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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
.AMS املشار إليه فيما بعد ابسم Access Management System لربانمج AMS - Map Viewإنه دليل الربامج الرئيسي للربانمج املساعد 

.AMSوضع التحرير: إنشاء وتكوين اخلرائط للتشغيل التفاعلي مع –
.AMS - Map Viewوضع العرض: تشغيل النظام املكّون بواسطة مشّغلي –

الواثئق ذات الصلة
مت توثيق العمليات التالية بشكل منفصل:

 وبراجمه املساعدة.AMSتثبيت –
.Access Management Systemتكوين وتشغيل –
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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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Map Viewأساسيات 4

نظرة عامة
 يسمح للمشّغلني ابلتايل:AMS تطبيًقا من تطبيقات نظام AMS - Map Viewيُعد 
حتميل وتكوين اخلرائط–
.AMSحترير وتعيني موضع األجهزة اليت مت تعريفها يف حمرر جهاز –
مراقبة حاالت األجهزة من تدرج هرمي للخرائط و/أو التخطيطات.–
.AMSالتحكم يف األجهزة من خالل إرسال أوامر من أيقوانت اخلرائط إىل نظام –
تنشيط مستوايت التهديد وإلغاء تنشيطها.–
مراقبة التنبيهات ومعاجلتها، ابلتنسيق مع املشّغلني اآلخرين.–
عرض أحداث الوصول يف الوقت احلقيقي يف "مؤشر التمرير".–
.AMSعرض مناطق التحكم يف الوصول اليت مت تعريفها يف حمرر جهاز –

بدء االستخدام4.1

الشروط األساسية4.1.1
 على جهاز العميل.HTTPSاسترياد وتثبيت شهادة –
.AMS - Map Viewجيب أن تتوفر لدى املستخدم حقوق استخدام تطبيق –

القائمة الرئيسية > التكوين > املشّغلون وحمطات العمل > ملفات تعريف: AMS Client يف تطبيق AMS - Map Viewيتم تعيني حقوق مستخدم 
املستخدم

 ابإلضافة إىل واحد أو أكثر من حقوق مكوانهتا، وهي:Access Managerخرائط احلقوق املطلوبة هي 

الوصفاملكون

منح حق الوصول للبابأوامر الباب
متكني/تعطيل الفتح

أتمني/قفل الباب

منح حق الوصول للقارئأوامر القارئ
متكني/تعطيل القارئ

 ومستوى القارئ)MACملراقبة تسلسل الوصول على مستوى أوامر وحدة التحكم
منح حق الوصول

تعيني وضع املكتب
أتمني األبواب

،AMC وأجهزة MACالتشغيل السريع والتشغيل العادي لوحدات أوامر النظام
)RMAC متكرر لتجاوز الفشل (MACالتبديل إىل جهاز 

RMAC مع MACمزامنة 

الوضع اليدويمتكني وتعطيل أوامر الباب اخلاصة

تشغيل وإيقاف املخارج الرقمية لوحدات التحكمDOPأوامر 

تكوين التنبيهاتأوامر قائمة التنبيهات
معاجلة فئة خمتلفة واحدة أو أكثر من التنبيهات القابلة للتكوين كلٍّ على حدة

تشغيل سجل التنبيهات

استخدام ميزة مؤشر التمريرمؤشر التمرير
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تسجيل الدخول للمرة األوىل4.1.2

 على سطح املكتب.AMS - Map View انقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونة تطبيق .1
يظهر مربع حوار تسجيل الدخول.–
أدخل اسم املستخدم وكلمة املرور االفرتاضيني..2
. تذّكر أن كلمة املرور (وليس اسم املستخدم) حساسة حلالة األحرف.Administratorاسم املستخدم وكلمة املرور االفرتاضيان لتطبيقي العميل مها –
.تسجيل الدخولانقر فوق .3
أدخل اسم املستخدم وكلمة املرور..4

.AMS - Map Viewتفتح انفذة التطبيق الرئيسية –

إشعار!
إذا فشل تسجيل الدخول، فراجع رسائل اخلطأ الظاهرة يف مربع حوار تسجيل الدخول.

أوضاع العرض: وضع التحرير ووضع العرض4.2

.وضع التحرير ووضع العرض وضعني للتشغيل: AMS - Map Viewيتضمن التطبيق 

.وضع التحريريف شريط األدوات الرئيسي للتبديل بني وضعي الشاشة. يف حالة متييز األيقونة، يكون التطبيق يف  انقر فوق 
7, الصفحة الشروط األساسية. للحصول على اإلرشادات، راجع وضع التحريرالحظ أن املشّغلني حيتاجون إىل أذوانت الستخدام 

وضع العرض
يف وضع العرض، ال ميكن للمشّغلني حترير األجهزة على اخلريطة. بل ميكنهم:

إصدار األوامر لألجهزة عرب قوائم السياق (انقر بزر املاوس األمين فوق أي جهاز لفتح قائمة السياق اخلاصة به).–
مراقبة التنبيهات ومعاجلتها.–
عرض مناطق التحكم يف الوصول وكثافتها (إذا كانت هذه امليزة ُمرّخصة).–

وضع التحرير
يف وضع التحرير، ميكن للمستخدم حترير اخلرائط واألجهزة ولكن ال ميكنه إصدار األوامر لألجهزة عرب قوائم السياق.

7الشروط األساسية, الصفحة –

انفذة التطبيق الرئيسية.4.3

نظرة عامة على البنية
 إىل أربع مناطق أساسية، وهي:AMS - Map Viewمت تقسيم انفذة التطبيق الرئيسية يف 

شريط األدوات الرئيسي–
قائمة شجرة اخلرائط–
قائمة التطبيق، واليت تشمل:–

شجرة األجهزة–
طريقة عرض التنبيهات–
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مؤشر التمرير–
طريقة عرض املناطق–

منطقة عرض اخلريطة–

شريط األدوات الرئيسي
يتموضع شريط األدوات الرئيسي أفقًيا يف أعلى انفذة التطبيق الرئيسية.

