البطاقة من 
مثال:–

415إدخال رقم البطاقة: –
0000000415 خاانت رقمية: 10–
0000019Fحمّول إىل قيمة ست عشرية: –
11D33E500000019Fجمّمع مع بياانت الرمز االفرتاضية (انظر أعاله) وحمفوظ كرقم رمز بطاقة التعريف: –

حتقق من قيم العضوية فقط
حتقق من العضويةيعين التحقق من العضوية فقط أنه يتم التحقق من بياانت االعتماد لعضوية شركة أو مؤسسة فقط، وليس للتعّرف على األفراد. وابلتايل، ال تستخدم اخليار 

ألجهزة القراءة اليت متنح حق الوصول إىل مناطق ذات مستوى أمان عالٍ.فقط 

استخدم جمموعة اخليارات هذه إلدخال ما يصل إىل أربعة رموز شركات أو عمالء. ميكن إدخال البياانت كعشرية أو ست عشرية، ولكن يتم ختزينها كقيم عشرية يف سجل نظام
التشغيل.

. حتقق من العضوية، وقم بتنشيط معلمة القارئDevEditحدد القارئ يف حمرر اجلهاز، 
تتم قراءة رموز الشركات أو العمالء فقط ضمن بياانت البطاقة ويتم التحقق منها يف مقابل القيم املخزنة.
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إشعار!
 فقط مع تعريفات البطاقة املعّرفة بشكل مسبق يف النظام (خلفية رمادية)، وليس مع التعريفات املخصصة.حتقق من العضويةيعمل اخليار 
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تكوين وحدات التحكم12
املقدمة

تعترب وحدات التحكم يف نظام التحكم يف الوصول األجهزة االفرتاضية والفعلية اليت ترسل األوامر إىل األجهزة الطرفية يف املداخل (أجهزة القراءة واألبواب)، وتعيد إرسال
الطلبات من أجهزة القراءة واألبواب إىل الربانمج املركزي املسؤول عن اختاذ القرارات.

تقوم وحدات التحكم بتخزين ُنسخ بعض املعلومات من جهاز الربانمج املركزي وحاملي البطاقات، وميكنها اختاذ قرارات تتعلق ابلتحكم يف الوصول، إذا مت تكوينها للقيام
بذلك، حىت عندما تكون معزولة بشكل مؤقت عن الربانمج املركزي.

 .نظام إدارة البياانتالربانمج املسؤول عن اختاذ القرارات هو 
هناك نوعان من وحدات التحكم:

 .RMAC، ووحدة التحكم يف الوصول املكررة والداعمة هلا MACوحدة التحكم يف الوصول الرئيسية، وتُعرف ابسم –
.AMC أو LACوحدات التحكم يف الوصول احمللية، واليت تُعرف ابسم –

.DevEditيتم تكوين وحدات التحكم يف حمرر اجلهاز، 

مسار احلوار إىل حمرر اجلهاز

 شجرة األجهزة > بياانت اجلهاز > التكوين > القائمة الرئيسية

DevEditاستخدام حمرر اجلهاز، 
، يف االرتباط أدانه.استخدام حمرر اجلهاز، يف القسم DevEditميكن العثور على وصف لالستخدام األساسي حملرر اجلهاز، 

18استخدام حمرر اجلهاز, الصفحة –

RMAC وMACتكوين 12.1
DMS على خادم MACتكوين جهاز 12.1.1

.DMS أن يقيم على خادم MAC واحد. ويف هذا احلالة، ابستطاعة MACفيما يتعلق ابحلد األدىن من متطلبات تكوين النظام، جيب أن يتوفر جهاز 

اإلجراء
.استخدام حمرر اجلهاز يف شجرة األجهزة، كما ورد يف القسم MAC، افتح حمرر اجلهاز وأنشئ DMSعلى خادم 

، قّدم قيم املعلمات التالية:MAC يف حمرر اجلهاز. على عالمة التبويب MACحدد 

الوصفاملعلمة

االسم الذي جيب أن يظهر يف شجرة األجهزة،االسم
.MAC-1على سبيل املثال 

وصف اختياري يستفيد منه مشّغلو النظامالوصف

<اتركه فارًغا> (خانة اختيار)RMACمع 

<اتركه فارًغا>RMACمنفذ 

.DMS هذا وMAC خانة االختيار هذه إليقاف املزامنة يف الوقت احلقيقي بشكل مؤقت بني امسحنشط (خانة اختيار)
 على األنظمة الكبرية احلجم، من أجل جتنب إعادة بدء تشغيل مجيع أجهزةDMSيعترب هذا األمر مفيًدا بعد حتديثات 

MAC.مرة واحدة 
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الوصفاملعلمة

 هذا واألجهزة التابعة له.MAC خانة االختيار هذه إليقاف املزامنة يف الوقت احلقيقي بشكل مؤقت بني امسححتميل األجهزة (خانة اختيار)
 يف حمرر اجلهاز.MACيؤدي ذلك إىل تقصري الوقت املطلوب لفتح جهاز 

IPLocalhost 127.0.0.1عنوان 

 التابعة له.AMC ومجيع أجهزة MAC املنطقة الزمنية جلهاز مهم:املنطقة الزمنية

.MAC(إذا انطبق األمر) القسم الذي ينتمي إليه جهاز القسم

 له. ما عليك سوى ترك معلميتMACInstaller هذا، فمن غري الضروري تشغيل األداة MAC متكرر لتجاوز الفشل لدى جهاز MACنظًرا لعدم وجود جهاز 
RMAC على عالمة التبويب MAC.فارغتني 

RMAC وMAC لتشغيل أجهزة MACإعداد أجهزة كمبيوتر خوادم 12.1.2
.MACخوادم يصف هذا القسم كيفية إعداد أجهزة الكمبيوتر كي تصبح 

، ومع ذلك، ولتمكني املرونة)DMSخادم إدارة البياانت ( على الكمبيوتر نفسه الذي يعمل عليه Access Engine يف نظام  األولMACجهاز بشكل افرتاضي، يعمل 
.DMS على كمبيوتر منفصل، ميكنه أداء مهام التحكم يف الوصول إذا حدث عطل ما يف كمبيوتر MACاحملّسنة، من املستحسن أن يتم تشغيل 

.RMAC أو MAC، بصرف النظر عن استضافتها جهاز MAC خبوادم RMAC أو MACتُعرف أجهزة الكمبيوتر املنفصلة حيث تقيم أجهزة 
 منفصلة.MAC خوادم على RMAC وMACمن أجل توفري إمكانية جتاوز الفشل، جيب تشغيل أجهزة 

 املشاركة:MACأتكد من استيفاء الشروط التالية على مجيع خوادم 
 األخرية.Windows، وتتضمن حتديثات DMSتعمل مجيع اخلوادم ابستخدام إصدار نظام التشغيل نفسه الذي يستخدمه خادم .1
املستخدم املسؤول على مجيع اخلوادم يستخدم كلمة املرور نفسها.2
)Admin /Console sessions، فاستخدم فقط /MSTCسجلت دخولك بصفة مسؤول (إذا كنت تستخدم .3
 لكل خادم.IP V4. دّون بتأنٍ عنوان IP V6تعطيل .4
. على مجيع أجهزة الكمبيوتر املشاركة. NET 3.5متكني .5

، يتم متكني هذا الربانمج كميزة.Windows Server وWindows 10، هذا األمر عبارة عن تثبيت. يف نظامي التشغيل Windows 7 يف مالحظة:
إعادة متهيد الكمبيوتر.6

 اخلاص بهMAC على خادم MACتكوين جهاز 12.1.3

 كما ورد يف القسمMACمت إعداد كمبيوتر خادم –

 هذا يف حمرر اجلهاز.MAC جلهاز حتميل األجهزة وتنشيط من خالل مسح خانيت االختيار MAC، قم إبلغاء تنشيط DMSعلى خادم .1
.Windows services.msc ابستخدام برانمج MAC، أوقف عملية MACعلى خادم .2
MACInstaller.exeابدأ تشغيل .3

 BIS، ميكن العثور على هذه األداة يف وسائط تثبيت ACEابلنسبة إىل –
\AddOns\ACE\MultiMAC\MACInstaller راجع القسم, استخدام األداة) MACInstaller.(أدانه 

–

تنقل عرب شاشات األداة، وقّدم القيم للمعلمات التالية..4
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الوصفاملعلمةرقم الشاشة

. استخدم الدليل االفرتاضي، مىت أمكن.MACالدليل احمللي حيث جيب تثبيت جهاز جملد الوجهة1

.DMS للخادم حيث جيري تشغيل IPاسم أو عنوان اخلادم2

. MAC الذي سيتم استخدامه لتلقي املراسالت من جهاز DMSاملنفذ على خادم )DMSاملنفذ (منفذ إىل 2
 لكل1، مع زايدته مبقدار DMS األول على خادم MAC جلهاز 6001استخدم 

 آخر.MACجهاز 

 (بشكل مغاير ألجهزةMAC هذا وجلميع أجهزة MAC جلهاز 1عنّي هذا الرقم إىل )MACالرقم (رقم نظام 2
RMAC(.

 هذا جهازMACاترك هذا احلقل فارًغا طاملا كان من غري الضروري أن يكون جلهاز  الشريك)MAC جلهاز IPاملثيل (اسم أو عنوان 2
RMAC.

 على خادم تسجيل الدخولMACال حتدد هذا اخليار، ألنك ال تعمل على تكوين جهاز  (زر تباديل)تكوين فقط2
DMS.الرئيسي 

 على الكمبيوتر اخلاص به (خادمMACحدد هذا اخليار ألنك تعمل على تكوين جهاز  (زر تباديل)حتديث الربانمج2
MAC وليس على خادم تسجيل الدخول ،(DMS.الرئيسي 

.Windows services.msc ابستخدام برانمج MAC على خادم MAC، أو ابدأ عملية MACبعد إكمال عمل األداة، أعد متهيد خادم .5
 يف حمرر اجلهاز.MAC، حدد DMSعلى خادم .6
، قّدم قيم املعلمات التالية:MACعلى عالمة التبويب .7

الوصفاملعلمة

االسم الذي جيب أن يظهر يف شجرة األجهزة،االسم
.MAC-1على سبيل املثال 

ACEوصف اختياري يستفيد منه مشّغلو الوصف

<اتركه فارًغا> (خانة اختيار)RMACمع 

<اتركه فارًغا>RMACمنفذ 

حدد خانة االختيار هذه اآلننشط (خانة اختيار)

حدد خانة االختيار هذه اآلنحتميل األجهزة (خانة اختيار)

.MAC لكمبيوتر خادم IPعنوان IPعنوان 

 التابعة له.AMC ومجيع أجهزة MAC املنطقة الزمنية جلهاز مهم:املنطقة الزمنية

.MAC الذي ينتمي إليه جهاز ACE(إذا انطبق األمر) قسم القسم

MAC إىل RMACإضافة 12.1.4

إشعار!
 العادية وتبدأ عملها بشكل صحيح.MAC عادية حىت يتم تثبيت أجهزة MAC إىل أجهزة RMACال تقم إبضافة أجهزة 

خبالف ذلك، قد يتم منع عملية تكرار البياانت أو إحلاق الضرر هبا.
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 هذا كما ورد يف األقسام السابقة، وهو يعمل بشكل صحيح.RMAC جلهاز MACمت تثبيت جهاز –
 كما ورد يف القسمRMAC جلهاز MACمت إعداد كمبيوتر خادم –

) لتوفري إمكانية جتاوز الفشل، وابلتايل متكني املزيد من املرونة للتحكم يف الوصول. ويف هذه احلالة، يتمRMAC متكررة (MAC مع أجهزة MACميكن إقران أجهزة 
إجراء نسخ متماثل لبياانت التحكم يف الوصول بشكل تلقائي بني اجلهازين. إذا فشل أحد اجلهازين، فسيتمكن اآلخر من التحكم يف وحدات التحكم يف الوصول احمللية التابعة له.

، يف مستعرض التكوينDMSعلى خادم 
 له.RMAC الذي جيب إضافة MACيف حمرر اجلهاز، حدد جهاز .1
، غرّي قيم املعلمات التالية:MACعلى عالمة التبويب .2

الوصفاملعلمة

 املناظر على خادم االتصال املتكرر لتجاوز الفشل.RMAC خانة االختيار هذه حىت تنتهي من تثبيت امسح (خانة اختيار)RMACمع 

.DMS هذا وMAC خانة االختيار هذه إليقاف املزامنة يف الوقت احلقيقي بشكل مؤقت بني امسح (خانة اختيار)نشط
 على األنظمة الكبرية احلجم، من أجل جتنب إعادة بدء تشغيل مجيع أجهزةDMSيعترب هذا األمر مفيًدا بعد حتديثات 

MAC.مرة واحدة 

 هذا واألجهزة التابعة له.MAC خانة االختيار هذه إليقاف املزامنة يف الوقت احلقيقي بشكل مؤقت بني امسح (خانة اختيار)حتميل األجهزة
 يف حمرر اجلهاز.MACيؤدي ذلك إىل تقصري الوقت املطلوب لفتح جهاز 

.تطبيقانقر فوق الزر .3
اترك حمرر اجلهاز مفتوًحا، إذ قد نعود إليه حالًيا..4

MAC جلهاز MACعلى خادم 
، اتبع على الشكل التايل:RMAC حبيث يكون شريًكا جلهاز MACإلعادة تكوين جهاز 

) وعنّي املعلماتMACInstaller (راجع استخدام األداة MACInstaller الذي مت إعداده يف وقت سابق، قم بتشغيل األداة MACعلى كمبيوتر خادم –
التالية:

.DMS لكمبيوتر خادم IP: اسم أو عنوان اخلادم–
6001: املنفذ–

)1 حتمل الرقم MAC (مجيع أجهزة 1: الرقم–
.RMAC للكمبيوتر حيث سيتم تشغيل IP: عنوان املثيل–
.DMS وليس خادم MAC: حدد هذا اخليار ألنك تعمل على تكوين خادم حتديث الربانمج–

RMAC جلهاز MACعلى خادم 
، اتبع اخلطوات التالية:RMACلتكوين 
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)MACInstaller (راجع استخدام األداة MACInstaller املنفصل اخلاص به والذي مت إعداده يف وقت سابق، قم بتشغيل األداة MACعلى كمبيوتر خادم –
وعنّي املعلمات التالية:

.DMS لكمبيوتر خادم IP: اسم أو عنوان اخلادم–
)MAC (هو نفسه منفذ 6001: املنفذ–
)2 حتمل الرقم RMAC (مجيع أجهزة 2: الرقم–
 املثيل.MAC للكمبيوتر حيث يتم تشغيل IP: عنوان مزدوج–
.DMS وليس خادم MAC: حدد هذا اخليار ألنك تعمل على تكوين خادم حتديث الربانمج–

، عد إىل حمرر اجلهازDMSعلى خادم 
، على أجهزة الكمبيوتر اخلاصة هبما، ومن أنه ابستطاعة كل جهاز رؤية اجلهاز اآلخر على الشبكة.RMAC وMAC أتكيد من تشغيل كل من مهم:.1
، غرّي املعلمات على الشكل التايل:MACعلى عالمة التبويب .2

الوصفاملعلمة

حمدد (خانة اختيار)RMACمع 
.MAC إىل جانب عالمة التبويب RMACتظهر عالمة تبويب جديدة مسماة 

 (االفرتاضي الثابت)RMAC6199منفذ 
 هذا املنفذ للتأكد من أن شركاءها يف وضع التشغيل ومن إمكانية الوصولRMAC وMACتستخدم مجيع أجهزة 

.إليها

حمدد (خانة اختيار)نشط
 هذا واألجهزة التابعة له.MACميّكن هذا املزامنة بني 

 حمدد (خانة اختيار)حتميل األجهزة
 يف حمرر اجلهاز.MACيؤدي ذلك إىل تقصري الوقت املطلوب لفتح جهاز 

، قّدم قيم املعلمات التالية:RMACعلى عالمة التبويب .3

الوصفاملعلمة

االسم الذي جيب أن يظهر يف شجرة األجهزة.االسم
RMAC-01 هذا RMAC، فسيكون اسم MAC-01 املناظر MACعلى سبيل املثال، إذا كان اسم جهاز 

ACEواثئق اختيارية ملشّغلي الوصف

.RMAC جلهاز IPعنوان IPعنوان 

 (االفرتاضي الثابت)MAC6199منفذ 
 هذا املنفذ للتأكد من أن شركاءها يف وضع التشغيل ومن إمكانية الوصولRMAC وMACتستخدم مجيع أجهزة 

.إليها

MAC/RMACإضافة املزيد من أزواج 12.1.5
 إىل تكوين النظام، وهذا يتوقف على عدد املداخل اليت جيب مراقبتها ودرجة التسامح مع اخلطأ املطلوبة. ملعرفة العددMAC/RMACميكن إضافة عدد كبري من أزواج 

الدقيق الذي يدعمه اإلصدار الذي تستخدمه، يُرجى مراجعة ورقة البياانت املناظرة.
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 إضايف…MAC/RMACلكل زوج 
 كما ورد يف القسمRMAC وMACقم إبعداد أجهزة كمبيوتر منفصلة لكل من .1
 كما ورد يف القسمMACقم إبعداد .2
 هذا كما ورد يف القسمMAC جلهاز RMACقم إبعداد .3

 يف)DMSمنفذ (منفذ إىل . وابلتايل، من أجل املعلمة DMS اإلشارات إىل منفذ مستقل على خادم MAC/RMACيرسل كل زوج 
MACInstaller.exe:استخدم ،

 األولMAC/RMAC جلهازي الكمبيوتر يف زوج 6001–
 الثاينMAC/RMAC جلهازي الكمبيوتر يف زوج 6002–
وغري ذلك–

. ويكون رقم املنفذ هذا حمجوًزا من أجل "أتكيد االتصال" ضمن كلRMACمنفذ  وMACمنفذ  للمعلمتني 6199يف منفذ حمرر اجلهام، ميكن دائًما استخدام املنفذ 
، حيث يعلم كل واحد إن كان الوصول ممكًنا إىل شريكه أم ال.MAC/RMACزوج 

إشعار!
 بعد ترقيات النظامMACإعادة تنشيط أجهزة 

 املناظرة هلا بشكل افرتاضي. تذّكر ضرورة إعادة تنشيطها يف مستعرض التكوين عن طريق حتديدAMC وأجهزة MACبعد إجراء ترقية النظام، يتم إلغاء تنشيط أجهزة 
خاانت االختيار يف حمرر اجلهاز.

MACاستخدام أداة تثبيت 12.1.6
). وتقومMAC على أجهزة الكمبيوتر اخلاصة هبا (خوادم RMAC وMAC عبارة عن أداة قياسية لتكوين وإعادة تكوين أجهزة MACInstaller.exeإن 

.Windows، وتدخل التغيريات الضرورية يف تسجيل RMAC أو MACهذه األداة جبمع قيم املعلمات جلهاز 

إشعار!
 قيد التشغيل قبل إعادة تكوينه.MAC، من الضروري إيقاف أي عملية Windowsنظًرا لقيام األداة إبدخال تغيريات على تسجيل 

 ضمن املسار التايل:BIS يف وسائط تثبيت MACInstallerميكن العثور على األداة 
\BIS_<version>\AddOns\ACE\MultiMAC\MACInstaller.exe
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وهي جتمع القيم للمعلمات التالية من خالل سلسلة من الشاشات.

الوصفاملعلمةرقم الشاشة

.MACالدليل احمللي حيث جيب تثبيت جهاز جملد الوجهة1

.DMS للخادم حيث جيري تشغيل IPاسم أو عنوان اخلادم2

.DMS وMAC الذي سيتم استخدامه للتواصل بني DMSرقم املنفذ على خادم )DMSاملنفذ (منفذ إىل 2
انظر أدانه ملزيد من التفاصيل.

 األصلية.MAC جلميع أجهزة 1معنّي إىل )MACالرقم (رقم نظام 2
).RMAC املتكررة لتجاوز الفشل (MAC جلميع أجهزة 2معنّي إىل 

 للكمبيوتر حيث جيب أن يتم تشغيل الشريك املتكرر لتجاوز الفشل خلادمIPعنوان  الشريك)MAC جلهاز IPاملثيل (اسم أو عنوان 2
MAC.هذا 

اترك هذا احلقل فارًغا، إذا مل يكن األمر قاباًل للتطبيق.

 على خادم تسجيلMACحدد هذا اخليار إذا كنت تعمل على إعادة تكوين جهاز  (زر تباديل)تكوين فقط2
 الرئيسي.DMSالدخول 

انظر أدانه ملزيد من التفاصيل

 على الكمبيوترMACحدد هذا اخليار إذا كنت تعمل على تثبيت أو إعادة تكوين جهاز  (زر تباديل)حتديث الربانمج2
 الرئيسي.DMS)، وليس على خادم تسجيل الدخول MACاخلاص به (خادم 

انظر أدانه ملزيد من التفاصيل

تتضمن أرقام املنافذ نظام الرتقيم التايل:
 املناظر له اإلشارات من رقم املنفذ نفسه، وهو عادةRMAC وجهاز MAC واحد فقط، يرسل كل جهاز DMSيف نظام غري هرمي، حيث يوجد خادم –

 واحد على حدة.MAC/RMAC التواصل فقط مع زوج DMS. إبمكان خادم 6000
 الثاين على املنفذMAC/RMAC أو زوج MAC، ومن 6001 األول على املنفذ MAC/RMAC أو زوج MAC اإلشارات من DMSيتلقى خادم –

، وغري ذلك.6002

إشعار!
 املتلقي يف األنظمة اهلرميةDMSمنفذ 

 املتلقية يف األنظمة اهلرمية. ملزيد من التفاصيل، راجعDMSخيتلف نظام الرتقيم يف منافذ 

:RMAC األصلية عن MACاهلدف من هذه املعلمة هو متييز أجهزة 
1 األصلية الرقم MACحتمل مجيع أجهزة –
2) الرقم RMAC املتكررة لتجاوز الفشل (MACحتمل مجيع أجهزة –

 جديد مثبت على كمبيوتر آخر.RMAC الرئيسي، وحتديًدا إلعالمه بوجود DMS موجود على خادم MACحدد هذا اخليار لتغيري تكوين جهاز 
.املثيل يف املعلمة RMAC أو اسم املضيف جلهاز IPويف هذه احلالة، أدخل عنوان 

 أو لتغيري تكوينه.RMAC الرئيسي، إمام لتثبيت DMSحدد هذا اخليار على كمبيوتر آخر غري خادم 
.املثيل يف املعلمة MAC املثيل RMAC أو اسم املضيف جلهاز IPويف هذه احلالة، أدخل عنوان 

LACتكوين أجهزة 12.2

AMCإنشاء وحدة التحكم يف الوصول احمللية 
) يف حمرر اجلهاز.MAC) وحدات اتبعة لوحدات التحكم يف الوصول الرئيسية (AMCتعترب وحدات التحكم يف الوصول النمطية (

:AMCإلنشاء 
 من قائمة السياق كائن جديد وحدد MACيف حمرر اجلهاز، انقر بزر املاوس األمين فوق .1

أو
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.انقر فوق الزر .2
 التالية من مربع احلوار الذي يظهر:AMCاخرت أحد أنواع .3

AMC 4W(افرتاضي)  مع أربع واجهات أجهزة قراءةWiegand.لالتصال أبربعة أجهز قراءة كحٍد أقصى 

AMC 4R4 مع أربع واجهات أجهزة قراءةRS485.لالتصال بثمانية أجهز قراءة كحٍد أقصى 

.DevEdit جديد من النوع املختار يف التدرج اهلرمي حملرر اجلهاز، AMCيتم إنشاء إدخال النتيجة: 

AMC2 4Wمطية يف الوصول مع أربعةنحكم تحدة و
.Wiegandأجهزة قراءة 

 كحٍد أقصى لالتصال أبربعة مداخل.Wiegandميكن تكوين أربعة أجهزة قراءة 
تدعم وحدة التحكم مثاين إشارات مداخل ومثاين إشارات خمارج. وإبمكان لوحات

 إشارات مداخل وخمارج إضافية.48التوسيع توفري ما يصل إىل 

AMC2 4R4مطية يف الوصول مع أربعةنحكم تحدة و
.RS485أجهزة قراءة 

 كحٍد أقصى لالتصال بثمانية مداخل.RS485ميكن تكوين مثانية أجهزة قراءة 
تدعم وحدة التحكم مثاين إشارات مداخل ومثاين إشارات خمارج. وإبمكان لوحات

 إشارات مداخل وخمارج إضافية.48التوسيع توفري ما يصل إىل 

AMC2 8I-8O-
EXT

 مع مثاين إشاراتAMCلوحة توسيع جلهاز 
مداخل وخمارج.

ميكن جعل إشارات إضافية متوفرة.
.AMCميكن توصيل حىت ثالث لوحات توسيع جبهاز 

AMC2 16I-16O-
EXT

 مع ست عشرةAMCلوحة توسيع جلهاز 
إشارة مداخل وخمارج.

AMC2 8I-8O-4W لوحة توسيع جلهازWiegand AMC
مع مثاين إشارات مداخل وخمارج.

تنشيط/إلغاء تنشيط وحدات التحكم
 حمدًدا لوحدة التحكم اجلديدة عند إنشائها.مت متكني االتصال ابملضيفيكون اخليار (خانة االختيار) التايل: 

 ووحدات التحكم، حبيث تنتشر يف وحدات التحكم األخرى وبشكل تلقائي بياانت التكوين اليت طرأ عليها تغيري أو توسيع.MACيؤدي ذلك إىل فتح اتصال الشبكة بني 
ميكنك إلغاء تنشيط هذا اخليار حلفظ عرض النطاق الرتددي للشبكة، وابلتايل حتسني األداء، مع إنشاء وحدات حتكم متعددة واألجهزة التابعة هلا (املداخل واألبواب وأجهزة

القراءة ولوحات التوسيع). عندئٍذ توضع عالمة على األجهزة يف حمرر األجهزة بواسطة أيقوانت رمادية.
 احرص على إعادة تنشيط هذا اخليار عند اكتمال تكوين األجهزة. سيسمح ذلك إببقاء وحدات التحكم حمّدثة بشكل مستمر بواسطة أي تغيريات يف التكوين تتم علىمهم:

مستوايت أخرى.

اخللط بني أنواع وحدات التحكم ضمن تثبيت واحد
تكون أنظمة التحكم يف الوصول جمهزًة عادًة بنوع واحد من أنواع وحدات التحكم وأجهزة القراءة.

وقد تؤدي عمليات حتديث الربامج وعمليات التثبيت املتنامية إىل إبراز ضرورة استبدال مكوانت أجهزة موجودة أبخرى جديدة. حىت التكوينات اليت جتمع ما بني متغريات
RS485 (AMC 4R4 ومتغريات (Wiegand (AMC 4W:تكون ممكنة، شرط مراعاة التحذيرات التالية (

 إبرسال "رسالة تلغرافية" حتتوي على رقم الرمز كمقروء.RS485تقوم أجهزة قراءة –
 إبرسال بياانهتا بطريقة تستوجب فك تشفريها مبساعدة تعريف بطاقة التعريف هبدف احملافظة على رقم الرمز بشكله الصحيح.Wiegandتقوم أجهزة قراءة –
إبمكان وحدات التحكم املختلطة أن تعمل فقط يف حال مت بناء رقمي الرمز بطريقة مماثلة.–

AMCمعلمات وإعدادات 12.2.1
 العامةAMCمعلمات 
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AMCتكوين معلمات 

الوصفالقيم احملتملةاملعلمة

مقيد أبحرف أجبدية رقمية:اسم وحدة التحكم
 خانة رقمية16 - 1

يضمن إنشاء املعّرف (افرتاضي) احلصول على أمساء فريدة، ولكن ميكن الكتابة فوق
هذه األمساء بشكل فردي. إذا متت الكتابة فوقها، فإن املستخدم يتحمل مسؤولية

التأكد من أن بطاقات اهلوية هذه فريدة. وحنن ننصح ابلتايل أبن تستخدم اتصاالت
 اسم الشبكة.DHCPالشبكة خبوادم 

أحرف أجبدية رقمية:وصف وحدة التحكم
 خانة رقمية255 - 0

.OPCيظهر هذا النص يف فرع 

 = ملغى تنشيطه (خانة االختيار غري0مت متكني االتصال ابملضيف
حمددة)

 = منّشط (خانة االختيار حمددة)1

القيمة االفرتاضية = نشط
تعرض خانة االختيار اإلعداد احلايل، وميكن استخدامها أيًضا لتغيريه.

ُيشار إىل حالة االتصال ابملضيف بواسطة األيقوانت التالية يف املستكشف:
متغري وحدة التحكم:

نشط
غري نشط

AMC2 4W

AMC2 4R4
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يوفر إلغاء التنشيط وسيلة إلنشاء األجهزة اليت حيب تضمينها يف نظام التحكم يف
الوصول يف اتريخ الحق وحتديد معلماهتا. جيب عدم تنشيط األجهزة، وابلتايل إضافتها

إىل قاعدة بياانت املضيف، حىت يبدأ تشغيلها. ويؤدي ذلك أيًضا إىل تقليل
استفسارات املضيف حول األجهزة.

بعد عملية ترقية الربانمج، توضع مجيع وحدات التحكم يف وضع عدم االتصال (إلغاء
حتديد خانة االختيار) ألسباب أمنية.  وهذا يضمن استمرار عمل التثبيت مع الربانمج

القدمي ، وميكن تشغيل الربانمج اجلديد بشكل تدرجيي.
ميكنك تضمني وحدات حتكم جديدة يف عملية التثبيت بشكل تدرجيي عن طريق

حتديد خاانت االختيار التابعة هلا.

واجهة وحدة التحكم

COMنوع الواجهة

UDP

MAC عرب أحد منافذ AMC حيث يتم االتصال جبهاز COMنوع الواجهة 
COM.

 (= بروتوكول خمطط بياانت املستخدم) حيث يتم االتصالUDPنوع الواجهة 
بواسطة الشبكة. عند حتديد هذا النوع من االتصال، تصبح املعلمات "اسم املضيف"

و"منفذ خاضع للتحكم عن بُعد" قابلة لإلعداد.

.AMC" على 5 رقم "DIP ضبط مفتاح جيب"، UDPمع نوع الواجهة "
" على وضع التشغيل.1عالوًة على ذلك، من املستحسن ضبط املفتاح "

رقمي:PC COMمنفذ 
:COMمع منافذ 

1 - 256
:UDPمع منافذ 

1 - 65535

. ابلنسبة إىلMAC هذا جبهاز AMC حيث يتصل جهاز COMعدد منافذ 
 افرتاضية وتظهر هنا.COMاتصاالت إيثرنت عرب احملوالت، يتم إنشاء منافذ 

 عربهMAC"، أدخل املنفذ الذي سيتلقى جهاز UDPمع نوع الواجهة "
. إذا مل يكن املنفذ معروفًا، فيمكن ترك هذا احلقل فارًغاAMCمعلومات من جهاز 

وسيتم حتديد منفذ متوفر بشكل تلقائي.

رقمي:رقم الناقل
1 - 8

 وحدات8، ميكن تكوين ما يصل إىل AMC-MUXابستخدام حمول الواجهة 
 واحد. ويف مثل هذه احلاالت، أدخل العنوان الفريد لكلCOMحتكم عرب منفذ 

 اخلاص به. DIP كما يوفره مفتاح AMCجهاز 

 نظًرا الستخدام املفاتيح األربعة األوىل فقط للعنونة.5 ميكن جتاهل املفتاح مالحظة:
)0، استخدم اإلعداد االفرتاضي (=UDPابلنسبة إىل اتصاالت 

 جلهازIPاسم الشبكة أو عنوان /اسم املضيفIPعنوان 
AMC

 كنوع املنفذ.UDPيكون مربع اإلدخال هذا قاباًل لإلعداد فقط إذا مت حتديد 



Access Management System ar | تكوين وحدات التحكم 41

Bosch Security Systems دليل الربانمج 2019-08 | 2.0 |

، فيجب عندئِذ توفري اسم الشبكةDHCP بواسطة IPإذا مت ختصيص عناوين 
 بعد عملية إعادة تشغيل حىت يفAMC حبيث ميكن حتديد موقع AMCجلهاز 

.IPحال تغرّي عنوان 
.IP، جيب توفري عنوان DHCPابلنسبة إىل الشبكات من دون 

رقمي:UDPمنفذ 
 - مع تكوين افرتاضي10001 - 1

 كنوع املنفذ.UDPيتم تنشيط مربع اإلدخال هذا فقط إذا مت حتديد 
.MAC الذي سيتلقى رسائل AMCهذا هو منفذ 

معلمات إضافية

. تقع الربامج املتوفرة يف دليلAMCاسم ملف الربانمج الذي جيب حتميله إىل أجبدي رقميالربانمج
BIN يف جهاز MACوميكن حتديدها من قائمة. ويظهر أيًضا كل من ،

الربوتوكول والوصف لتسهيل األمر.
يتم تعيني هذه املعلمة تلقائًيا أثناء حتميل الربامج تلقائًيا، وهذا يتوقف على أجهزة

القراءة املتصلة، ويتم جتاوز املعلمة يف حالة عدم تطابق القارئ/الربانمج.

= ملغى تنشيطه (خانة االختيار غري0مراقبة مورد الطاقة
حمددة)

= منّشط (خانة االختيار حمددة)1

مراقبة فولتية مورد الطاقة.
إذا توقف مورد الطاقة عن العمل، فستظهر عندئٍذ رسالة إعالمية.

) شرطًا أساسًيا لوظيفة املراقبة، حبيثUPSيعترب وجود مورد الطاقة غري املتقطعة (
ميكن إنشاء رسالة.

 = بدون مراقبة 0
 = تنشيط املراقبة1

= ملغى تنشيطه (خانة االختيار غريLAC0بدون حساب 
حمددة)

= منّشط (خانة االختيار حمددة)1

 اليت تعمل مًعا لتوفري حق الوصول إىلAMCحدد خانة االختيار هذه ألجهزة 
 األصلي عدد الوحدات القادمةMACساحات االنتظار، حيث حيتسب جهاز 

واملغادرة.
 غري متصل ابإلنرتنت، فسيتعذر عليهAMC أنه إذا مت حتديد هذا اخليار وكان الحظ

منع الوصول إىل املناطق الشديدة االزدحام، إذ ال يتوفر لديه حق الوصول إىل التعداد
الكامل للكثافة.

هذا حقل إعالمي للقراءة فقط. تعترب "األقسام" وسيلة لتقسيم عملية تثبيت نظام حتكمالقيمة االفرتاضية "عام"القسم
 إبنشائها وصيانتها.BISيف الوصول بني أطراف مستقلة، تقوم إدارة 
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AMCتكوين مداخل 

مت تقسيم مربع احلوار هذا إىل أربعة أجزاء:
قائمة املداخل حسب االسم–
أنواع املداخل–
األحداث اليت ستتم اإلشارة إليها بواسطة املداخل–
أنواع املقاومات املستخدمة مع الوضع التناظري–

معلمات املداخل
 يف اجلدول التايل:AMCيرد وصف معلمات مداخل 

الوصفاسم العمود

 املالئم.AMC-EXT أو AMC) وتسمية 08 إىل 01ترقم املدخل (من االسم

عرض قيمة املقاوم املعينة للمقاوم التسلسلي.املقاوم التسلسلي
"بال" أو "---" = الوضع الرقمي

عرض قيمة املقاوم املعينة للمقاوم املتوازي.املقاوم املتوازي
"بال" أو "---" = الوضع الرقمي

اسم منوذج الوقت احملددمنوذج الوقت

رقم املستند وتسمية الرسائل اليت سيتم إنشاؤهاالرسائل
 = بدون رسائل00
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املغلقة، املفتوحة = إذا مت تنشيط األحداث 01
قصر يف الدائرة الكهربية، انقطاع يف اخلط = إذا مت تنشيط احلدثني 02
 = إذا مت تنشيط خياري األحداث03

.DIP، يظهر اسم إشارة 15ابستخدام منوذج املدخل معنّي

 عند النقر لتحديد مداخل متعددة يف الوقت نفسه. سوف تنطبق أي قيم تقوم بتغيريها على مجيع املداخل احملددة.Shift وCtrlاستخدم املفتاحني 

مناذج الوقت واألحداث
.قصر يف الدائرة الكهربية وانقطاع يف اخلط اخلط ومغلق ومفتوححبسب وضع التشغيل، يتم الكشف عن حاالت األبواب التالية واإلعالم عنها: 

 من إرسال هذه احلاالت كأحداث إىل النظام ككل.AMCحدد خاانت االختيار التابعة هلا لتمكني جهاز 
 مهًما فقطمفتوح من القائمة املنسدلة ابالسم نفسه لتقييد عملية إرسال األحداث إىل األوقات احملددة بواسطة النموذج. على سبيل املثال، قد يكون احلدث منوذج وقتحدد 

خارج أوقات العمل العادية.