سوف تعثر على األدوات التالية يف شريط األدوات الرئيسي:

الوظائفاأليقوانت

عند النقر فوق هذه األيقونة، تفتح قائمة منسدلة تتضمن خيارين:
للحصول على معلومات حول: حول… انقر فوق–

اإلصدار: رقم إصدار النظام–
–APIاحلاالت: رقم اإلصدار 
–APIالوصول: رقم اإلصدار 
اإلصدار: رقم حزمة التثبيت–
املشّغل: الشخص الذي سجل دخوله–
وقت تسجيل الدخول: منذ أن قام املشّغل بتسجيل دخوله–

إلغالق مربع احلوار. موافق انقر فوق
.AMS - Map Viewلتسجيل اخلروج من تطبيق تسجيل اخلروج انقر فوق –

العودة إىل الصفحة السابقة.

االنتقال إىل األمام إىل صفحة جديدة بعد العودة.

إعادة حتميل الصفحة. يشري مثلث أصفر إىل التغيريات اليت حتتاج إىل إعادة حتميل كي تظهر.

االنتقال إىل اخلريطة الرئيسية (وضع العرض).

التبديل بني أوضاع الشاشة (وضع التحرير ووضع العرض).

احلصول على معلومات حول كيفية استخدام التطبيق.

قائمة شجرة اخلرائط
تتموضع قائمة شجرة اخلرائط يف اجلانب األمين من انفذة التطبيق الرئيسية.

وهي تتكون من:
شريط عمودي رفيع مع لون خلفية داكن يسمح لك إبخفاء وإظهار قائمة شجرة اخلرائط.–

الوظيفةاأليقونة

عرض قائمة شجرة اخلرائط.
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الوظيفةاأليقونة

عرض قائمة شجرة اخلرائط.

شريط أدوات أفقي صغري يف أعلى قائمة شجرة اخلرائط. ال يظهر هذا الشريط إال يف وضع التحرير.–

الوظيفةاأليقونة

إضافة خريطة جديدة.

حتديث خريطة.

حذف خريطة.

تصدير خريطة.

تعيني خريطة كخريطة رئيسية.

لطي وتوسيع شجرة تنقل اخلرائط.حتت شريط األدوات األفقي الصغري. انقر فوقمجيع اخلرائط تتموضع وظيفة –

قائمة التطبيقات
تتموضع قائمة التطبيقات يف عمود يف اجلانب األيسر من انفذة التطبيق الرئيسية.

وميكن طّي وتوسيع قائمة التطبيقات، وحتتوي على ما يلي:

الوظيفةاأليقونة

عرض قائمة التطبيقات.

عرض شجرة األجهزة.

عرض قائمة التنبيهات.

عرض مؤشر التمرير.

عرض جدول املناطق وتعدادات كثافته.
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.AMS. يتم حتديث حمتوايت الشجرة بواسطة نظام DevEdit، وهو AMSتقوم شجرة األجهزة بعرض األجهزة اليت مت إنشاؤها يف حمرر جهاز –

الوظيفةاأليقونة

التبديل بني طريقة عرض مطوية وطريقة عرض موسعة للتدرج اهلرمي للجهاز.

.DMSجهاز 

.MACجهاز 

.AMCجهاز 

مدخل ميكن أن يتكون من ابب واحد أو أكثر وأجهزة قراءة مرتبطة.

ابب.

حاجز دوار

نقطة جتمع.

جهاز قراءة.

قارئ إدارة وقت

منطقة انتظار.

حاجز بذراع.

مصعد.

.SimonsVossبوابة 

)DIPDOP مع مداخل وخمارج رقمية قابلة للتكوين كلٍّ على حدة (AMCجهاز 
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الوظيفةاأليقونة

).DIPمدخل رقمي (
ًّنا، تظهر األيقونة يتوسطها خط. عندما ال يكون املدخل الرقمي ُمعي

).DOPخمرج رقمي (
ًّنا، تظهر األيقونة يتوسطها خط. عندما ال يكون املخرج الرقمي ُمعي

منطقة عرض اخلريطة
تشغل منطقة عرض اخلريطة الرئيسية وسط انفذة التطبيق الرئيسية. وتقوم بعرض اخلريطة احملددة حالًيا يف شجرة اخلرائط، إىل جانب أيقوانت األجهزة اليت مت وضعها على تلك

اخلريطة.

تكوين أصوات التنبيهات4.4
املقدمة

 طريقة قابلة للتخصيص لتشغيل أصوات تنبيهات خمتلفة على املشّغل، اعتماًدا على شدة التنبيه.AMS Map Viewيوفر تطبيق 

اإلجراء
 يف اجمللد التايل:WAV.َضع ما يصل إىل أربعة ملفات من النوع .1

>installation drive>:\Program Files (x86)\Bosch Sicherheitssysteme

\Access Management System\Map View\

الحظ أن مناذج امللفات متاحة من
>installation drive>:\Program Files (x86)\Bosch Sicherheitssysteme

\Access Management System\Map View\Sample Sounds\

وجيب أن يستويف اسم كل ملف ما يلي:.2

Threat.wav
Critical.wav

Warning.wav
Maintenance.wav

 أبن يكون قصري املدة، أبن تبلغ مدته اثنية واحدة أو اثنيتني على سبيل املثال.Bosch أبكمله، توصي شركة WAV.الحظ أنه نظًرا لتشغيل امللف 

العملية
.\Map view لديه الشدة املناظرة يف اجمللد WAV. لريى ما إذا كان يوجد ملف Map Viewكلما صدر تنبيه، يبحث تطبيق .1

وإذا توفر امللف، يتم تشغيله عرب جهاز التشغيل االفرتاضي لدى الكمبيوتر.–
أما إذا مل يتوفر امللف، فال يتم تشغيل أي صوت.–
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تكوين اخلرائط بوضع التحرير5
مقدمة إىل وضع التحرير5.1

وضع التحرير هو الوضع املعين إبجراء التغيريات على اخلرائط وارتباطات األجهزة اخلاصة هبا، خبالف تشغيل األجهزة.
7, الصفحة الشروط األساسية. للحصول على اإلرشادات، راجع وضع التحريرالحظ أن املشّغلني حيتاجون إىل أذوانت الستخدام 

توضح األقسام التالية املهام اليت ميكن تنفيذها يف وضع التحرير.

حتميل خريطة5.2

تنسيقات الصور املدعومة
، أتكد من أن ملف الصورة يليب املتطلبات التالية:AMS - Map Viewقبل حتميل صورة خريطة إىل التطبيق 

املتطلبات التقنية الدنيا إلضافة ملف صورة خريطة

.*png.*، و*jpg.*، وbmpتنسيق ملف الصورة املدعوم

2000 × 2000احلد األقصى ألبعاد اخلريطة املدعومة

قم بتحميل خريطة كما يلي:

 لدخول وضع التحرير.انقر فوق .1
يظهر شريط أدوات حترير اخلريطة.–
حدد عقدة يف شجرة اخلرائط لتكون أصل العقدة اجلديدة..2

يف قائمة شجرة اخلرائط، انقر فوق .3
يظهر مربع حوار–
امأل حقول اإلدخال الفارغة:.4
.فتح، وانقر فوق حفظ ابسم لتحميل ملف صورة من الكمبيوتر. حدد صورة اخلريطة املطلوبة يف مربع احلوار …ملف الصورة: انقر فوق–
االسم: يفرتض النظام اسم امللف احملّمل مسبًقا بشكل افرتاضي. غرّي االسم إذا أردت ذلك.–
الوصف: أضف وصًفا إذا أردت ذلك.–
إذا كنت خُمّواًل ألكثر من قسم واحد، فحّدد القسم من القائمة.–
.موافقانقر فوق .5
تظهر صورة اخلريطة يف منطقة عرض اخلريطة.–
يظهر اسم اخلريطة احملّملة كعقدة فرعية حتت العقدة احملددة حالًيا يف شجرة اخلرائط.–

إشعار!
تكون عقد شجرة اخلرائط مرتبة أجبدايً بشكل افرتاضي.

حتديث خريطة5.3



14 ar | تكوين اخلرائط بوضع التحرير Access Management System

2019-08 | 2.0 | دليل الربانمج Bosch Security Systems

لتحديث خريطة:
حدد خريطة يف شجرة تنقل اخلرائط.–

 لدخول وضع التحرير.انقر فوق .1
يظهر شريط أدوات حترير اخلريطة.–
انقر بزر املاوس األمين فوق عقدة خريطة وحدد "حترير اخلريطة" من قائمة السياق..2
يظهر مربع حوار.–
امأل حقول اإلدخال الفارغة..3
.فتح لتحميل ملف صورة خمتلف من الكمبيوتر، إذا كنت تريد ذلك. حدد ملف صورة اخلريطة املطلوب وانقر فوق … انقر فوقملف الصورة:–
: غرّي اسم اخلريطة إذا كنت تريد ذلك.االسم–
: يفرتض النظام وصف امللف احملّمل مسبًقا بشكل افرتاضي. غرّي الوصف إذا أردت ذلك.الوصف–
 (فقط إذا كانت األقسام ُمرّخصة وقيد التشغيل)–

: حدد قسًما جديًدا للخريطة إذا كنت تريد ذلك.القسم
موافق.انقر فوق .4
يُغلق مربع احلوار.–
حتل صورة اخلريطة اجلديدة حمل اخلريطة اليت مت حتديدها يف السابق.–

حذف خريطة5.4

حلذف خريطة من شجرة اخلرائط:

 لدخول وضع التحرير.انقر فوق .1
يظهر شريط أدوات حترير اخلريطة.–
حدد خريطة من شجرة تنقل اخلرائط..2

 حلذف اخلريطة احملددة.انقر فوق .3
يظهر مربع حوار جديد يطلب منك التأكيد.–
 لتأكيد رغبتك يف إزالة اخلريطة.موافقانقر فوق .4
مت حذف اخلريطة.–

إشعار!
سُتحذف مع اخلريطة مجيع االرتباطات اليت أضيفت إليها.

تصدير خريطة5.5

لتصدير خريطة من شجرة اخلرائط:

 لدخول وضع التحرير.انقر فوق .1
يظهر شريط أدوات حترير اخلريطة.–
حدد خريطة من شجرة تنقل اخلرائط..2
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 لتصدير اخلريطة احملددة.انقر فوق .3
.حفظ ابسميظهر مربع احلوار –
حدد املوقع الذي تريد حفظ اخلريطة فيه..4
 حلفظ اخلريطة يف املوقع املختار.حفظانقر فوق .5
مت حفظ اخلريطة.–

إشعار!
إعادة استرياد خريطة مت تصديرها

من املمكن إعادة استرياد خريطة مت تصديرها. 
إذا كنت تستخدم املقياس نفسه إلعادة االسترياد، فستظهر من جديد أيقوانت اجلهاز املوضوعة مسبًقا على اخلريطة يف املواضع نفسها. إذا كنت تستخدم مقياًسا خمتلًفا،

فستحتاج إىل ضبط مواضع األيقوانت يدوايً.