نوع املدخل
.)4الوضع التناظري (احلالة  أو الوضع التناظريميكن تشغيل املقاومات يف 

.مغلق ومفتوح: يتم الكشف عن حالتني فقط من حاالت الباب الوضع الرقميالوضع االفرتاضي هو 
بشكل تلقائي. يف الدائرة الكهربيةقصر  وانقطاع يف اخلطيف الوضع التناظري، يتم الكشف عن حالتني من حاالت الباب 

RP : (RS + RP) واملتوازية (RSجمموع قيم املقاومات التسلسلية (الباب مفتوح

RSيساوي قيم املقاومات التسلسلية: الباب مغلق

) اليت تقرتب من الالهناية.RP) واملتوازية (RSجمموع قيم املقاومات التسلسلية (قصر الدارة

) اليت تساوي صفر.RP) واملتوازية (RSجمموع قيم املقاومات التسلسلية (قصر الدارة

املقاومات
 االفرتاضي.الوضع الرقمييتم تعيني املقاومات إىل "بال" أو "---" يف 

، ميكن تعيني قيم املقاومات التسلسلية واملتوازية من خالل حتديد األزرار التبادلية التابعة هلا.الوضع التناظرييف 
 أوم)100 (يف 1K ،1K2 ،1K5 ،1K8 ،2K2 ،2K7 ،3K3 ،3K9 ،4K7 ،5K6 ،6K8 ،8K2بال، 

حبسب قيمة املقاوم احملددة، وحدها النطاقات املقيدة تتوفر للمقاوم املناظر.
ُتظهر اجلداول التالية يف األعمدة اليمىن القيم احملددة، ُتظهر يف األعمدة اليسرى النطاقات املتوفرة للمقاوم اآلخر.

النطاقمتوازيالنطاقتسلسلي

8K2 إىل 1K"بال" أو "---"8K2 إىل 1K"بال" أو "---"

1K1K 2 إىلK21K1K 1 إىلK8

1K21K 2 إىلK71K21K 2 إىلK7

1K51K 3 إىلK91K51K 3 إىلK3

1K81K 6 إىلK81K81K 3 إىلK9

2K21K2 8 إىلK22K21K 4 إىلK7

2K71K2 8 إىلK22K71K2 5 إىلK6

3K31K5 8 إىلK23K31K5 6 إىلK8

3K91K8 8 إىلK23K91K5 8 إىلK2

4K72K2 8 إىلK24K71K8 8 إىلK2

5K62K7 8 إىلK25K61K8 8 إىلK2

6K83K3 8 إىلK26K81K8 8 إىلK2
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8K23K9 8 إىلK28K22K2 8 إىلK2

 - نظرة عامةAMCتكوين خمارج 
، وحتتوي على ثالث مناطق رئيسية.AMC-EXT أو AMCتوفر صفحة مربع احلوار هذا تكوين كل خمرج على 

مربع قائمة مع نظرة عامة على املعلمة املعينة لكل خمرج–
خيارات التكوين للمخارج احملددة يف القائمة–
تعريف شروط تنشيط املخارج–

 يف اجلدولAMCحتديد خمارج 
 عند النقر لتحديد عدة أسطر، إذا لزم األمر. ستؤثر التغيريات اليت يتمShift وCtrlلتكوين مالمسات املخارج، حدد أواًل السطر املناظر يف اجلدول العلوي. استخدم املفتاحني 

إدخاهلا يف اجلزء السفلي من النافذة فقط على النافذة اليت حتددها.

". وال ميكن إجراء املزيدمستخدم بواسطة مدخل!ابلنسبة إىل األسطر اليت مت تعيني خمارجها بواسطة منوذج ابب، أو مكان آخر، فهي ستظهر بلون رمادي فاتح مع املعلومات "
من عمليات التكوين هلذه املخارج.

تظهر األسطر اليت حتددها بلون رمادي داكن.



Access Management System ar | تكوين وحدات التحكم 45

Bosch Security Systems دليل الربانمج 2019-08 | 2.0 |

AMCمعلمات خمارج 

الوصفاسم العمود

 املناظرAMC-EXT أو AMCالرتقيم احلايل للمخارج عند املخرج
AMC_IO08 وAMC مع 08 إىل 01
AMC_IO16 مع 16 إىل 01

اإلشارة إىل نوع اإلجراء احملددنوع اإلجراء
 = متابعة احلالة1
 = تشغيل2
 = التناوب3

"1 = دائًما، إذا مل تظهر الرسالة املعاكسة] - فقط مع نوع اإلجراء "0؛ 9999 - 1طول مدة اإلشارة ابلثواين [املدة القصوى

"2" و"1] - فقط مع نوعي اإلجراء "9999 - 0التأخري ابلثواين حىت إعطاء اإلشارة [التأخري

"2املدة ابلثواين حىت إعطاء اإلشارة - فقط مع نوع اإلجراء "املدة

تنشيط النبض - وإال، ستعطى اإلشارة بشكل متواصلالنبض

طول النبضاملدة

عدد النبضات ابلثانيةالعدد

اسم منوذج الوقت احملددمنوذج الوقت

عالمة لنشاط الرسالةالرسائل
 = بدون رسائل00
 = يتم اإلعالم عن األحداث03

.DOP، يظهر اسم إشارة 15ابستخدام منوذج املدخل معنّي

املخارج: األحداث، اإلجراء، النبض
. ويؤدي حتديد إدخال قائمة إىلالنبض واإلجراء واألحداثيتم إنشاء مجيع اإلدخاالت من القائمة أعاله ابستخدام خاانت االختيار وحقول اإلدخال يف نواحي مربع احلوار 

اإلشارة إىل اإلعدادات املناظرة يف هذه النواحي. وينطبق ذلك أيًضا على اختيارات متعددة إلدخاالت القائمة، شريطة أن تكون مجيع معلمات املخارج احملددة متساوية. ويتم
اعتماد التغيريات يف إعدادات املعلمات جلميع اإلدخاالت احملددة يف القائمة.

 إذا كان جيب إرسال رسالة للمخرج احملدد. إذا كان جيب إرسال هذه الرسائل خالل فرتات حمددة فقط، على سبيل املثال، خالل الليل أوإنشاء أحداثحدد خانة االختيار 
 مالئم.منوذج وقتعطلة هناية األسبوع، فعليك عندئٍذ تعيني 

ميكن تعيني املعلمات التالية ألنواع اإلجراءات الفردية:

عدد النبضاتعرض النبضالنبض/متكنياملدةالتأخرياملدة القصوىنوع اإلجراء

 = دائًما0متابعة احلالة
1 - 9999

بال9999 - 1نعمال9999 - 0
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9999 - 99990 - 0الالتشغيل
إذا كان النبض 

 ممّكنغري

نعم
تعطيل الفرتة

1 - 99991 - 9999

ال9999 - 1نعمالالالالتناوب

AMCبياانت خمارج 
 على:املخارجحيتوي اجلزء السفلي من مربع حوار 

 املتوفرة للمخارج احملددة.احلاالتمربع قائمة مع –
جدول يتضمن املخارج واحلاالت املكّونة لتشغيلها.–

تكوين احلاالت لتشغيل املخارج
ميكنك تكوين املخارج احملددة أعاله حبيث يتم تشغيلها بواسطة حاالت فردية أو جمموعات منطقية من احلاالت.

حدد خمرًجا أو أكثر من مربع القائمة العلوي.–
.احلالةحدد حالة من قائمة –
. سيكون يف وضع التنشيط إىل جانب الزر يف حال وجود عدة أجهزة أو عمليات تثبيت حلالة حمددة ميكنها إرسال هذه احلالة فإن الزر –

، املدخل األول) والتثبيت (على سبيلAMC (أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق احلالة) إلنشاء مدخل لكل خمرج حمدد حلالته مع اجلهاز األول (على سبيل املثال، انقر فوق 
املثال، اإلشارة األوىل، الباب األول). 

). AMC لكل جهاز مثبت (على سبيل املثال، مجيع مداخل OR، تُنقل احلالة احملددة إىل القائمة ويتم إنشاؤها مع االختصار عندما تنقر فوق 
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 واحد.ORميكن تعيني عدة حاالت إىل اختصار –

 ممكنة هي أيًضا:ANDاالختصارات مع 
جيب أن تكون احلالة معينة هي أيًضا وُيضاف إليها شرط آخر عن طريق حتديده يف عمود اختياري.–
.بعد ذلك، يتم حتديد حالة أخرى وتوصيلها ابحلالة املعّلمة عن طريق النقر فوق –

إشعار!
 إىل كل خمرج.OR اختصار 128ميكن تعيني 

.واحد ANDلكل شرط معني، ميكن إنشاء اختصار 

بعد تعيني حالة إىل جهاز أو تثبيت، ميكن أيًضا تعيينها إىل مجيع األجهزة وعمليات التثبيت األخرى.
حدد املدخل املعنّي يف عمود اختياري.–

.يتم إنشاء هذه احلالة جلميع األجهزة وعمليات التثبيت املوجود عن طريق النقر فوق –

تعديل معلمات املخارج
ميكن تغيري إدخاالت القائمة

مع وجود عدة أجهزة أو عمليات تثبيت قد تتطابق معها احلالة املعينة، يتم دائًما تعيني األجهزة وعمليات التثبيت األوىل من هذا النوع.
Param12). حيتوي العمودان AMC) تظهر األجهزة (على سبيل املثال، مدخل AND (مع االختصارات Param21 وParam11يف العمودين 

 على عمليات تثبيت خاصة (على سبيل املثال، إشارة املدخل، ابب، قارئ).Param22و
يف حال وجود عدة أجهزة (على سبيل املثال، لوحات اإلدخال/اإلخراج) أو عدة عمليات تثبيت (على سبيل املثال، إشارات متعددة، أجهزة قراءة)، يتغري مؤشر املاوس أثناء

التأشري إىل هذا العمود.

يؤدي النقر املزدوج فوق إدخال العمود إىل إضافة زر يؤدي إىل ظهور قائمة منسدلة تتضمن إدخاالت صاحلة للمعلمة.

:Param22 وParam12 إىل حتديث اإلدخاالت يف العمودين Param21 وParam11يؤدي تغيري اإلدخاالت يف العمودين 
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إشعار!
.Param22 وParam21 وParam12 وParam11هذا األمر ممكن فقط ابلنسبة إىل األعمدة 

يف حال عدم وجود أي خيارات أخرى (على سبيل املثال، بسبب تكوين مدخل واحد فقط)، ال يتغري مؤشر املاوس وتظهر مجيع احلقول ابللون الرمادي. إذا مت النقر بشكل
مزدوج على هذا اإلدخال، فسيتم تفسري ذلك على أنه أمر حذف، ويظهر مربع الرسالة للتأكد من عملية احلذف.

حذف احلاالت اليت تتسبب يف تشغيل املخارج
' (أو النقر نقًرا مزدوًجا فوق إدخال القائمة). سيظهر مربع رسالة ملطالبتك بتأكيد احلذف.< 'ميكن إزالة التعيينات احملددة عن طريق النقر فوق 

إذا مت إقران حاالت متعددة مبخرج، فيمكن عندئٍذ حذفها كلها مًعا كما يلي:
.' <<) مث انقر فوق الزر 'Op1حدد إدخال القائمة األول (اإلدخال الذي ليس لديه أي إدخال يف العمود –
أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق اإلدخال األول.–

تظهر انفذة منبثقة. ميكنك أتكيد عملية احلذف أو إيقافها قبل اكتماهلا.–
).ال)، أو اإلدخال احملدد فقط (أجب نعمإذا أكدت عملية احلذف، فستظهر انفذة منبثقة اثنية تسألك إن كنت تريد حذف مجيع اإلدخاالت املقرتنة (أجب –

، الذي يكون، انقر فوي أي مكان يف السطر مث انقر فوق زر "عالمة الطرح" Op2 يف العمود ANDحلذف حاالت إضافية تعّرف احلالة األوىل بواسطة عامل التشغيل 
 معّرفة يف ذلك السطر.ANDنشطًا فقط يف حال وجود حالة 

وصف احلالة
يوفر اجلدول التايل نظرة عامة على مجيع احلاالت القابلة للتحديد ورقم نوعها ووصفها.

 على هذه املعلمات أيًضا - ُيشار إليها ابلتمرير إىل اليسار على القائمة.احلالةحيتوي حقل القائمة 

الوصفالنوعاحلالة

مدخل يدوي1املدخل منّشط

مدخل يدوي2مدخل عادي

مدخل حملي مع تكوين مبقاومة3التالعب بقصر دائرة املدخل

مدخل حملي مع تكوين مبقاومة4إدخال التالعب ابلفتح

تنشيط مدخل حملي بواسطة منوذج الوقت5متكني املدخل

إلغاء تنشيط مدخل حملي بواسطة منوذج الوقت6تعطيل املدخل

خمرج حملي، وليس املخرج احلايل7تعيني املخرج

مدخل حملي، وليس املدخل احلايل8إعادة تعيني املخرج

 املدخل، رقم الباب9GIDالباب مفتوح

 املدخل، رقم الباب10GIDالباب مغلق

)9 املدخل، رقم الباب، حيل مكان "الباب مفتوح" (11GIDفتح الباب بشكل غري مصرح به

 املدخل، رقم الباب12GIDمت ترك الباب مفتوًحا

عنوان القارئ13القارئ يُظهر منح صالحية الوصول

عنوان القارئ14القارئ يُظهر رفض الوصول

منوذج الوقت املكّون15منوذج الوقت نشط

عنوان القارئ16تالعب ابلقارئ
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---AMC17تالعب بـ 

---18تالعب بلوحة اإلدخال/اإلخراج

 الذي يعمل بطاقة البطارية فقطAMCجلهاز 19انقطاع الطاقة

 الذي يعمل بطاقة البطارية فقطAMCجلهاز 20جودة الطاقة

---21اتصال املضيف جيد

---22اتصال املضيف معّطل

(تتوقف التفاصيل على إصدار الربانمج احلايل)23رسائل القارئ

(تتوقف التفاصيل على إصدار الربانمج احلايل)LAC24رسائل 

تكوين املخارج
إىل جانب تعيني اإلشارات مع مناذج األبواب أو مع التعيني الفردي، ميكن تعريف الشروط للمخارج اليت مل يتم ختصيصها بعد. إذا حدثت هذه الشروط، فسيتم تنشيط املخرج

وفًقا للمعلمة احملددة.
جيب أن تقرر ما الذي سيتم تشغيله عرب املخرج. بشكل مغاير لإلشارات اليت ميكن تعيينها لنموذج ابب حمدد، وأبوابه، وأجهزة القراءة التابعة له، يف هذه احلالة ميكن تطبيق

.AMCإشارات كل األجهزة واألدوات املركبة املوصولة جبهاز 
،فتح الباب بشكل غري مصرح به والتالعب بقصر دائرة املدخل جيب تشغيلها بواسطة إشارات املداخل UGMمثاًل، يف حال وجود إشارة ضوئية، أو صوتية أو رسالة إىل 
يتم تعيني هذا املدخل أو املداخل إىل خمرج الوجهة املناظر.

مثال يبنّي مالمس واحد مت حتديده يف كل حالة:

مثال يبني كل املالمسات:

مثال يبني املالمسات احملددة:
 أو إزالة املالمسات غري املطلوبة بعد تعيني كل املالمسات:يتم إنشاء إدخال واحد لكل مالمس ابلنقر فوق 

 يف الوقت نفسه، إذا احتجت أيًضا إىل إشارة صوتية ابإلضافة إىلUGMميكن تثبيت الظروف نفسها على عدة خمارج إذا تطلب األمر، على سبيل املثال، إرسال رسالة إىل 
إشارة بصرية:
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:12/22 و11/21قائمة بكافة احلاالت املوجودة مع القيم االفرتاضية للمعلمة 
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حتديد اإلشارات يف تبويب احملطات الطرفية
. حاملا يتم إنشاء املداخل، ُيشار إىل تعيينات اإلشارات حبسب منوذج الباب احملدد.AMC-EXT أو AMC تعيني املالمسات على جهاز احملطات الطرفيةيسرد تبويب 

 اخلاص بوحدة التحكم أو لوحات التوسيع. عمليات التحرير ممكنة فقط يف تبويب احملطات الطرفية لصفحة املدخل. هلذااحملطات الطرفيةال ميكنك إجراء تعديالت يف تبويب 
السبب يتم عرض إعدادات احملطات الطرفية على خلفية رمادية. تشري املداخل اليت يتم عرضها ابللون األمحر إىل تكوينات إشارات املخارج ذات الصلة.
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تكوين املداخل13
املداخل - مقدمة13.1

مبجمله إىل آلية التحكم يف الوصول عند نقطة دخول: املدخليدل مصطلح 
تشمل عناصر املدخل:

4 و1أجهزة قراءة الوصول - بني –
بعض أشكال احلواجز، على سبيل املثال ابب، أو حاجز دوار، أو شَرك أو حاجز ذو ذراع.–
إجراء الوصول كما مت تعريفه بواسطة التسلسالت املعّرفة مسبًقا لإلشارات اإللكرتونية اليت متر بني عناصر األجهزة.–

عبارة عن قالب لنوع معني من املداخل. فهو يصف عناصر الباب املوجودة (عدد أجهزة القراءة ونوعها، ونوع الباب أو احلاجز إخل.)، ويفرض عملية حمددة منوذج البابإن 
للتحكم يف الوصول مع تسلسل من اإلشارات املعّرفة مسبًقا.

ُتسّهل مناذج األبواب إىل حد كبري تكوين نظام التحكم يف الوصول.

ابب بسيط أو مشرتك1منوذج الباب 

حاجز دوار قابل للعكس للدخول واخلروج3منوذج الباب 

مدخل أو خمرج ساحة االنتظار5منوذج الباب 

أجهزة القراءة على اجلهة الداخلية/اخلارجية للوقت واحلضور6منوذج الباب 

التحكم ابملصعد7منوذج الباب 

حاجز بذراع وبوابة منزلقة للمركبات9منوذج الباب 

IDSابب بسيط مع تفعيل/تعطيل 10منوذج الباب 

 وحقوق وصول خاصةIDSابب بسيط مع تفعيل/تعطيل 14منوذج الباب 

إشارات مدخل وخمرج مستقلة15منوذج الباب 

 خياًرا ألجهزة قراءة بطاقات إضافية على اجلهة الداخلية أو اخلارجية.10 و9، 5، 3، 1تتضمن مناذج األبواب –
 (املصعد) مع منوذج ابب آخر.07 (ساحة االنتظار) أو 05ال ميكن مشاركة وحدة التحكم يف الوصول احمللية املستخدمة ضمن منوذج الباب –
عندما يتم تكوين مدخل مع منوذج ابب وحفظه، سيتعذر تبديل منوذج الباب آبخر. ويف حال تطلب األمر منوذج ابب آخر فيجب حذف املدخل وإعادة تكوينه من–

البداية.
) مع امليزات التالية:r، وc، وb، وaتتضمن بعض مناذج األبواب متغريات (

a أجهزة القراءة على اجلهة اخلارجيةوأجهزة القراءة على اجلهة الداخلية

bوزر يعمل ابلضغط على اجلهة اخلارجية قارئ على اجلهة الداخلية

c قارئ على اجلهة اخلارجية (وليس االثنني مًعا - مما جيعله املتغري أوقارئ على اجلهة الداخلية a( 

r على سبيل املثال يف حالة اإلخالء. ال يوجد حاجز فعلي مثبت يفنقطة التجمع فقط). قارئ واحد لغرض واحد وهو تسجيل األشخاص يف 1(منوذج الباب ،
منوذج الباب هذا.

و) أجهزة قراءة على اجلهة الداخلية a نشطًا فقط عندما يتم إدخال كافة القيم اإللزامية. على سبيل املثال، تتطلب مناذج األبواب ذات املتغري (موافقُيصبح زر إكمال التكوين 
أجهزة قراءة على اجلهة اخلارجية. ولن يكون ابإلمكان حفظ اإلدخاالت إال عندما يتم حتديد نوع القارئني.

إنشاء مداخل13.2
سيتم ختصيص قائمة أجهزة القراءة املعروضة للتحديد منها حبيث تتناسب مع نوع وحدة التحكم اليت حددهتا.

 فقط، مع لوحة مفاتيح أو بدوهنا.Wiegandأجهزة قراءة  تتوفر AMC 4Wابلنسبة إىل أنواع –
، تتوفر أجهزة القراءة املبينة يف اجلدول التايل. ال متزج الربوتوكوالت يف وحدة التحكم نفسها.AMC 4R4ابلنسبة إىل أجهزة –

HIDبروتوكول I-BPRبروتوكول BPRبروتوكول Wiegandبروتوكول اسم القارئ

WIE1X



Access Management System ar | تكوين املداخل 53

Bosch Security Systems دليل الربانمج 2019-08 | 2.0 |

WIE1K(لوحة مفاتيح) X

BPR MFX

BPR MFXلوحة مفاتيح 

BPR LEX

BPR LEXلوحة مفاتيح 

BPR HIX

BPR HIXلوحة مفاتيح 

TA40 LEX

TB30 LEX

TB15 HI1X

INTUS 1600X

I-BPRX

I-BPR K(لوحة مفاتيح) X

DT 7020X

OSDPX

OSDP K(لوحة مفاتيح) X

OSDP KD(لوحة مفاتيح+شاشة) X

HADPX

HADP K(لوحة مفاتيح) X

HADP KD(لوحة مفاتيح+شاشة) X

RKL 55 + لوحة مفاتيح) LCD(X

RK40(لوحة مفاتيح) X

R40X

R30X

R15X

 يظهر مربع احلوار كما يلي:OSDPقارئ يف حالة 
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:OSDPتتوفر األنواع التالية من أجهزة قراءة 

OSDP قارئOSDPالقياسي 

 مع لوحة مفاتيحOSDPقارئ OSDPلوحة مفاتيح 

 مع لوحة مفاتيح وشاشةOSDPقارئ OSDPلوحة مفاتيح+شاشة 

 التالية:OSDPمت اختبار أجهزة قراءة 

OSDPv1وضع غري آمن - LECTUS duo 3000 C - MIFARE classic
LECTUS duo 3000 CK - MIFARE classic

LECTUS duo 3000 E - MIFARE Desfire EV1
LECTUS duo 3000 EK - MIFARE Desfire EV1

OSDPv2وضع غري آمن وآمن - LECTUS secure 2000 RO
LECTUS secure 4000 RO
LECTUS secure 5000 RO

إشعار!
OSDPحتذيرات حول 

 نفسه.OSDP على انقل LECTUS secure وLECTUS duoال متزج بني عائالت املنتجات، مثاًل 
. حتقق من إجراء عملية نسخ احتياطي للنظام بشكل صحيح.OSDPيتم إنشاء مفتاح خاص ابلعميل واستخدامه لتشفري بياانت اإلرسال إىل قارئ 

احتفظ ابملفاتيح يف مكان آمن. ال ميكن اسرتداد املفاتيح املفقودة؛ ميكن إعادة تعيني القارئ إىل إعدادات املصنع االفرتاضية فقط.
 نفسه.OSDPألسباب تتعلق ابألمان ال متزج بني األوضاع املشفرة وغري املشفرة على انقل 
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الوصفالقيم احملتملةاملعلمة

ينشئ مربع احلوار امسًا فريًدا للمدخل، ولكن ميكن الكتابة فوق ذلك االسم من ِقبل حرفًا16 و1أجبدي رقمي، بني اسم املدخل
شّغل الذي يقوم بتكوين املدخل، إذا رغب يف ذلك.

ُ
امل

نص وصفي اختياري لعرضه يف النظام. حرفًا255 إىل 0أجبدي رقمي، من وصف املدخل

أي منطقة حمددة املوقع
(بال ساحات انتظار)

املنطقة املسماة (كما هو حمدد يف النظام) هي املنطقة اليت يتواجد فيها القارئ.
ُتستخدم هذه املعلومات ملراقبة تسلسل الوصول: إذا حاول شخص استخدام هذا

القارئ، ولكن املوقع احلايل لذلك الشخص (حسب تعقبه من ِقبل النظام) خمتلف عن
موقع القارئ، عندئذ يرفض القارئ منح حق الوصول لذلك الشخص.

أي منطقة حمددة الوجهة
(بال ساحات انتظار)

املنطقة املسماة، كما هو حمدد يف النظام، هي املنطقة اليت يسمح القارئ ابلوصول
إليها.

ُتستخدم هذه املعلومات ملراقبة تسلسل الوصول: إذا استخدم شخص هذا القارئ
.الوجهةفسيتم حتديث موقع الشخص إىل قيمة 

الوقت الذي تنتظر خالله وحدة التحكم يف الوصول قراًرا من نظام التحكم يفعدد من أعشار الثانيةوقت انتظار قرار الوصول اخلارجي
الوصول، قبل أن تتخذ قرارها اخلاص.

.عامالقسم احملدد الذي ينتمي إليه القارئ. القسم االفرتاضي هو حقل للقراءة فقطالقسم

جهاز إنذار االختباء
 فقط)14 و10(لنماذج املداخل 

الفرتة الزمنية اليت ميكن أن يكون خالهلا فاتح الباب نشطًا بدون إطالق اإلنذار.9999 - 100
هذه معلمة للقارئ، يتم تعيينها مث إرساهلا إىل أجهزة القراءة.

) من الثانية.1/10واحدة قياس هذه املعلمة هي عشر واحد (

منطقة التفعيل
 فقط)14(لنموذج املدخل 

 مًعا عن طريق تنشيط أجهزة قراءة املنطقة.IDSسيتم تنشيط املداخل التابعة جملموعة Z إىل Aحرف واحد: من 

فحوصات مدخل/خمرج إضافية13.3
 ).ANPRإبمكان فحوصات املدخل/املخرج اإلضافية، على سبيل املثال، املساعدة يف تعريف الزائر استناًدا إىل التعّرف التلقائي على لوحة الرقم (

:AMC) بواسطة مالمس مدخل/خمرج يف 1 على مدخل واحد (AMCحيصل جهاز 



56 ar | تكوين املداخل Access Management System

2019-08 | 2.0 | دليل الربانمج Bosch Security Systems

فحص مدخل/خمرج إضايف مصّرح به للزائر–
 الوصول يف حال وجود إشارة "غري مصّرح به".AMCمينع جهاز 

 غري مصّرح بهANPR: 0اإلشارة =  مصّرح بهANPR:1اإلشارة = حالة البطاقة

حدث رقم مركبة غري صاحلالوصولالبطاقة املصّرح هبا

غري مصّرح به - قائمة سوداءغري مصّرح به - قائمة سوداءالبطاقة على القائمة احملظورة

غري مصّرح به - انتهاء الصالحيةغري مصّرح به - انتهاء الصالحيةالبطاقة منتهية الصالحية

غري مصّرح بهغري مصّرح بهالبطاقة غري مصّرح هبا هلذا القارئ

من املمكن فتح احلاجز يدوايً حىت يف حال عدم التعّرف على الزائر.
.AMCهلذه الوظيفة يتم وصل مفتاح مبالمسات مدخل وخمرج جهاز 

 قبل إمتام حتليل إشارة املدخل.فحص إضايف نشط بتعيني إشارة خمرج AMCيقوم جهاز 
شّغل يف 

ُ
 (للمسح الضوئي).ANPR (للتقارير) ويف نظام BISيف حال تسجيل زائر جديد، جيب إدخال معلومات لوحة الرتخيص من ِقبل امل

 على املركبة املسجلة من قاعدة بياانته.ANPRسوف يتعّرف 

AMCتكوين احملطات الطرفية يف 13.4
.AMC يف احملطات الطرفيةيطابق هذا التبويب مبحتوايته وبنيته تبويب 
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 إىل فتح مربعي حتريرإشارة املدخل أو إشارة املخرجمع ذلك، من املمكن هنا إجراء تغيريات يف تعيني اإلشارات لنموذج املدخل احملدد. يؤدي النقر املزدوج ضمن األعمدة 
وسرد.

وبشكل مشابه من املمكن إنشاء إشارات إضافية للمدخل ذي الصلة. ويؤدي النقر املزدوج يف أي سطر فارغ إىل ظهور مربع التحرير والسرد املناسب:

تكون تعيينات اإلشارات غري املناسبة للمدخل الذي تقوم بتحريره للقراءة فقط، مع خلفية رمادية اللون. وميكن حترير هذه التعيينات فقط عنما يكون املدخل املوافق حمدًدا.
.AMC يف جهاز خمارجيتم إعطاء خلفية رمادية مشاهبة ولون أمامي ابهت لتلك املخارج اليت مت تعيني معلماهتا يف التبويب 

إشعار!
%، وابلتايل من املمكن حتديد إشارات لن تعمل يف الواقع احلقيقي. إذا قمت إبضافة أو إزالة إشارات يف تبويب100مربعات التحرير والسرد ليست حساسة للسياق بنسبة 

، فاختربها كي تتأكد من توافقها فعلًيا ومنطقًيا مع املدخل.احملطات الطرفية

تعيني احملطات الطرفية
 أسطر منفصلة. ويتم تعليم اإلشارات غري8 على 8 واليت يبلغ عددها AMC مجيع اإلشارات جلهاز وحدة مرور طرفية وكل مدخل يسرد التبويب AMCلكل جهاز 

املستخدمة ابللون األبيض، واملستخدمة منها ابللون األزرق.
تتضمن القائمة البنية التالية:

)3 إىل 1) أو لوحة توسيع املداخل/املخارج (0 وهو (AMC يف Wiegand: ترقيم توسيع اللوحة–
).16 إىل 09 (من Wiegand) أو لوحة توسيع 08 حىت 01 (من AMC: عدد املالمسات املوجودة يف احملطة الطرفية–
: اسم املدخلاملدخل–
: اسم إشارة املخرجإشارة املخرج–
: اسم املدخلاملدخل–
: اسم إشارة املدخلإشارة املدخل–
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–

تغيري تعيني اإلشارات
يتم عرض تعيينات اإلشارات املنفصلة فقط (للقراءة فقط) على عالمات تبويب احملطات الطرفية التابعة لوحدات التحكم. ومع ذلك، املمكن تغيري أو إعادة وضع إشارات املداخل

احملددة على عالمات تبويب احملطات الطرفية للمداخل ذات الصلة.
 إىل تنشيط قائمة منسدلة، حبيث ميكن حتديد قيمة خمتلفة كإشارة لنموذج املدخل. إذا إشارة املدخل أو إشارة املخرجيؤدي النقر املزدوج فوق اإلدخال املطلوب تغيريه يف عمود

، يتم حترير اإلشارة وابلتايل ميكن استخدامها ملداخل أخرى. غري معينةحددت
وابلتايل، ال ميكنك تغيري اإلشارات فقط، بل ميكنك أيًضا تعيني اإلشارات إىل مالمسات أخرى لتحسني استخدام الفولتية املتوفرة.  ميكن يف وقت الحق استخدام أي مالمسات

حرة أو مت حتريرها إلشارات جديدة أو كوضعيات جديدة لإلشارات املوجودة.

إشعار!
IDSمبدئًيا ميكن حتديد كافة إشارات املداخل واملخارج حبرية، ولكن قد ال تكون كل التحديدات مفيدة لكل مناذج األبواب. على سبيل املثال، من غري املفيد تعيني إشارات 

. ملزيد من التفاصيل راجع اجلدول املوجود يف قسم "تعيني اإلشارات إىل مناذج األبواب".IDS) ال يدعم 03 أو 01إىل منوذج ابب (مثل 

تعيني اإلشارات إىل مناذج األبواب
لتجنب حتديد املعلمات بشكل غري صحيح يف القوائم املنسدلة اخلاصة بتعيني اإلشارات إىل مناذج األبواب، تقدم تلك القوائم اإلشارات املتوافقة مع منوذج الباب احملدد فقط.

جدول إشارات املداخل

الوصفإشارات املداخل

مستشعر الباب

زر لفتح الباب.زر طلب اخلروج

ُتستخدم للرسائل، فقط. وال يوجد وظيفة حتكم.مستشعر املزالج

ُتستخدم لقفل الباب املقابل يف املمرات مؤقًتا. ولكن ميكن استخدامها أيًضا للقفل الدائم.املدخل مقفل

إشارة ختريب من وحدة حتكم خارجية.ختريب

احلاجز الدوار مغلق.حاجز دوار يف وضع السكون

مت استكمال املمر بنجاح. وهذه عبارة عن نبضة من وحدة حتكم خارجية.مت استكمال املمر

IDSسيتم التعيني من ِقبل : جاهز للتفعيلIDS إذا كانت كافة أجهزة الكشف يف وضع السكون وميكن تفعيل ،IDS.

IDSُمفّعل :IDS.ُمفّعل 

IDSزر لتفعيل : زر طلب التفعيلIDS.
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 أي رسالةAMC. ال يُرسل جهاز AMCسيتم استخدامه يف حال أدى ترتيب معني لباب املمر إىل فتح الباب دون تدخل جهاز متكني الفتح احمللي
تتعلق ابالقتحام ولكن رسالة "الباب احمللي مفتوح".

يتم تعيني اإلشارة، إذا قبل نظام خارجي الوصولمت قبول قرار الوصول اخلارجي

يتم تعيني اإلشارة، إذا قبل نظام خارجي الوصولمت رفض قرار الوصول اخلارجي

جدول إشارات املخارج

الوصفإشارات املخارج

فاتح الباب

قفل اجلانب اآلخر من الشَرك يتم إرسال هذه اإلشارة عندما يُفتح الباب.املمر: قفل يف االجتاه املعاكس

 إبنشاء رسالة تتعلق ابالقتحام.IDS. يتم تعيينه طاملا كان الباب مفتوًحا، ولتجنب ذلك يقوم IDS... إىل إبطال اإلنذار

مصباح مؤشر - سيتم التحكم به طاملا كان الباب مفتوًحا.مؤشر أخضر

نبضة من ثالث ثوانٍ إذا بقي الباب مفتوًحا ملدة طويلة.ترك الباب مفتوًحا لفرتة طويلة جًدا

سيتم تنشيط الكامريا عند بداية املمر.تنشيط الكامريا

فتح اجلهة الداخلية للحاجز الدوار

فتح اجلهة اخلارجية للحاجز الدوار

إشارة إللغاء قفل الباب لفرتة مطولة.الباب مفتوح بشكل دائم

IDSإشارة لتفعيل : تفعيلIDS. 

IDSإشارة لتعطيل : تعطيلIDS.

جيب تعيني إشارة لتنشيط نظام الوصول اخلارجيمت تنشيط قرار الوصول اخلارجي

تعيني جدول مناذج األبواب إىل إشارات املداخل واملخارج
يسرد اجلدول التايل التعيينات املفيدة لإلشارات ومناذج األبواب.