تعيني خريطة كخريطة رئيسية5.6

املقدمة
اخلريطة الرئيسية هي اخلريطة اليت يتم عرضها أواًل عند تسجيل الدخول.

اإلجراء

 لدخول وضع التحرير.انقر فوق .1
يظهر شريط أدوات حترير اخلريطة.–
حدد خريطة يف شجرة تنقل اخلرائط..2

 يف شريط أدوات حترير اخلريطة لتعيني خريطة كخريطة رئيسيةانقر فوق .3
يظهر مربع حوار يعلمك بتعيني اخلريطة احملددة كخريطة رئيسية.–
 إلغالق مربع احلوار.موافقانقر فوق .4

إضافة أجهزة إىل اخلريطة5.7

ميكن إضافة أي نوع من أنواع األجهزة إىل خريطة يف منطقة عرض اخلريطة.
 (مبا يف ذلك األبواب وأجهزة القراءة)املدخل، AC وحدات حتكم MAC ، خوادم، DMS خوادميتم جتميع األجهزة كما يلي: 

ال ميكن أن يظهر كل جهاز إال مرة واحدة على اخلريطة نفسها.

أضف جهاًزا إىل اخلريطة كما يلي:

 لدخول وضع التحرير.انقر فوق .1

لفتح مستعرض األجهزةانقر فوق .2
حدد موقع اجلهاز املطلوب يف مستعرض األجهزة..3
الحظ أنه إذا كانت األقسام ُمرّخصة وقيد التشغيل، فلن ترى إال األجهزة اليت لديك ختويل بشأهنا.–
اسحب اجلهاز وَضعه يف املنطقة املطلوبة على اخلريطة يف منطقة عرض اخلريطة..4
حرر زر املاوس..5
تظهر األيقونة على اخلريطة.–
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إشعار!

.Map View لضمان نشر التغيريات فوًرا على ، انقر فوق إعادة حتميل AMSبعد تكوين األجهزة يف مدير مربع حوار 

تغيري خصائص جهاز
ميكنك تغيري خصائص اجلهاز كما يلي:

انقر فوق جهاز يف منطقة عرض اخلريطة..1
يظهر مربع حوار اخلصائص أسفل شجرة األجهزة.–
غرّي اخلصائص كما تريد. الحظ أن عدد اخلصائص القابلة للتحرير وأنواعها يعتمدان على نوع اجلهاز احملدد..2

جدول خصائص اجلهاز

الوظيفةاخلاصية

تغيري اسم اجلهاز.االسم

حدد خانة االختيار إلظهار اسم اجلهاز على اخلريطة.إظهار االسم
امسح خانة االختيار إلخفاء اسم اجلهاز على اخلريطة.

 بشكل افرتاضي.متوسطتظهر األيقوانت حبجم حجم األيقونة
غرّي حجم األيقونة على اخلريطة..1
.متوسطانقر فوق .2
تظهر قائمة منسدلة.–
.كبري، متوسط، صغريحدد أحد األحجام التالية: .3
يتغرّي حجم األيقونة على اخلريطة.–

اسحب اجلهاز مث أفلته على اخلريطة لتغيري موضعه.املوضع

ميكنك تغيري زاوية العرض أليقونة جهاز كما تظهر على اخلريطة.الزاوية
انقر فوق أسهم مربع الزايدة والنقصان لتغيري درجة الزاوية، –

أو
 (رأسًيا)، 0اكتب الزاوية يف احلقل الرقمي مباشرًة. تزيد الزاوية ابجتاه حركة عقارب الساعة بدًءا من –

أو
انقر فوق األيقونة وقم بتدوير الزر الدوار إذا كان متوفًرا.–

(ال يتاح ذلك لكل األجهزة)األيقونة
حدد أيقونة إلظهارها على اخلريطة لتمثيل هذا اجلهاز.

، تتاح جمموعة واسعة من األيقوانتDIP/DOPيف حالة أجهزة 

اللون
لون اخللفية

ميكنك تغيري لون أيقونة اجلهاز على اخلريطة.
، ميكن حتديد ألوان خمتلفة للحالتني: "تشغيل" (ُمعنّي) و"إيقاف" (غري ُمعنّي)DIP/DOPيف حالة أجهزة 

ترتيب شجرة اخلرائط5.8

نقل أو إنشاء العقد الفرعية ضمن شجرة اخلرائط
هناك طريقتان خمتلفتان إلنشاء العقد الفرعية يف شجرة اخلرائط:
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 - حتويل خريطة موجودة إىل عقدة فرعية.1اخليار 
حدد عقدة يف شجرة اخلرائط..1
اسحب العقدة وَضعها فوق عقدة أخرى يف شجرة اخلرائط..2
حرر زر املاوس..3
تظهر العقدة اليت مت حتريرها كعقدة فرعية يف شجرة اخلرائط.–

 - حتميل خريطة جديدة إىل عقدة خريطة موجودة.2اخليار 
، أتكد من أن ملف الصورة يليب املتطلبات التالية:AMS - Map Viewقبل حتميل صورة خريطة إىل التطبيق 

املتطلبات التقنية الدنيا إلضافة ملف صورة خريطة

.*png.*، و*jpg.*، وbmpتنسيق ملف الصورة املدعوم

2000 × 2000احلد األقصى ألبعاد اخلريطة املدعومة

لتحميل خريطة جديدة إىل عقدة خريطة موجودة:
يف شجرة اخلرائط، انقر بزر املاوس األمين فوق عقدة اخلريطة اليت تريد إضافة عقدة فرعية إليها..1
إضافة مشهد…انقر فوق .2
يظهر مربع حوار.–
امأل حقول اإلدخال الفارغة:.3
.فتح، وانقر فوق حفظ ابسم لتحميل ملف صورة من الكمبيوتر. حدد صورة اخلريطة املطلوبة يف مربع احلوار …ملف الصورة: انقر فوق–
االسم: يفرتض النظام اسم امللف احملّمل مسبًقا بشكل افرتاضي. غرّي االسم إذا أردت ذلك.–
الوصف: أضف وصًفا إذا أردت ذلك.–
.موافقانقر فوق .4
تظهر اخلريطة كعقدة فرعية للعقدة اليت حددهتا يف ابدئ األمر.–