إشارات املخارجإشارات املداخلالوصفمنوذج الباب

ابب بسيط مع قارئ للدخول01
واخلروج

أجهزة قراءة الوقت واحلضور
قرار الوصول اخلارجي متوفر

- مستشعر الباب
- زر "طلب اخلروج"

- مستشعر املزالج
- املدخل مقفل

- ختريب
- متكني الفتح احمللي

- مت قبول قرار الوصول اخلارجي
- مت رفض قرار الوصول اخلارجي

- فاتح الباب
- املمر: قفل يف االجتاه املعاكس

- إبطال اإلنذار
- مؤشر أخضر

- تنشيط الكامريا
- ترك الباب مفتوًحا لفرتة طويلة جًدا

- مت تنشيط قرار الوصول اخلارجي

حاجز دوار مع قارئ للدخول03
واخلروج

أجهزة قراءة الوقت واحلضور
قرار الوصول اخلارجي متوفر

حاجز دوار يف وضع السكون
- زر "طلب اخلروج"

- املدخل مقفل
- ختريب

- مت قبول قرار الوصول اخلارجي
- مت رفض قرار الوصول اخلارجي

- املمر: قفل يف االجتاه املعاكس
- فتح اجلهة الداخلية للحاجز الدوار
- فتح اجلهة اخلارجية للحاجز الدوار

- إبطال اإلنذار
- تنشيط الكامريا

- ترك الباب مفتوًحا لفرتة طويلة جًدا
- مت تنشيط قرار الوصول اخلارجي

24مدخل أو خمرج ساحة االنتظار - 05
منطقة انتظار كحد أقصى

أجهزة قراءة الوقت واحلضور

- مستشعر الباب
- زر "طلب اخلروج"

- املدخل مقفل

- فاتح الباب
- إبطال اإلنذار
- مؤشر أخضر
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- مت استكمال املمرقرار الوصول اخلارجي متوفر
- مت قبول قرار الوصول اخلارجي
- مت رفض قرار الوصول اخلارجي

- ترك الباب مفتوًحا لفرتة طويلة جًدا
- الباب مفتوح بشكل دائم

- مت تنشيط قرار الوصول اخلارجي

أجهزة قراءة الوقت واحلضور06

 طابًقا كحد أقصى56املصعد - 07

قارئ دخول أو خروج العرابت وزر09
يعمل ابلضغط

أجهزة قراءة الوقت واحلضور
قرار الوصول اخلارجي متوفر

- مستشعر الباب
- زر "طلب اخلروج"

- املدخل مقفل
- مت استكمال املمر

- مت قبول قرار الوصول اخلارجي
- مت رفض قرار الوصول اخلارجي

- فاتح الباب
- إبطال اإلنذار
- مؤشر أخضر

- ترك الباب مفتوًحا لفرتة طويلة جًدا
- الباب مفتوح بشكل دائم

- مت تنشيط قرار الوصول اخلارجي

ابب بسيط مع قارئ للدخول10
IDSواخلروج وتفعيل/تعطيل 

أجهزة قراءة الوقت واحلضور
قرار الوصول اخلارجي متوفر

- مستشعر الباب
- زر "طلب اخلروج"

 -IDSجاهز للتفعيل :
 -IDSُمفّعل :

- ختريب
 -IDSطلب التفعيل :

- مت قبول قرار الوصول اخلارجي
- مت رفض قرار الوصول اخلارجي

- فاتح الباب
- تنشيط الكامريا

 -IDSتفعيل :
 -IDSتعطيل :

- ترك الباب مفتوًحا لفرتة طويلة جًدا
- مت تنشيط قرار الوصول اخلارجي

ابب بسيط مع قارئ للدخول14
IDSواخلروج وتفعيل/تعطيل 

أجهزة قراءة الوقت واحلضور

- مستشعر الباب
- زر "طلب اخلروج"

 -IDSجاهز للتفعيل :
 -IDSُمفّعل :

- ختريب
 -IDSطلب التفعيل :

- فاتح الباب
- تنشيط الكامريا

 -IDSتفعيل :
- ترك الباب مفتوًحا لفرتة طويلة جًدا

مالمسات رقمية15

تعيني اإلشارات إىل أجهزة القراءة
 ابستخدام إشارات مداخل/خمارج حملية.  وهبذه الطريقة، ميكن توفريOSDP) وأجهزة قراءة AMC2 4R4ميكن حتسني أجهزة القراءة التسلسلية (مثل أجهزة القراءة على 

إشارات إضافية واختصار املسارات الكهرابئية إىل مالمسات الباب.
 اخلاص ابملدخل املناظر إشاريت مدخل وإشاريت خمرج لكل قارئ حتت وحدة التحكم وإشارات لوحات التوسيع (إناحملطات الطرفيةعند إنشاء قارئ تسلسلي يُظهر تبويب 

وجدت).

إشعار!
يتم إنشاء إدخاالت القائمة هذه لكل قارئ تسلسلي بغض النظر إن كان يتضمن مداخل/خمارج حملية أو ال.

إشارة املدخلال ميكن تعيني إشارات القارئ احمللية هذه إىل وظائف وحتديد معلماهتا كتلك اخلاصة بوحدات التحكم واللوحات. وهي ال تظهر أيًضا على عالميت التبويب 
 طابًقا). وهلذا السبب فهي مناسبة جًدا للتحكم املباشر ابألبواب (مثل طرق الباب أو حتريره). ومع56، كما ال ميكن استخدامها للمصاعد (مثاًل لتجاوز حد إشارة املخرجو

ذلك، فهذا يؤدي إىل حترير إشارات وحدة التحكم لتنفيذ وظائف أكثر تعقيًدا ذات معلمات حمددة.

حترير اإلشارات
 اخلاص ابملدخل املناظر إشاريت مدخل وإشاريت خمرج لكل قارئ حتت وحدة التحكم.  يعرض عمود اللوحة اسم القارئ.  يتماحملطات الطرفيةعند إنشاء مدخل يُظهر تبويب 

تعيني اإلشارات القياسية للمدخل بشكل افرتاضي إىل أول إشارات حرة على وحدة التحكم.  ولنقل هذه اإلشارات إىل اإلشارات اخلاصة ابلقارئ جيب أواًل حذفها من مواضعها
<غري معينة>األصلية.  لتنفيذ ذلك حدد إدخال القائمة 

 يف القارئ ملشاهدة قائمة ابإلشارات احملتملة لنموذج الباب املختار، وابلتايل إعادة وضع اإلشارة.  ميكن عرضإشارة املخرج أو إشارة املدخلانقر نقًرا مزدوًجا ضمن عمود 
 لوحدة التحكم، ولكن لن يتم حتريرها هناك.احملطات الطرفيةهذه اإلشارات، مثلها مثل مجيع اإلشارات، يف تبويب 
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إشعار!
ال ميكن مراقبة حالة إشارات القارئ.

ميكن استخدامها فقط للباب الذي ينتمي إليه القارئ.

اإلشارات املعّرفة مسبًقا لنماذج األبواب13.5
01منوذج املدخل 

متغريات النموذج:

01a خروجوابب عادي مع قارئ دخول

01bابب عادي مع قارئ دخول وزر يعمل ابلضغط

01c خروجأوابب عادي مع قارئ دخول 

اإلشارات احملتملة:

إشارات املخارجإشارات املداخل

فاتح البابمستشعر الباب

املمر: قفل يف االجتاه املعاكسزر "طلب اخلروج"

مؤشر أخضرختريب

تنشيط الكامريامتكني الفتح احمللي

ترك الباب مفتوًحا لفرتة طويلة جًدا

إشعار!
، فقط.DM 03ميكن حتديد معلمات لوظيفة منفردة، خصوًصا قفل املقابل، ابستخدام منوذج الباب 

.0يتم تنشيط إبطال اإلنذار فقط عندما يكون وقت إبطال اإلنذار قبل فتح الباب أكرب من 
إبمكان منوذج املدخل هذا أن يكون مفيًدا أيًضا ملداخل املركبات، ويف هذه احلالة يُنصح أيًضا بقارئ اثنوي للشاحنات والسيارات.

03منوذج املدخل 
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متغريات النموذج:

03a خروجوحاجز دوار قابل للعكس مع قارئ دخول

03bحاجز دوار قابل للعكس مع قارئ دخول وزر يعمل ابلضغط

03c خروجأوحاجز دوار مع قارئ دخول 

اإلشارات احملتملة:

إشارات املخارجإشارة املدخل

فتح اجلهة الداخلية للحاجز الدوارحاجز دوار يف وضع السكون

فتح اجلهة اخلارجية للحاجز الدوارزر "طلب اخلروج"

املدخل مقفلختريب

تنشيط الكامريا

ترك الباب مفتوًحا لفرتة طويلة جًدا

:الشَركإشارات إضافية ابستخدام خيار 

املمر: قفل يف االجتاه املعاكساملدخل مقفل

إبطال اإلنذار

مالحظات تكوين الشَرك:
عندما يكون الباب الدوار يف الوضع العادي يتم تشغيل أول إشارة مدخل يف كل أجهزة القراءة املوصولة. إذا مت إبراز بطاقة وإذا كان لدى مالكها حقوق وصول هلذا املدخل،

عندئذ:
إذا مت إبرازها عند قارئ الدخول، يتم تعيني إشارة املخرج األوىل عند قارئ الدخول طوال وقت التنشيط. –
إذا مت إبرازها عند قارئ اخلروج، يتم تعيني إشارة املخرج الثانية عند قارئ اخلروج طوال وقت التنشيط.–

)، يتم تعيني إشارة املدخل الثانية وإشارة املخرج الثانية. خالل هذا الوقت ميكن استخدام الباب الدوار ابالجتاه املمّكن.REXعند الضغط على زر طلب اخلروج (

05cمنوذج املدخل 

متغري النموذج:

05c خروج للوصول إىل ساحة االنتظارأوقارئ دخول 

اإلشارات احملتملة لنموذج املدخل هذا:

إشارات املخارجإشارات املداخل

فاتح البابمستشعر الباب

الباب مفتوح بشكل دائمزر "طلب اخلروج"

مؤشر أخضراملدخل مقفل

إبطال اإلنذارمت استكمال املمر
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ترك الباب مفتوًحا لفرتة طويلة جًدا

جيب تكوين املدخل واملخرج يف ساحة االنتظار على وحدة التحكم نفسها. سيتعذر على وحدة التحكم، إذا مت تعيني الوصول إىل ساحة االنتظار هلا، التحكم يف مناذج األبواب
األخرى. ابلنسبة إىل املدخل الذي يؤدي إىل ساحة االنتظار، ميكنك تعيني قارئ دخول واحد فقط (بدون قارئ خروج). يسمح لك تعيني قارئ دخول مث حتديد منوذج الباب

 منطقة فرعية لكل ساحة انتظار، وجيب تضمني واحدة منها يف ختويالت البطاقة لكي تعمل البطاقة بشكل24من جديد بتحديد قارئ اخلروج. ميكنك حتديد ما يصل إىل 
صحيح.

06منوذج املدخل 

متغريات النموذج

06a خروج للوقت واحلضوروقارئ دخول

06c خروج للوقت واحلضورأوقارئ دخول 

ال تتحكم أجهزة القراءة اليت يتم إنشاؤها ابستخدام منوذج الباب هذا يف الوصول، ولكنها ُتستخدم حصرايً ألغراض تتعلق بتسجيل الوقت واحلضور.  إهنا ال تتحكم يف األبواب،
ولكن فقط تعيد توجيه بياانت الوقت إىل نظام الوقت واحلضور.

ونتيجة لذلك، ال يتم حتديد أي إشارات. يتم عادًة تثبيت هذه أجهزة القراءة هذه ضمن منطقة خاضعة للرقابة.

إشعار!
لتمكني إنشاء أزواج حجوزات صاحلة (وقت الدخول ووقت اخلروج) يف نظام الوقت واحلضور، من الضروري حتديد معلمات جلهازي قراءة منفصلني بواسطة منوذج الباب

: أحدمها لتسجيل وقت الدخول واآلخر لتسجيل وقت اخلروج.06

 إذا كان قارئ الدخول منفصاًل عن قارئ اخلروج من الناحية املكانية، أو إذا تعذرc عندما ال يكون قارئ الدخول منفصاًل عن قارئ اخلروج.  استخدم املتغري aاستخدم املتغري 
عليك توصيل جهازي القراءة بوحدة التحكم نفسها.  احرص على حتديد أحد جهازي القراءة كقارئ على اجلهة الداخلية واآلخر كقارئ على اجلهة اخلارجية.

ختويالت الوصول يف مربعي احلوار إدارة الوقت، تسرد عالمة تبويب Access Engineوكما هو احلال مع أي مدخل، من الضروري إنشاء وتعيني التخويالت.  يف 
 مجيع أجهزة قراءة الوقت واحلضور اليت مت حتديدها.  ميكنك تنشيط قارئ واحد على األقل يف االجتاه الداخلي وقارئ واحد يف االجتاه اخلارجي.  ميكنختويالت املنطقة/الوقتو

تعيني ختويالت أجهزة قراءة الوقت واحلضور إىل جانب ختويالت وصول أخرى، أو كتخويالت منفصلة.
عند وجود أكثر من قارئ واحد للوقت واحلضور الجتاه معني، من املمكن عندئٍذ تعيني بعض حاملي البطاقات إىل أجهزة قراءة معينة.  سيقوم القارئ بتسجيل وختزين أوقات

احلضور للمستخدمني املعّينني واملخّولني فقط.

إشعار!
تؤثر أيًضا ميزات أخرى للتحكم يف الوصول على سلوك أجهزة قراءة الوقت واحلضور.  وابلتايل، إبمكان القوائم السوداء أو مناذج الوقت أو تواريخ انتهاء الصالحية أن متنع

أيًضا قارئ الوقت واحلضور من تسجيل أوقات الوصول.

 ابسمC:\MgtS\AccessEngine\AC\TAExchangeيتم ختزين أوقات الدخول واخلروج املسجلة يف ملف نصي يف الدليل: 
TAccExc_EXP.txt.ويتم االحتفاظ هبا حىت تصديرها إىل نظام الوقت واحلضور 

تُرسل بياانت احلجز ابلتنسيق التايل:
ddMMyyyy;hhmm[s];Direction [0,1]; AbsenceReason; Personnel-Nr.

d ،اليوم=M ،الشهر=y ،السنة=h ،الساعة=m ،الدقيقة=s ،داخلي1=خارجي، 0=التوقيت الصيفي=
ال يتم فرز ملف التصدير حسب األشخاص ولكنها حيتوي على مجيع احلجوزات برتتيب زمين، كما مت تلقيها بواسطة وحدة اإلدارة. ُتستخدم الفاصلة املنقوطة كفاصل حقول يف

امللف.
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07متغريات منوذج املدخل 

متغريات النموذج:

07a طابًقا كحد أقصى56مصعد مع 

07b طابًقا كحد أقصى56مصعد مع 

07aمنوذج املدخل 
اإلشارات:

إشارات املخارجإشارة املدخل

حترير <اسم الطابق>

 طابًقا.56إشارة خمرج واحدة لكل طابق حمدد، مع حد أقصى من 

عندما يقوم مالك البطاقة ابستدعاء املصعد، ميكنه حتديد فقط تلك الطوابق املخّولة هلذه البطاقة.
 طابًقا لكل56وال ميكن اخللط بني مناذج أبواب املصعد ومناذج األبواب األخرى على وحدة التحكم نفسها. ابستخدام لوحات التوسيع، ميكن حتديد عدد من الطوابق يصل إىل 

. وجيب أن حتتوي ختويالت البطاقة على املصعد نفسه وطابق واحد على األقل.AMCمصعد على جهاز 

07cمنوذج املدخل 
اإلشارات:

إشارة املخرجإشارة املدخل

حترير <اسم الطابق>مفتاح املدخل <اسم الطابق>

 طابًقا.56يوجد مدخل دخول وخروج لكل طابق حمدد - حىت 

عندما استدعاء املصعد والضغط على زر حتديد الطابق (ونتيجة لذلك، احلاجة إىل إشارات املدخل)، يتم التحقق من ختويالت البطاقة للتأكد من أهنا تشتمل على الطابق احملدد.
، مما يعين أن التخويالت لن ختضع ألي عملية فحص فيما يتعلق هبذا الطابق، وأنهللوصول العموميابإلضافة إىل ذلك، يسمح منوذج الباب هذا بتحديد أي طوابق متاحة 

 يقّيده حبيث يقتصر على ساعات معينة يف أايم معينة.لنموذج وقتإبمكان أي شخص أن يستخدم املصعد للوصول إليه. ومع ذلك، قد خيضع الوصول العمومي حبد ذاته 
 وسيتم تنفيذ عمليات فحص التخويالت خارج هذه الساعات كاملعتاد.

 طابًقا لكل56وال ميكن اخللط بني مناذج أبواب املصعد ومناذج األبواب األخرى على وحدة التحكم نفسها. ابستخدام لوحات التوسيع، ميكن حتديد عدد من الطوابق يصل إىل 
. وجيب أن حتتوي ختويالت البطاقة على املصعد نفسه وطابق واحد على األقل.AMCمصعد على جهاز 

09منوذج املدخل 

اإلشارات احملتملة:

إشارات املخارجإشارات املداخل

فاتح البابمستشعر الباب

الباب مفتوح على املدى الطويلزر "طلب اخلروج"

ضوء إشارة املرور أخضراملدخل مقفل
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إبطال اإلنذارمت استكمال املمر

ترك الباب مفتوًحا لفرتة طويلة جًدا

. عالوًة5cمنوذج الباب  خمتلفة، بشكل خيتلف عن AMC). ميكنك تكوين هذا املدخل واملخرج على أجهزة SPSللتحكم يف احلواجز، يُفرتض استخدام حتكم أساسي (
على ذلك، ال توجد مناطق فرعية، ولكن فقط ختويل عام ملنطقة االنتظار.

10منوذج املدخل 

متغريات النموذج:

10a تفعيل/تعطيل نظام اكتشاف االقتحام (واخلروج وابب عادي مع قارئ للدخولIDS(

10b) ابب عادي مع مدخل وزر طلب اخلروجREX وتفعيل/تعطيل (IDS

10e) ابب عادي مع مدخل وزر طلب اخلروجREX وتفعيل/تعطيل (IDSغري مركزي 

اإلشارات احملتملة:

إشارات املخارجإشارات املداخل

فاتح البابمستشعر الباب

IDSُمفّعل :IDSتفعيل :

IDSجاهز للتفعيل :IDS] تعطيل :DM 10e[فقط 

تنشيط الكامريازر "طلب اخلروج"

ترك الباب مفتوًحا لفرتة طويلة جًدامستشعر املزالج

ختريب

IDSزر طلب التفعيل :

إشعار!
.IDS لتفعيل/تعطيل PINرموز حيتاج منوذج الباب هذا إىل أجهزة قراءة مزودة بلوحات مفاتيح. وحيتاج أصحاب البطاقات إىل 

جيب تنفيذ إجراءات خمتلفة تبًعا ألجهزة القراءة املثبتة.
)INTUS 1600 وDELTA 1010 (على سبيل املثال، :I-BPRأجهزة قراءة 

Enter وأكد مرة أخرى ابلضغط على املفتاح PIN (#). بعد ذلك، قّدم البطاقة، وأدخل رمز Enter والتأكيد ابلضغط على املفتاح 7ميكنك التفعيل ابلضغط على املفتاح 
.(#)

 (#).Enter مث التأكيد ابلضغط على املفتاح PINميكنك التعطيل عن طريق تقدمي البطاقة، وإدخال رمز 

)Wiegand (مبا يف ذلك :BPRقارئ 
.Enter. ال حاجة إىل التأكيد ابلضغط على املفتاح PIN وتقدمي البطاقة وإدخال رمز 7ميكنك التفعيل عن طريق الضغط على 

. حيدث التعطيل وحترير الباب يف الوقت نفسه.PINميكنك التعطيل عن طريق تقدمي البطاقة وإدخال رمز 

:DM 10eميزات خاصة لنموذج الباب 
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.  وإبمكان أي قارئ يف هذه10e مبنطقة أمان خاصة به، ميكن جتميع مداخل متعددة يف وحدات يف منوذج الباب 10b و10aيف حني يتميز كل مدخل يف منوذجي األبواب 
 إلعادة تعيني احلالة اليت عّينها أي واحد من أجهزة القراءة يف اجملموعة.IDSتعطيل اجملموعة تفعيل أو تعطيل الوحدة بكاملها.  مثة حاجة إىل إشارة املخرج 

اإلشارات:
:10b و10aمنوذجا األبواب –

- يتم تشغيل التفعيل بواسطة إشارة اثبتة–
- يتم تشغيل التعطيل نتيجة انقطاع اإلشارة الثابتة.–

:10eمنوذج الباب –
- يتم تشغيل التفعيل والتعطيل بواسطة نبضة إشارة مدهتا اثنية واحدة.–

 عند املرّحل.  جيب تكرار إشاراتOR من عدة أبواب.  وللقيام ذلك، حتتاج إشارات مجيع األبواب إىل عميلة IDSابستخدام مرّحل ثنائي االستقرار، ميكن التحكم يف 
IDSو مفّعل IDSعند كل األبواب املشاركة. جاهز للتفعيل 

املداخل اخلاصة13.6
)DM07املصاعد (13.6.1

)07مالحظات عامة حول املصاعد (منوذج املدخل 
 نفسها.AMCال ميكن اخللط بني املصاعد ومناذج األبواب األخرى على وحدة حتكم 

يلزم وجود مالحظ أو وصول اجملموعةال ميكن استخدام املصاعد مع خيارات القارئ 
) لكل لوحة توسيع.16 أو 8 خمارج إضافية (AMC واحد. تقدم لوحة توسيع AMC طوابق على جهاز 8ميكن حتديد ما يصل إىل 

 طابًقا مع أجهزة قراءة64 و RS485 طابًقا مع أجهزة قراءة 56وابلتايل، فإن استخدام العدد األقصى للوحات التوسيع األكرب حجًما يسمح بتكوين ما يصل إىل 
Wiegand إذا مت استخدامها مع لوحة توسيع ،Wiegand.خاصة 

07c و07aاالختالفات بني منوذجي األبواب 
، ميكنك تعيني طوابق معينة يسمح لشخص معني ابلوصول إليها.Access Engine Systemيف مربعات حوار ختويالت الوصول يف 

، يقدم حامل البطاقة بطاقة هويته وتصبح الطوابق اليت لديه إذن الدخول إليها متاحة.07aإذا مت إنشاء املصعد ابستخدام منوذج املدخل 
متاحةالوصول العمومي ، يتحقق النظام من التخويل املمنوح للطابق احملدد بعد اختياره من ِقبل الشخص. وتصبح الطوابق اليت حتمل عالمة 07cفيما يتعلق بنموذج املدخل 

للجميع بصرف النظر عن التخويل. ومع منوذج وقت، ميكن أن تقتصر هذه الوظيفة املتاحة للجمهور على منوذج الوقت احملدد. وسيتم فحص التخويالت املمنوحة للطابق احملدد
خارج هذه الفرتة.

خمطط متديد أسالك املصاعد:

.07aُتظهر الصورة التالية خمطط توصيل مصعد ابستخدام منوذج الباب 



Access Management System ar | تكوين املداخل 67

Bosch Security Systems دليل الربانمج 2019-08 | 2.0 |

وسيلة إيضاح:
–Aلوحة مفاتيح املصعد = 
–B (خط مستمر) إشارات خمارج جهاز = AMC
–C(خط متقطع) وصلة إىل عناصر التحكم ابملصعد = 
–D ميكن توصيل ما يصل إىل ثالث لوحات إدخال/إخراج جبهاز = AMC.إذا مل تكن مداخله وخمارجه الثمانية كافية ،
–E التزويد ابلطاقة والبياانت من جهاز = AMCإىل لوحات اإلدخال/اإلخراج 
–Fحمدد الطوابق يف املصعد = 
–G.القارئ. هناك قارائن قابالن للتكوين لكل مصعد = 

.07cُتظهر الصورة التالية خمطط توصيل مصعد ابستخدام منوذج الباب 

وسيلة إيضاح:
–B (خط مستمر) إشارات خمارج جهاز = AMC
–C(خط متقطع) وصلة إىل عناصر التحكم ابملصعد = 
–D ميكن توصيل ما يصل إىل ثالث لوحات إدخال/إخراج جبهاز = AMC.إذا مل تكن مداخله وخمارجه الثمانية كافية ،
–E التزويد ابلطاقة والبياانت من جهاز = AMCإىل لوحات اإلدخال/اإلخراج 
–Fحمدد الطوابق يف املصعد = 
–G.القارئ. هناك قارائن قابالن للتكوين لكل مصعد = 

 فلن يتم التحقق من ختويالت الوصول -عامميكن تعيني هذه املعلمة لكل طابق بشكل منفرد. إذا مت تنشيط املعلمة عام. بشكل مشابه لساحات االنتظار، لدى املصاعد املعلمة 
وابلتايل ميكن حلامل البطاقة يف املصعد اختيار الطابق.

عند احلاجة، ميكن تعيني منوذج وقت لنموذج املدخل: عندها سيتم التحقق من التخويالت خارج املناطق الزمنية احملددة.

07طوابق لنموذج املدخل 
.إزالة وإضافة إلضافة وإزالة طوابق للمصعد، ابستخدام األزرار طوابقاستخدم التبويب 

 ابستثناء ساحات االنتظار ومناطق االنتظار.مناطقإبمكان األماكن املستهدفة يف الطابق أن تكون أي 
ميكن تعيني منطقة واحدة فقط لكل طابق. وهلذا ينخفض عدد املناطق املتوفرة لالختيار يف مربعي التحرير والسرد بعد كل عملية تعيني، وابلتايل يتم جتنب التعيينات املتكررة غري

املقصودة.
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يف هذه احلالة لن يتم تنفيذ عملية التحقق من .وصول عام من املمكن جعل طوابق معينة قابلة للوصول من ِقبل العموم من خالل حتديد املربع 07aعند استخدام منوذج املدخل 
 إىل تقييد الوصول وفق الفرتات املعرفة مسبًقا.منوذج الوقتالتخويالت.  وابلرغم من ذلك سيؤدي التعيني اإلضايف 

، حدد أواًل املصعد املطلوب، مث حدد أدانهختويالت املنطقة/الوقت وختويالت الوصول Access Engine فوق مربع القائمة العلوي يف مربعات حوار مصعديف التبويب 
الطوابق املسموح حلامل البطاقة الوصول إليها.

)DM14مناذج األبواب مع إنذارات التسلل (13.6.2
DM 14تفعيل وتعطيل أنظمة اكتشاف االقتحام - 

.DM 14، ميكن تفعيل/تعطيل 10بشكل مغاير لنموذج املدخل 
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يتم حتديد منطقة التفعيل حبرف كبري على أول صفحة من املدخل. وبتعيني مدخل إىل منطقة تفعيل، سيتم تطبيق التفعيل عند قارئ واحد على كافة مداخل تلك املنطقة.

14منوذج املدخل 

متغريات النموذج:

14a ابب عادي مع قارئ للدخول واخلروج وتفعيل/تعطيلIDS

14b ابب عادي مع زر يعمل ابلضغط لإلدخال وتفعيل/تعطيلIDS

اإلشارات احملتملة:

إشارات املخارجإشارات املداخل

فاتح البابمستشعر الباب

IDSُمفّعل :IDSتفعيل :

IDSتنشيط الكامريا: جاهز للتفعيل

ترك الباب مفتوًحا لفرتة طويلة جًدازر "طلب اخلروج"

مستشعر املزالج

ختريب

IDSزر طلب التفعيل :

 جاهزIDS، ميكن تشكيل مناطق آمنة حيث ميكن تفعيل نظام اكتشاف االقتحام من أي قارئ يف املنطقة.  يف مثل هذه احلالة جيب تكرار إشارات 14ابستخدام منوذج الباب 
 عند كل مدخل. جاهز للتفعيلIDS وُمفّعل

 استخدام أجهزة قراءة مزّودة أو غري مزّودة بلوحات مفاتيح. يوجد اختالف آخر وهو تعيني ختويالت التفعيل/التعطيل، إذ14، إبمكان منوذج الباب 10بشكل مغاير للنموذج 
ميكن فقط ملالكي البطاقات الذين لديهم التخويالت الصحيحة القيام بعملية التفعيل/التعطيل.
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.10يف حال وجود أجهزة قراءة مزودة بلوحات مفاتيح، يتم تنفيذ عملية التفعيل والتعطيل كما يف منوذج الباب 
 املوجود يف7، ولكن ابستخدام مفتاح ابلقرب من القارئ له نفس وظيفة املفتاح PINيف حال وجود أجهزة قراءة بدون لوحات مفاتيح، لن يتم التفعيل عن طريق إدخال رمز 

 امللونة املوجودة على القارئ:LEDأجهزة القراءة املزودة بلوحات مفاتيح. بعد استخدام هذا املفتاح، يتم عرض حالة جهاز اإلنذار من خالل أضواء 
معّطل = ضوء أخضر وأمحر ابلتناوب–
ٌمفّعل = ضوء أمحر اثبت–

التفعيل عن طريق تقدمي بطاقة خمّولة بشكل صحيح.
إلغاء التعطيل ابستخدام املفتاح وتقدمي بطاقة خمّولة بشكل صحيح.

لن يتم حترير الباب تلقائًيا بعد التعطيل، ولكنه يتطلب تقدمي البطاقة مرة أخرى.

14ختويالت التفعيل لنموذج املدخل 
 نفس منطقة التفعيل كمرجع، حبيث ميكن14 معلمة إضافية إلنشاء "مناطق التفعيل". ميكن أن تتخذ عدة مداخل من النموذج 14يتضمن أول تبويب يف مربع حوار املدخل 

).IDSألي قارئ يف هذه املنطقة تفعيل أو تعطيل نظام اكتشاف االقتحام (

 على إدخاالت املداخل األخرى. عند إنشاء منوذج مدخل اثنٍ لنفس منطقة التفعيل سيقوم حمرر اجلهاز جاهز للتفعيلIDS و ُمفّعلIDSيف هذه احلالة جيب تكرار إشارات 
]1 [= اإلشارة الرابعة على اللوحة 1:04بعملية التكرار. سيتم توسيع وصف إشارة الباب الثاين بواسطة رقم اإلشارة اخلاص إبشارة االستجابة من منوذج املدخل األول: مثال 

بسرد التخويالت اليت مت إنشاؤها من خالل إنشاء ذلك املثيل. إبمكان املستخدم اختيار أمساءختويالت التفعيل  يقوم التبويب اإلضايف 14بعد إنشاء مثيل لنموذج املدخل 
لتخويالت التفعيل/التعطيل.
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 ميكن تعينيختويالت املنطقة/الوقت. وختويالت الوصول يف مربعات احلوار تفعيل على التبويب 14عند مجع التخويالت، يتم سرد كل املثيالت اليت مت إنشاؤها لنموذج املدخل 
ختويالت التفعيل والتعطيل كل على حدة.

13.6.3DIPو DOP) يف DM15(
:15إنشاء منوذج املدخل 

يُقدم منوذج املدخل هذا إشارات مداخل وخمارج مستقلة.

يف حال استخدام كافة واجهات القارئ، سيكون منوذج املدخل هذا فقط متوفًرا. ميكنك حتديد منوذج املدخل هذا عند توفر إشارتني على األقل.
)، ال ميكن تعيني منوذج املدخل هذا.05c) أو بساحات االنتظار (منوذج 07 (منوذج AMCللتحكم ابملصاعد أبجهزة 
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15منوذج املدخل 
اإلشارات املمكنة: ميكن الكتابة فوق هذه األمساء االفرتاضية.

إشارة املخرجإشارة املدخل

DIPDOP

DIP-1DOP-1

......

DIP-63DOP-63

 إبدارة إدخاالت وإخراجات وحدة التحكم اليت ما زالت متوفرة، ويضعها كإدخاالت عامة وإخراجات خالية15بشكل خمالف لنماذج األبواب األخرى، يقوم منوذج املدخل 
من الفولتية حتت تصرف النظام ابلكامل.

.BIS كل على حدة يف واجهة املستخدم الرسومية 15بشكل مغاير ملالمسات اإلخراج لنماذج األبواب األخرى، ميكن استعراض تلك اخلاصة بنموذج املدخل 

 بعد إعادة التشغيلDOPإعادة تثبيت 
 (صفر).0 الثانوي إىل القيم االفرتاضية DOP، عادًة إىل إعادة تعيني قيم احلالة يف AMC أو MACتؤدي عملية إعادة تشغيل 

احملافظة على احلالة يف شجرة األجهزة، وحدد خانة االختيار DOP إىل آخر حالة مت تعيينها يدوايً إليه، حدد DOPللتأكد من قيام عملية إعادة التشغيل دوًما إبعادة تعيني 
يف النافذة الرئيسية.

مناذج ابب الشَرك13.6.4
إنشاء الشَرك

 لتوفري اإلشارات اإلضافية الضرورية.خيار الشَرك "كشَرك" ملنح الوصول حلاملي البطاقات كل فرد على حدة. استخدم خانة االختيار 03 و01ميكن استخدام مناذج املداخل 

، ولكن قم بتعيني هذا اخليار على مدخلي الشَرك.03 و01ميكنك مجع كل أنواع النماذج 
ابإلضافة إىل تعيينات اإلشارات العادية لنموذج الباب، يتطلب خيار الشَرك تعيينات اإلشارات اإلضافية اخلاصة به.

مثال: شَرك على وحدة حتكم واحدة
 (حاجز دوار مع قارئ دخول3aتُعترب األبواب الدوارة الوسيلة األكثر شيوًعا ملنح الوصول حلاملي البطاقات كل فرد على حدة.  وقد استخدمنا يف األمثلة التالية منوذج الباب 

وقارئ خروج).
):DM 03aتكوين شَرك مع اببني دوارين (
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تضمن التوصيالت أبقفال الباب لالجتاه املعاكس إمكانية فتح أحد البابني الدوارين يف أي وقت.

إشعار!
 حبيث تكون خالية من الفولتية (الوضع اجلاف)7 و3جيب تعيني إشارات املخارج (خارج) 

 (مغلق عادًة").7 و3. جيب استخدامها للمخارج 0اإلشارة "قفل الباب يف االجتاه املعاكس" نشطة على 

مثال: شَرك على جهازي حتكم
) يتم توزيعهما عرب جهازي حتكم:DM 03aتكوين شَرك مع اببني دوارين (



74 ar | تكوين املداخل Access Management System

2019-08 | 2.0 | دليل الربانمج Bosch Security Systems

تضمن التوصيالت أبقفال الباب لالجتاه املعاكس إمكانية فتح أحد البابني الدوارين يف أي وقت.

إشعار!
 حبيث تكون خالية من الفولتية (الوضع اجلاف)3جيب تعيني إشارة املدخل (خارج) 

 (مغلق عادًة").3. جيب استخدامها للمخرج 0اإلشارة "قفل الباب يف االجتاه املعاكس" نشطة على 

األبواب13.7
تكوين ابب: املعلمات العامة

:13.1الشكل التوضيحي 

الوصفالقيم احملتملةاملعلمة
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نشأة ابسم فريد، بشكل اختياري. حرفًا16رقمي، لغاية االسم
ُ
ميكن استبدال القيمة االفرتاضية امل

 حرفًا255رقمي، لغاية الوصف

DevEditهذا حقل للقراءة فقط. يتم تنفيذ التعيينات إىل األقسام يف حمرر اجلهاز القسم االفرتاضي هو "عام"القسم
لكل ابب يف التدرج اهلرمي للجهاز

 إذا مت تكوين شَرك03 و01فقط لنموذجي األبواب 

 = ملغى تنشيطه (خانة االختيار غري0خيار الشَرك
حمددة)

 = منّشط (خانة االختيار حمددة)1

 بواسطة اببني03 أو 01يوجد شَرك يف املكان الذي يتم فيه استخدام منوذج الباب 
 مًعا. ستحتاج األبواب أيًضا إىل متديدللبابنيمدجمني. ميكنك تنشيط خيار الشَرك 

أسالك مادي خاص:

تكوين ابب: اخليارات

مالحظاتالقيم احملتملةاملعلمة

 = خانة االختيار غري حمددة0التشغيل اليدوي
 = خانة االختيار حمددة1

 = الباب يف الوضع العادي (افرتاضي)، وهو خيضع للتحكم يف الوصول من ِقبل0
النظام ككل

 = الباب مستثىن من نظام التحكم يف الوصول. الباب غري خاضع للمراقبة وال ينشئ1
أي رسائل. ميكن فقط قفله أو إلغاء قفله يدوايً. ومجيع املعلمات األخرى هلذا الباب

متوقفة عن التشغيل.
جيب تعيني هذه املعلمة للباب والقارئ بشكل منفصل.

 = الباب يف الوضع العادي0إلغاء قفل الباب

 = الباب غري مقفل1
 = الباب غري مقفل حبسب منوذج2

الوقت
 = الباب مفتوح حبسب منوذج الوقت3

بعد اجتيازه للمرة األوىل
 = الباب حمظور على املدى الطويل5
 = الباب حمظور حبسب منوذج الوقت6

 = الوضع العادي (افرتاضي) - سيتم إقفال الباب أو إلغاء قفلة حبسب حقوق0
الوصول املمنوحة لبياانت االعتماد.

 = غري مقفل لفرتة وقت طويلة - التحكم يف الوصول معّلق خالل هذه الفرتة.1
 = غري مقفل لفرتة حيددها منوذج الوقت. التحكم يف الوصول معّلق خالل هذه2

الفرتة.
 = مقفل طاملا كان منوذج الوقت نشطًا حىت حيصل الشخص األول على حق3

الوصول، مث يكون مفتوًحا طاملا كان منوذج الوقت نشطًا,
 = حمظور حىت يتم إلغاء حظره يدوايً.5
 = مقفل طاملا كان منوذج الوقت نشطًا - الباب ال خيضع ألي مراقبة، وال ميكن6

استخدام الباب عندما يكون منوذج الوقت نشطًا,

،7 و6 و4 و3 و2منوذج الوقت ألوقات فتح الباب. إذا مت اختيار أوضاع الباب أحد مناذج الوقت املتوفرةمنوذج الوقت
سيكون مربع القائمة لنماذج الوقت متوفًرا.

ويكون حتديد منوذج الوقت أمًرا مطلوابً.

50 من الثانية - االفرتاضي: 1/10الفرتة الزمنية لتنشيط فاتح الباب، خالل 9999 - 0احلد األقصى لوقت تنشيط القفل
).09c أو 05c للحواجز (200)، و03 لألبواب الدوارة (10لألبواب، و
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 من الثانية. حتتاج األقفال1/10احلد األدىن للفرتة الزمنية لتنشيط فاتح الباب، خالل 9999 - 0احلد األدىن لوقت تنشيط القفل
.10الكهرومغناطيسية إىل بعض الوقت إلزالة التمغنط - االفرتاضي: 

بعد انقضاء وقت التنشيط، ميكن فتح الباب خالل هذه الفرتة الزمنية من دون إصدار9999 - 0قصور الباب
 من الثانية. حتتاج األبواب اهليدروليكية إىل بعض الوقت1/10أي تنبيه، خالل 

.0لتكوين الضغط - االفرتاضي: 

إذا بقي الباب مفتوًحا بعد انقضاء هذه الفرتة الزمنية، تصدر رسالة (بقي الباب9999 - 0وقت فتح املنبه
.300 من الثانية - االفرتاضي: 1/10مفتوًحا لفرتة طويلة) خالل 

 = عدم انقضاء الوقت احملدد، ال تصدر أي رسالة0

) بعد وقت التنشيطREX = يتم تعطيل زر طلب اخلروج (0إدخال مربع القائمةوضع طرق الباب
) على الفور (= افرتاضي)REX = يتم تعطيل زر طلب اخلروج (1

 = ملغى تنشيطه0مالمس الباب
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

 = ليس لدى الباب مالمس إطار0

 = لدى الباب مالمس إطار يعين املالمس املغلق عادًة أن الباب مغلق. (= افرتاضي)1

 = ملغى تنشيطه0مالمس املزالج
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

 = ليس لدى الباب مالمس مزالج (= افرتاضي)0

 = لدى الباب مالمس مزالج تصدر رسالة عند فتح الباب أو إغالقه.1

الوقت املمدد لفتح الباب
(لألشخاص من ذوي اإلعاقات)

 = ملغى تنشيطه0
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

 = وقت تنشيط القفل عادي.0
EXTIMFAC = مت متديد وقت تنشيط القفل بواسطة العامل احملدد يف معلمة 1

على مستوى النظام. سيؤدي ذلك إىل منح األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة
املزيد من الوقت الجتياز الباب. (= افرتاضي)

تكوين ابب: األحداث

مالحظاتالقيم احملتملةاملعلمة

 = ملغى تنشيطه0اكتشاف االقتحام
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

 = ال رسالة تفيد بوجود اقتحام. يُعترب هذا مفيًدا إذا كان من املمكن فتح الباب من0
الداخل حبرية اتمة.

 = ستصدر رسالة عقب فتح الباب بشكل غري مصرح به. وستشري رسالة أخرى إىل1
إغالق الباب الحًقا. (افرتاضي)

 = ملغى تنشيطه0حالة الباب مفتوح/مغلق
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

 = يتم إرسال رسالة تفيد بعدم "وجود ابب مفتوح" (افرتاضي)0
 = يتم إرسال رسالة عقب فتح الباب أو إغالقه.1
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أجهزة القراءة13.8
تكوين قارئ: املعلمات العامة

الوصفالقيم احملتملةاملعلمة

أجبدي رقمي، مقيد بعدد من األحرفاسم القارئ
 حرفًا.16من حرف إىل 

ميكن استبدال القيمة االفرتاضية ابسم فريد.

وصف ابستخدام نص حر. حرفًا255 إىل 0أجبدي رقمي، من وصف القارئ

يُعترب مالئًما فقط إذا كانت "األقسام" مرخصة وقيد االستخدام.القسم االفرتاضي "عام".القسم

أجبدي رقمي، مقيد بعدد من األحرفالنوع
 حرفًا.16من حرف إىل 

نوع القارئ أو جمموعة أجهزة القراءة

تكوين قارئ: اخليارات

الوصفالقيم احملتملةاملعلمة
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 متوقف عن التشغيل -PIN = رمز 0 مطلوبPINرمز 
ال حاجة إىل أي إدخال (افرتاضي)

 قيد التشغيل - اإلدخالPIN = رمز 1
ضروري دائًما

 لنموذج الوقتPIN = خيضع رمز 2
- اإلدخال ضروري فقط إذا كان خارج

منوذج الوقت

يتم متكني هذا احلقل فقط إذا تضمن القارئ جهاز إدخال.

، على سبيل املثالPINالحظ أن عمليات فحص البطاقة هلا األسبقية على صحة رمز 
التخويالت وتسلسل الوصول (إذا مت متكينه).

.2 إىل  مطلوبPINرمز يعترب اختيار منوذج الوقت هنا إلزامًيا إذا مت تعيني املعلمة أحد مناذج الوقت املتوفرةPINمنوذج الوقت لرموز 

 = ملغى تنشيطه0 فقطPINالوصول أيًضا بواسطة رمز 
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

PINحتدد هذه املعلمة إن كان هذا القارئ يسمح أيًضا ابلوصول استناًدا إىل رمز 
فقط، أي من دون بطاقة، إذا مت تكوين نظام التحكم يف الوصول هبذه الطريقة. راجع

.Wiegand: الرتقيم وفًقا لواجهات AMC 4Wابلنسبة إىل 4 - 1حمطة طرفية للقارئ / عنوان الناقل
: الرتقيم ُيشبه عنوان العبور للقارئ.AMC 4R4ابلنسبة إىل 

 = ملغى تنشيطه0يلزم وجود مالحظ
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

 = ال حيتاج الزائر إىل مالحظ (افرتاضي)0

 = جيب على املالحظ أيًضا استخدام القارئ1

 أن عملية التحقق من العضوية تعمل فقط مع تعريفات البطاقة املعّرفة بشكلالحظإدخال مربع القائمةحتقق من العضوية
مسبق يف النظام (خلفية رمادية)، وليس مع التعريفات املخصصة.

  - بدون حتقق0
التحقق من العضوية متوقف عن التشغيل، ولكن يتم فحص البطاقة للحصول على

التخويالت ابلشكل املعتاد (افرتاضي)
 - فحص1

جيري فحص البطاقة للتأكد من معّرف الشركة فقط، أي من عضوية النظام.
 - حبسب منوذج الوقت2

جيري فحص البطاقة للتأكد من معّرف الشركة (العضوية)، ولكن فقط خالل الفرتة
املعّرفة يف منوذج وقت العضوية.

منوذج الوقت ميّكن/يعّطل التحقق من العضوية.أحد مناذج الوقت املتوفرةمنوذج وقت العضوية
.حتقق من العضوية 2يعترب حتديد منوذج الوقت إلزامًيا للخيار 

ابلنسبة إىل أجهزة القراءة املزّودة بلوحة مفاتيح:10 - 1وصول اجملموعة
احلد األدىن للبطاقات الصاحلة اليت جيب تقدميها لقارئ البطاقات قبل فتح الباب.

تتكّون اجملموعة من عدد من البطاقات يتجاوز هذا العدد؛ ويف هذه احلالة ُيستخدم
/# لإلشارة إىل أن اجملموعة كاملة. ونتيجة لذلك، يُفتح الباب.ENTERاملفتاح 

ابلنسبة إىل أجهزة القراءة غري املزّودة بلوحة مفاتيح:
العدد الدقيق للبطاقات الصاحلة اليت جيب تقدميها لقارئ البطاقات قبل فتح الباب.

.1القيمة االفرتاضية هي 

إلغاء تنشيط تنبيه القارئ إذا مت منح حق
الوصول

 = ملغى تنشيطه0
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

) يبقى القارئ صامًتا إذا مت منح حق الوصول ملستخدم خمّول.1يف الوضع املنّشط (

إلغاء تنشيط تنبيه القارئ إذا مل يتم منح
حق الوصول

 = ملغى تنشيطه0
(خانة االختيار غري حمددة)

) يبقى القارئ صامًتا عند رفض حق وصول مستخدم غري خمّول.1يف الوضع املنّشط (
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 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

تتوقف وظيفة "إلغاء تنشيط تنبيه القارئ" على الربانمج الثابت للقارئ املعين.
فقد ال يدعم الربانمج الثابت يف بعض أجهزة القراءة هذه الوظائف.

 = ملغى تنشيطهVDS0وضع 
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

) سيكون إرسال اإلشارات من أحد أجهزة القراءة متوقًفا عن1يف الوضع املنّشط (
التشغيل.

احلد األقصى لوقت صدور رد فعل من لوحة اكتشاف االقتحام لإلشارة إىل اكتمال/اثنية]1 [100 - 1أقصى وقت للتفعيل
التفعيل.

الشبكة وأوضاع التشغيل
تظهر عالمة التبويب هذه فقط ألجهزة القراءة البيومرتية املتصلة بشبكة.

 مبثابة أمناط خمزنة. وإبمكاهنا أن تكون بياانت بطاقات أو بياانت بيومرتية.القوالبتعترب 
ميكن ختزين القوالب على األجهزة فوق القارئ يف شجرة األجهزة، وعلى القارئ حبد ذاته. ويتم حتديث البياانت املوجودة على القارئ بشكل دوري بواسطة األجهزة املوجودة

فوقه.
ميكن تكوين القارئ حبيث يستخدم قوالبه اخلاصة عند اختاذ قرارات تتعلق ابلوصول، أو فقط الستخدام القوالب من األجهزة فوقه.

الوصفاملعلمة

 هلذا القارئ املتصل بشبكةIPعنوان :IPعنوان 

51211املنفذ االفرتاضي هو املنفذ:

القوالب على اخلادم

يقرأ القارئ بياانت البطاقة فقط.بطاقة فقط
ويصادق عليها يف مقابل البياانت من النظام ككل.

يقرأ القارئ بياانت البطاقة وبياانت بصمة اإلصبع.البطاقة وبصمة اإلصبع
ويصادق عليها يف مقابل البياانت من النظام ككل.

القوالب على اجلهاز

 الذي يستخدمه. تقدم بياانت املوظفنيوضع التعريفيسمح القارئ إلعدادات حامل البطاقة الفردي بتحديد التحقق املعتمد على الشخص
اخليارات التالية:

بصمة اإلصبع فقط–
بطاقة فقط–
البطاقة وبصمة اإلصبع–

سيتم وصف هذه اخليارات الحًقا يف هذا اجلدول.

يقرأ القارئ بياانت بصمة اإلصبع فقط.بصمة اإلصبع فقط
ويصادق عليها يف مقابل بياانته املخزنة.

يقرأ القارئ بياانت البطاقة فقط.بطاقة فقط
ويصادق عليها يف مقابل بياانته املخزنة.

يقرأ القارئ بياانت البطاقة وبياانت بصمة اإلصبع.البطاقة وبصمة اإلصبع
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الوصفاملعلمة

ويصادق عليها يف مقابل بياانته املخزنة.

يقرأ القارئ بياانت البطاقة أو بياانت بصمة اإلصبع، وهذا يتوقف على البياانت اليت يقدمها حامل البطاقة أواًل.البطاقة أو بصمة اإلصبع
ويصادق عليها يف مقابل بياانته املخزنة.

تكوين قارئ: مراقبة الباب

مالحظاتالقيم احملتملةاملعلمة

 = القارئ يف الوضع العادي - ال يوجد أي حظر (= افرتاضي)0إدخال مربع القائمةحظر القارئ
 = القارئ حمظور بشكل دائم - حظر دائم1
 = القارئ حمظور حبسب منوذج الوقت - يتم تعيني احلظر وفًقا لنموذج الوقت2

القارئ لحظر الوقت نموذجابستخدام 

حظر القارئ وفًقا لنموذج الوقت احملدد.أحد مناذج الوقت املعّرفة يف النظام.منوذج الوقت حلظر القارئ

 = ملغى تنشيطه0وضع املكتب
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

وضع املكتبالسماح ابستخدام هذا القارئ يف 

 = ملغى تنشيطه0التشغيل اليدوي
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

 = القارئ يف الوضع العادي (= افرتاضي)0

 = متت إزالة القارئ بشكل فعلي من نظام التحكم يف الوصول، وهو "معّطل". 1
ال يتم استالم أي أوامر. ومجيع املعلمات األخرى هلذا القارئ متوقفة عن التشغيل.

جيب تعيني املعلمة للباب والقارئ بشكل منفصل.

 = ملغى تنشيطه0التحقق من منوذج الوقت بعد الوصول
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

 = لن يتم فحص مناذج الوقت. ال توجد أي قيود زمنية تتعلق ابلوصول.0
 = يف حال وجود منوذج وقت معنّي حلامل البطاقة، إما مباشرًة أو كتخويل مكان1

زمين، سيتم فحص منوذج الوقت. 
(= افرتاضي)

 = ملغى تنشيطه0حتقق إضايف
(خانة االختيار غري حمددة)

 = التحقق من املضيف غري مطلوب0

 = التحقق من املضيف مطلوب (افرتاضي)1
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 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

: تنشيط هذا اخليار مطلوب إلجراء حتقق إضايف من الفيديو بواسطة مشّغل نظاممهم(
BVMS أو BIS(

المنطقة تغيير من دون التحقق من املضيف (ال يعمل مع AMC = يعمل 0 = ملغى تنشيطه0مهلة طلب املضيف
). يكون عنصر التحكم هذا نشطًا إذا مت إلغاءاألشخاص تعداد عملياتأو 

عدم حال في الباب فتح) ومت تنشيط 0تنشيط التحقق من املضيف (
)1 (المضيف من رد تلقي

1 to 9999 حيتاج استخدام القارئ إىل استعالم = BISوجيب أن يتم الرد على .
هذا االستعالم يف غضون الفرتة الزمنية احملددة. إذا انتهت فرتة الوقت احملددة، فسيقوم

فتح الباب يف حالة عدم تلقي إجابة من املضيف ابلتحقق من املعلمة AMCنظام 
)30 من الثانية. (االفرتاضي = 1/10ويقرر بنفسه. القيم هي 

فتح الباب يف حالة عدم تلقي إجابة من
املضيف

 = ملغى تنشيطه0
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

.التحقق من املضيفيكون عنصر التحكم هذا نشطًا، إذ مت تعيني املعلمة 
 = ال يفتح الباب إذا كان قرار املضيف مطلوابً ولكن يتعذر العثور عليه (تشغيل0

دون اتصال).
. (=AMC = يفتح الباب بعد انقضاء املهلة إذا كان من املمكن حتريره من 1

افرتاضي)

 = ملغى تنشيطه0التحقق من أرصدة تذاكر االنتظار
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

) يتم التحقق من أرصدة تذاكر صف السيارات.1يف الوضع املنّشط (

التحقق من االنتظار الذي يتجاوز الفرتة
احملددة

 = ملغى تنشيطه0
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

) يتم التحقق مما إذا كانت مدة صف السيارات طويلة جًدا.1يف الوضع املنّشط (
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تكوين قارئ: إعدادات إضافية

مالحظاتالقيم احملتملةاملعلمة

 - ملغى تنشيطه0فحص تسلسل الوصول
 - منّشط؛ إلغاء التنشيط عند حدوث1

LACخلل وظيفي يف 
 - منّشط؛ تركه نشطًا عند حدوث2

LACخلل وظيفي يف 
 - منّشط؛ استخدام فحص دقيق3

لتسلسل الوصول حىت عند حدوث خلل
 (مالحظة: حتديثLACوظيفي يف 

معلومات الشخص يدوايً)

 = ال يشارك الشخص يف فحص تسلسل الوصول (= افرتاضي)0
إبمكان فحص منّشط لتسلسل الوصول أن يتعامل مع األشخاص الذين مت تعيينهم

كأشخاص "غري معروفني" ابلطرق التالية:
 = ستتعطل القراءة األوىل للبطاقة من دون فحص املوقع. جيب أن تكون مجيع1

وحدات التحكم متصلة ابإلنرتنت.
 = ستتعطل القراءة األوىل للبطاقة من دون فحص املوقع.2
 = سيتعطل فحص املوقع لكل عمليات قراءة البطاقة أثناء حدوث اخللل الوظيفي يف3

LAC.

 لتنشيط أو إلغاء تنشيط مجيع عمليات فحص تسلس الوصول بشكل عام.MAC أمر BISيتضمن النظام األساسي 
" إىل إلغاء تنشيط فحص0 ساعة). يؤدي تعيني القيمة إىل "48 (= 2880إللغاء تنشيط فحص تسلسل الوصول لفرتة زمنية، يتم إعطاء قيمة ابلدقائق مع حد أقصى من 

تسلسل الوصول بشكل كامل.
. وهو ال يقوم بتنشيط/إلغاء تنشيطمتكني تسلسل الوصول إبمكان هذا األمر تعديل فحص تسلسل الوصول فقط ابلنسبة إىل أجهزة القراءة اليت مت فيها تعيني املعلمة مالحظة:

 أجهزة القراءة.لجميعفحص تسلسل الوصول 

 = ملغى تنشيطه0إدارة الوقت
(خانة االختيار غري حمددة)

 جبمع بياانت نظام الوقت واحلضور.ACE) تقوم عملية 1يف الوضع املنّشط (
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 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

حتكم مزدوج يف الوصول (التحكم يف منع العودة)

 = ملغى تنشيطه0متكني
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

 = من دون حتكم مزدوج يف الوصول (= افرتاضي)0

 = مع حتكم مزدوج يف الوصول1
، ال ميكن استخدام هذا القارئاملدةيف غضون الفرتة الزمنية احملددة بواسطة معلمة 

وأجهزة القراءة األخرى يف اجملموعة مع البطاقة نفسها.
إذا مت تنشيط هذه املعلمة، فيجب استخدام معّرف جمموعة األبواب، حىت يف حال

استخدام قارئ واحد فقط.

األحرف معّرف جمموعة األبواب
A - Z و a - z"-"و 

حرفان

ميكن جتميع أجهزة القراءة ابستخدام معّرف جمموعة أبواب. سيؤدي تقدمي بطاقة عند
أحد أجهزة القراءة إىل حظر مجيع احلجوزات التالية عند مجيع أجهزة القراءة يف

 ) حىت انقضاء املهلة.--جمموعة األبواب (افرتاضي = 

ميكن استخدام القارئ مع البطاقة نفسها بعد انقضاء هذه الفرتة الزمنية. وفور120 - 1انقضاء مهلة منع العودة
استخدام البطاقة عند قارئ من خارج اجملموعة، يتم رفع احلظر على الفور.

.5القيم هي الدقائق - افرتاضي = 

 = ملغى تنشيطه0الفحص العشوائي
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

 = بدون فحص عشوائي0

 = لن يكون الفحص العشوائي حبسب العامل مقبواًل إىل أن يٌلغى احلظر بواسطة1
.حظرمربع احلوار 

النسبة املئوية للفحص العشوائي يف عملية اختبار مطولة. يتوفر اخليار فقط يف حال مت100 - 1معدل الفحص
تنشيط الفحص العشوائي.

ضمن الوقت احملدد يكون املستخدم معرًضا للفحص العشوائي. القيم هي الدقائق - 120 - 1مهلة الفحص العشوائي
.5افرتاضي = 

) نشط عندماREXزر طلب اخلروج (
 مفّعاًلIDSيكون 

 = ملغى تنشيطه0
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

)REX فقط: يتم تعطيل أزرار طلب اخلروج (DM14 وDM10ابلنسبة إىل 
 مفّعاًل. سيؤدي ذلك إىل جعل اخلروج من املنطقةIDSبشكل افرتاضي عندما يكون 

املراقبة غري ممكن. تقوم معلمة القارئ اجلديدة هذه بتمكني زر طلب اخلروج
)REX حىت عندما يكون (IDS.مفّعاًل 

جيب تعيني هذه املعلمة أيًضا حيث يتم استخدام القارئ بداًل من الزر الذي يعمل
ابلضغط.

 = ملغى تنشيطه0القراءة بشكل دائم
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

يقرأ القارئ بشكل دائم إذا كان يتضمن الربانمج الثابت اخلاص ابلشركة املصنعة.



84 ar | تكوين املداخل Access Management System

2019-08 | 2.0 | دليل الربانمج Bosch Security Systems

تكوين قارئ: البطاقات

مالحظاتالقيم احملتملةاملعلمة

 = ملغى تنشيطه0قارئ بطاقات آيل
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

حدد هذا اخليار عند استخدام قارئ بطاقات آيل.

 = ملغى تنشيطه0سحب البطاقة
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

عند استخدام قارئ بطاقات آيل، يعين السحب احتجاز البطاقة فعلًيا.
عند استخدام أجهزة قراءة أخرى، يعين السحب أن النظام جيعل البطاقة غري صاحلة.

 = ملغى تنشيطه0معايري التشغيل
(خانة االختيار غري حمددة)

 = منّشط1
(خانة االختيار حمددة)

.سحب البطاقةحدد من هذه القائمة أي معايري ميكن أن تسبب اإلجراء 

إشعار!
.IBPRميكن استخدام أجهزة قراءة البطاقات اآللية مع أجهزة قراءة 

تكوين الفحص العشوائي13.8.1
يُعترب الفحص العشوائي طريقة عامة لتحسني أمان املواقع عن طريق اختيار املوظفني بشكل عشوائي يف الفحوصات األمنية اإلضافية.

الشروط األساسية:
جيب أن يكون املدخل من النوع الذي يشتمل على شَرك أو ابب دّوار ملنع قيام شخص "بتتبع شخص آخر بدنّو خطر" بدون تقدمي هويته اخلاصة.–
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ال بد من وجود قارئ بطاقات ألحد اجتاهات املرور على األقل.–
جيب تكوين أجهزة القراءة من أجل التحكم العادي يف الوصول.–
ميكن تكوين أداة االختيار العشوائي بصورة مستقلة لكل قارئ.–
جيب أن تكون هناك حمطة عمل يف حميط املنطقة األقرب من أجل حترير أي عمليات حظر قام هبا النظام.–

اإلجراء
.DevEditحدد موقع القارئ املطلوب يف حمرر اجلهاز .1
.فحص عشوائي، حدد خانة االختيار اإلعداداتعلى عالمة التبويب .2
، أدخل النسبة املئوية لألشخاص الذين سيخضعون للفحص.النسبة املئوية للفحصيف مربع .3
احفظ إعداداتك..4

 فقطPINالوصول بواسطة رمز 13.9
اخللفية

 وحده.PINميكن تكوين أجهزة القراءة املزّودة بلوحة املفاتيح للسماح ابلوصول بواسطة رمز 
 فردية ملوظفني معينني. ويتلقى هؤالء املوظفون ابلفعل "بطاقة افرتاضية" حتتوي فقط على رمزPIN ختصيص رموز BISعند تكوين أجهزة القراءة هبذه الطريقة، إبمكان ُمشّغل 

PIN رمز . يسمى هذاPINرمز . ويف املقابل، فإن  للتعريفPINهو رمز  للتحقق PIN.ُيستخدم مع بطاقة لتشديد اإلجراءات األمنية 

 ُمنشأة بواسطة النظام.PIN للموظفني يدوايً أو أن خيصص هلم رموز PINإبمكان املشّغل إدخال رموز 
الحظ أنه ابستطاعة املوظفني نفسهم متابعة الوصول ابستخدام أي بطاقة فعلية خمصصة هلم أيًضا.

الشرط األساسي للتخويل للمشّغلني
 لوحده فقط بواسطة املشّغلني الذين حيملون ترخيًصا خاًصا لتعيني بطاقات افرتاضية. ملنح هذا التخويل ألحدPINميكن منح ختويل حلامل بطاقة يسمح له ابلوصول إبدخال 

املشّغلني، اتبع كما يلي.
ملفات تعريف املستخدم > املشّغلون وحمطات العمل > التكوينانتقل إىل القائمة الرئيسية .1
حدد ملف تعريف املستخدم الذي يُفرتض أن يستلم التخويل: .2

 أو استخدم وسيلة البحث للعثور على ملف التعريف املطلوب.اسم ملف التعريفأدخله يف احلقل النصي 
البطاقاتيف قائمة مربعات احلوار، انقر فوق اخللية اليت تتضمن .3

 ابلقرب من أسفل جزء النافذة الرئيسية.وظائف خاصةتظهر انفذة منبثقة تسمى 
)PINتعيني بطاقات افرتاضية (يف جزء الوظائف اخلاصة حدد خانة االختيار .4

 حلفظ تغيرياتكتطبيق أو انقر فوق .5

 لكافة أنواع أجهزة القراءةPINتعيني طول رقم التعريف 
 اليت يتم إدخاهلا يدوايً أو إنشاؤها من ِقبل النظام حمكوم ابملعلمة احملددة يف تكوين النظام.PINطول أرقام 

PINطول رمز  > PINرموز  > خيارات > التكوينالقائمة الرئيسية > –

 فقطPINتكوين قارئ للوصول بواسطة رمز 

 حمطات العمل > بياانت اجلهاز > التكوينانتقل إىل القائمة الرئيسية > شجرة .1
، حدد حمطة العمل اليت يتصل هبا القارئ بشكل فعلي.حمطة العمليف جزء .2
.PINمربع حوار إنشاء رمز  أو PINمربع حوار إدخال رمز انقر بزر املاوس األمين وحدد قارائً من النوع .3
.حمطات العملحدد قارائً يف جزء .4

 .حمطات العمليظهر جزء تكوين قارئ خمصص إىل ميني جزء 
. كبطاقةPINبطاقة افرتاضية. استخدام رمز حتتوي على القيمة االفرتاضية  Card usage defaultأتكد من أن القائمة املنسدلة .5

 حلفظ تغيرياتكتطبيق أو انقر فوق .6
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 تكوين اجلهاز، انتقل إىل شجرة DevEditيف حمرر اجلهاز .7
 فقط.PINحدد القارئ يف املدخل حيث تريد تكوين الوصول بواسطة رمز .8
 فقط.PINالوصول أيًضا بواسطة رمز ، حدد خانة االختيار خياراتيف عالمة التبويب .9

 حلفظ تغيرياتكتطبيق أو انقر فوق .10

AMCلوحات توسيع 13.10
 (لوحة توسيع املداخل/املخارج)AMC-I/O-EXTإنشاء 

 كافية لتوصيل املالمسات الضرورية (مع املصاعد مثاًل).AMCتوفر لوحات التوسيع إشارات مداخل وخمارج إضافية، يف حال مل تكن املالمسات الثماين املوجودة يف 
 املقابل يفAMC ذات الصلة فقط يف حمرر اجلهاز. يتم حتديد إدخال AMC املقرتنة هبا وميكن تركيبها حتت أجهزة AMCلوحات التوسيع هذه موصولة فعلًيا أبجهزة 

.كائن جديد يف قائمة السياق لوحة توسيع جديدة، ويتم اختيار اإلدخال AMC-EXTاملستعرض إلنشاء 

إشعار!

 يف شريط أدوات حمرر اجلهاز إىل إنشاء مداخل جديدة فقط. ميكن حتديد لوحات التوسيع ابستخدام قائمة السياق. +يؤدي النقر فوق الزر 

يظهر مربع حوار التحديد إلنشاء لوحات التوسيع.

 مبتغريين:AMC-EXTتتوفر 
–AMC_IO08 خمارج8 مداخل و8: مع 
–AMC_IO16 خمرًجا16 مدخاًل و16: مع 
 خمارج8 مداخل و8: مع AMC_4Wملحق –

.AMC_IO16، ميكنك أيًضا وضع النوع. من خالل النقر املزدوج فوق مربع القائمة يف عمود AMC_IO08يتضمن مربع حوار التحديد إدخااًل مع 
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 إلنشاء إدخاالت قائمة إضافية. وميكن ختصيص كافةإضافة واحد. وميكن تشكيل مزيج من متغريين. انقر فوق AMCميكن توصيل حىت ثالث لوحات توسيع جبهاز 
إدخاالت األعمدة هذه.

. وُيشّكل رقم اإلشارة مع رقم اللوحة كمجموعة رقًما تعريفًيا فريًدا.  ميكن أيًضا01 عند إنشائها.  يبدأ ترقيم اإلشارات لكل لوحة ابلرقم 3 أو 2، 1يتم ترقيم لوحات التوسيع 
 الذي تنتمي إليه.AMCمشاهدة إشارات لوحات التوسيع يف تبويب جهاز 

.AMC زوًجا من اإلشارات يف جهاز 56مع إشارات املداخل واملخارج، ميكن توفري ما يصل إىل 
).AMC لكل جهاز 3ميكن إضافة لوحات التوسيع حسب احلاجة بشكل منفرد أو بتاريخ الحق وصواًل إىل العدد األقصى (

AMC2 4W-EXTإنشاء 
 توصيالت4. توفر هذه الوحدات Wiegand ذات واجهات قارئ AMC2 4W) لوحدات التحكم AMC2 4W-EXTميكن تكوين لوحات توسيع خاصة (

 مالمسات خمارج لكل واحد منها. وابلتايل، ميكن مضاعفة العدد األقصى ألجهزة القراءة واألبواب القابلة8 مالمسات مداخل و8 ابإلضافة إىل Wiegandأجهزة قراءة 
.8 إىل AMC2 4Wللتوصيل لكل جهاز 

إشعار!
. ختضع األبواب للمراقبة ويتم اختاذ القرارات املتعلقةAMC2-4W كوحدة حتكم منفصلة، ولكن فقط كملحق جلهاز AMC2 4W-EXTال ميكن استخدام 

 فقط.AMC2 4Wابلتحكم يف الوصول من ِقبل 

، وهوAMC فقط، فال ميكن استخدامها مع متغري Wiegand. ومبا أهنا تتضمن واجهات قارئ AMC2 4W فقط مع AMC2 4W-EXTميكن استخدام 
AMC2 4R4

 عرب واجهةAMC2 4W-EXT)، يتم توصيل AMC2 16I-16O-EXT وAMC2 8I-8O-EXTوبطريقة مماثلة للوحات توسيع املداخل/املخارج (
 بشكل اتم.AMC2 4W. ال تتوفر لدى لوحة التوسيع ذاكرة أو شاشة خاصة هبا، ولكنها ختضع لرقابة AMC2 4Wتوسيع 

.AMC2-4W واحدة وحد أقصى من ثالث لوحات توسيع اإلدخال/اإلخراج بكل AMC2 4W-EXTميكن توصيل 
لوحة توسيع جديدة> كائن جديد  يف املستكشف وحدد AMC2 4W يف النظام، انقر بزر املاوس األمين فوق اجلهاز األصلي املطلوب AMC2 4W-EXTإلنشاء 

من قائمة السياق.

إشعار!
 يف شريط أدوات حمرر بياانت اجلهاز إلضافة املداخل فقط. وميكن إضافة لوحات التوسيع عرب قائمة السياق فقط.ميكن استخدام الزر  

.AMC_IO08_4W حتتوي على العنصر اإلضايف AMC2 4Wيظهر مربع حوار حتديد مماثل ملربع حوار إنشاء لوحات توسيع اإلدخال/اإلخراج، ابستثناء أن قائمة 
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 مرة واحدة فقط، يف حني ميكن إضافة ثالث لوحات توسيع إدخال/إخراج كحٍد أقصى.AMC2 4Wميكن إضافة إدخال قائمة 
-AMC2 4W يف حني يتم إنشاء اإلدخال الرابع كلوحة 4، احلد األقصى هو AMC2 4W إدخاالت قائمة جديدة. عندما يتعلق األمر جبهاز إضافةيضيف الزر 

EXT,
 (صفر). يستمر ترقيم اإلشارات للوحة التوسيع0 الرقم AMC2 4W-EXT. وتتلقى لوحة التوسيع 3 أو 2 أو 1يتم ترقيم لوحات التوسيع حبسب ترتيب إنشائها 

AMC2 4W-EXT وتظهر أيًضا إشارات مجيع لوحات1، حيث يبدأ ترقيم كل لوحة إدخال/إخراج ابلرقم 16 إىل 9 اعتباًرا من ترقيم وحدة التحكم، وحتديًدا من .
 ذي الصلة.AMC2 4Wالتوسيع على عالمة التبويب التابعة جلهاز 

 زوًجا من اإلشارات.64، ميكن توفري ما يصل إىل AMC2 4Wمع إشارات املداخل واملخارج جلهاز 

تعديل لوحات التوسيع وحذفها
حتتوي عالمة التبويب األوىل على عناصر التحكم التالية لتكوين لوحات التوسيع.

الوصفالقيم احملتملةاملعلمة

مقيد أبحرف أجبدية رقمية:اسم اللوحة
 خانة رقمية16 - 1

يضمن التعريف االفرتاضي احلصول على اسم فريد، ولكن ميكن الكتابة فوقه يدوايً.
يُرجى التأكد من استخدام معّرف فريد. جيب أن تستخدم اتصاالت الشبكة خبوادم

DHCP.اسم الشبكة 

أحرف أجبدية رقمية:وصف اللوحة
 خانة رقمية255 - 0

.OPCيظهر هذا النص يف فرع 

. AMCرقم اللوحة املتصلة جبهاز 3 - 1رقم اللوحة
عرض احلقل، فقط

= ملغى تنشيطه (خانة االختيار حمددة)0مورد الطاقة
= منّشط (خانة االختيار حمددة)1

مراقبة فولتية مورد الطاقة.
عند حدوث أعطال يف الفولتية، ستظهر رسالة عند انتهاء فرتة التأخري.

، حبيث ميكن إنشاء رسالة.USVتفرتض وظيفة املراقبة استخدام 
 = بدون مراقبة 0
 = تنشيط املراقبة1

ينطبق هذا احلقل للقراءة فقط حيث تكون ميزة "األقسام" مرخصة وقيد االستخدام.القيمة االفرتاضية "عام"القسم

تتضمن عالمة تبويب "املداخل" و"املخارج" و"إعدادات اإلشارات" التخطيط نفسه والوظيفة نفسها كما يف عالمات التبويب املناظرة لوحدات التحكم.

حذف لوحات التوسيع

 وخيارميكن حذف لوحة توسيع فقط عندما ال تكون أي واحدة من واجهاهتا مشغولة. جيب أواًل تكوين اإلشارات املقرتنة على لوحة خمتلفة قبل أن يصبح زر احلذف 
 قابلني لالستخدام.حذف كائنقائمة السياق 

AMC2 4W-EXT
نظًرا لعدم إمكانية إزالة أجهزة القراءة اليت تشغل لوحات التوسيع أو إعادة تكوينها بشكل فردي، جيب حذفها مع املداخل املطابقة هلا.  وحىت ذلك احلني، ال ميكن أيًضا إزالة

.AMC2 4W-EXTلوحة التوسيع 
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احلقول املخصصة لبياانت املوظفني14
املقدمة

ميكن ختصيص حقول البياانت للموظفني ابستخدام عدة طرق:
 أبي طريقةACE، أي ما إذا كانت تظهر يف عميل مرئيةما إذا كانت –
، أي ما إذا كان من املمكن ختزين سجل بياانت من دون وجود بياانت صاحلة يف احلقلمطلوبةما إذا كانت –
 ضمن النظامفريدةما إذا كان جيب إبقاء القيم اليت حتتوي عليها هذه احلقول –
نوع البياانت الذي حتتوي عليه هذه احلقول (نص، اتريخ ووقت، عدد صحيح وغري ذلك)–
ACEمكان ظهورها (عالمة التبويب، والعمود والصف) يف عميل –
احلجم الذي تظهر به–
ما إذا كان جيب استخدام البياانت يف التقارير القياسية ومكان استخدامها–

يبقى من املمكن، بطبيعة احلال، تعريف حقول بياانت جديدة ابلكامل مع مجيع السمات املذكورة هنا.

معاينة وحترير احلقول املخصصة14.1
مسار مربع احلوار

حقول خمصصة > خيارات > التكوينالقائمة الرئيسية > –
مت تقسيم النافذة الرئيسية إىل عالميت تبويب

العنوان وجهة االتصال وبياانت إضافية خاصة ابلشخص وبياانت إضافية خاصة ابلشركةعالمة التبويب هذه وعالمات التبويب الفرعية التابعة هلا (نظرة عامة
) هي للقراءة فقط وتوفر لك نظرة عامة تقريبية للبياانت اليت ستظهر على عالمات التبويب يفمعلومات إضافيةوومالحظات وعنصر حتكم البطاقة 

).WYSIWYG حبيث أن ما تراه هو ما حتصل عليه (ACEعميل 

حتتوي عالمة التبويب هذه على قائمة بربامج التحرير، حمرر واحد لكل حقل بياانت معّرف مسبًقا أو معّرف بواسطة املستخدم.التفاصيل

حترير حقول البياانت املوجودة
، توجد انفذة حمرر لكل حقل بياانت، سواء كان معّرفًا بشكل مسبق أو بواسطة املستخدم، حيث ميكن تعديل مساته.التفاصيل> حقول خمصصة على عالمة التبويب 

انقر فوق حمرر احلقل الذي تريد تعديله. سيتم متييز احملرر النشط.