ترقية عقدة فرعية
ميكنك حتويل عقدة فرعية إىل عقدة كما يلي:

يف شجرة اخلرائط، حدد عقدة من اختيارك..1
 يف شجرة اخلرائط.مجيع اخلرائطاسحب العقدة وضعها فوق .2
حرر زر املاوس..3
تظهر العقدة الفرعية اليت مت حتريرها كعقدة يف شجرة اخلرائط.–

ربط مشاهد اخلريطة مًعا5.9

ميكنك إنشاء ووضع ارتباطات على مشاهد اخلريطة متثل ارتباطات تشعبية تنقلك إىل مشاهد أخرى.
حتت شجرة األجهزة.ارتباطات إىل املشاهد تتموضع وظيفة 

الوظيفةاأليقونة

ربط خريطة خبريطة أخرى.

.ارتباط أيقونة إلظهار وإخفاء األداة ارتباطات إىل املشاهد انقر فوق 

.ارتباط أيقونة انقر فوق األداة .1
اسحب األداة "ارتباط أيقونة" وَضعها يف املنطقة املطلوبة على اخلريطة يف منطقة عرض اخلريطة..2
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حرر زر املاوس..3
تظهر األيقونة على اخلريطة.–
يظهر مربع حوار اخلصائص يف أسفل قائمة شجرة األجهزة.–
16, الصفحة جدول خصائص اجلهازغرّي اخلصائص العامة حسب احلاجة. راجع .4
ارتباط أيقونةغرّي اخلصائص اخلاصة بـ .5

الوظيفةاخلاصية

.وضع العرضاسم اخلريطة اليت سيتم عرضها عند النقر فوق ارتباط األيقونة يف املشهد املرجعي

من القائمة املنسدلة، غرّي مظهر الرمز لعكس اجتاه احلركة االفرتاضية لالرتباط يف التدرج اهلرمي للخرائط.الرمز

ربط مناطق خبرائط5.10
.AMS ابلنسبة هلا. يتم تعيني املوقع والوجهة يف حمرر اجلهاز بتطبيق الوجهات اخلاصة ابملداخل واليت متثل تلك املناطق أجهزة القراءةيتم ربط املناطق ابخلرائط عرب 

وضع التحرير لدخول انقر فوق أيقونة .1
اسحب أحد أجهزة القراءة مث أفلته على اخلريطة اليت ختتارها..2
غرّي خصائص األيقونة يف النافذة املنبثقة، إذا أردت ذلك..3
كّرر اخلطوات السابقة إذا أردت ذلك لوضع أيقوانت القارئ نفسه على عدة خرائط يف شجرة اخلرائط..4

وضع التحرير املمّيزة ملغادرة انقر فوق أيقونة .5
.وضع العرضتصبح لدى أيقوانت القارئ اآلن على اخلرائط قوائم سياق يف –
. استخدم هذا العنصر لفتح أي من اخلرائط اليت حتتوي علىاالنتقال إىل اخلريطةتضم منطقة الوجهة اخلاصة ابلقارئ يف شجرة املناطق قائمة سياق حتتوي على العنصر –

هذا القارئ.
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التفاعل بني اخلرائط واألقسام6
" ُمرّخصة وقيد التشغيل.AMSيُعترب هذا القسم مالئًما فقط إذا كانت ميزة "أقسام 

يف شجرة اخلرائط واخلريطة نفسها
 حترير وعرض إال مشاهد األقسام الذين لديهم ختويل بشأهنا.Map Viewال ميكن ملشّغلي 

،وضع العرضيف –
.مجيع اخلرائطال تظهر املشاهد اليت ال ميلكون ختوياًل بشأهنا يف شجرة –
إذا وضع مشّغل ارتباط جهاز على خريطة، ومت نقل اجلهاز الحًقا إىل قسم ال ميلك هذا املشّغل ختوياًل بشأنه، فلن يعمل االرتباط املعزول فيما بعد وستظهر–

.تعذر العثور على العنصر املُعنّيانفذة منبثقة مفادها: 
:وضع التحريريف –

ال يتم عرض املشاهد اليت ال تنتمي إىل أقسام خُمّولة إال ابسم ذي أيقونة بقفل يف شجرة اخلرائط.–
 املشاهد احملددة، وال تنتمي إىل أقسام خُمّولة. يظهر مثلث حتذير يف اسم املشهد وتلميح أداة إلعالم املشّغل ابملشاهدحتتال يتم عرض األقسام اليت أتيت هرمًيا –

التابعة اليت ال ميكن حتريرها أو عرضها. 
 يف هذه احلاالت، ال ميكن هلذا املشّغل حذف املشهد احملدد أو نقله.مالحظة:

يف شجرة األجهزة
 عرض إال أجهزة األقسام الذين لديهم ختويل بشأهنا.Map Viewال ميكن ملشّغلي 

يف قائمة التنبيهات ومؤشر التمرير
 عرض إال أحداث قائمة التنبيهات ومؤشر التمرير لألجهزة املوجودة يف األقسام الذين لديهم ختويل بشأهنا.Map Viewال ميكن ملشّغلي 

إذا كان حامل البطاقة ذو الصلة من قسم آخر، يتم عرض احلدث وجتهيل بياانت حامل البطاقة.