يقدم اجلدول التايل شرًحا للسمات القابلة للتحرير للحقول املخصصة.

الوصفنص التسمية

هي تسمية حقل البياانت كما يظهر يف العميل. وميكن الكتابة فوقها، بشكل اختياري، لعكس املصطلحات املستخدمة يف موقعك.التسمية التسمية

 هو نوع البياانت، وحيدد عنصر حتكم احلوار الذي سيستخدمه املشّغل إلنشاء إدخاالت يف العميل. يوفر كل نوع حقل عملياتنوع احلقلنوع احلقل
تدقيق التناسق لقيم اإلدخال اخلاصة به، لضمان احلصول على تواريخ وأوقات وأطوال نص وحدود قيم رقمية صاحلة.

حقل نصي–
انقر فوق زر عالمة القطع إىل جانبه لتحديد عدد األحرف املسموحة.–

خانة اختيار–
حقل التاريخ–
الوقت–
حقل التاريخ والوقت–
مربع حترير وسرد–
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الوصفنص التسمية

أدخل القيم الصاحلة ملربع التحرير والسرد يف احلقل النصي املتوفر. استخدام الفواصل أو أحرف الرجوع للفصل بني القيم.–
إدخال رقمي–

أدخل احلد األدىن واحلد األقصى لقيم اإلدخال الرقمي يف مربعات الزايدة والنقصان املتوفرة.–
2عنصر حتكم املبىن  و1عنصر حتكم املبىن –

) وربطها ابألوامر يف واجهة مستخدم العميل. وهكذاالتسميةإهنا عناصر حتكم خاصة ميكن إعادة تسميتها هنا (يف حقل –
ميكنك منح مستخدمني معينني إذانً، عرب بطاقاهتم، يسمح هلم بتنفيذ عمليات خاصة ضمن املوقع. من األمثلة عن هذه

العمليات تشغيل األضواء الكاشفة أو مراقبة معدات معينة.

امسح خانة االختيار هذه ملنع ظهور حقل البياانت يف العميل.مرئي

حدد خانة االختيار هذه لرفض حمتوايت حقول البياانت غري الفريدة. على سبيل املثال، جيب أن تكون أرقام املوظفني فريدة جلميع املوظفني.فريد

 مستخدم حالًيا يف قاعدة البياانت.غرييعين الضوء األخضر أن حقل البياانت 
يعين الضوء األمحر أن حقل البياانت مستخدم حالًيا يف قاعدة البياانت.

استخدم هذه القائمة املنسدلة لتحديد عالمة تبويب العميل حيث جيب أن يظهر حقل البياانت.عرض يف

حدد خانة االختيار هذه جلعل حقل البياانت إلزامًيا. على سبيل املثال، جيب إدخال الكنية يف سجل كل موظف. وابلتايل، ال ميكن ختزين سجلمطلوب
البياانت من دون إدخال الكنية.

.مرئيجتدر اإلشارة إىل أن احملرر لن يسمح بتعيني حقل بياانت مطلوب كغري مرئي عرب خانة االختيار 
لتمكني سهولة االستخدام يف العميل، من املستحسن وضع مجيع احلقول املطلوبة على عالمة التبويب األوىل.

عرض لتعيني موضع حقل البياانت على عالمة التبويب املسماة يف القائمة املنسدلة الصف والعموداستخدم مربعات الزايدة والنقصان لكل من املوضع
.يف

جتدر اإلشارة إىل أن احملرر لن يسمح لك بتحديد موضع قيد االستخدام، أو تغطية حقول البياانت املوجودة.
لتعيني موضع بعض عناصر التحكم القابلة لتغيري احلجم، مثل احلقول النصية. يعين اخليارالعرض (النسبة املئوية) استخدم مربع الزايدة والنقصان 

% أن عنصر التحكم سوف يشغل كل الفتحة اليت ال تشغلها البياانت-تسمية احلقل.100

 لتحديد عدد األعمدة والصفوف اليت جيب شغلها على عالمة التبويب املسماة يفالصف والعموداستخدم مربعات الزايدة والنقصان لكل من الُبعد
.عرض يفالقائمة املنسدلة 

جتدر اإلشارة إىل أن احملرر لن يسمح لك بتغطية حقول البياانت املوجودة.

إنشاء وحترير حقول بياانت جديدة
، يوجد جزء حمرر لكل حقل بياانت، سواء كان معّرفًا بشكل مسبق أو بواسطة املستخدم، حيث ميكن تعديل مساته.التفاصيل> حقول خمصصة على عالمة التبويب 

إلنشاء حقل خمصص جديد له حمرره اخلاص. سيتم متييز جزء احملرر النشط.حقل جديد انقر فوق الزر 
يتضمن احملرر عناصر حتكم احلوار نفسها لتحرير حقول البياانت املوجودة، راجع اجلدول أعاله، ابإلضافة إىل عنصري حتكم إضافيني:

حدد خانة االختيار هذه لتمكني ظهور حقل البياانت اجلديد يف التقارير القياسية. (خانة اختيار)استخدام يف التقارير

حيدد رقم التسلسل العمود الذي سيشغله حقل البياانت يف التقارير القياسية.(مربع الزايدة والنقصان)رقم التسلسل 

إشعار!
.10..1 هي أرقام التسلسل التقارير وBadge Designerأرقام التسلسل الوحيدة القابلة للعنونة حالًيا بواسطة 

قواعد خاصة حبقول البياانت.14.2
موقع حقول البياانت–
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إبمكان كل حقل أن يظهر على عالمة تبويب واحدة فقط.–
إبمكان كل حقل خمصص أن يظهر على أي عالمة تبويب قابلة للتحديد.–
.عرض يفميكن نقل احلقول إىل عالمات تبويب أخرى عن طريق تغيري اإلدخال يف القائمة املنسدلة –

 حرفًا.20إبمكان التسمية أن حتتوي على أي نص: احلد األقصى للطول –
 حرف.2000إبمكان حقول البياانت املخصصة أن حتتوي على أي نص: احلد األقصى للطول –
 التابعة له.مرئيميكن حتويل أي حقل إىل حقل مطلوب، ولكن جيب حتديد خانة االختيار –

إشعار!
نصائح ضرورية قبل االستخدام اإلنتاجي

وافق على أنواع احلقول واستخداماهتا وأجنزها قبل استخدامها لتخزين بياانت األشخاص.
يتم تعيني كل حقل إدخال بياانت إىل حقل قاعدة بياانت معني حبيث ميكن حتديد موقع البياانت بشكل يدوي وبواسطة منشئي التقارير. عند االنتهاء من ختزين سجالت

البياانت من احلقول املخصصة يف قاعدة البياانت، سيتعذر عندئٍذ نقل هذه احلقول أو تغيريها من دون التعرض خلطر فقدان البياانت.
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AMS الستخدام Milestone XProtectتكوين 15

املقدمة
.AMS الستخدام ميزات التحكم يف الوصول لدى Milestone XProtectيوضح هذا الفصل كيفية تكوين 

.XProtect، مث يرسل النتائج إىل AMS، األحداث واألوامر إىل XProtect، ولكنه ُمثّبت على خادم AMSيرسل مكّون إضايف يوفره 

AMS XProtect 

PluginPlugin

 مراحل توضحها األقسام التالية:3يتألف التكوين من 
.XProtect العامة على خادم AMSتثبيت شهادة –
.XProtect اإلضايف على خادم AMSتثبيت مكّون –
.XProtect داخل تطبيق AMSتكوين –

الشروط األساسية
–AMS.ُمثّبت وُمرّخص 
–XProtect.ُمثّبت وُمرّخص على الكمبيوتر نفسه أو الكمبيوتر اخلاص به 
يوجد اتصال شبكة بني كال النظامني.–

XProtect العامة على خادم AMSتثبيت شهادة 
 يعمل على كمبيوتر خمتلف.AMSالحظ أن هذا اإلجراء ال يكون مطلوابً إال إذا كان 

AMSانسخ ملف الشهادة من خادم .1
C:\Program Files (x86)\Bosch Sicherheitssysteme\Access Management System

\Certificates\Access Management System Internal CA.cer

.XProtectإىل خادم 
، انقر نقًرا مزدوًجا فوق ملف الشهادة.XProtectعلى خادم .2

وسيظهر معاجل الشهادة.
 تثبيت الشهادة…انقر فوق .3

وسيظهر معاجل استرياد الشهادة.
التايل وانقر فوق موقع املتجر بوصفه اجلهاز احملليحدد .4
وضع مجيع الشهادات…حدد .5
استعراض…انقر فوق .6
موافق وانقر فوق الشهادات اجلذر املوثوقةحدد .7
التايلانقر فوق .8
إهناءراجع ملخص اإلعدادات وانقر فوق .9

XProtect اإلضايف على خادم AMSتثبيت مكّون 



Access Management System AMS | ar الستخدام Milestone XProtectتكوين  93

Bosch Security Systems دليل الربانمج 2019-08 | 2.0 |

انسخ ملف اإلعداد .1
AMS XProtect Plugin Setup.exe

.XProtect إىل خادم AMSمن وسائط تثبيت 
.XProtectنّفذ امللف على خادم .2

وسيظهر معاجل اإلعداد.
.التايل اإلضايف للتثبيت، مث انقر فوق AMS XProtectيف معاجل اإلعداد، أتكد من وضع عالمة على مكّون .3

 لقبول االتفاقية إذا كنت تريد املتابعة.قبولوستظهر اتفاقية ترخيص املستخدم النهائي. انقر فوق 
.التايل لتغيريه قبل النقر فوق استعراض لقبول املسار االفرتاضي أو التايليعرض املعاجل مسار التثبيت االفرتاضي للمكّون اإلضايف. انقر فوق .4

 اإلضايف.AMS XProtectيؤكد املعاجل أنه على وشك تثبيت مكّون 
تثبيتانقر فوق .5
.إهناءانتظر أتكيد عملية التثبيت املكتملة، مث انقر فوق .6
.Milestone XProtect Event Server املسماة Windowsأعد تشغيل خدمة .7

XProtect داخل تطبيق AMSتكوين 
التحكم يف الوصول > التكوين املتقدم، انتقل إىل XProtectيف تطبيق إدارة .1
إنشاء جديد… مث حدد التحكم يف الوصولانقر بزر املاوس األمين فوق .2

وسيظهر معاجل املكّون اإلضايف.
أدِخل املعلومات التالية يف معاجل املكّون اإلضايف:.3

 نفسهXProtect هذا لتمييزه عن التكامالت األخرى على نظام AMS-XProtect: وصف لتكامل االسم–
 (سيكون هذا االسم متاًحا يف القائمة املنسدلة بعد تثبيت املكّون اإلضايف بنجاح)AMS - XProtect Plugin: املكّون اإلضايف للتكامل–
/AMS API: https://<hostname of the AMS system>:44347نقطة هناية اكتشاف –

.AMS API املنفذ االفرتاضي احملدد عند تثبيت 44347مكان وجود 
 اليت سيتم تعيينها.XProtect والذي ميلك على األقل أذوانت لتشغيل األبواب املؤدية إىل كامريات AMS: اسم املستخدم اخلاص مبشّغل اسم املشّغل–
 اخلاصة ابملشّغل.AMS: كلمة مرور كلمة مرور املشّغل–

التايلانقر فوق .4
 الذي حددته، مث يسرد عناصر التحكم يف الوصول اليت يكتشفها (األبواب والوحدات واخلوادم وأوامر األحداثAMS اإلضايف خبادم AMSسيتصل مكّون 

واحلاالت)
التايل عند اكتمال شريط التقدم، انقر فوق .5

. إقران الكامرياتستظهر صفحة معاجل
.األبواب إىل نقاط الوصول يف قائمة الكامرياتإلقران الكامريات مع األبواب، اسحب الكامريات من قائمة .6
.التايلعند االنتهاء، انقر فوق .7

 التكوين ويرسل أتكيًدا عند جناحه يف احلفظ.XProtectحيفظ 
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تكوين إدارة مستوى التهديد16
املقدمة

هتدف إدارة مستوى التهديد إىل االستجابة بفعالية ملواقف طارئة عن طريق إجراء تغيري فوري على سلوك املداخل يف كل أحناء املنطقة املتضررة.

مفاهيم إدارة مستوى التهديد16.1
: موقف حرج يتطلب استجابة فورية ومتزامنة من بعض املداخل أو كلها يف نظام حتكم يف الوصول.التهديد–
 كيفية االستجابة. MAC: استجابة النظام ملوقف متوقع. وجيب تكوين كل مستوى هتديد بتأنٍّ حىت يعرف كل مدخل من مداخل مستوى التهديد–

مستوايت التهديد قابلة للتخصيص بشكل كامل، على سبيل املثال ميكن تكوين مستوايت التهديد العايل النموذجية كما يلي:
: ال ُيسَمح ابلدخول إال للمستجيبني األوائل املتمتعني مبستوايت أمان مرتفعة.القفل اخلارجي–
ن.القفل الداخلي– : يتم قفل كل األبواب. ويتم رفض الدخول واخلروج لكل بياانت االعتماد اليت تقل عن مستوى أمان ُمكوَّ
: يتم فتح كل أبواب اخلروج. وتسمح أبواب االجتاهات (مثل احلاجز الدوار والشَرك) ابخلروج فحسب.اإلخالء–

ميكن تكوين مستوايت التهديد املنخفض النموذجية كما يلي:–
: يتم فتح األبواب املؤدية إىل األماكن الرايضية، بينما يتم أتمني كل األماكن األخرى.احلدث الرايضي–
: ال ميكن الوصول إال إىل بعض الفصول الدراسية واملدخل الرئيسي.اجتماع ويل األمر–

: تنبيه يعمل على تشغيل مستوى هتديد. ميكن لألشخاص املخّولني املالئمني تشغيل تنبيه هتديد إبجراء سريع، على سبيل املثال من خالل واجهة املستخدمتنبيه التهديد–
اخلاصة ابملشّغل، أو من خالل إشارة جهاز (زر يعمل ابلضغط مثاًل)، أو من خالل توفري أي بطاقة تنبيه خاصة يف أي قارئ.

. يقوم كل مستوى هتديد بتعيني أجهزة100..0اخلاصة حباملي البطاقات وأجهزة القراءة، ويُعرّب عنه كعدد صحيح ملفات تعريف األمان: مسة تتمتع هبا مستوى األمان–
عّينة. مث ال متنح أجهزة القراءة تلك إمكانية الوصول إال لبياانت االعتماد اخلاصةMACقراءة وحدة التحكم يف الوصول الرئيسية (

ُ
) اخلاصة به على مستوايت األمان امل

أبشخاص لديهم مستوى أمان مساٍو أو أكرب يف ملفات تعريف األمان لديهم.
ملف تعريف) أو قارئ (ملف تعريف أمان ابب) أو ابب (ملف تعريف أمان شخص (نوع شخص: جمموعة من السمات اليت ميكن تعيينها إىل ملف تعريف األمان–

). وحتكم ملفات تعريف األمان سلوكيات التحكم يف الوصول التالية:أمان قارئ
، حسب تعريفه سالف الذكر، لنوع شخص أو ابب أو قارئمستوى األمان–
: النسبة املئوية الحتمالية تشغيل الفحص العشوائي من ِقبل نوع الشخص أو القارئ هذا.معدل الفحص–

نظرة عامة على عملية التكوين16.2
تتطلب إدارة مستوى التهديد خطوات التكوين التالية واليت يرد شرحها ابلتفصيل بعد هذه النظرة العامة

يف حمرر اجلهاز.1
تعريف مستوايت التهديد–
تعريف ملفات تعريف أمان األبواب–
تعريف ملفات تعريف أمان أجهزة القراءة–
تعيني ملفات تعريف أمان األبواب للمداخل–

يف مربعات حوار بياانت النظام.2
تعريف ملفات تعريف أمان األشخاص–
تعيني ملفات تعريف أمان األشخاص ألنواع األشخاص–

يف مربعات حوار بياانت املوظفني.3
تعيني أنواع أشخاص لألشخاص–
تعيني أنواع أشخاص جملموعات األشخاص–

. ملزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة تعليماتMap View والتحكم فيها من تطبيق MACعند تكوين إدارة مستوى التهديد بنجاح، ميكن مراقبة تنبيهات وحاالت وحدة 
Map View.عرب اإلنرتنت 

خطوات التكوين يف حمرر اجلهاز16.3
يوضح هذا القسم خطوات التكوين املطلوبة يف حمرر اجلهاز.

إنشاء مستوى هتديد16.3.1
 مستوى.15يوضح هذا القسم كيفية إنشاء مستوايت هتديد لالستخدام يف موقعك. وميكن إنشاء ما يصل إىل 
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مسار مربع احلوار
بياانت اجلهاز > التكوين >القائمة الرئيسية–

اإلجراء
مستوايت التهديدحدد عالمة التبويب الفرعية .1

 مستوى هتديد، لكل منه اسم ووصف وخانة اختيار لتنشيط مستوى التهديد بعد15يظهر جدول مستوايت التهديد. وميكن أن حيتوي على ما يصل إىل –
تكوينه.

يُرجى إدخال اسم ملستوى التهديدانقر فوق السطر الذي يقول: .2
أدخل امسًا سيكون مفيًدا ملشّغلي النظام..3
، أدخل وصًفا كاماًل لسلوك املداخل عندما يكون مستوى التهديد هذا قيد التشغيل.الوصف(اختياري) يف عمود .4
 يف هذه املرة. أكمل أواًل مجيع خطوات التكوين األخرى ملستوى التهديد هذا، على النحو املبني يف األقسام التالية.نشط خانة االختيار حتددال .5

(حفظ) حلفظ مستوى التهديد اجلديد.انقر فوق .6

إنشاء ملف تعريف أمان ابب16.3.2
يوضح هذا القسم كيفية إنشاء ملفات تعريف أمان ألنواع خمتلفة من األبواب، وكيفية تعريف احلالة اليت ستتحول إليها كل أبواب ملف التعريف هذا عندما يكون مستوى هتديد

قيد التشغيل.

مسار مربع احلوار
بياانت اجلهاز > التكوين >القائمة الرئيسية–

الشروط األساسية
مت تعريف مستوى هتديد واحد على األقل.–
مت تكوين مدخل واحد على األقل يف شجرة األجهزة.–

اإلجراء
ملفات تعريف أمان األبواب حدد عالمة التبويب الفرعية .1

 (االسم االفرتاضي)ملف تعريف أمان الباب والتحديدتتكون انفذة مربع احلوار الرئيسي من جزئني: –
جديدانقر فوق .2

يتم إنشاء ملف تعريف أمان ابب جديد ابسم افرتاضي–
 لكل منها يف عمودغري حمددمبستوايت التهديد اليت مت إنشاؤها ابلفعل، إىل جانب القيمة ملف تعريف أمان الباب  يف جزء مستوايت التهديدتتم تعبئة جدول –

.احلالة
، أدِخل امسًا لنوع الباب الذي سيتم تعيني ملف التعريف هذا له.ملف تعريف أمان البابيف جزء .3

 يف ذلك اجلزء.حذف. وعند الرغبة، ميكن حذفه من التكوين عن طريق النقر فوق التحديديظهر اسم ملف التعريف اجلديد يف جزء –
(اختياري) أدخل وصًفا مللف التعريف ملساعدة املشّغلني على تعيينه بشكل صحيح..4
.حاجز دوارإذا كان من املقرر تعيني ملف التعريف هذا ألبواب من نوع االجتاهات (على سبيل املثال حاجز دوار أو شَرك)، فحدد خانة االختيار .5

سيوفر هذا خيارات إضافية للحالة املستهدفة للباب عند مستوايت هتديد خمتلفة، على سبيل املثال خيارات السماح ابلدخول أو اخلروج وحده أو كليهما مًعا.–
، حدد لكل مستوى هتديد حالة مستهدفة مالئمة جلميع أبواب ملف التعريف هذا، كلما كان مستوى التهديد ذلك قيدمستوايت التهديد جبدول احلالةيف عمود .6

التشغيل.

(حفظ) حلفظ التغيريات.انقر فوق .7

كرر اإلجراء إلنشاء عدد من ملفات تعريف أمان األبواب بقدر أنواع األبواب يف تكوينك. قد تكون األنواع النموذجية لألبواب:
الباب العمومي الرئيسي–
ابب اإلخالء إىل اخلارج–
ابب الوصول إىل الفصول الدراسية–
الباب العمومي إىل الساحة الرايضية–
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إنشاء ملف تعريف أمان قارئ16.3.3
:لكل مستوى هتديديوضح هذا القسم كيفية إنشاء ملفات تعريف أمان ألنواع خمتلفة من أجهزة القراءة. تعّرف ملفات تعريف أمان أجهزة القراءة مسات أجهزة القراءة التالية 

أدىن مستوى أمان مطلوب من بياانت اعتماد للحصول على حق الوصول إىل القارئ.–
معدل الفحص، أي النسبة املئوية من حاملي البطاقات اليت سيتم اختيارهم عشوائًيا لفحوص األمان اإلضافية.–

: يتجاوز معدل الفحص املعنّي يف ملف تعريف أمان القارئ معدل الفحص املعنّي يف القارئ نفسه.مالحظة–

مسار مربع احلوار
بياانت اجلهاز > التكوين >القائمة الرئيسية–

الشروط األساسية
مت تعريف مستوى هتديد واحد على األقل.–
مت تكوين مدخل واحد على األقل يف شجرة األجهزة.–

اإلجراء
ملفات تعريف أمان أجهزة القراءة حدد عالمة التبويب الفرعية .1

 (االسم االفرتاضي)ملف تعريف أمان القارئ والتحديدتتكون انفذة مربع احلوار الرئيسي من جزئني: –
جديدانقر فوق .2

يتم إنشاء ملف تعريف أمان قارئ جديد ابسم افرتاضي–
 لكل منها يف0مبستوايت التهديد اليت مت إنشاؤها ابلفعل، إىل جانب القيمة االفرتاضية  ملف تعريف أمان القارئ يف جزء مستوايت التهديدتتم تعبئة جدول –

.معدل الفحص ومستوى األمانعموَدي 
، أدِخل امسًا لنوع القارئ الذي سيتم تعيني ملف التعريف هذا له.ملف تعريف أمان القارئيف جزء .3

 يف ذلك اجلزء.حذف. وعند الرغبة، ميكن حذفه من التكوين عن طريق النقر فوق التحديديظهر اسم ملف التعريف اجلديد يف جزء –
(اختياري) أدخل وصًفا مللف التعريف ملساعدة املشّغلني على تعيينه بشكل صحيح..4
) جيب أن يكون لدى أي100..0، حدد لكل مستوى هتديد حًدا أدىن ملستوى األمان (يف شكل عدد صحيح مستوايت التهديد جبدول مستوى األمانيف عمود .5

مشّغل حىت يتمكن من تشغيل أي قارئ مبلف التعريف هذا، كلما كان مستوى التهديد ذلك قيد التشغيل.
، حدد لكل مستوى هتديد النسبة املئوية حلاملي البطاقات الذين سيختارهم القارئ عشوائًيا من أجل فحوص األمانمستوايت التهديد جبدول معدل الفحصيف عمود .6

اإلضافية كلما كان مستوى التهديد ذلك قيد التشغيل.

(حفظ) حلفظ التغيريات.انقر فوق .7

تعيني ملفات تعريف أمان األبواب وأجهزة القراءة للمداخل16.3.4
يوضح هذا القسم كيفية تعيني ملفات تعريف أمان األبواب وأجهزة القراءة لألبواب وأجهزة القراءة عند مداخل معينة.

اإلجراء الفرعي األول هو حتديد وتصفية جمموعة املداخل اليت تريد تعيينها، بينما يعمل اإلجراء الفرعي الثاين على إنشاء التعيينات.
ابإلضافة إىل ذلك، ميكنك معاينة احلاالت ومستوايت األمان ومعدالت الفحص اخلاصة ابملداخل احملددة على النحو الذي سيتم تعيينها به حسب مستوايت التهديد املتنوعة اليت

حددهتا.

مسار مربع احلوار
بياانت اجلهاز > التكوين >القائمة الرئيسية–

الشروط األساسية
مت تعريف مستوى هتديد واحد على األقل.–
مت تكوين مدخل واحد على األقل يف شجرة األجهزة.–

اإلجراء
 (جذر شجرة األجهزة) DMSيف شجرة األجهزة، حدد .1
إدارة مستوى التهديديف جزء مربع احلوار الرئيسي، حدد .2

يتلقى جزء مربع احلوار الرئيسي عدة عالمات تبويب فرعية.–
: حتديد مداخل لتعيينها1اإلجراء الفرعي 

املداخل حدد عالمة التبويب الفرعية .1
 وجدول بكل املداخل اليت مت إنشاؤها يف النظام حىت اآلن.شروط التصفيةتنقسم انفذة مربع احلوار الرئيسي إىل جزئني: –
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، أدخل معايري لتقييد جمموعة املداخل اليت تظهر يف اجلدول يف النصف السفلي من مربع احلوار، على سبيل املثال:شروط التصفية(اختياري) يف جزء .2
 و/أوأجهزة القراءة على اجلهة اخلارجية و/أو أجهزة القراءة على اجلهة الداخليةحدد أو امسح خاانت االختيار اليت حتدد ما إذا كانت ستظهر يف اجلدول –

.األبواب
أدخل سالسل األحرف اليت جيب أن تظهر يف أمساء املداخل أو املناطق أو أمساء ملفات التعريف أو أمساء أجهزة القراءة لكل املداخل املدرجة يف اجلدول.–
حدد أو امسح خانة االختيار اليت حتدد ما إذا كانت ستظهر أيًضا يف اجلدول األبواب وأجهزة القراءة اليت مل يتم تكوينها بعد.–

 لتصفية قائمة املداخل أو تطبيق التصفيةانقر فوق .3
 إلعادة عناصر التحكم يف التصفية إىل قيمها االفرتاضية.إعادة تعيني التصفية

: تعيني ملفات تعريف األمان للمداخل احملددة2اإلجراء الثانوي 
الشرط األساسي: مت حتديد املداخل املراد تعيينها وتظهر يف اجلدول يف النصف السفلي من مربع احلوار.

نقاطالحظ أنه عادًة ما يتكون كل مدخل من ابب أو حاجز ابإلضافة إىل قارئ بطاقات واحد أو أكثر. ولكن قد ال يتوفر ذلك لدى بعض أنواع املداخل التخصصية، مثل 
.التجمع

، انقر فوق اخللية املقابلة للباب أو القارئ الذي تريد تعيينه.ملف تعريف أمان الباب أو القارئيف العمود .1
حدد ملف تعريف أمان ابب أو قارئ من القائمة املنسدلة للخلية..2

(اختياري) معاينة سلوك األبواب وأجهزة القراءة عند مستوايت التهديد
 لدى األبواب وأجهزة القراءة يفمعدل الفحص ومستوى األمان) والوضعاألعمدة املوجودة ابجلانب األيسر من اجلدول للقراءة فقط. وهي تظهر كيف ستكون حالة القفل (

 قيد التشغيل.حتديد مستوى التهديد للحصول على تفاصيلاجلدول إذا كان مستوى التهديد احملدد يف قائمة 
الشرط األساسي: مت حتديد املداخل اليت تريد معاينتها وتظهر يف اجلدول يف النصف السفلي من مربع احلوار.

 حدد مستوى التهديد الذي تريد معاينته.حتديد مستوى التهديد للحصول على تفاصيلمن قائمة 4
P) لدى أجهزة القراءة على النحو الذي ستكون عليه إذا كان مستوى التهديدمعدالت الفحص ومستوى األمان) لدى األبواب والوضعيعرض اجلدول حالة القفل 

احملدد قيد التشغيل.

تعيني مستوى هتديد إلشارة جهاز16.3.5
يوضح هذا القسم كيفية تعيني إشارة مدخل جهاز لتشغيل تنبيه هتديد أو إلغائه.

مسار مربع احلوار
بياانت اجلهاز > التكوين >القائمة الرئيسية–

الشروط األساسية
مت تعريف مستوى هتديد واحد على األقل.–
مت تكوين مدخل واحد على األقل يف شجرة األجهزة.–

اإلجراء
 اليت تريد تعيني إشارات اجلهاز اخلاصة هبا.AMC أسفل وحدة حتكم مدخاًليف شجرة األجهزة، حدد .1
.احملطات الطرفيةيف انفذة مربع احلوار الرئيسي، حدد عالمة التبويب .2

يتم عرض جدول املداخل واإلشارات.–
.إشارة املدخليف صف اإلشارة اليت تريد تعيينها، انقر فوق خلية .3

 ابإلضافةمستوى التهديد: إلغاء تنشيطحتتوي القائمة املنسدلة على أمر –
 لكل مستوى هتديد سبق وحددته.>name<مستوى التهديد: إىل 

 على إلغاء أي مستوى هتديد قيد التشغيل حالًيا.مستوى التهديد: إلغاء تنشيطسيعمل األمر –
قم بتعيني األوامر إلشارات املداخل املرغوب فيها.4

(حفظ) حلفظ التغيريات.انقر فوق .5

إشعار!
DM 15قيد على 

) لتشغيل مستوى هتديد.DIP/DOP (15يتعذر حالًيا استخدام منوذج الباب 
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خطوات التكوين يف مربعات حوار بياانت النظام16.4
.أنواع أشخاص وتعيينها إىل ملفات تعريف أمان أشخاصيوضح هذا القسم كيفية إنشاء 

إنشاء ملف تعريف أمان شخص16.4.1
مسار مربع احلوار

ملف تعريف أمان شخص > بياانت النظام > القائمة الرئيسية–

الشروط األساسية
تتطلب ملفات تعريف أمان األشخاص التخطيط والتحديد بتأنٍّ بشكل مسبق ألهنا ستكون هلا تبعات مهمة ابلنسبة األداء الوظيفي للنظام يف املواقف احلرجة.

اإلجراء

 (جديد) ملسحها.إذا كان مربع احلوار حيتوي ابلفعل على بياانت، فانقر فوق .1
أدخل امسًا مللف التعريف اجلديد يف احلقل النصي "اسم ملف تعريف األمان":.2
(اختياري) أدخل وصًفا مللف التعريف ملساعدة املشّغلني على تعيينه بشكل صحيح..3
.مستوى األمان يف املربع 100 و0أدخل عدًدا صحيًحا بني .4

 كاٍف للحصول على إمكانية الوصول يف أي قارئ، حىت لو كان مستوى األمان اخلاص به ُمعنّي100مبا أن حامل البطاقة خمّول ابستخدام مدخل، فإن العدد –
.100حالًيا أيًضا على 

وإال، جيب أن يكون مستوى األمان يف ملف تعريف أمان الشخص لدى حامل البطاقة مساوايً أو أكرب من مستوى األمان احلايل لدى القارئ.–
.معدل الفحص يف املربع 100 و0أدخل عدًدا صحيًحا بني .5

: معدل الفحص اخلاص مبلف تعريف الشخص اثنوي ابلنسبة ملعدل الفحص اخلاص مبلف تعريف القارئ. يوضح اجلدول أدانه التفاعل بني معديلمالحظة–
الفحص اخلاصني مبلفي التعريف.

(حفظ) حلفظ التغيريات.انقر فوق .6

التفاعل بني معديل الفحص اخلاصني مبلفي تعريف أمان الشخص والقارئ.

معدل الفحص (%) يف
ملف تعريف أمان القارئ

R

معدل الفحص (%) يف
ملف تعريف أمان الشخص

P

هل مت حتديد شخص لفحوص أمان إضافية؟

الأي0

نعمأي100

ال990..1

نعم99100..1

رمبا99..991..1
)MAX(R,Pاالحتمالية = 

تعيني ملف تعريف أمان شخص لنوع شخص16.4.2
مسار مربع احلوار

نوع الشخص > بياانت النظام > القائمة الرئيسية–
نوع الشخص > بياانت النظام > ACEعميل –

اإلجراء
نوع الشخص هنا مرادف هوية املوظف: ألسباب اترخيية، مالحظة

 املقابلةاسم ملف تعريف األمان، حدد اخللية املوجودة يف عمود معّرفات املوظفني احملددة من قبل املستخدم أو جدول معّرفات املوظفني احملددة مسبًقاايف جدول .1
لنوع الشخص املطلوب.

حدد ملف تعريف أمان شخص من القائمة املنسدلة..2
كّرر هذا اإلجراء مع مجيع أنواع األشخاص اليت تتطلب ملف تعريف أمان شخص.–
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(حفظ) حلفظ تعييناتكانقر فوق .3

خطوات التكوين يف مربعات حوار بياانت املوظفني16.5
 اخلاص هبا.نوع الشخص من خالل ملف تعريف أمان شخص اجلديدة اليت يتم إنشاؤها يف النظام األشخاصيوضح هذا القسم كيف تتلقى سجالت 

مسارات مربعات احلوار
األشخاص > بياانت املوظفني > القائمة الرئيسية–
جمموعة األشخاص > بياانت املوظفني > القائمة الرئيسية–

نوع الشخص هنا مرادف هوية املوظف: ألسباب اترخيية، مالحظة

اإلجراء
.نوع شخص اليت يتم إنشاؤها يف النظام األشخاصجيب أن يكون لدى كل سجالت 

نوع > بياانت النظام > القائمة الرئيسية يف مربع احلوار ملف تعريف أمان شخص اليت مت ربطها مع أنواع األشخاصأتكد من أن مشّغلي النظام ال يعّينون إال .1
الشخص

، انقر فوق االرتباطات التالية.أشخاص وإنشاء سجالت ملفات تعريف أمان األشخاصللحصول على تفاصيل حول ربط .2

98تعيني ملف تعريف أمان شخص لنوع شخص, الصفحة –
100إنشاء وإدارة بياانت املوظفني, الصفحة –
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إنشاء وإدارة بياانت املوظفني17
مسار مربع احلوار

 > <مربعات حوار فرعية>بياانت املوظفنيالقائمة الرئيسية > 

اإلجراء العام
، أدخل بياانت هوية الشخص.األشخاصيف مربع احلوار الفرعي .1
:البطاقاتيف مربع احلوار الفرعي .2

عنّي ملفات تعريف الوصول أو ختويالت وصول فردية.–
عنّي منوذج وقت، إذا لزم األمر.–
عنّي بطاقة.–

، إذا لزم األمر.PIN: عنّي رمز PINرمز يف مربع احلوار الفرعي .3
، اطبع البطاقة.طباعة بطاقات التعريفيف مربع احلوار الفرعي .4
 اتبع كما يلي:الزائرينيف 
 وعنّي مرافًقا (مالحظًا) إذا لزم األمر.الزائرون من قائمة الزائرونأدخل البياانت الشخصية يف مربع حوار –

إشعار!
ال ُيشرَتط تعيني بطاقات اهلوية وختويالت الوصول يف وقت واحد. ولذلك؛ ميكن تعيني بطاقات هوية لألشخاص بدون تعيني ختويالت وصول أو العكس. غري أنه ال ُيسَمح أبي

وصول هلؤالء األشخاص يف كلتا احلالتني.

عملية املسح الضوئي للبطاقات
عند إجراء مسح ضوئي للبطاقات يف أجهزة القراءة، ينفذ القارئ عدًدا من عمليات الفحص.

هل البطاقة صاحلة ومسّجلة يف النظام؟–
هل حامل البطاقة حمظور يف الوقت احلايل (معّطل يف النظام)؟–
هل ميتلك حامل البطاقة ختويل الوصول للدخول يف هذا االجتاه؟–
هل ختويل الوصول مكاين - زمين؟ إذا كان األمر كذلك، فهل يقع وقت املسح الضوئي ضمن الفرتات املعّينة بواسطة منوذج الوقت؟–
(معّطل)؟حمظور  أو منتهي الصالحيةهل ختويل الوصول نشط؛ مبعىن أنه غري –
هل خيضع حامل البطاقة لنموذج وقت؟ إذا كان األمر كذلك، فهل يقع وقت املسح الضوئي ضمن الفواصل الزمنية احملددة؟–

: جيب متكني عمليات فحص منوذج الوقت يف القارئ املعين.الشرط األساسي
؟ مراقبة تسلسل الوصولهل حامل البطاقة موجود يف املوقع الصحيح حبسب –

: متكني مراقبة تسلسل الوصول يف القارئ املعين.الشرط األساسي
هل مت حتديد حد أقصى لعدد األشخاص يف املنطقة الوجهة هلذا القارئ، وهل مت بلوغ هذا الرقم ابلفعل؟–
؟: هل ختضع هذه البطاقة للمسح الضوئي يف القارئ قبل انقضاء وقت احلظر املعنّي بواسطة منع العودةمنع العودةيف حال متكني مراقبة تسلسل الوصول، مبا يف ذلك –
: القارئ يشتمل على لوحة مفاتيح.الشرط األساسي إضايف؟ PINهل يلزم إدخال رمز –
 يكافئ على األقل مستوى أمان القارئ عندمستوى أمان اخلاص حبامل البطاقة على ملف تعريف أمان الشخصإذا كان هناك مستوى هتديد قيد التشغيل، فهل يشتمل –

مستوى التهديد هذا؟

األشخاص17.1
. ويتم تعيني هذا احلق يف مربعمسؤول عمومي هلم فقط من ِقبل املشّغلني الذين لديهم احلق اإلضايف إدارة عموميةميكن حترير بياانت األشخاص الذين مت حتديد خانة االختيار 

.BISحوار املشّغل يف مستعرض تكوين 
البياانت احملمية هي:

.معلومات إضافيةوحقول املعلومات اإلضافية احملددة بشكل خاص على عالمة التبويب مالحظات  ابستثناء عالمة التبويب األشخاصمجيع البياانت يف مربع حوار –
.البطاقاتكل بياانت مربع حوار –
.PINكود كل بياانت مربع احلوار –

ميكن حترير كل البياانت األخرى اخلاصة هبؤالء األشخاص بواسطة أي مشّغل.

يسرد اجلدول التايل األنواع الرئيسية للبياانت اليت ميكن تسجيلها. تعترب كل احلقول تقريًبا حقواًل اختيارية. أما ابلنسبة إىل احلقول اإللزامية، فقد مت تعليمها بشكل واضح بواسطة
تسميات مسطرة يف واجهة املستخدم.
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اسم احلقلعالمة التبويب

االسمرأس مربع احلوار

االسم األول

اسم الوالدة (أو اسم العائلة قبل الزواج يف بعض الثقافات)

رقم املوظف

اتريخ امليالد

هوية املوظف (املعروف أيًضا بنوع الشخص)

اجلنس

الشركة

املسمى الوظيفي

رقم بطاقة اهلوية

رقم رخصة السيارة

 يف بعض الثقافات)Zipالرمز الربيدي (أو رمز العنوان

رقم الشارع

البلد، الوالية

اجلنسية

رقم هاتف آخربياانت االتصال

هاتف الشركة

فاكس الشركة

اهلاتف احملمول

اهلاتف

الربيد اإللكرتوين

عنوان صفحة الويب

اسم شخص مركب (اسم إضايف ُيستخدم يف الكثري من الثقافات)بياانت إضافية خاصة ابلشخص

مكان امليالد

احلالة االجتماعية

بطاقة اهلوية الرمسية

رقم بطاقة اهلوية

صاحلة حىت

الطول

القسمبياانت إضافية خاصة ابلشركة

املوقع

مركز التكلفة

املسمى الوظيفي
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املالحظ (املرافق)

سبب الزايرة

مالحظات

(توفري حقل نصي ذي شكل حر للمالحظات حول الشخص.مالحظات

 حقول قابلة للتعريف من ِقبل املستخدم10معلومات إضافية

أخذ صور للتواقيع وإعادة تسجيلها وحذفهاالتوقيع

أخذ صور بصمات األصابع وإعادة تسجيلها وحذفها واختبارها كبياانت اعتماد بيومرتيةبصمات األصابع
تعيني بعض بصمات األصابع لإلشارة إىل الضغط.

خيارات عنصر حتكم البطاقة/عنصر حتكم املبىن17.1.1

معلومات إضافية: تسجيل املعلومات املعّرفة من ِقبل املستخدم17.1.2
 اليت مل يتم توفريها على عالمات التبويب األخرى. إذا مل يتم تعريف حقول إضافية، فستبقى عالمة التبويباحلقول اإلضافية لتعريف معلومات إضافيةاستخدم عالمة التبويب 

فارغة.

تسجيل التواقيع17.1.3
 وتكوينها يف النظام ألخذ صورة التواقيع. يف حال وجود أي شك لديك، ميكنك استشارة مدير النظام.Signotecيلزم توصيل لوحة أخذ صورة التوقيع من شركة 

التوقيعانقر فوق عالمة التبويب .1
 لتسجيل توقيع جديد.أخذ صورة التوقيعانقر فوق الزر .2
وّقع مباشرة على لوحة أخذ الصور ابستخدام قلمها اخلاص..3
انقر قوق زر عالمة االختيار على لوحة أخذ الصور للتأكيد..4

يظهر التوقيع اجلديد اآلن على الشاشة (انقر على التوقيع للحصول على عرض مكرّب له).

إجراءات ذات صلة:
 من أجل الكتابة فوق توقيع موجود ابلفعل.أخذ صورة التوقيعانقر فوق الزر –
 من أجل حذف توقيع موجود ابلفعل.حذف التوقيعانقر فوق الزر –

تسجيل بياانت بصمة اإلصبع17.1.4
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الشروط األساسية
يلزم تكوين قارئ بصمات أصابع واحد أو أكثر يف املداخل لتنفيذ حتكم يف الوصول بيومرتي.–
مهم: تتلقى أجهزة القراءة هذه بشكل دوري بياانت البطاقات وبصمات األصابع من اخلادم وتقوم بتخزينها. وابلتايل حتدد اإلعدادات املوجودة على كل قارئ فردي–

بياانت االعتماد اليت ميكن قبوهلا. وهي تتجاوز أي إعدادات مت تكوينها هنا للشخص.
من أجل استخدام بصمات األصابع كوسيلة (أو بديل) للتحقق من املصادقة القائمة على البطاقة، يلزم إجراء مسح ضوئي لبصمات أصابع مجيع حاملي البطاقات.–
يتواجد املسجل أمام قارئ بصمات أصابع مت توصيله وتكوينه حملطة عملك.–
بصفتك مشّغل، ستتواصل بشكل مباشر مع املسجل، أي الشخص الذي جيب تسجيل بصمات أصابعه كبياانت اعتماد بيومرتية ملنحه حق الوصول.–
لقد آتلفت مع عملية وضع إصبعك بشكل متكرر على القارئ احملدد املستخدم، للسماح له أبخذ صورة لبصمات أصابعك بطريقة فعالة.–

اإلجراء املتعلق بتسجيل بصمة اإلصبع للحصول على حق الوصول
واعمل على إنشاء املسجل أو البحث عنه يف قاعدةبصمات األصابع  >:األشخاص > بياانت املوظفنيانتقل إىل مربع حوار بصمات األصابع: عالميت التبويب .1

البياانت.
اسأل املسجل عن اإلصبع الذي يرغب يف استخدامه للوصول العادي عند قارئ بصمات األصابع..2
حدد اإلصبع املناظر يف خمطط اليدين..3

النتيجة: يتم تعليم بصمة اإلصبع بواسطة عالمة استفهام.
.تسجيل بصمة اإلصبعانقر فوق الزر .4
قّدم للمسجل اإلرشادات املتعلقة بكيفية وضع إصبعه على القارئ. .5

ميكن قراءة إرشادات موضحة مع أمثلة من جزء مربع احلوار حتت خمطط اليدين، ولكن قد ختتلف اإلجراءات قلياًل من قارئ إىل آخر حبسب نوع القارئ.
إذا جنحت عملية تسجيل بصمة اإلصبع، فستظهر انفذة أتكيد..6
؛ حيدد هذا بياانت االعتماد اليت سيطلبها قارئ بصمات األصابع من املسجل عندما يطلب حق الوصول. جتدر اإلشارة إىل أن الوضع الذي مت تعيينهوضع تعريفحدد .7

.حتقق يعتمد على الشخصهنا لن يدخل حيز التنفيذ إال إذا مت حتديد معلمة القارئ 
اخليارات هي:

 - يتم استخدام فقط املاسح الضوئي لبصمة اإلصبع يف القارئ.بصمة اإلصبع فقط–
 - يتم استخدام فقط املاسح الضوئي للبطاقة يف القارئ.البطاقة فقط–
 - يتم استخدام املاسحني الضوئيني يف القارئ. يتعني على املسجل تقدمي البطاقة واإلصبع الذي اختاره إىل القارئ، للحصول على حقالبطاقة وبصمة اإلصبع–

الوصول.

(حفظ) لتخزين بصمة إصبع املسجل ووضع تعريفه.انقر فوق .8

إشعار!
إعدادات القارئ تتجاوز إعدادات الشخص

التحقق املعتمد علىجتدر اإلشارة إىل أن وضع التعريف الذي مت اختياره يف مربع حوار بصمة اإلصبع يعمل فقط إذا مت تكوين قارئ بصمات األصابع حبد ذاته ابستخدام اخليار 
 يف حمرر اجلهاز. يف حال وجود أي شك لديك، ميكنك استشارة مسؤول النظام.الشخص

اإلجراء املتعلق بتسجيل بصمة اإلصبع لإلشارة إىل الضغط
:الشروط األساسية

مت تسجيل وختزين بصمة إصبع واحدة على األقل للمسجل.–
قارئ بصمة األصابع متصل ابإلنرتنت. عندما يكون القارئ غري متصل ابإلنرتنت، يتعذر عليه، بطبيعة احلال، أن يرسل إىل النظام إشارة تفيد ابلتعرض للضغط.–
اطلب من املسجل اختيار اإلصبع الذي يريد استخدامه لإلشارة إىل الضغط، أي، يف حال مت الضغط عليه من قبل شخص غري خمّول الستخدام قارئ بصمات األصابع..1
كرر إجراء تسجيل بصمة اإلصبع، كما ورد وصفه أعاله، هلذا اإلصبع..2
.إصبع الضغطعند تسجيل بصمة اإلصبع الثانية بنجاح، حددها يف خمطط اليدين، وانقر فوق الزر .3

يتم تعليم اإلصبع الذي مت تعيينه كإصبع ضغط بواسطة عالمة تعجب يف خمطط اليدين.
إذا استخدم املسجل فيما بعد إصبع الضغط يف قارئ بصمات األصابع، ومل يكن القارئ يف وضع عدم االتصال، فإن النظام سيشري إىل الضغط للمسجل، ابستخدام انفذة منبثقة.

اإلجراء املتعلق ابختبار بصمات األصابع املخزنة
يف خمطط اليدين، حدد بصمة اإلصبع اليت تريد اختبارها..1
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قّدم للمسجل اإلرشادات املتعلقة بوضع هذا اإلصبع على القارئ..2
button مطابقة بصمة اإلصبعانقر فوق الزر .3

النتيجة: ستظهر انفذة منبثقة تؤكد ما إذا كانت بصمة اإلصبع املخزنة تطابق أم ال بصمة اإلصبع املوضوعة على القارئ. الحظ أنه قد يتعني عليك تكرار هذا اإلجراء
لتقليل احتمال حدوث تنبيه خاطئ.

اإلجراء املتعلق حبذف بصمات األصابع املخزنة
يف خمطط اليدين، حدد بصمة اإلصبع اليت تريد حذفها..1
.حذف بصمة اإلصبعانقر فوق الزر .2
انتظر صدور أتكيد احلذف..3

الشركات17.2
ميكن استخدام مربع احلوار هذا إلنشاء بياانت شركات جديدة وتعديل بياانت شركة موجودة ابلفعل أو حذفها.–
يلزم إدخال اسم الشركة وامسها املختصر. وجيب أن يكون االسم املختصر فريًدا.–
، فأنشئ الشركة يف مربع احلوار هذا قبل حماولة إنشاء سجالت املوظفني هلذه الشركة.األشخاصإذا كان إدخال الشركة إلزامًيا يف مربع حوار –
ال ميكن حذف الشركات من النظام إذا كانت سجالت املوظفني ما زالت معينة إليها.–

البطاقات: إنشاء وتعيني بياانت االعتماد واألذوانت17.3
 إىل سجالت املوظفني.ملفات تعريف الوصول أو جمموعات من ختويالت الوصول تسمى ختويالت وصول أو بطاقاتيهدف مربع احلوار هذا إىل تعيني 

تُعنَي ختويالت الوصول وملفات تعريف الوصول إىل أشخاص وليس إىل بطاقات.
تتلقى البطاقات اجلديدة اليت يتم تعيينها إىل شخص ختويالت الوصول املعينة مسبًقا إىل هذا الشخص.

مالحظة: استخدام ملفات تعريف الوصول لتجميع التخويالت
ويتم تعيينها على هذا الشكل.ملفات تعريف الوصول لتمكني التناسق واملالءمة، ال يتم تعيني ختويالت الوصول بشكل فردي، ولكن يتم جتميعها عادًة يف 

ملفات تعريف الوصول> بياانت النظام القائمة الرئيسية: –

قائمة البطاقات
تُعرض قائمة البطاقات اليت ميتلكها الشخص احملدد يف مربع حوار "البطاقات". تشمل السمات الواردة يف القائمة:

نوع استخدام البطاقة.–
عالمة تشري إىل ما إذا كانت البطاقة قابلة لالستخدام مع نظام قفل غري متصل مت تكوينه.–
 غري صاحلة. يتم متييز هذه احلالة على وجه التحديد.PINما إذا كانت البطاقة حمظورة بسبب االستخدام املتكرر لرموز –
اتريخ إنشاء البطاقة–
اتريخ انتهاء صالحية (اتريخ حتصيل) البطاقة. –

 ابستطاعة قارئ بطاقات آيل، يف حال استخدامه، أن حيجز فعلًيا بطاقة منتهية الصالحية. وإال، سيتم إبطال البطاقة بكل بساطة.مالحظة:
اتريخ الطباعة األخرية للبطاقة، وعدد البطاقات املطبوعة.–
تفاصيل بياانت الرمز.–

إدارة عموميةاخليار 
.مسؤول عمومي(خانة االختيار إىل جانب إطار الصورة) فقط من ِقبل املشّغلني الذين لديهم احلق اإلضايف إدارة عمومية ميكن حترير بياانت األشخاص الذين لديهم اإلعداد 

البياانت التالية يف وضع القراءة فقط للمشّغلني الذين ليس لديهم هذا احلق:
 واحلقول املخصصة.مالحظات، معلومات إضافية، ابستثناء عالميت التبويب األشخاصمجيع البياانت يف مربع حوار –
.البطاقاتمجيع البياانت يف مربع احلوار –
.PINرمز مجيع البياانت يف مربع احلوار –

 هذا يف خانة االختيار التالية:املسؤول العموميميكن تعيني حق 
.املسؤول العمومي>: حقوق املستخدم > خانة االختيار املشّغلون وحمطات العمل > التكوينالقائمة الرئيسية: –
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تعيني بطاقات إىل أشخاص17.3.1
املقدمة

حيتاج كل شخص ضمن نظام التحكم يف الوصول إىل بطاقة أو بياانت اعتماد إلكرتونية أخرى، يتم تعيينها إىل حاملها يف مربع حوار "البطاقات".
ميكن تعيني أرقام البطاقات يدوايً أو تلقائًيا عرب قارئ التسجيل.

مسار مربع احلوار
البطاقات > بياانت املوظفنيالقائمة الرئيسية > 

الشرط األساسي
.البطاقاتلقد قمت بتحميل سجل املوظف الذي سيتلقى البطاقة يف رأس مربع حوار 

اإلدخال اليدوي لبياانت البطاقة
. يظهر أحد مربعي حوار اإلدخال، وهذا يتوقف على نوع البطاقةتسجيل هوية لتعيني بطاقة هوية إىل شخص ما. عندها يظهر قناع مربع احلوار تسجيل بطاقةانقر فوق الزر 

ووحدات التحكم وأجهزة القراءة قيد االستخدام.

 خانة رقمية. يف بعض األنظمة، لن يتم12أدخل الرقم املطبوع على بطاقة اهلوية يدوايً - تتم تعبئة بطاقات األرقام ابألصفار بشكل تلقائي حبيث يتم ختزينها دائًما على شكل 
تعيني أرقام بطاقات هوية جديدة عند ضياع بطاقة اهلوية. بداًل من ذلك، يتم استخدام رقم بطاقة اهلوية نفسه، ولكن مع رقم إصدار أعلى. وتوفر جهة التصنيع رمز البلد ورمز

العميل وجيب إدخاهلما يف ملف التسجيل اخلاص ابلنظام.
إذا مل يكن رقم اهلوية قيد االستخدام من ِقبل النظام، فيمكن تعيينه للشخص. يتم أتكيد التعيني الناجح بواسطة انفذة منبثقة.

استخدام قارئ تسجيل
الشرط األساسي

مت توصيل قارئ تسجيل مبحطة العمل حيث تعمل.
اإلجراء اخلاص ابلتسجيل

 لتحديد قارئ تسجيل مت تكوينه.تسجيل بطاقة على اجلانب األمين من الزر انقر فوق الزر .1
واتبع اإلرشادات اليت تظهر على الشاشة.تسجيل بطاقة انقر فوق الزر .2
حبسب نوع القارئ، ميكنك اآلن إدخال تفاصيل البطاقة يف مربع احلوار، أو قراءة البياانت من البطاقة عن طريق تقدميها إىل القارئ..3

اإلجراء اخلاص بتغيري البطاقات
حدد بطاقة من القائمة..1
.تغيري البطاقةانقر فوق الزر .2
حرر بياانت البطاقة يف النافذة املنبثقة، وانقر فوق "موافق" حلفظها..3

حذف القائمة
حدد بطاقة من القائمة..1
 إلزالة تعيني شخص إىل بطاقة ما.حذف بطاقةانقر فوق الزر .2
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 يف شريط احلالة). عندئٍذ، لن يعودُمسّجل (التسمية احلمراء إىل جانب غري ُمسّجل: إذا حذفت البطاقة األخرية حلامل البطاقة، فستتغري عندئٍذ حالة الشخص إىل مالحظة
الشخص خاضًعا لنظام التحكم يف الوصول.

عالمة تبويب التخويالت17.3.2
تعيني التخويالت اجملّمعة كملفات تعريف الوصول

تعترب أسهل طريقة لتعيني التخويالت إىل حاملي البطاقات وأكثرها مرونًة جتميعها أواًل يف ملفات تعريف الوصول، مث تعيني ملف التعريف.
116, الصفحة إنشاء ملفات تعريف الوصولإلنشاء ملفات تعريف الوصول، راجع القسم –
ملف تعريف الوصول:لتعيني ملف تعريف الوصول إىل حامل البطاقة هذا، حدد ملف تعريف مت تعريفه من قائمة –

تعيني ختويالت الوصول بشكل مباشر
:التخويالتعلى عالمة تبويب 

تظهر كل ختويالت الوصول اليت مت منحها إىل الشخص يف القائمة إىل اليمني.
تظهر كل ختويالت الوصول املتوفرة للتعني يف القائمة إىل اليسار.

حدد العناصر، مث انقر فوق األزرار بني القوائم لنقل العناصر من قائمة إىل أخرى.

 يعنّي العنصر احملدد.

 يلغي تعيني العنصر احملدد.

 يعنّي مجيع العناصر املتوفرة.

 يلغي تعيني مجيع العناصر املتوفرة.

إبقاء التخويالت ُمعَينةاخليار: 
:إبقاء التخويالت ُمعَينةيتوقف أتثري تعيني ملف تعريف الوصول إىل أحد األشخاص على خانة االختيار 

 أي حتديد ُأجري قبل هذا وأي ختويالت وصول مت تعيينها ابلفعل عند تعيني ملف التعريف.استبدالإذا مت إلغاء حتديد خانة االختيار، فسيتم –
عَينة.ُتضافإذا مت حتديد خانة االختيار، فإن ختويالت ملف التعريف –

ُ
 إىل التخويالت امل

حتديد الفرتة الزمنية للتخويالت
 لتحديد أوقات بدء وانتهاء التخويالت وملفات التعريف. إذا مل يتم تعيني أي قيمة، فسيكون التخويل صاحلًا على الفور وغري مقّيدحىت: وصاحل من:استخدم حقول البياانت 

مبدة.

 لفتح مربع حوار لتعيني مدد ختويالت فردية.انقر فوق 

عرض مداخل التخويل
انقر بزر املاوس األمين فوق ختويل يف أي من القائمتني لعرض قائمة ابملداخل اليت تنتمي إليه.

عالمة التبويب "بياانت أخرى": االستثناءات واألذوانت اخلاصة17.3.3
تعيني منوذج وقت:

 لتحديد ساعات الدخول اليومية حلامل البطاقة، أي، الفرتات اليت ستقوم خالهلا بياانت اعتماد حامل البطاقة مبنح حق الوصول.منوذج الوقتاستخدم مربع القائمة 

استثناء أشخاص من الفحص العشوائي
 ملنع اختيار هؤالء األشخاص بطريقة عشوائية إلخضاعهم لعمليات الفحص عند املداخل واملخارج.ُمستثىن من الفحص العشوائيحدد خانة االختيار 

PINاستثناء األشخاص من عمليات التحقق من رمز 
 خارج ساعات العمل العادية.PIN يف أجهزة قراءة رموز PINإلعفاء هؤالء األشخاص من إدخال رموز  PINتعطيل التحقق من رمز حدد خانة االختيار 
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إشعار!
 يف النظام بكامله.PINيؤثر االستثناء من رموز 

.10 هلؤالء األشخاص، فسيتعذر عليهم أيًضا تفعيل أو تعطيل التنبيهات يف املداخل يف منوذج الباب PINعلى سبيل املثال، نظًرا لعدم فحص رموز 

زايدة فرتة وقت فتح الباب
الباب مفتوح ملدةملنح األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة ثالثة أضعاف الوقت احملدد للمرور عرب املدخل قبل إنشاء احلالة زايدة فرتة وقت فتح الباب حدد خانة االختيار 

.طويلة
مراقبة اجلولة

.حتديد املسارات> مربع احلوار مراقبة اجلولة  عبارة عن تسلسل دقيق ألجهزة القراءة مت حتديده يف قائمة العميل: املسار أو اجلولةإن 
، مث حدد جولة حمددة من القائمة املنسدلة. إذا مل يتم حتديد أي جولة، فستكون خانة االختيار غري نشطة.مراقبة اجلولةلتعيني جولة إىل حامل بطاقة، حدد خانة االختيار 

 إىل حامل بطاقة، تصبح هذه اجلولة نشطة فور قيام حامل البطاقة مبسح بطاقته عند أول قارئ يف التسلسل. بعد ذلك، جيب استخدام مجيع أجهزة القراءة يفجولةعند تعيني 
التسلسل ابلرتتيب احملدد، حىت اكتمال اجلولة. تقضي االستخدامات النموذجية بفرض تسلسالت وصول دقيقة يف البيئات الصناعية النظيفة أو املناطق اخلاضعة للمراقبة الصحية أو

تلك اليت تتميز مبستوى أمان عالٍ.
اإلذن بفتح األبواب

.وضع املكتبحدد خانة االختيار للسماح حلامل البطاقة بفتح األبواب ملدة طويلة، راجع 

ختويل األشخاص تعيني وضع املكتب17.3.4
املقدمة

 تعليق التحكم يف الوصول يف مدخل ما خالل ساعات العمل أو املكتب. ويبقى املدخل مقفاًل خالل هذه الساعات، ملنع الوصول العمومي غريوضع املكتبيصف املصطلح 
 خارج نطاق هذه الساعات، أي ميُنح حق الوصول إىل األشخاص الذين يقدمون بياانت اعتماد صاحلة للقارئ.الوضع العادياملعاق. ينطبق 

يُعترب وضع املكتب شرطًا أساسًيا ملرافق البيع ابلتجزئة واملرافق التعليمية والطبية.

الشروط األساسية
لكي يعمل وضع املكتب، جيب تلبية املتطلبات التالية:

)يف التكوين (شجرة األجهزة
جيب تكوين مدخل واحد أو أكثر للسماح ابلفرتات املمددة غري املقفلة.–
جيب استخدام قارئ لوحة مفاتيح واحد على األقل يف املدخل.–

يف العميل (مربعات حوار األشخاص)
جيب ختويل حامل بطاقة أو أكثر إبدخال املدخل يف وضع املكتب وإخراجه منه.–
جيب أن تكون بطاقاهتم صاحلة وتسمح ابلوصول إىل املدخل خارج ساعات وضع املكتب.–

اإلجراءات اخلاصة بتخويل األشخاص تعيني وضع املكتب
اإلجراء اخلاص حباملي البطاقات الفرديني

واعمل على إنشاء حامل البطاقة املعني أو البحث عنه يف قاعدة البياانت.بياانت أخرى  >:البطاقات > بياانت املوظفنيانتقل إىل عالميت التبويب: .1
.اإلذن بفتح األبوابحدد خانة االختيار .2

 حلفظ بياانت حامل البطاقة.انقر فوق أيقونة القرص املرن .3

اإلجراء اخلاص مبجموعة من حاملي البطاقات
 واستخدم معايري التصفية جلمع قائمة تتضمن حاملي البطاقات يف انفذة القائمة.جمموعات من األشخاص > بياانت املوظفنيانتقل إىل: .1
فتح األبوابحدد احلقل املراد تغيريه من القائمة املنسدلة .2
.فتح األبوابحدد خانة االختيار .3
 حلفظ بياانت حاملي البطاقات.تطبيق التغيرياتانقر فوق زر .4
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إرشاد حامل البطاقة إىل كيفية بدء وضع املكتب وإيقافه
 على لوحة املفاتيح، مث يقدم بطاقته احلاصلة على تصريح خاص إىل القارئ.3لبدء وضع املكتب أو إيقافه يف مدخل ما، يضغط حامل البطاقة على الرقم 

 ويقدم البطاقة من جديد.3يبقى املدخل مفتوًحا حىت يضغط حامل بطاقة لديه تصريح 
الحظ أنه ابستطاعة املراقبني الذين حيملون بطاقة مراقب إيقاف وضع املكتب ابلطريقة نفسها، من دون احلاجة إىل إذن خاص.

Smartintegoعالمة التبويب 17.3.5
SmartIntegoأنظمة القفل 

املقدمة
). وإذا فشل االتصال، فسيبحث عن رقم البطاقة يف القائمةAC أواًل منح تصريح الوصول عرب النظام األساسي للتحكم يف الوصول (SmartIntegoحياول قارئ البطاقة 

البيضاء املخزنة.

 بطريقة مماثلة جًدا ألي تصرحيات وصول أخرى.SmartIntegoيتم تعيني تصرحيات الوصول لنظام القفل 

الشروط األساسية
 ضمن نظام التحكم يف الوصول لديك. ميكنك مراجعة دليل التكوين للحصول على اإلرشادات.SimonsVoss SmartIntegoمت تكوين نظام قفل –
. MIFARE Desfire أو MIFARE Classicأنواع البطاقات املستخدمة من ِقبل حاملي البطاقات هي –

).CSN الرقم التسلسلي للبطاقة (SmartIntegoيستخدم النظام 

اإلجراء اخلاص ابلتعيني
، ابإلضافة إىل أي تصرحيات معينة عرب النظام األساسي للتحكم يف الوصول.SmartIntego لنظام قائمة بيضاءيصف اإلجراء التايل كيفية إضافة رقم بطاقة إىل 

، لتمكني القارئ من منح حق الوصول إىل أرقام البطاقات املدرجة يف القائمة البيضاء عند انقطاع االتصال جبهازSmartIntegoيتم ختزين القوائم البيضاء على أبواب 
MAC.

 عندما حُتفظ بياانت حامل البطاقة وعندما يصبح االتصال متوفًرا.SmartIntegoويتم إرسال عمليات اإلضافة إىل القوائم البيضاء واحلذف منها إىل أجهزة قراءة 
البطاقات > بياانت املوظفني الرئيسي، حدد AMSيف قائمة عميل .1
SmartIntego ختويالت حدد الشخص الذي جيب أن يتلقى.2
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.SmartIntego حدد عالمة التبويب.3
أنشئ التعيينات:.4

تظهر كل ختويالت الوصول اليت مت منحها إىل الشخص يف القائمة إىل اليمني.–
تظهر كل ختويالت الوصول املتوفرة للتعني يف القائمة إىل اليسار.–

حدد العناصر، مث انقر فوق األزرار بني القوائم لنقل العناصر من قائمة إىل أخرى.

 يعنّي العنصر احملدد.

 يلغي تعيني العنصر احملدد.

 يعنّي مجيع العناصر املتوفرة.

 يلغي تعيني مجيع العناصر املتوفرة.

إنشاء بطاقة تنبيه17.3.6
يوضح هذا القسم كيفية إنشاء بطاقة تنبيه ميكن استخدامها لتشغيل مستوى هتديد.

املقدمة
ًّنا عند وجودها يف قارئ. ال ميكن إلغاء مستوايت التهديد ابستخدام بطاقة تنبيه، بل من خالل برانمج التحكم يف الوصولمستوى هتديدبطاقة التنبيه عبارة عن بطاقة تشّغل   معي

فحسب.

الشروط األساسية
يتم تثبيت قارئ مربع حوار على نظامك لكتابة البياانت إىل البطاقة.–
مت تعريف مستوى هتديد واحد على األقل يف النظام.–

مسار مربع احلوار
بطاقة التنبيه > البطاقات > بياانت املوظفنيالقائمة الرئيسية > 

اإلجراء
قم بتحميل سجل الشخص اخلاص ابلشخص الذي سيتم تعيني بطاقة التنبيه له..1
انقر فوق "تسجيل البطاقة" يف عالمة تبويب بطاقة التنبيه..2

حتديد مستوى التهديدتظهر النافذة املنبثقة: –
موافقيف النافذة املنبثقة، حدد مستوى التهديد املطلوب وانقر فوق .3

تسجيل معّرف بطاقة التعريفتظهر النافذة املنبثقة: –
موافقأدخل بياانت البطاقة املعتادة مبا يتوافق مع تثبيت موقعك، وانقر فوق .4

.بطاقة التنبيهتظهر بطاقة التنبيه اليت سجلتها يف القائمة على عالمة التبويب –

البطاقات املؤقتة17.4
البطاقة املؤقتة عبارة عن بديل مؤقت لبطاقة مت تغيري موضعها بواسطة حامل بطاقة عادي. إهنا بطاقة مكررة حتتوي على مجيع التخويالت والقيود املوجودة يف البطاقة األصلية، مبا

يف ذلك حقوق األبواب غري املتصلة ابإلنرتنت.
ملنع سوء استخدامها، يستطيع النظام حظر بطاقة واحدة حلامل البطاقة أو مجيع بطاقاته األخرى لفرتة وقت حمددة، أو حىت إلغاء حظرها يدوايً.

 لالستخدام كبطاقات زائرين.غري مالئمةوابلتايل، تُعترب البطاقات املؤقتة 

الشروط األساسية
يتوفر لدى املشّغل حق الوصول إىل قارئ تسجيل مت تكوينه على حمطة العمل حيث يعمل.–
تتوفر بطاقة فعلية مالئمة للتسجيل يف النظام كبطاقة مؤقتة.–
لدى مستلم البطاقة املؤقتة بطاقة أخرى واحدة على األقل.–

البطاقات > بياانت املوظفني > القائمة الرئيسية

اإلجراء: تعيني البطاقات املؤقتة
.البطاقاتقم بتحميل سجل املوظف املطلوب يف مربع حوار .1
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يف قائمة البطاقات، حدد البطاقة أو البطاقات اليت حتتاج إىل بديل مؤقت..2
تغيري البطاقةانقر فوق .3
بطاقة مؤقتة، حدد تغيري البطاقةيف النافذة املنبثقة .4
، حدد أحد اخليارات التالية:املدةيف قائمة .5

اليوم–
اليوم وغًدا–
إدخال عدد األايم–

عند استخدام اخليار األخري، أدخل عدًدا صحيًحا لألايم يف املربع..6
 تنتهي صالحيتها دائًما عند منتصف ليل اليوم ذي الصلة، يف احلاالت الثالث كلها.املدةجتدر اإلشارة إىل أن 

، إذا لزم األمر.إلغاء تنشيط مجيع البطاقات اآلنحدد خانة االختيار .7
عند حتديد هذا اخليار، سيتم حظر مجيع البطاقات اليت تعود إىل حامل البطاقة هذا.–
عند مسح هذا اخليار، سيتم حظر البطاقة احملددة أعاله فقط.–

، إذا لزم األمر.تنشيط البطاقة (البطاقات) تلقائًيا بعد مدة زمنيةحدد خانة االختيار .8
 احملددة أعاله.املدةسيتم إلغاء حظر البطاقات احملظورة بشكل تلقائي عندما تنتهي صالحية –

ضع البطاقة املؤقت على قارئ التسجيل..9
موافقانقر فوق .10

يتم تسجيل معّرف بطاقة التعريف بواسطة قارئ التسجيل.
 يف قائمة البطاقات، إىل جانب مدة صالحيتها وبياانت الرمز.تظهر البطاقة املؤقتة كنشطة –
.إلغاء تنشيط مجيع البطاقات اآلن، وهذا يتوقف على اإلعداد احملدد أعاله: تظهر البطاقة أو البطاقات األخرى كمحظورة –

 للبطاقة املؤقتة، وحدد اترخيًا السرتدادها من حامل البطاقة. اتريخ التجميع(اختياري) يف قائمة البطاقات، انقر فوق العمود .11
.أبًداالقيمة االفرتاضية هي 

اإلجراء: حذف البطاقات املؤقتة
عندما يتم العثور على البطاقة األصلية اليت مت تغيري موضعها، احذف البطاقة املؤقتة كما يلي:

.البطاقاتقم بتحميل سجل املوظف املطلوب يف مربع حوار .1
يف قائمة البطاقات، حدد البطاقة املؤقتة..2
حذف البطاقةانقر فوق .3

حُتذف البطاقة املؤقتة من القائمة، ويُلغى حظر البطاقة أو البطاقات اليت كانت حتل مكاهنا على الفور.

اإلجراء: إزالة احلظر املؤقت على البطاقات
إذا مل يعد حظر البطاقة األصلية مطلوابً، فاحذف احلظر كما يلي:

.حظر > بياانت املوظفني: حظرانتقل إىل مربع احلوار .1
.قفل (أقفال)يف قائمة البطاقات، حدد البطاقة الشخصية املعّلمة كبطاقة حمظورة يف العمود .2
حترير القفل املؤقتانقر فوق .3

. حتتوي القائمة فقط على سجل لكافة عمليات حظر سجل املوظف احلايل واملاضي واحلاضر.احلظرالحظ بقاء السجل يف قائمة 

مالحظات حول البطاقات املؤقتة
ال يسمح النظام أبن يتم استبدال البطاقات املؤقتة ببطاقات مؤقتة أخرى.–
ال يسمح النظام حبصول بطاقة شخصية على أكثر من بطاقة مؤقتة واحدة.–
 يف شريط احلالة يفمسّجلة،لالطالع على ملخص سريع جلميع البطاقات املتوفرة لدى حامل بطاقة، مّرر املاوس فوق اجلزء الصغري إىل أقصى اليمني الذي حيمل التسمية –

انفذة مربع احلوار الرئيسي.
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 للموظفنيPINرموز 17.5
PINمربع احلوار: رمز 

. ميكن لكل شخص أو بطاقة هوية احلصول على رمزPINللوصول إىل املناطق ذات متطلبات السالمة املشددة، قد ال يكون ختويل الوصول كافًيا. هنا أيًضا جيب إدخال رمز 
PIN :وميكن تقييد الصالحية ويتم127721 أو متناظر عند القراءة من االجتاهني مثل 123456 صاحل جلميع املناطق. وحيظر النظام استخدام رموز سهلة للغاية (مثاًل .(

حتديدها لكل شخص يف مربع احلوار.
 ما أو انتهاء صالحيته، ميُنع الوصول إىل املنطقة اليت حتتم استخدام الرمز حىت لو كانت بطاقة اهلوية صاحلة جلميع املناطق األخرى.PINيف حالة حظر رمز 

، يتم حظر هذه البطاقة أي ميُنع الوصول إىل مجيع99 إىل 1يف حالة إدخال رمز غري صحيح ثالث مرات متتابعة، وهو اإلعداد االفرتاضي وميكن تكوينه بقيم ترتاوح من 
.احلظراملناطق. ال ميكن إلغاء حظر أي بطاقة مت حظرها هبذه الطريقة إال من خالل مربع احلوار 

).6 أرقام، القيمة االفرتاضية 9 و4، (ما بني PINوأعد كتابته لتأكيده. يقوم مسؤول النظام بتكوين طول رمز  PINرمز  جديد يف حقل إدخال PINأدخل رمز 

إشعار!
 يف أجهزة قراءة البطاقات على نوع أجهزة القراءة اليت مت تكوينها يف النظام. على سبيل املثال:PINتتوقف الطريقة اليت يستخدمها حامل البطاقة إلدخال أكواد 

>the PIN<  #4، يدخل حامل البطاقة: RS485عند أجهزة القراءة 

# >the PIN< وأجهزة القراءة األخرى، يدخل حامل البطاقة: Wiegandعند أجهزة القراءة 
. يف حال وجود أي شك لديك، ميكنك استشارة مسؤول النظام.PINاحرص على إعالم حاملي البطاقات ابلطريقة اليت عليهم اتباعها إلدخال أكواد 

)IDS لتفعيل إنذارات أنظمة اكتشاف االقتحام (PINرمز 
 هذا لتفعيل إنذارات نظام اكتشاف االقتحامPIN للتحقق). سيستخدم رمز PIN أرقام أي نفس طول رمز 6 أرقام (العدد االفرتاضي هو 8 إىل 4 من PINأدخل رمز 

)IDS.(
 فقط إذا مت تنشيطه. منفصلIDS-PINرقم ميكن عرض هذا احلقل بواسطة متثيله ابملعلمات. يكون عنصر التحكم 

PINرموز  > خيارات > التكوينالقائمة الرئيسية > –
حدد اتريخ انتهاء صالحية، إذا لزم األمر.