 Map Viewعرض احلدث يف حامل البطاقةقسم القارئقسم املشّغلأقسام 
(قائمة التنبيهات أو مؤشر التمرير)

عرض كل التفاصيلأأأ

احلدث مع جتهيل تفاصيل حامل البطاقةبأأ

عدم العرضأبأ

عدم العرضببأ

أحداث الوصول: 6.1اجلدول 
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تشغيل اخلرائط واألجهزة بوضع العرض7

مقدمة إىل وضع العرض7.1
عّينة للمشّغلني يف

ُ
وضع العرض هو الوضع املعين ابستعراض اخلرائط وتشغيل األجهزة اخلاصة هبا، خبالف تكوينها عن طريق اإلضافة والتعديل واحلذف. اعتماًدا على األذوانت امل

، ميكن هلم استخدام التطبيقات التالية يف وضع العرض:AMSمدير مربع حوار 

طريقة عرض األجهزة –

قائمة التنبيهات –

مؤشر التمرير –

طريقة عرض املناطق –

استخدام طريقة عرض األجهزة7.2

املقدمة
تتيح لك طريقة عرض األجهزة حتديد موقع األجهزة ومراقبتها وتشغيلها. يتم جتميع األجهزة يف طريقة العرض كما يلي:

DMSخوادم –
MACخوادم –
وحدات التحكم يف الوصول–
املداخل–

األبواب–
أجهزة القراءة–

حتديد موقع األجهزة

 لفتح طريقة عرض األجهزة.انقر فوق .1
قم بتوسيع جمموعات األجهزة لتحديد موقع اجلهاز املطلوب..2

مراقبة حاالت األجهزة7.2.1
تظهر حاالت األجهزة على شكل أيقونة صغرية ترتاكب فوق األيقونة الرئيسية للجهاز.

احلالةاأليقونة

الباب مغلق (أيقونة بيضاء)

الباب مفتوح (أيقونة بيضاء)

اجلهاز حمظور (أيقونة محراء)

الوضع اليدوي (أيقونة برتقالية)
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احلالةاأليقونة

الباب غري مقفل ("مفتوح بشكل دائم") (أيقونة محراء)

حاالت األيقونة الرئيسية: 7.2اجلدول 

احلالةاأليقونة

مراقبة تسلسل الوصول قيد التشغيل (أيقونة خضراء)

 (أيقونة خضراء)IDSتنشيط تنبيه 

تنشيط القائمة املسموحة (أيقونة بيضاء)

حاالت اجلهاز يف اجلزء العلوي األمين: 7.3اجلدول 

احلالةاأليقونة

انقطاع طاقة البطارية (أيقونة محراء)

 غري كافية (أيقونة محراء)CMOSبطارية 

انقطاع طاقة التيار املباشر (أيقونة محراء)

انقطاع الطاقة (أيقونة محراء)

إنذار بطارية القارئ (أيقونة محراء)

مستوى بطارية القارئ (أيقونة محراء)

تنشيط مستوى التهديد

حاالت اجلهاز يف اجلزء العلوي األيسر: 7.4اجلدول 

احلالةاأليقونة

MAC(أيقونة صفراء) التبديل إىل النظام الرئيسي :

MAC(أيقونة رمادية) التبديل إىل نظام اتبع :

إنذار التالعب (أيقونة محراء)

حاالت اجلهاز يف اجلزء السفلي األمين: 7.5اجلدول 

احلالةاأليقونة

االتصال معطل (أيقونة صفراء)

حاالت اجلهاز يف اجلزء السفلي األيسر: 7.6اجلدول 
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التحكم يف األجهزة عرب قوائم السياق7.2.2
لتشغيل جهاز، انقر بزر املاوس األمين فوق أيقونته على اخلريطة أو يف طريقة عرض األجهزة..1
تظهر قائمة سياق. ختتلف حمتوايت القائمة حسب نوع اجلهاز وحالته احلالية وأذوانت املشّغل..2

يف حالة تعذر تنفيذ األمر على اجلهاز يف حالته احلالية، يظهر عنصر القائمة بلون رمادي.
يف حالة تعذر تنفيذ األمر بواسطة املشّغل بسبب عدم وجود األذوانت، خيتفي عنصر القائمة.

انقر فوق األمر املطلوب لتنفيذه..3

األوامر
تدرج اجلداول التالية األوامر الرئيسية ألنواع األجهزة.

الوصفاألمر

يؤدي استخدام هذا األمر إىل حذف كل البياانت املخزنة حملًيا وإىل إعادة تشغيلMAC لـ تشغيل عادي
اجلهاز. عند بدء التشغيل، ستتم مطالبة اجلهاز األصلي ابلتكوين من جديد.

يؤدي استخدام هذا األمر إىل إعادة تشغيل اجلهاز، مع االحتفاظ ابلبياانت املخزنةMAC لـ إعادة تشغيل سريع
حملًيا.

.DMS مع MACيبدأ هذا األمر مزامنة مجيع جداول قاعدة بياانت MACمزامنة 

 الثانوي.MAC الرئيسي وMACيبّدل هذا األمر بني MACتبديل 
 االحتياطي هي "اتبع".MAC النشط هي "رئيسي"، وحالة MACحالة 

ميكن متكني فحص "مراقبة تسلسل الوصول" لوحدة حتكم أو ميكن إيقاف تشغيلهامتكني مراقبة تسلسل الوصول
.MACبشكل عام على مستوى 

 وعلى مستوىMACال ميكن تنفيذ عملية الفحص إال إذا مت متكينها على 
AMC.