 وتعطيله أيًضا. ولكن إذا مت إظهار حقول اإلدخال يف مربع احلوارIDS لتفعيل PIN، فيمكن استخدام رمز IDS PINإذا مل تتوفر حقول اإلدخال اخلاصة إبدخال رمز 
 فقط.IDS للتفعيل لنظام PINهذا، فيمكن استخدام رمز 

 للتفعيل غري مرئية.PINاإلعداد االفرتاضي: تكون حقول اإلدخال لرمز 

 لإلنذارات (الضغط)PINرموز 
 خاص. ونظًرا لضرورة بقاء اإلنذار الصامت غري ملحوظ من ِقبل املهاجم، يتم منح حق الوصول، ولكنPINابستطاعة األشخاص حتت الضغط تشغيل إنذار صامت عرب رمز 

يتم تنبيه مشّغلي النظام إىل الضغط الذي يتعرض له أحد األشخاص.
يتوفر متغريان يتم تنشيطهما يف نفس الوقت وميكن للشخص الذي يتعرض للتهديد االختيار بينهما:



112 ar | إنشاء وإدارة بياانت املوظفني Access Management System

2019-08 | 2.0 | دليل الربانمج Bosch Security Systems

).123123 بداًل من 321321 برتتيب معكوس (على سبيل املثال: PINإدخال رمز –
، ونتيجة لذلك، سيكون رمزPIN، فيمكن زايدة رمز 9). إذا كان الرقم األخري 123123 بداًل من 123124" (على سبيل املثال: 1 مبقدار "PINزايدة رمز –

PIN 123129 إذا كانت قيمته 123130 بعد زايدته.

حظر وصول املوظفني17.6
مربع احلوار:احلظر

 غريPIN، على سبيل املثال، بسبب إدخال رموز MACيف مواقف معينة، من الضروري منع حق وصول أحد األشخاص مؤقًتا أو إزالة حظر مفروض من وحدة التحكم 
صحيحة ثالث مرات أو بسبب الفحص العشوائي.

ويعين احلظر منع الشخص من الوصول إىل أي مكان بشكل مطلق، بصرف النظر عن بياانت االعتماد املستخدمة.

حدد الشخص كاملعتاد..1
 أو أنشئ حظًرا للشخص احملدد حالًيا.جديديف جزء احلظر، انقر فوق .2
أدخل معلومات إضافية يف مربع احلوار املنبثق..3

: (إذا مل يتم حتديد وقت انتهاء، يتم حظر الشخص حىت يُرفع احلصار يدوايً.)حمظور من / حىت–
نوع احلظر:–
)Manual(لسجل الشخص، إذا كان نوع احلظر سبب احلظر: –

 يف مربع احلوار املنبثق حلفظ احلظر.حفظانقر فوق .4

 لتغيريه أو حذفه.حذف أو تغيريحدد حظًرا من القائمة، إذا لزم األمر، وانقر فوق –

 لسجل الشخص.سبب احلظر كنوع حظر، فأدخل القفل اليدويإذا مت اختيار 



Access Management System ar | إنشاء وإدارة بياانت املوظفني 113

Bosch Security Systems دليل الربانمج 2019-08 | 2.0 |

إشعار!
ينطبق احلظر على الشخص وليس على بياانت اعتماد معينة. وعليه من غري املمكن إلغاء احلظر أو جتنبه عن طريق إعطاء بطاقة هوية جديدة.

إدراج بطاقات يف القائمة احملظورة17.7
مربع احلوار: القائمة احملظورة

يتم إدخال أي بطاقة ال جيب استخدامها مرة أخرى مطلًقا، مثل البطاقات املسروقة أو املفقودة، يف جدول قائمة سوداء.
يتم إدراج بطاقات االعتماد يف القائمة احملظورة، وليس الشخص.

إشعار!
والعملية ال ميكن عكسها، فالبطاقات املدرجة يف القائمة احملظورة ال ميكن إلغاء حظرها مطلًقا ولكن جيب استبداهلا بداًل من ذلك.

ال متنح البطاقات املدرجة ابلقائمة احملظورة صالحية الوصول. ويف املقابل يتم تسجيل حماولة استخدامها يف ملف السجل، ويُطلق إنذار.

قائمة سوداء > بياانت املوظفنيالقائمة الرئيسية > 
حدد الشخص املراد إدراج بطاقة هويته يف القائمة احملظورة..1
.رقم بطاقة اهلويةويف حالة وجود أكثر من بطاقة واحدة خمصصة إىل حامل البطاقة هذا، فحدد البطاقة يف القائمة .2
.السببأدخل سبب إدراج هذه البطاقة ابلقائمة احملظورة يف حقل اإلدخال .3
.إدراج هذه البطاقة يف القائمة احملظورةانقر فوق الزر .4
أكد اإلدراج يف القائمة احملظورة يف النافذة املنبثقة..5

النتيجة: يتم إدراج البطاقة ابلقائمة احملظورة مع التفعيل الفوري.

إشعار!
 حامليها. الويؤثر اإلدراج ابلقائمة احملظورة على البطاقات 

وال يتم حظر أي بطاقات أخرى لنفس الشخص غري ُمدرجة ابلقائمة احملظورة.
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حترير عدة أشخاص يف الوقت نفسه17.8
جمموعة أشخاص

يتيح مربع حوار آخر حتديد جمموعة من األشخاص ميكن تعريف تعديالت اجملموعة عليها. ولالستمرار يف التحكم يف جمموعة األشخاص احملددة، يتم إدراج أول عشرة أشخاص
"). ابإلضافة إىل ذلك، يتمST-ACX" و"ST-ACS" كقسم، يتم عندها عرض "ST-ACابألمساء والبياانت الفعلية من قاعدة البياانت (البياانت الفعلية: إذا مت حتديد "

عرض عدد األشخاص ابجملموعة احملددة.
بعد حتديد جمموعة من األشخاص ميكن حتديد اإلدخاالت التالية:

هوية املوظف–
االسم–
االسم األول–
رقم املوظف–
الشركة–
البطاقة–
صاحل يف–
اجلنس–
القسم–
وحدة التكلفة–
حقول احتياطية يف حالة تعريفها–

ميكن حتديد خيار التعديالت:
احلقل املطلوب تغيريه–
اإلجراء املطلوب–
القيمة القدمية–
القيمة اجلديدة–
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هل ترغب يف تطبيق التغيريات وأتكيد سؤال األمان تطبيق التغيريات على التوايل. وعند حتديد الزر القيمة اجلديدة أو القيمة القدميةومن مث يتم إدخال القيم املصممة يف احلقل 
 إىل1يكتمل اإلجراء، أي ال ميكن استخدام مربع احلوار أثناء تنفيذ اإلجراء. وحيتمل أن تستغرق اإلجراءات اليت مت تشغيلها بواسطة احلقول من *على مجيع األشخاص احملددين؟ 

، ألن هذينالقيمة اجلديدة مع احلقل اإلجراء املطلوب وقًتا أطول من احلقول األخرى، (بدون جنمة)، وال ُيسمح جبميع التعديالت. وعليه مثاًل، ال ميكن مقارنة احلقل 4*
 على التوايل.القيمة اجلديدة والقيمة القدميةاإلدخالني غري مشمولني يف املنتج القياسي. وميكن أن ختتلف حقول 

ختويالت اجملموعة

 معايري البحث التالية:[ختويالت اجملموعة]يدعم عنصر القائمة 
هوية املوظف–
االسم–
االسم األول–
رقم املوظف–
الشركة–
البطاقة–
صاحل يف–
اجلنس–
القسم–
وحدة التكلفة–
حقول احتياطية يف حالة تعريفها–

بعد ذلك، تظهر قائمة يف اجلزء األسفل من مربع احلوار حيث تعرض مجيع األشخاص احملددين (مع االسم واالسم األول ورقم املوظف). وتُعرض مجيع التخويالت اليت ينطبق
. وعند فتح قائمة التخويالت تظهر التخويالت احلالية وتتم[سحب] و[تعيني]عليها وصف التخويل أسفل اجلزء السفلي األيسر، مع وصف التخويل ومنوذج الوقت واألعمدة 

 إىل “ال”. واآلن، ميكن تعيني ختويالت األفراد عن طريق النقر املزدوج فوق احلقل يف أي عمود مما يغري اإلدخال "ال" إىل "نعم" أو[سحب] و[تعيني]إعادة تعيني األعمدة 
العكس. يؤدي النقر فوق "تنفيذ التغيريات" إىل إضافة مجيع التخويالت اليت مت تعيينها ابستخدام اخليار "نعم" إىل مجيع األشخاص احملددين أو يتم سحبها تباًعا. وتظل مجيع

التخويالت األخرى لألشخاص دون تغيري، فعادة ال ميلك األشخاص احملددين ختويالت متطابقة متاًما.
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تعريف ختويالت وملفات تعريف الوصول18
إنشاء ختويالت الوصول18.1

مسار مربع احلوار
التخويالت > بياانت النظامالقائمة الرئيسية > 

اإلجراء

 يف شريط األدوات.  جديدامسح حقول اإلدخال عن طريق النقر فوق الزر .1

إلنشاء ختويل جديد استناًدا إىل ختويل موجود. نسخأو انقر فوق 
أدخل امسًا فريًدا للتخويل.2
(اختياري) أدخل وصًفا.3
(اختياري) حدد منوذج الوقت لضبط هذا التخويل.4
 من القائمة.حد عدم النشاط(اختياري) اخرت .5

 يوًما. إذا مل يتمكن املستفيد من هذا التخويل من استخدامه خالل الفرتة احملددة، فسيخسره. ويف كل مرة يقوم فيها365 إىل 14إهنا فرتة حمددة الوقت ترتاوح من 
املستفيد من استخدام التخويل، يبدأ املؤقت من الصفر من جديد.

 واحًدا على األقل.مدخاًل(إلزامي) عنّي .6
يتم ذكر املداخل املوجودة على عالمات تبويب خمتلفة، حبسب مناذج األبواب. 

.تفعيل اكتشاف االقتحام، ساحة االنتظار، املصعد، إدارة الوقت، املدخل(عام) 
حدد مداخل فردية من القوائم على خمتلف عالمات التبويب، كما سريد وصفه أدانه. 

 على كل عالمة تبويب.إزالة الكل وتعيني الكلأو استخدم الزرين 
خارج أو داخل، حدد أحد املداخل عن طريق حتديد خانة اختيار واحدة أو خانيت االختيار املدخلعلى عالمة تبويب –
خارج أو داخل (ألجهزة قراءة الوقت واحلضور) حدد أحد املداخل عن طريق حتديد خانة اختيار واحدة أو خانيت االختيار إدارة الوقتعلى عالمة تبويب –
، حدد خمتلف الطوابقاملصعدعلى عالمة تبويب –
، حدد انتظار ومنطقة انتظارساحة االنتظار على عالمة تبويب –
.معّطل أو مفّعل، حدد تفعيل اكتشاف االقتحامعلى عالمة تبويب –

 املناسب من القائمة.MACحدد جهاز .7

حلفظ التخويل.انقر فوق "حفظ" .8

إشعار!
سوف يتأثر املستفيدون احلاليون من هذه التخويالت عند إدخال تغيريات الحقة على التخويالت، إال إذا كان ملف التعريف الذي يضبطها مؤمًنا.

) يوًما املاضية.14 يوًما، فسيخسر مجيع األشخاص التخويل يف حال عدم استخدامهم له خالل فرتة األربعة عشر (14 يوًما إىل 60 إذا مت خفض حد عدم النشاط من مثال:
 هلوية موظف (نوع الشخص)، فإن األشخاص من هذا النوع لن يتأثروا حبدود عدم النشاط على التخويل. ميكنمقفل إذا كان التخويل جزًءا من ملف تعريف وصول استثناء:

تعيني أقفال ملف التعريف ابستخدام خانة االختيار التالية.
مت أتمني ملف التعريف >: معّرفات املوظفني احملددة مسبًقا >: خانة االختيار أنواع األشخاص > جدول بياانت النظامالقائمة الرئيسية > 

إنشاء ملفات تعريف الوصول18.2
مالحظة: استخدام ملفات تعريف الوصول لتجميع التخويالت

ويتم تعيينها على هذا الشكل.ملفات تعريف الوصول لتمكني التناسق واملالءمة، ال يتم تعيني ختويالت الوصول بشكل فردي، ولكن يتم جتميعها عادًة يف 
ملفات تعريف الوصول> بياانت النظام القائمة الرئيسية: –

الشروط األساسية
مت تعريف ختويالت الوصول بشكل مسبق يف النظام.



Access Management System ar | تعريف ختويالت وملفات تعريف الوصول 117

Bosch Security Systems دليل الربانمج 2019-08 | 2.0 |

اإلجراء

 يف شريط األدوات.  جديدامسح حقول اإلدخال عن طريق النقر فوق الزر .1

إلنشاء ملف تعريف جديد استناًدا إىل ملف تعريف موجود. نسخأو انقر فوق 
أدخل امسًا فريًدا مللف التعريف..2
(اختياري) أدخل وصًفا.3
 حبيث يقتصر ملف التعريف هذا على الزائرينملف تعريف الزائر(اختياري) حدد خانة االختيار .4
.املدة القياسية للصالحية(اختياري) عنّي قيمة يف .5

إذا مل يتم تعيني قيمة، فسيبقى ملف التعريف غرّي معني إىل أجل غري مسمى.–
إذا مت تعيني قيمة، فسيتم استخدامها عندئٍذ حلساب اتريخ انتهاء الصالحية ألي تعيني الحق مللف التعريف.–

 واحًدا على األقل:ختوياًل(إلزامي) عنّي .6
ستجد التخويالت املتوفرة للتعيني مدرجة على اجلانب األيسر.

وستجد التخويالت املعّينة مدرجة على اجلانب األمين.
حدد العناصر وانقر فوق األزرار بني القوائم لنقل العناصر من قائمة إىل أخرى.

 يعنّي العنصر احملدد.–

 يلغي تعيني العنصر احملدد.–

حلفظ ملف التعريف.انقر فوق "حفظ" .7
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إدارة الزائرين19
حيظى الزائرون حبالة خاصة يف نظام التحكم يف الوصول، وتبقى بياانهتم منفصلة عن بياانت املوظفني اآلخرين. هلذا السبب، جيري إنشاء بياانت الزائرين وحفظها يف مربعات

حوار منفصلة.

بياانت الزائرين19.1
مقدمة

يدعم النظام إدارة بياانت الزائرين بسرعة وسهولة. وعليه ميكن إدخال بياانت الزائرين املعروفني ابلفعل وتعيني تصاريح الوصول قبل حضور الزائرين. وعند حضور الزائرين، ال
يتبقى سوى ختصيص البطاقة. يف هناية الزايرة عند إعادة البطاقة، حُتذف الصلة بني بطاقة اهلوية والشخص مرة أخرى وُتسحب التصاريح تلقائًيا.

كّون (وهو 
ُ
 أشهر بشكل افرتاضي) بعد املرة األخرية اليت مت فيها إعادة البطاقة.6إذا مل حيذف املستخدم بياانت الزائر، فسيتم ذلك بواسطة النظام يف هناية الوقت امل

وتتم إدارة الزائرين اخلارجيني من خالل مربعي حوار.
 إلدخال بياانت الزائرين وتصاريح الوصول اخلاصة هبم.الزائرونيتم استخدام مربع حوار –
 تسجيل بطاقات الزائرين وحذفها.بطاقات الزائرينوينظم مربع حوار –

مربع احلوار: الزائرون
زائرتكون احلالة املعينة للزائرين منفصلة متاًما بشكل صارم عن األشخاص اآلخرين وابلتايل تتم معاجلتها يف مربع حوار منفصل. وال ميكن إنشاء األشخاص الذين لديهم هوايت 

 كما ال ميكن تسجيل بطاقات هوية هلم يف مربع احلوار املخصص هلذا الغرض.األشخاصيف مربع احلوار 
. ومبا أن هناك جدول قاعدة بياانت منفصل للزائرين، فإن األشخاص الذين يتم إنشاؤهمالزائرون يف مربع احلوار هوية املوظفومن ضمن أشياء أخرى، ال يوجد حقل إدخال 

يف مربع احلوار املوضح هنا كزائرين يتم التعرف عليهم تلقائًيا. ومن مث فهذا يعين عدم إمكانية إنشاء أي أشخاص هنا خبالف الزائرين. وفًقا لذلك، ال تتم عمليات التحديد إال يف
سجلني ابلنظام ميكن حتديدهم يف مربعات احلوار األخرى لبياانت املوظفني، ولكن قد ال

ُ
مربع احلوار هذا يف جدول قاعدة البياانت ذي الصلة. ويف املقابل، فإن مجيع األشخاص امل

).البطاقاتيكون استخدامهم ممكًنا دائًما للزائرين (مربع احلوار 
بينما ميكن إدخال بياانت الزائرين غري املعروفني، بشكل كامل أو جزئي يف النظام قبل حضور الزائرين. وهذا يوفر حًدا أدىن من وقت االنتظار للزائرين الذين مت ابلفعل تسجيل

بياانهتم.
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 ما يف حقول اإلدخال أدانه.مالحظة الذي يزوره الزائرون واملوقع من الزايرة والسببميكن إدخال 
.حىت وصاحل من فإن هذه التواريخ ستظهر أيًضا يف احلقول اتريخ املغادرة املتوقع واتريخ الوصول املتوقعإذا أردت إدخال بياانت يف احلقول 

 بواسطة النظام عند تعيني بياانت الزائرين إىل كل منهم وفصلها من بطاقة هوية الزائر.اتريخ املغادرة واتريخ الوصولويتم إدخال التواريخ ذات الصلة يف احلقول 
، هناك أيًضا إمكانية تعيني أوقات أطول لفتح األبواب للزائرين وذلك لضمان وصول أسهل، على سبيل املثال، لذوي االحتياجاتالبطاقاتوكما هو احلال مع مربع احلوار 

اخلاصة.
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، ميكن حتديد ملف تعريف زائر، موجود ابلفعل، يف قائمة التحديد املتشاهبة يف احلروف، أو ميكن حتديد ختويالت الوصول الفردية من القائمةتعيني التخويليف حقل مربع احلوار 
 إىل اليمني عن طريق وضع عالمة عليها ونقلها من القائمة اليسرى.ختويل الوصول املعنّي يف القائمة ختويل الوصول املتاح

يف مربع احلوار هذا، ال ميكن حتديد سوى ملفات تعريف الوصول املميزة كملفات تعريف خاصة ابلزائرين. وعلى هذا األساس، يتم جتنب منح الزائرين الوصول إىل مناطق خاصة
عن طريق إعطاء ختويالت عامة.

وميكن تعيني التحقق من صالحية ختويالت الوصول، لكل ختويل على حده.
يف حالة وجود خطأ يف قراءة البطاقة، ميكن أيًضا إدخال رقم بطاقة اهلوية يدوايً. ويتم ختزين التاريخ احلايل ابعتباره اتريخ الوصول يف نفس الوقت.

ويُعيد الزائر بطاقة هويته بعد انتهاء الزايرة. أثناء قراءة بطاقة اهلوية يف قارئ البطاقات أو أثناء أو إدخال رقمها يدوايً، يتم حتديد الشخص ذي الصلة وعرض بياانته على الشاشة.
. ويتم ختزين اتريخ ووقت هذا اإلجراء كتاريخ مغادرة.البطاقة مصادرةيؤكد املشّغل إعادة البطاقة. وتتم إزالة االقرتان بني بطاقة اهلوية والزائر عن طريق النقر فوق الزر 

مربع احلوار: بطاقات الزائرين
يتم حجز بعض البطاقات يف النظام كبطاقات زائرين. ويتم عادة تعيني بطاقة زائر إىل زائر قادم وتتم إعادهتا عند مغادرته، وعندئذ ميكن إعادة استخدام البطاقة. جيب تسجيل مثل

هذه البطاقات كبطاقات زائرين قبل تعيينها إىل الزائرين.

إشعار!
بشكل عام، يتم إنشاء بطاقات الزائرين بدون اسم أو صورة، لكي تكون قابلة إلعادة االستخدام.
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 إلجراء التسجيل.تسجيل بطاقة هويةانقر فوق الزر 
) مع رقم بطاقة اهلوية هبدف اكتشاف البطاقة. وهذا يتيح للنظامبياانت املوظفني يف الفصل بطاقات اهلوية واألشخاصعندئذ يتم اتباع إجراء اإلدخال املوضح سابًقا (ابألقسام 

التعرف على بطاقة اهلوية كبطاقة زائر ومن مث ميكن تفعيلها يف نطاق مربعات احلوار التالية.

إلجراء عملية تعيني بطاقات هوية الزائرين بشكل أسرع، يُوصى مبسح مجيع بطاقات اهلوية احلالية ضوئًيا حىت يتم تعيني هذه البطاقات للزائرين كل على حده يف مربع احلوار
التايل.

ويف هناية الزايرة، يُعيد الزائر بطاقة اهلوية. وعند مسح بطاقة اهلوية هذه لدى قارئ مربع حوار أو غرب إدخال رقم بطاقة اهلوية، يتم حتديد الشخص املخصص له البطاقة وتظهر
.]مربع احلوار: الزائرون ومربع احلوار: البطاقاتبياانته على الشاشة. [إلدخال رقم بطاقة اهلوية يدوايً والتحويل الستخدام أجهزة القراءة، الرجاء مراجعة التوضيح املوجود يف 

يقوم املستخدم بتأكيد إعادة بطاقة اهلوية. وتتم إزالة الصلة بني بطاقة اهلوية وبياانت املوظف اخلاصة ابلزائر عن طريق الضغط على الزر. ويتم ختزين التاريخ احلايل ابعتباره اتريخ
املغادرة.

طباعة منوذج زائر

 من أجل طباعة شهادة الزائر. ويف مجلة أمور أخرى، يستطيع الشخص الذي يستقبل الزائر استخدام على زر إضايف الزائرونحيتوي شريط األدوات يف مربع احلوار 
شهادة الزائر هذه للتأكد من وصول الزائر ووقت وصوله ومغادرته.
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زائر متأخر جًدا19.2
 من التحقق من موقع الزائرين وإذا ما جتاوزوا وقت املغادرة املتوقع.زائر متأخر جًدايتمكن العميل من خالل طريقة العرض 

 أن يكون لديهم رابط ُمكّون بشاشات البدء اخلاصة هبم حىت يتمكنوا من رؤية موقع الويب هذا.BISوحيتاج املستخدمون املصرح هلم يف 
 حىت ميكن تنشيط إنذار يف حالة وجود رسالة "زائر متأخر جًدا"، والذي يعمل بدوره على فتح موقعDMS إىل أجهزة BISابإلضافة إىل ذلك، ميكن تكوين ُمشِغل يف نظام 

الويب ويعرض فقط الشخص ذو الصلة وآخر أماكن معروفة تواجد هبا.
[انظر موقع الويب للشاشة]
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األحداث اليت تؤدي إىل إنشاء رسالة "زائر متأخر جًدا":
عند تعيني بطاقة إىل زائر، يقوم املشّغل إبدخال الوقت املتوقع للمغادرة. وعندما تنتهي الزايرة، يعيد الزائر البطاقة إىل مكتب االستقبال، حيث يقوم املشّغل إبلغاء البطاقة.

أو، ميكن استخدام قارئ بطاقات آيل كقارئ خروج للزائرين، وميكن تكوينه لالحتفاظ ببطاقة الزائر عندما يغادر املقر.
 بواسطة النظام.زائر متأخر جًداإذا مل يعيد الزائر البطاقة قبل وقت املغادرة الذي مت ترتيبه مسبًقا، وبصرف النظر عن استمرار وجود الزائر يف املقر، فسيتم إنشاء الرسالة 

بواسطة كل عملية حتققزائر متأخر جًدا يتم تنفيذ عملية التحقق من التأخري يف إعادة البطاقات عند فواصل زمنية منتظمة (على سبيل املثال، كل دقيقة). وسيتم إنشاء الرسالة 
HKLM\Software\Micos\SPS\Default\VLDP\Intervalحىت إعادة البطاقة. ميكن تكوين الفاصل الزمين يف سجل اخلادم، ضمن: 

إشعار!
HKLM\Software\Micos\SPS\Default\VLDP\Activeميكن إلغاء تنشيط إنشاء هذه الرسالة يف سجل اخلادم، ضمن: 

تعمل هذه امليزة على متكني العميل من اكتشاف أي زائر ال يقابل املوظف املخصص أو ال يعود مرة أخرى إىل االستقبال وإبقاء موظفيه على اطالع أو ال خيرج من البوابة بعد
مقابلة املوظف خالل املدة الزمنية احملددة.

ما يتم التحقق منه:
ما هي أخر منطقة اُستخدمت فيها شارة الوصول إىل املبىن اخلاصة ابلزائر.–
إذا كان الزائر قد سحب شارة الوصول إىل املبىن.–
إذا كان الزائر قد سحب شارة املركبة، إذا كان ذلك منطبًقا.–

.مركبة متأخرة جًدا وزائر متأخر جًدايتم إنشاء تقرير يشمل 
ويف حالة عدم اإلعادة، ميكن طبع املنطقة احلالية للشارة يف التقرير "زائر متأخر جًدا".

تُعرض حالة الزائر على موقع الويب مع أشرطة ملونة:
أعاد الزائر مجيع بطاقات الوصول.أخضر:–
 مل تنتِه الزايرة بعد ومل ينتِه الوقت.أصفر:–
.زائر متأخر جًدا مل تنتِه الزايرة بعد والوقت انتهى، أي أمحر:–
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شّغل ابستخدام عوامل التصفية30يتم حتديث الصفحة تلقائًيا كل 
ُ
 اثنية. وميكن تكوين وقت التحديث من داخل صفحة الويب. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن تعديل طريقة عرض امل

.حبث املركبات واملتأخر جًدا فقط وإظهار البطاقات املُعادة
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إدارة ساحات االنتظار20
ختويالت ملناطق انتظار عديدة20.1

تشتمل بعض ساحات انتظار السيارات على سائقني معاقني وأصحاء على السواء. ويف هذه احلالة، تنطبق القواعد التالية:
ُيسمح ملالكي التذاكر املومسية فقط ابلقيادة طاملا هناك حارات متوفرة لصف السيارات لألشخاص األصحاء من غري املعاقني.–
ُيسمح لألشخاص املعاقني ابلقيادة طاملا هناك حارات متوفرة لصف السيارات للمعاقني وغري املعاقني على السواء.–

إشعار!
يفرتض هذا مسبًقا أن مالكي التذاكر يتبعون اللوائح املنصوص عليها. وهذا يعين بصفة خاصة ما يلي:

ال يقوم األشخاص غري املعاقني بصف السيارات يف احلارات املخصصة للمعاقني
يستخدم األشخاص املعاقون حارات صف السيارات اخلاصة هبم حال توافرها

 حجز الشخص تبًعا للرتتيب التسلسلي الذي متAMCيتسىن للشخص ممن ميتلك تصرحيات عديدة الوصول إىل كال النوعني سواء تلك اخلاصة ابألصحاء أو املعاقني. حياول 
تكوينه ملناطق صف السيارات. ويف حالة امتالء إحدى املناطق متاًما، سيتم البحث عن املنطقة املتوفرة املصرح هبا التالية.

:AMC وMACحساب العداد يف 
 واحد يف كل عمليات الدخول واخلروج من ساحة انتظار السيارات:AMC) يتحكم جهاز 1

 عند االتصال ابإلنرتنت.MAC ابلعد على طريقته اخلاصة وميكن تصحيحه من خالل جهاز AMC=> يقوم جهاز 
 خمتلفة:AMC) يتم توزيع عمليات الدخول إىل إحدى ساحات انتظار السيارات واخلروج منها على أجهزة 2

 ابلوصول (حالAMC يف حالة التشغيل عرب اإلنرتنت. عند التشغيل يف حالة عدم االتصال ابإلنرتنت، تسمح أجهزة AMC ابلعد لصاحل جهاز MAC=> يقوم جهاز 
تكوينها تبًعا لذلك) ولكن ال يتم العد.

AMC. يف تكوين جهاز  ابلعدAMCعدم قيام  متعددة يف ساحة واحدة النتظار السيارات، فقم بتنشيط خانة االختيار AMCيف حالة حتكم أجهزة 
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نظرة عامة على صف املركبات20.2

إدارة ساحة انتظار السيارات املوسعة20.3
إبمكان املشّغل ضبط عدد أماكن صف السيارات يف منطقة لصف السيارات للتعويض للمركبات ذات احلجم غري القياسي، على سبيل املثال:

الشاحنات–
وصول األشخاص من ذوي اإلعاقات–
الدراجات النارية–
حتديد منطقة صف السيارات.1
 إىل العدد اجلديد ألماكن صف السيارات يف هذه املنطقة.احلد األقصى، اضبط القيمة يف عمود مناطق صف السياراتيف جزء .2

املناطق > بياانت النظام > القائمة الرئيسية
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إدارة جوالت املراقبة والدورايت21
مقدمة إىل جوالت املراقبة

 تقدمي بطاقة مراقب خاصة إلثبات زايرهتممراقبعبارة عن مسار حول املقر الرئيسي، تتخلله أجهزة قراءة البطاقات، حيث يتعني على األشخاص من النوع  جولة املراقبةإن 
للقارئ بطريقة فعلية.

ليس ابستطاعة بطاقات املراقب فتح املداخل، ولكن يتم استخدامها ألغراض التعقب فقط. ولكي يتمكن املراقب من فتح املداخل، فهو حيتاج أيًضا إىل بطاقة وصول.
تتكّون جولة املراقبة من جمموعة من أجهزة القراءة مع وقت السري التقرييب بينها. احلد األقصى من التأخري املسموح به بني أجهزة القراءة واالحنراف املسموح به (+/-) من وقت

.الدورايتالبدء مها أيًضا عن مسات جولة املراقبة. ابستطاعة االحنرافات اليت تقع خارج مستوايت السماح احملددة هذه تشغيل اإلنذارات على األرجح، ويتم تسجيلها يف 

مقدمة إىل الدورايت
 عبارة عن عبور جلولة املراقبة يف وقت واتريخ معينني. ويتم إنشاء كل دورية وتسجيلها ككيان فريد يف النظام، ألغراض تتعلق ابلبحث القضائي.الدوريةإن 

تعريف جوالت املراقبة21.1
تعريف جوالت املراقبة > جوالت املراقبةحدد 

، أدخل امسًا جلولة املراقبة.االسميف احلقل النصي –
، أدخل امسًا أكثر تفصياًل للمسار (اختياري).الوصف يف احلقل النصي –

إضافة أجهزة قراءة إىل جولة املراقبة:
. إضافة قارئانقر فوق الزر .1

يتم إنشاء سطر يف اجلدول.
، حدد قارائً من القائمة املنسدلة.وصف القارئيف العمود .2
أدخل قيًما لالحنرافات املسموح هبا:.3

عدًدا من الدقائق قبل وقت البدء أو بعده تبقى مسموحة كوقت بدء الدورية خاللوقت البدء +/- إذا كان هذا القارئ األول يف التسلسل، فأدخل يف مربع –
جولة املراقبة.

 الوقت (س س:د د:ث ث) املطلوب النتقال املراقب بني القارئ األول وهذاالوقت على الطريق هذا القارئ األول يف التسلسل، فأدخل، ضمن مل يكنإذا –
القارئ. 

.الوقت اإلمجايليتم جتميع وقت اجلولة اإلمجايل يف عمود 
 على الدورية.متأخر الذي ما زال مسموًحا والذي حيول دون وضع عالمة الوقت املستغرق يف الطريقأدخل احلد األقصى اإلضايف من مهلة التأخري القصوى ضمن .4
أضف العدد الذي تريده من أجهزة القراءة. الحظ أنه ميكن ظهور القارئ نفسه أكثر من مرة واحد يف حال مرور جولة املراقبة عربه مرات متعددة أو يف حال عودهتا.5

إليه.

.حذف القارئحلذف قارئ من التسلسل، حدد السطر وانقر فوق زر –
لتغيري موضع قارئ يف التسلسل، حدد السطر وانقر فوق الزرين لألعلى/لألسفل–
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 .

إدارة الدورايت21.2
إدارة جوالت املراقبة > جوالت املراقبةحدد 

جدولة دورية جديدة
جلدولة دورية مع جولة مراقبة معينة، اتبع على الشكل التايل:

أتكد من أن بطاقة املراقب املطلوبة للدورية موجودة لديك، وانتقل إىل قارئ بطاقات وصول مكّون أو قارئ تسجيل متصل بشكل مباشر..1
، حدد إحدى جوالت املراقبة اليت مت تعريفها.جوالت املراقبةيف عمود .2
.دورية جديدة…انقر فوق الزر .3

تظهر انفذة منبثقة.
يف النافذة املنبثقة، غرّي جولة املراقبة يف القائمة املنسدلة، إذا أردت ذلك..4
تعيني وقت البدء:إذا كان جيب أن تتضمن الدورية وقت بدء مت حتديده بشكل مسبق، فحدد .5

أدخل اتريخ ووقت البدء.–
لضبط السماح حباالت البدء املتأخر أو املبكر.وقت البدء +/- إذا لزم األمر، انقر فوق مربع الزايدة والنقصان –

انقر فوق السهم لليمني وحدد القارئ الذي تريد استخدامه لتسجيل بطاقة املراقب. جتدر اإلشارة إىل وجوب تكوين القارئ مسبًقا يف النظام قبل أن يظهر هنا للتحديد..6
انقر فوق زر عالمة اجلمع اخلضراء لبدء قراءة بطاقة املراقب، وضع البطاقة على القارئ واتبع اإلرشادات اليت تنبثق..7

يتم تسجيل بطاقة املراقب الستخدامها يف الدورية.
كرر اخلطوة السابقة لتسجيل بطاقات املراقب البديلة هلذه الدورية. الحظ مع ذلك أن أول بطاقة جيب تقدميها خالل الدورية جيب أن ُتستخدم يف كل أجهزة القراءة.8

خالل هذه الدورية.
 على جولة املراقبة احملددة يف القائمة.خمططة. سيتم وضع عالمة موافقانقر فوق الزر .9

تعقب دورية
تنتقل مجيع الدورايت النشطة واملخططة إىل أعلى القائمة. ويف حال وجود عدة دورايت خمططة أو نشطة، توضع الدورية احملددة يف إطار أمحر اللون. انقر على اإلطار للحصول

على مزيد من املعلومات.
تبدأ الدورية عندما يقدم املراقب بطاقته عند أول قارئ يف جولة املراقبة. جيب استخدام هذه البطاقة للقسم املتبقي من الدورية، حىت لو مت حتديد بطاقات بديلة للدورية.

.نشطةالدورية إىل حالة تتغري 

. يظهر الوقت اجملدول والوقت الفعلي بني أجهزة القراءة يف الدورية احملددة حالًيا يف النصفيتلقى كل قارئ يتم الوصول إليه يف املوعد احملدد عالمة اختيار خضراء اللون - 
السفلي من انفذة مربع احلوار.