يعّطل هذا األمر فحص مراقبة تسلسل الوصول.تعطيل مراقبة تسلسل الوصول

MACأوامر : 7.7اجلدول 

الوصفاألمر

يؤدي استخدام هذا األمر إىل حذف كل البياانت املخزنة حملًيا وإىل إعادة تشغيلتشغيل عادي لوحدة التحكم
اجلهاز. عند بدء التشغيل، تتم إعادة حتميل التكوين من اجلهاز األصلي.

يؤدي استخدام هذا األمر إىل إعادة تشغيل اجلهاز، مع االحتفاظ ابلبياانت املخزنةإعادة تشغيل سريع لوحدة التحكم
حملًيا.

AMCأوامر : 7.8اجلدول 

الوصفاألمر

 (ال يتم التبليغ عن أي أحداث وال يتمAMSيتوقف خضوع الباب لرقابة نظام متكني الوضع اليدوي
تنفيذ أي أوامر).

 ويتم قفله لتمكني الوضع العادي.AMSيعاد وضع الباب حتت رقابة نظام تعطيل الوضع اليدوي

الحظ أنه يف األوامر التالية، ال ينطبق متييز اجلهة الداخلية/اخلارجية 
إال على مداخل االجتاهات مثل احلواجز الدوارة.

بّدل حالة ابب من ُمقفل إىل غري مقفل، مث إىل مقفل من جديد.منح حق وصول عادي إىل ابب داخلي

بّدل ببطء حالة ابب من ُمقفل إىل غري مقفل، مث إىل مقفل من جديد. تطول اإلشارةمتديد فرتة حق الوصول إىل ابب داخلي
عن املعتاد للسماح مبزيد من الوقت لذوي االحتياجات اخلاصة.
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الوصفاألمر

بّدل حالة ابب من ُمقفل إىل غري مقفل، مث إىل مقفل من جديد.منح حق وصول عادي إىل ابب خارجي

بّدل ببطء حالة ابب من ُمقفل إىل غري مقفل، مث إىل مقفل من جديد. تطول اإلشارةمتديد فرتة حق الوصول إىل ابب خارجي
عن املعتاد للسماح مبزيد من الوقت لذوي االحتياجات اخلاصة.

افتح ابب لفرتة وصول ال ختضع للرقابة.متكني الوضع "مفتوح بشكل دائم"

افتح الباب يف الوضع العادي، أي ابستخدام بياانت االعتماد الصاحلة فحسب.تعطيل الوضع "مفتوح بشكل دائم"

قم بتأمني الباب. يتم تعليق الوضع العادي. ال ميكن فتح الباب إال ابستخدام بياانتحظر الباب
.AMSاعتماد خاصة أو أمر مباشر من 

افتح الباب يف الوضع العادي، أي ابستخدام بياانت االعتماد الصاحلة فحسب.إلغاء حظر الباب

أوامر الباب أو املدخل: 7.9اجلدول 

الوصفاألمر

يتم متكني فحص "مراقبة تسلسل الوصول" هذا لوحدة حتكم فردية أو بشكل عام علىمتكني مراقبة تسلسل الوصول
.MACمستوى 

ال ميكن أن يعمل التمكني على مستوى القارئ إال إذا كان ممّكًنا أيًضا على مستوى
MAC ومستوى AMC.

.مراقبة تسلسل الوصوليعّطل هذا األمر تعطيل مراقبة تسلسل الوصول

بّدل حالة ابب من ُمقفل إىل غري مقفل، مث إىل مقفل من جديدمنح حق وصول عادي

بّدل ببطء حالة ابب من ُمقفل إىل غري مقفل، مث إىل مقفل من جديد. تطول اإلشارةمتديد فرتة حق الوصول
عن املعتاد للسماح مبزيد من الوقت لذوي االحتياجات اخلاصة.

 (ال يتم تسجيل أي أحداث وال يتم تنفيذAMSيتوقف خضوع القارئ لرقابة نظام متكني الوضع اليدوي
أي أوامر).

 ويتم قفله لتمكني الوضع العادي.AMSيعاد وضع القارئ حتت رقابة نظام تعطيل الوضع اليدوي

قم بتأمني الباب عن طريق تعليق الوضع العادي. لن يستجيب الباب إال إىل بياانتحظر القارئ
اعتماد خاصة أو أمر مباشر من النظام الرئيسي.

غرّي حالة الباب إىل "ُمقفل" والوضع العادي حيث سيمنح القارئ الوصول لبياانتإلغاء حظر القارئ
االعتماد الصاحلة.

أوامر القارئ: 7.10اجلدول 

الوصفاألمر

1 على القيمة AMCلتعيني املخرج الرقمي على تعيني املخرج الرقمي

0 على القيمة AMCلتعيني املخرج الرقمي على مسح املخرج الرقمي

لتمييز اجلهاز على اخلريطة اليت حتددها من قائمة منسدلة.عرض على اخلريطة

)DIP/DOPأوامر املداخل/املخارج الرقمية (: 7.11اجلدول 

الوصفاألمر

لتنشيط ميزة القائمة املسموحةتنشيط القائمة املسموحة

إللغاء تنشيط ميزة القائمة املسموحةإلغاء تنشيط القائمة املسموحة

حلذف مجيع اإلدخاالت من القائمة املسموحةحذف القائمة املسموحة



24 ar | تشغيل اخلرائط واألجهزة بوضع العرض Access Management System

2019-08 | 2.0 | دليل الربانمج Bosch Security Systems

الوصفاألمر

MACملزامنة اإلدخاالت من القائمة املسموحة مع مزامنة القائمة املسموحة

Simons Vossأوامر قارئ : 7.12اجلدول 

استخدام قائمة التنبيهات7.3
 أحداث النظام اليت حتتاج إىل اهتمام املشّغلني. وتتضمن التطبيقات التالية:قائمة التنبيهاتتظهر طريقة عرض 

الغرضالتطبيق

عرض التنبيهات اليت مل تتم معاجلتها

فتح سجل تدقيق التنبيهات الستعراض األحداث املاضية

فتح أداة فئات التنبيهات لتعيني الضرورة العاجلة النسبية ألحداث النظام، أي حتديد ما ينبغي معاملته كتنبيهات، واستخدام أي أولوية إن
كان كذلك:

.Map View، يتم سؤاهلم عما إذا كانوا يريدون العرض الفوري للتنبيهات املنشئة اليت مل تتم معاجلتها منذ آخر تشغيل لـ Map Viewعندما يبدأ املشّغلون تشغيل 

الشروط األساسية
ميكن تعيني األذوانت بشكل منفصل لكل فئات التنبيهات.