 على الدورية.متأخر. وتوضع العالمة  عالمة اختيار محراء اللون مهلة التأخري القصوىيتلقى كل قارئ يتم الوصول إليه يف موعد متأخر عن الوقت احملدد ابإلضافة إىل 
. يتلقى القارئ عالمة اختيار خضراء اللون ابإلضافة إىلاستئناف الدوريةيف هذه احلالة، يتصل املراقب ابملشّغل لتأكيد عدم وجود أي مشكلة. عندئٍذ، ينقر املشّغل فوق الزر 

. ابستطاعة املراقب اآلن متابعة الدورية عند القارئ التايل."ج" إضايف - 
التأخريعند حدوث أتخري عرضي ولكن غري ضار يف دورية نشطة، يستطيع املراقب االتصال ابملشّغل لضبط اجلدول. أدخل عدد دقائق التأخري يف مربع الزايدة والنقصان 

.تطبيق وانقر فوق الزر (ابلدقائق)
، وستسقط حتت جوالتمت اإليقاف قبل االكتمالالدورية إىل حالة . تتغري مقاطعةإذا تعذر إكمال دورية كما هو جمدول، يستطيع املشّغل إيقافها قبل اكتماهلا ابلنقر فوق زر 

املراقبة النشطة واملخططة يف القائمة.

مراقبة اجلولة (يف السابق التحكم يف املسار)21.3
املقدمة

إن املسار (أو اجلولة) عبارة عن تسلسل أجهزة قراءة ميكن فرضه على األشخاص احملددين يف نظام التحكم يف الوصول، لتوجيه حركاهتم يف املقر الرئيسي، بصرف النظر عن
التخويالت املمنوحة للشخص.

تقضي االستخدامات النموذجية بفرض تسلسالت وصول دقيقة يف البيئات الصناعية النظيفة أو املناطق اخلاضعة للمراقبة الصحية أو تلك اليت تتميز مبستوى أمان عالٍ.

حتديد املسارات
حتديد املسارات > مراقبة اجلولةيف القائمة الرئيسية، حدد .1
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 حرفًا)16أدخل امسًا للمسار (لغاية .2
أدخل وصًفا أكثر تفصياًل (اختياري).3
 إلضافة تسلسل أجهزة القراءة. استخدم أزرار األسهم لتغيري موضع قارئ يف التسلسل، وانقر فوق الزرإضافة قارئكما هو احلال مع جوالت املراقبة، انقر فوق الزر .4

 إلزالته.حذف القارئ

تعيني مسار إىل شخص
لتعيني مسار إىل شخص، اتبع على الشكل التايل:

البطاقات > بياانت املوظفنييف القائمة الرئيسية، انقر فوق .1
قم بتحميل سجل املوظف للشخص الذي جيب تعيينه..2
مراقبة اجلولة، حدد خانة االختيار بياانت أخرىعلى عالمة التبويب .3
من القائمة املنسدلة إىل جانبها، حدد مساًرا حمدًدا (لتحديد مسار، راجع القسم السابق)..4
احفظ سجل املوظف..5

يتم تنشيط املسار عندما يقدم الشخص املعني بطاقته لدى أول قارئ يف املسار. جيب أن يتم اآلن استخدام أجهزة القراءة األخرى يف املسار ابلتسلسل احملدد، أي أن القارئ التايل
فقط يف التسلسل سوف مينح حق الوصول. بعد االنتهاء من عبور املسار بشكل كامل، ابستطاعة الشخص أن حيجز لدى أي قارئ آخر ضمن تصرحياته.

تصحيح املسارات ومراقبتها
تصحيح املسارات > مراقبة اجلولةيف القائمة الرئيسية، حدد .1
قم بتحميل سجل املوظف للشخص الذي مت تعيينه إىل املسار..2
.حتديد موقعلتحديد موقع ذلك الشخص على املسار، انقر فوق الزر .3

 يف القائمة.تتلقى أجهزة القراءة اليت مت اجتيازها بطريقة انجحة عالمة اختيار خضراء .4
.تعيني موقعإلعادة تعيني موقع شخص على املسار أو لتصحيح موقعه، انقر فوق الزر .5
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الفحص العشوائي للموظفني22
عملية الفحص العشوائي

يقدم حامل البطاقة بطاقته إىل قارئ مت تكوينه إلجراء فحص عشوائي. .1
ملحوظة

وحدهم األشخاص املصرح هلم ابملرور من املدخل يف االجتاه احملدد هم الذين ميكن اختيارهم عشوائًيا. نظًرا إلخضاع التخويالت للفحص قبل إجراء الفحص العشوائي،
فسُيحظر أي شخص غري مصرح له على الفور، ولن تتضمنه عملية االختيار.

إذا اختارت أداة االختيار العشوائي هذا الشخص من أجل الفحص، فسُتحَظر بطاقته عرب النظام ابلكامل..2
وُيسَجل احلدث يف سجل أحداث النظام.–
]1. [الشكل أدانه - رقم فحص عشوائي إدخااًل لفرتة زمنية غري حمدودة عليه عالمة احلظريتلقى مربع احلوار –
" (الضوء األمحر) اليت تشري إىل احلالة "حمظور" ومعهاLED "مؤشرات Access Engineيعرض شريط احلالة اخلاص مبربعات حوار بياانت املوظفني يف –

"الفحص العشوائي" (الضوء البنفسجي الوامض).

إشعار!
) ال تشملهم عملية الفحص.بياانت أخرى، عالمة التبويب البطاقات هلم (يف مربع حوار ُمستثىن من الفحص العشوائياألشخاص الذين مت تعيني معلمة 

ويُدعى الشخص الذي مت اختياره عشوائًيا إىل فحوصات أخرى يف خزانة أمنية منفصلة..3
 على النحو التايل:احلظربعد إجراء هذه الفحوصات، يعيد حارس األمن تعيني احلظر يف مربع احلوار .4

 أبدوات حتكم القائمة.احلظرحدد احلظر املناسب يف قائمة –
.حذفانقر فوق الزر –
.نعمأّكد احلذف عن طريق النقر فوق –

يستطيع اآلن الشخص الذي خضع للفحص معاودة استخدام بطاقته يف كل أجهزة القراءة اليت ُصرح له ابستخدامها.

مثال على ختطيط غرفة الفحص العشوائي

 - تقدمي البطاقة - الفحص - احلظر عرب كل قطاعات النظام1
- يدخل حامل البطاقة اخلزانة األمنية2
= خيضع حامل البطاقة للتفتيش مث يُرفع احلظر عن بطاقته عرب مربع احلوار.3
 = يغادر حامل البطاقة اخلزانة األمنية، من دون تقدمي بطاقته إىل القارئ مرة أخرى.4

إشعار!
1/10، أي 100 يف 1%، يستمر وجود احتمال (10تتحقق النسبة املئوية للفحص بطريقة تراكمية مع مرور الوقت. على سبيل الوصول، عند وصول الفحص العشوائي إىل 

x 1/10.ابختيار شخصني متتاليني (
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استخدام عارض األحداث23
املقدمة

يسمح "عارض األحداث" ملشّغلني مالئمني خمولني بفحص األحداث اليت مت تسجيلها بواسطة النظام، وإبنتاج تقارير مطبوعة أو على الشاشة.

. حتديثالسرتداد وعرض السجالت املطلوبة من قاعدة بياانت سجالت األحداث، عنّي معايري التصفية، وانقر فوق 
ميكن تعيني معايري التصفية بطرق خمتلفة:

لتحديد أحداث ابلنسبة إىل الوقت احلايل.نسيب

لتحديد أحداث ضمن فاصل زمين قابل للتحديد بطريقة اختياريةالفاصل الزمين

لتحديد أحداث بصرف النظر عن وقت حدوثهااإلمجايل

الشروط األساسية
سّجلت دخولك إىل مدير مربع احلوار.

مسار مربع احلوار
عارض األحداث > التقاريرالقائمة الرئيسية يف مدير مربع احلوار > 

تعيني معايري لتصفية الوقت ابلنسبة إىل احلاضر23.1

نسيب، حدد الزر التباديل الفرتة الزمنيةضمن .1
، حدد عدد وحدات الوقت اليت جيب البحث فيها، واخرت الوحدات اليت جيب استخدامها، على سبيل املثال، األسابيع، األايم، الساعات،حبث ضمن آخريف املربع .2

الدقائق، الثواين.
، حدد فئة األحداث اليت جيب البحث فيها، مث أنواع األحداث اليت تثري اهتمامك.أنواع األحداثيف قائمة .3
.(غري حمددة) املستحسن ترك القيمة من غري، حدد عدد األحداث اليت حياول عارض األحداث تلقيها. ألسباب تتعلق ابألداء، العدد األقصىيف قائمة .4
حدد معايري تصفية أخرى هتمك:.5

اللقب–
االسم األول–
رقم شخصي–
رقم البطاقة–
املستخدم (أي مشّغل النظام)–
بياانت الرمز–
اسم اجلهاز–
اسم املنطقة.–

 للتوقف.إلغاءلبدء جتميع األحداث، وفوق  حتديثانقر فوق –

 لطباعتها. حلفظ النتائج، أو فوق انقر فوق –

ملسح النتائج إلجراء حبث آخر.انقر فوق –

تعيني معايري التصفية لفاصل زمين23.2

الفاصل الزمين، حدد الزر التباديل الفرتة الزمنيةضمن .1
، حدد بداية وهناية الفرتة اليت جيب البحث فيها عن أحداث.الوقت من، الوقت حىت يف منتقيات التاريخ .2
، حدد فئة األحداث اليت جيب البحث فيها، مث أنواع األحداث اليت تثري اهتمامك.أنواع األحداثيف قائمة .3
.(غري حمددة) املستحسن ترك القيمة من غري، حدد عدد األحداث اليت حياول عارض األحداث تلقيها. ألسباب تتعلق ابألداء، العدد األقصىيف قائمة .4
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حدد معايري تصفية أخرى هتمك:.5
اللقب–
االسم األول–
رقم شخصي–
رقم البطاقة–
املستخدم (أي مشّغل النظام)–
بياانت الرمز–
اسم اجلهاز–
اسم املنطقة.–

 للتوقف.إلغاءلبدء جتميع األحداث، وفوق  حتديثانقر فوق –

 لطباعتها. حلفظ النتائج، أو فوق انقر فوق –

ملسح النتائج إلجراء حبث آخر.انقر فوق –

تعيني معايري التصفية بصرف النظر عن الوقت23.3

اإلمجايل، حدد الزر التباديل الفرتة الزمنيةضمن .1
، حدد فئة األحداث اليت جيب البحث فيها، مث أنواع األحداث اليت تثري اهتمامك.أنواع األحداثيف قائمة .2
.(غري حمددة) املستحسن ترك القيمة من غري، حدد عدد األحداث اليت حياول عارض األحداث تلقيها. ألسباب تتعلق ابألداء، العدد األقصىيف قائمة .3
حدد معايري تصفية أخرى هتمك:.4

اللقب–
االسم األول–
رقم شخصي–
رقم البطاقة–
املستخدم (أي مشّغل النظام)–
بياانت الرمز–
اسم اجلهاز–
اسم املنطقة.–

 للتوقف.إلغاءلبدء جتميع األحداث، وفوق  حتديثانقر فوق –

 لطباعتها. حلفظ النتائج، أو فوق انقر فوق –

ملسح النتائج إلجراء حبث آخر.انقر فوق –
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استخدام التقارير24
يصف هذا القسم جمموعة من وظائف التقارير اليت ميكن استخدامها لتصفية بياانت سجل النظام واألحداث، ولتقدميها بتنسيقات واضحة.

مسار مربع احلوار
.التقاريرالقائمة الرئيسية > 

استخدام شريط أدوات التقارير

 لعرض معاينة قبل الطباعة.انقر فوق 
حتتوي املعاينة على شريط أدوات خاص هبا:

 للخروج من املعاينة قبل الطباعة.انقر فوق –
 يف شريط أدوات املعاينة لالستعراض لألمام وللخلف أو لتحديد صفحات فردية حسباستخدم مفاتيح األسهم –

رقم الصفحة.

 للطباعة على الفور، ابستخدام طابعتك االفرتاضية.انقر فوق –
 للطباعة عرب مربع احلوار "إعداد الطباعة"، الذي يوفر لك املزيد من خيارات الطباعة.انقر فوق –
.Excel وRTF وPDF لتصدير التقرير إىل جمموعة من تنسيقات امللفات، مبا يف ذلك انقر فوق –
ميثل العدد املوجود إىل يسار شريط األدوات:–

العدد اإلمجايل إلدخاالت قاعدة البياانت املوجودة اليت تتطابق مع معايري التصفية.–
النسبة املئوية إلدخاالت قاعدة البياانت هذه اليت تظهر يف املعاينة.–

التقارير: البياانت الرئيسية24.1
نظرة عامة على التقارير - البياانت الرئيسية

تتضمن تقارير البياانت الرئيسية كل البياانت املتعلقة ابألشخاص والزائرين والبطاقات وختويالت الوصول اخلاصة هبم. وعالوة على ما سبق، ميكن عرض بياانت اجلهاز وبياانت
الشركة.
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التقرير: بياانت املوظفني
ميكن تطبيق عاملي تصفية عند إنشاء التقارير.

تصفية األشخاص: هنا، جيري املشّغل عملية التصفية استناًدا إىل حقول بياانت املوظفني العادية.
تصفية بطاقات الوصول: إبمكان املشّغل هنا إجراء التصفية استناًدا إىل أرقام البطاقات ونطاقات من األرقام واحلالة وحالة احلظر.

التقرير: الزائرون
بطريقة مماثلة لبياانت املوظفني، ميكن إنشاء تقارير الزائرين هنا. عند القيام بذلك، يبقى الوصول إىل كل بياانت الزائرين اليت مت إنشاؤها ممكًنا، أْي ميكن اختيار الزائرين املسجَّلني

ابلفعل ولكنهم مل يصلوا بعد.

التقرير: ختويالت وصول املوظفني
يقدم هذا التقرير نظرة عامة على ختويالت الوصول املسجَّلة على النظام ويعرض أيًضا األشخاص الذين ُمنحوا هذه التخويالت.

ويف إطار تطبيق عوامل التصفية، ميكن استخدام البياانت الشخصية وحتديد ختويالت معينة:
بياانت املوظف: اللقب، االسم األول، رقم املوظف.–
التحقق من صالحية كل التخويالت.–
اسم التخويل الذي ينطبق على املدخل.–
اسم منوذج الوقت - إن وجد.–
اجتاه املدخل.–
التحقق من صالحية التخويل اخلاص.–

التقرير: القائمة احملظورة
يف مربع احلوار هذا، ميكن طباعة قائمة تذكر ابلتفصيل كل بطاقات اهلوية أو جمموعة من بطاقات اهلوية املختارة املراد إدراجها يف القائمة احملظورة ألسباب متعددة.

التقرير: األشخاص احملظورون/البطاقات احملظورة
ميكن استخدام مربع احلوار هذا إلنشاء تقارير حتتوي على بياانت حول كل األشخاص احملظورين.

استخدم التواريخ للعثور على كتل ضمن فرتات زمنية حمددة.

التقرير: بياانت اجلهاز
ميكن استخدام مربع احلوار هذا إلنشاء تقارير تستند إىل بياانت اجلهاز، على سبيل املثال، اسم اجلهاز أو نوعه.

التقرير: الشركات
ُيستخدم مربع حوار "تقرير الشركات" لدمج بياانت الشركة يف قائمة ما.

استخدم العالمات النجمية، على سبيل املثال، للبحث عن شركات تبدأ حبرف معني.

إعداد تقرير حول املركبات24.1.1
 وميكن أن يستخدمهاعامل تصفية املركباتتنشط منطقة مربع احلوار املركبات  من قائمة التخطيط. ومبجرد حتديد املركبات ميكن حتديد التقارير > الزائرونيف مربع احلوار 

املشغِّل لتصفية املركبات وحاالهتا.
وتُعرض احلالية وفق ما يلي:

حاضر:مل تنته الزايرة وال الوقت بعُد.–
متأخر:مل تنته الزايرة بعُد ولكن انتهى الوقت.–
سجَّل اخلروج: أعاد الزائر كل بطاقات الوصول.–
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 فقط للزائرين، بسبب أن عناصر اتريخ الوصول املتوقع واتريخ املغادرة املتوقع واتريخ الوصول واتريخ املغادرة ال تتوفر إال للزائرين يف جدولالتقرير اخلاص ابملركباتويتوفر 
.الزائرونقاعدة بياانت 

ن يف جدول قاعدة البياانت  . ولذلك مبجرد تغيري رقم املركبة، يعرض التقرير نتائج أخرى.األشخاصويذكر التقرير أرقام املركبات فقط واليت ختُزَّ
وجيري حساب الفرتة وفق ما يلي:

إذا كان الزائر قد سجَّل املغادرة ابلفعل، يُعرض الفرق بني وقت الوصول واملغادرة ابلدقائق.–
إذا مل يسّجل الزائر املغادرة بعد، يُعرض الوقت املنقضي من وقت الوصول إىل الوقت احلايل ابلدقائق.–
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التقارير: بياانت النظام24.2
التقارير - بياانت النظام

خالفًا للبياانت الرئيسية، تُعد بياانت النظام معلومات خمصصة للنظام وال ترتبط ابألشخاص وال بطاقات اهلوية وال الشركات. ويتم شرح هذه التقارير بتفصيل أكثر فيما يلي.

التقرير: املناطق
ُيستخدم مربع احلوار هذا لدمج املواقع يف تقرير. وحيتوي هذا التقرير على عامل تصفية واحد فقط للمنطقة، ويعرض املباين املختلفة واملناطق األخرى للتحديد.

.طباعة قبل أن يبدأ عملية الطباعة ابستخدام املعاينةويتم حتديد املنطقة املعنية ابلنقر على زر املاوس األيسر. إبمكان املستخدم عرض التقرير على الشاشة ابستخدام الزر 
هناك ختطيطان متوفران.

األشخاص املوجودون يف املوقع - بدون ساحات االنتظارالقياسي

األشخاص املوجودون يف املوقع - ساحات االنتظار فقطشغل ساحة االنتظار

ثة، يتم ذكر عمليات املسح الضوئي األخرية للبطاقات اخلاصة ابملناطق أيًضا. للتحقق من أن جمموعة البياانت املعروضة حمدَّ
وابلتايل، ميكن إعطاء معلومات موثوقة بشأن مواقع األفراد ألحداث خمتلفة.

التقرير: تكوين املناطق
مناطق حمددة ومناطق فرعية اتبعة هلا مع أعالم خاصة بساحات االنتظار وحد أقصى لعدد األفراد أو السيارات

التقرير: قائمة التجمع يف املنطقة
وكما ميكن ذكر األفراد وفق البياانت الرقمية الواضحة، ميكن أيًضا ذكر األفراد املوجودين يف املنطقة حبسب االسم.

وابإلضافة إىل أوقات املسح الضوئي للمناطق املنفردة، حتتوي هذه التقارير أيًضا على األوقات اخلاصة بكل شخص بعينه.
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التقرير: إمجايل قائمة التجمع
، ومع ذلك، فهي تقدم قوائم للمناطق احملددة واليت تقدم معلومات حول عدد األفراد املوجودين حالًيا يف املنطقة وفق التحكم يفاملناطقمبدئًيا، ترتبط قوائم التجمع مبربع حوار 

الوصول.

التقارير: التخويالت24.3
نظرة عامة

يف عنصر القائمة هذا، يتم تقدمي ملخص حول التخويالت املتنوعة املذكورة يف مربعات احلوار ذات الصلة:

التقرير: التخويالت
ميكن استخدام مربع احلوار هذا لعرض ختويالت الوصول احملددة يف النظام. كما يتم ذكر املداخل املرتبطة بتخويالت الوصول الفردية. ويتم عرض اسم منوذج الوقت احملدد.

عالوة على ما سبق، يعرض هذا التقرير عدد األفراد الذين مت تعيني ختويالت هلم.

التقرير: مناذج الوقت
ميكن استخدام هذا التقرير لعرض مناذج الوقت احملددة يف النظام حبسب التحديد. ويعرض هذا التقرير كل البياانت املقرتنة ابلنموذج عالوة على عدد األفراد الذين يتعلق هبم

النموذج.

التقرير: مناذج اليوم
يعرض هذا التقرير كل مناذج اليوم احملددة حبسب أمسائها ومواصفاهتا والفواصل الزمنية اليت تتضمنها.

التقرير: حقوق حمطة العمل
ميكن استخدام مربع احلوار هذا لعرض حقوق حمطة العمل املخصصة حملطات العمل احملددة يف النظام.

التقرير: ملفات تعريف حمطة العمل
ميكن استخدام مربع احلوار هذا لعرض ملفات تعريف حمطات العمل احملددة يف النظام، وهذا يسمح بتقدمي عمليات النظام، املمكنة يف حمطات العمل املستقلة، يف تنسيق واضح.

التقرير: حقوق املستخدم
ميكن استخدام مربع احلوار هذا لعرض ملفات تعريف املستخدم املخصصة للمستخدمني احملددين يف النظام.

التقرير: ملفات تعريف املستخدم
ميكن استخدام مربع احلوار هذا لعرض مربعات احلوار املخصصة وحقوق مربعات احلوار مللفات تعريف املستخدم احملددة يف النظام.
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تشغيل إدارة مستوى التهديد25
94, الصفحة تكوين إدارة مستوى التهديديوضح هذا القسم الطرق املتعددة لتشغيل مستوى هتديد وإلغائه. للحصول على معلومات خلفية، راجع القسم 

املقدمة
يتم تنشيط مستوى التهديد بواسطة تنبيه التهديد. وميكن تشغيل تنبيهات التهديد إبحدى الطرق التالية:

من خالل أمر يف واجهة مستخدم الربانمج–
من خالل إشارة مدخل يتم تعريفها على وحدة حتكم حملية يف الوصول، على سبيل املثال زر يعمل ابلضغط.–
من خالل مترير بطاقة تنبيه يف قارئ–

الحظ أنه ميكن إلغاء تنبيهات التهديد بواسطة أمر واجهة املستخدم أو إشارة اجلهاز، وليس من خالل بطاقة تنبيه.

94تكوين إدارة مستوى التهديد, الصفحة –

تشغيل وإلغاء تنبيه هتديد عرب أمر واجهة املستخدم25.1

.AMS Map Viewيوضح هذا القسم كيفية تشغيل تنبيه هتديد يف 

مسار مربع احلوار

–AMS Map View < (شجرة األجهزة) 

الشروط األساسية
مت تعريف مستوى هتديد واحد على األقل.–
مت تعليم مستوى هتديد واحد على األقل بعالمة "نشط" يف حمرر اجلهاز.–
:AMS وMap Viewمتلك األذوانت الضرورية بصفتك أحد مشّغلي –

لتشغيل مستوايت التهديد–
 يف القسم الذي يراد تشغيل تنبيه التهديد فيه.MAC أو وحدات MACلعرض وحدة –

اإلجراء املُتبع لتشغيل تنبيهات التهديد
 الذي تريد تشغيل تنبيه التهديد فيه.MAC، انقر بزر املاوس األمين فوق جهاز AMS Map Viewيف شجرة األجهزة يف .1

MACتظهر قائمة سياق حتتوي على األوامر اليت خُيّول لك بتنفيذها يف –
"، حيث يكون اسم>name< "تنشيط مستوى التهديدإذا مل يكن هناك مستوى هتديد قيد التشغيل، فستشمل القائمة عنصًرا واحًدا أو أكثر حتت اسم –

مستوى التهديد ُمعّرفًا يف حمرر اجلهاز.
حدد مستوى التهديد الذي تريد تشغيله..2

وسيعمل مستوى التهديد.–

اإلجراء املُتبع إللغاء تنبيهات التهديد
الشرط األساسي: مستوى التهديد قيد التشغيل ابلفعل.

 الذي تريد إلغاء تنبيه التهديد فيه.MAC، انقر بزر املاوس األمين فوق جهاز AMS Map Viewيف شجرة األجهزة يف .1
MACتظهر قائمة سياق حتتوي على األوامر اليت خُيّول لك بتنفيذها يف –

. من قائمة السياق.إلغاء تنشيط مستوى التهديدحدد .2
يتم إلغاء تنشيط مستوى التهديد احلايل.–

تشغيل تنبيه هتديد عرب إشارة جهاز25.2

يوضح هذا القسم كيفية إرسال إشارة مدخل جهاز لتشغيل تنبيه هتديد.
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الشروط األساسية
مت تعريف مستوى هتديد واحد على األقل.–
مت تكوين مدخل واحد على األقل يف شجرة األجهزة.–
 هذه واليت ستنقل إشارة إليه. إذا لزم األمر، فانقر فوق االرتباط يفAMC، ومت توصيل جهاز ابحملطة الطرفية الصحيحة يف AMCمت تعريف إشارات اجلهاز على –

هناية هذا القسم ملعرفة إرشادات حول كيفية تكوين إشارة املدخل أو تواصل مع مسؤول النظام لديك.

اإلجراء
، عادًة من خالل زر يعمل ابلضغط أو مفتاح جهاز.AMCقم بتنشيط اجلهاز املتصل بـ 

.مستوى التهديد: إلغاء تنشيطإللغاء تنبيه التهديد، قم بتنشيط اجلهاز الذي يرسل إشارة املدخل املعّرفة مبا يلي: 

97تعيني مستوى هتديد إلشارة جهاز, الصفحة –

تشغيل تنبيه هتديد عرب بطاقة تنبيه25.3

يوضح هذا القسم كيفية تشغيل تنبيه هتديد عرب بطاقة تنبيه.

الشروط األساسية
مت تعريف مستوى هتديد واحد على األقل.–
مت تكوين مدخل واحد على األقل يف شجرة األجهزة.–
مت إنشاء بطاقة تنبيه حلامل بطاقات معنّي. إذا لزم األمر، فانقر فوق االرتباط يف هناية هذا القسم ملعرفة إرشادات حول كيفية إنشاء بطاقة تنبيه أو تواصل مع مسؤول–

النظام لديك.

اإلجراء
 يف املوقع.خبالف أجهزة قراءة بصمات األصابعيضع حامل البطاقة بطاقة التنبيه اخلاصة يف أي قارئ .1

يتم تنشيط مستوى التنبيه الذي مت تعريفه أو تلك البطاقة.–
عند انتهاء التهديد، ألغ مستوى التهديد عرب أمر واجهة املستخدم أو مفتاح اجلهاز. من الناحية التصميمية، ال ميكن إلغاء مستوى هتديد عرب بطاقة تنبيه..2

109إنشاء بطاقة تنبيه, الصفحة –
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النسخ االحتياطي واالستعادة26
 إبعادة بناء التثبيت الذي قمت به على كمبيوتر آخر إذا تعطل الكمبيوتر األصلي.النسخ االحتياطي واالستعادةتسمح لك وظيفة 

. ولتسهيل األمر، مت إنشاء اختصارين:AMS فقط على اجلهاز حيث مت تثبيت خادم النسخ االحتياطي واالستعادةميكن بدء تشغيل وظيفة 
–AMSإلنشاء نسخة احتياطية - نسخ احتياطي 
–AMSالستعادة نسخة احتياطية: - استعادة 

إجراء النسخ االحتياطي26.1
.  - نسخ احتياطيAMSانقر فوق االختصار .1

:النسخ االحتياطي واالستعادةسيؤدي ذلك إىل بدء تشغيل وظيفة 

.GZIPأدخل مساًرا حلفظ ملف .2
 لبدء تشغيل النسخ االحتياطي. بدءانقر فوق .3

يظهر شريط تقدم.
.GZIPعند اكتماله، يتم إنشاء ملف 

 واسم مثيل قاعدة البياانت. SQL Serverيتوقف موقع النسخة االحتياطية لقاعدة البياانت على إصدار 
”، فسيكون موقع النسخة االحتياطية لقاعدة البياانت يف:PERSEPHONE هو “AMS SQL Serverعلى سبيل املثال، إذا كان اسم مثيل 



Access Management System ar | النسخ االحتياطي واالستعادة 141

Bosch Security Systems دليل الربانمج 2019-08 | 2.0 |

 إىل موقع بعيد آمن. ال ترتك النسخة االحتياطية الوحيدة على كمبيوتر خادمGZIP بضرورة نسخ هذا اجمللد وملف Bosch للحفاظ على أمان البياانت، توصي شركة مهم:
DMS.

إشعار!
يتم حفظ سجل األحداث ضمن املسار االفرتاضي التايل (رمبا اختار برانمج التثبيت مساًرا آخر):

C:\Program Files (x86)\Access Management System\Access Engine\AC\LgfLog\

إجراء االستعادة26.2
الشروط األساسية

النسخ االحتياطي واالستعادة الذي مت إنشاؤه بواسطة أداة GZIPملف –
.SQL Server يف جملد النسخة االحتياطية لـ SQL Serverبياانت النسخة االحتياطية اليت مت إنشاؤها بواسطة –
.sa، مثل  sysadmin مع حقوق SQLحساب –

مالحظات حول الكمبيوتر اهلدف
من أجل تشغيل التكوين الذي متت استعادته، سيحتاج الكمبيوتر اهلدف (الكمبيوتر الذي تستعيد إليه النسخة االحتياطية) إىل تراخيص تكون معادلة على األقل لرتاخيص–

الكمبيوتر حيث مت إجراء النسخ االحتياطي.
سيحتاج أي عميل من عمالء الكمبيوتر اهلدف إىل الشهادات اليت أنشأهتا عملية التثبيت على الكمبيوتر اهلدف، وليس إىل تلك اليت أنشأهتا عملية التثبيت على الكمبيوتر–

األصلي. 
راجع دليل التثبيت لالطالع على تثبيت شهادات العميل.

اإلجراء
 إليقاف مجيع اخلدمات قيد التشغيل.خروج > ملف، انقر فوق AMSيف برانمج .1
Access Management وAccess Engine وأتكد من توقف مجيع خدمات Windows خدماتعند إهناء الربانمج، قم بتشغيل تطبيق .2

System.
 - استعادةWindows > AMSانقر فوق زر البدء يف .3
 وحتديده.GZIP لتحديد موقع ملف النسخ االحتياطي […]انقر فوق الزر .4
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 لبدء عملية االستعادة.بدءانقر فوق .5
.  SQL sysadminأدخل بياانت اعتماد تسجيل الدخول .6

تبدأ عملية االستعادة.

Access وAccess Engine وأتكد من إعادة تشغيل مجيع خدمات Windows خدماتعند اكتمال عملية االستعادة، قم بتشغيل .7

Management System.
إذا مل يكن األمر كذلك، فيمكنك إعادة تشغيلها يدوايً.

 من سطح املكتب.AMS Map Viewابدأ تشغيل .8
 يف "طريقة عرض اخلريطة" وانقر بزر املاوس األمين فوقه.MACحدد موقع .9

 إلعادة مزامنة البياانت من النسخة االحتياطية مع بياانت النظام.MACتشغيل عادي لـ حدد .10
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1.MAC أول) MAC(

) أوACE (BIS Access Engine) يف MACوحدة التحكم يف الوصول الرئيسية (
، ولكنDMS). إبمكاهنا أن تقيم يف الكمبيوتر نفسه مثل AMSنظام إدارة الوصول (

) إضافية، على كمبيوترMACميكنها أ، تقيم أيًضا كوحدة حتكم يف الوصول رئيسية (
.MACمنفصل كخادم 

IDS

نظام اكتشاف االقتحام، املعروف أيًضا بنظام اإلنذار ضد السرقة.

MAC(وحدة التحكم يف الوصول الرئيسية) 

يف أنظمة التحكم يف الوصول، برانمج خادم يعمل على التنسيق بني وحدات التحكم يف
).AMCالوصول احمللية والتحكم فيها، عادًة وحدات التحكم النمطية يف الوصول (

RMAC

) مكررة، وهي عبارة عن توأم متزامن لوحدةMACوحدة حتكم يف الوصول رئيسية (
التحكم يف الوصول الرئيسية املوجودة، وأتخذ على عاتقها إدارة بياانهتا يف حال فشل وحدة

التحكم يف الوصول الرئيسية األوىل أو يف حال انقطاع اتصاهلا.

SmartIntego

 معSmartIntego. يتكامل Simons Voss technologiesنظام إقفال رقمي من 
.Boschبعض أنظمة التحكم يف الوصول من 

)ANPRالتعّرف التلقائي على لوحة الرقم (

استخدام تقنية الفيديو لقراءة لوحات األرقام ومعاجلتها، عادًة للعرابت على الطرقات.

)SmartIntegoالقائمة البيضاء (

القائمة البيضاء عبارة عن قائمة أبرقام البطاقات يتم ختزينها حملًيا على أجهزة قراء البطاقات
 القارئ متصاًل ابإلنرتنت، فإن القارئ مينحMAC. إذا مل يكن SmartIntegoلنظام قفل 

حق الوصول فقط إىل البطاقات اليت مت إدراج أرقامها يف قائمته البيضاء احمللية.

املدخل

ُيشري مصطلح املدخل يف جممله إىل آلية التحكم يف الوصول عند نقطة دخول: يشتمل على
أجهزة القراءة، شكل من أشكال احلاجز القابل للقفل وإجراء وصول كما هو حمدد بواسطة

تسلسالت اإلشارات اإللكرتونية اليت متر بني عناصر األجهزة.

الوضع العادي

بطريقة مغايرة لوضع املكتب، مينح الوضع العادي حق الوصول فقط إىل األشخاص الذين
يقدمون بياانت اعتماد صاحلة للقارئ.

تتبع آخر بدنّو خطر

التحايل على التحكم يف الوصول عن طريق قيام شخص ما مبتابعة حامل بطاقة مصّرح له عن
قرب عرب مدخل دون تقدمي بياانت االعتماد اخلاصة به.

تنبيه التهديد

تنبيه يعمل على تشغيل مستوى هتديد. ميكن لألشخاص املخّولني املالئمني تشغيل تنبيه هتديد
إبجراء سريع، على سبيل املثال من خالل واجهة املستخدم اخلاصة ابملشّغل، أو من خالل

إشارة جهاز (زر يعمل ابلضغط مثاًل)، أو من خالل توفري أي بطاقة تنبيه خاصة يف أي قارئ.

MACخادم 

، حيث يتمDMS، منفصل عن خادم Access Engineاجلهاز: كمبيوتر يف شبكة 
.RMAC أو MACتشغيل 

 املخصص للتحققPINرقم 

) ابإلضافة إىل بياانت االعتماد املادية لفرض مزيد منPINُيستخدم رقم التعريف الشخصي (
األمن.

رقم التعريف الشخصي

) بياانت االعتماد الوحيدة املطلوبة للوصول.PINيُعد رقم التعريف الشخصي (

مراقبة تسلسل الوصول

تعقب شخص أو عربة من منطقة حمددة إىل أخرى عن طريق تسجيل كل مسح ضوئي لبطاقة
اهلوية، ومنح الوصول فقط من املناطق اليت مت فيها مسح البطاقة ضوئًيا.

منع العودة

شكل بسيط من مراقبة تسلسل الوصول يتم فيه منع حامل البطاقة من دخول منطقة ما مرتني
خالل فرتة زمنية حمددة، ما مل يتم مسح البطاقة ضوئًيا للخروج من تلك املنطقة خالل تلك

الفرتة. تقوم وظيفة منع العودة مبنع شخص من مترير بياانت االعتماد للعودة عرب مدخل
الستخدامها من ِقبل شخص آخر غري مصّرح له.

)DMSنظام إدارة البياانت (

. يقدمAccess Engineعملية على مستوى عالٍ إلدارة بياانت التحكم يف الوصول يف 
،MAC البياانت إىل وحدات التحكم يف الوصول الرئيسية DMSنظام إدارة البياانت 

.AMCواليت بدورها تقدم البياانت إىل أجهزة 

)DMSنظام إدارة البياانت (

. يقدمAccess Engineعملية على مستوى عالٍ إلدارة بياانت التحكم يف الوصول يف 
،MAC البياانت إىل وحدات التحكم يف الوصول الرئيسية DMSنظام إدارة البياانت 

.AMCواليت بدورها تقدم البياانت إىل أجهزة 

نقطة التجمع

مكان حمدد يُطلب من الناس االنتظار فيه بعد إخالء املبىن.

منوذج الباب

قالب برجمي خمّزن لنوع مدخل معني. ُتسّهل مناذج األبواب تعريف املداخل يف أنظمة التحكم
يف الوصول.

)LACوحدة التحكم يف الوصول احمللية (

جهاز يُرسل أوامر الوصول إىل أجهزة التحكم يف الوصول الطرفية، مثل أجهزة القراءة
واألقفال، ويعاجل الطلبات القادمة من تلك األجهزة لنظام التحكم يف الوصول الشامل. وحدة

) األكثر شيوًعا هي وحدة التحكم النمطية يف الوصول أوLACالتحكم يف الوصول احمللية (
AMC.

وضع املكتب

تعليق التحكم يف الوصول يف مدخل ما خالل ساعات العمل أو املكتب.
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