 يف ملف التعريف اخلاص به. يتطلب تصنيف التنبيهات إذاًنAccess Managerخرائط الستخدام هذه امليزة، حيتاج املشّغل إىل أذوانت لفئة تنبيه واحدة على األقل ضمن 
خاًصا به.

إنشاء ملفات تعريف املستخدم (املشّغل)، القسم AMSتواصل مع مسؤول النظام لديك أو راجع تعليمات تكوين وتشغيل 

7الشروط األساسية, الصفحة –

تشغيل قائمة التنبيهات اليت مل تتم معاجلتها7.3.1
 ووجود تنبيهات مل تتم معاجلتها.Map Viewيتم فتح مربع احلوار هذا تلقائًيا عند بدء تشغيل 

 بعد.Map View أو تلك اليت مل يعاجلها مشّغل Map Viewالتنبيهات اليت مل تتم معاجلتها هي أحداث وقعت يف أثناء إغالق 

،Map Viewيف حالة بدء تشغيل 
 بعد إدخال اسم املشّغل وكلمة املرور اخلاصني بك.عرض التنبيهات اليت مل تتم معاجلتهاحدد 4

 ابلفعل،Map Viewيف حالة تشغيل 

 لفتح قائمة التنبيهات.انقر فوق .1

لعرض التنبيهات اليت مل تتم معاجلتها.انقر فوق .2

معاجلة التنبيهات
 قبوله (اإلقرار ابستالمه) واختاذ إجراء مناسب عند الضرورة، مث حذفه من القائمة عند االنتهاء.Map Viewتعين معاجلة تنبيه يف 



Access Management System ar | تشغيل اخلرائط واألجهزة بوضع العرض 25

Bosch Security Systems دليل الربانمج 2019-08 | 2.0 |

 املعتادة: Windowsيف حالة التحديد املتعدد، استخدم تركيبات مفاتيح –
Ctrl-a ،لتحديد الكل 

Shift-click ،للتحديد القريب 
Ctrl-clickللتحديد املنفصل وإلغاء التحديد 

الشرط األساسي: قائمة التنبيهات مفتوحة.
حدد التنبيه أو التنبيهات اليت تريد معاجلتها..1

يتم متييز التنبيه يف القائمة

إذا كان التنبيه انشًئا عن جهاز مرتبط خبريطة، تتبدل طريقة عرض اخلريطة إىل اخلريطة املناظرة وتومض أيقونة اجلهاز. ترتاكب أيقونة اجلهاز مع مثلث حتذير ومغلف
يكون مفتوًحا أو مغلًقا اعتماًدا على ما إذا قبل املشّغل التنبيه أم ال.

والعكس ابلعكس، إذا نقرت فوق أيقونة جهاز ُمعّلمة مبثلث حتذير على اخلريطة، يتم متييز التنبيه املناظر يف قائمة التنبيهات.
 يف الركن العلوي األيسر.xحلذف التنبيه، انقر فوق زر .2

خيتفي التنبيه من القائمة.
.Map View الرئيسي ويف سجل تغيريات تنبيهات AMSعلى الرغم من اختفاء التنبيه من قائمة التنبيهات، يتم تسجيل مجيع اإلجراءات يف نظام 

قبوللبدء معاجلة التنبيه، انقر فوق .3
مت إىل قبوليتغري الزر 

 لدى كل منهم.Map View اآلخرون يف النظام بعد اآلن يف Map Viewويكون التنبيه اآلن مسؤوليتك. ولن يراه مشّغلو 
اختذ اإلجراء املناسب لالستجابة إىل التنبيه..4
متعند اكتمال اإلجراءات، انقر فوق .5

خيتفي التنبيه من القائمة.
.Map View الرئيسي ويف سجل تغيريات تنبيهات AMSعلى الرغم من اختفاء التنبيه من قائمة التنبيهات، يتم تسجيل مجيع اإلجراءات يف نظام 

استخدام مربع حوار سجل تدقيق التنبيهات7.3.2
حيتوي سجل تدقيق التنبيهات على سجل معاجلة املشّغلني للتنبيهات.

اإلجراء

 لفتح قائمة التنبيهات.انقر فوق .1

لعرض سجل تغيريات التنبيهات.انقر فوق .2
تطبيقاستخدم حقول اإلدخال لقصر قائمة التنبيهات على تلك اليت هتمك، مث انقر فوق .3

:التواريخنطاق 
من القائمة، حدد ما إذا كانت أوقات البداية والنهاية تنطبق على كل يوم يف نطاق التواريخ، أو على أول وآخر يوم على التوايل. :األوقاتنطاق 

اسم املشّغل الذي نّفذ اإلجراءاملشّغل: 
فئة التنبيهالفئة: 

 إلغالق النافذة عند االنتهاء.موافقانقر فوق .4
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تصنيف التنبيهات7.3.3
ميكن تصنيف التنبيهات إىل فئات اعتماًدا على درجة الضرورة العاجلة يف موقعك. يعمل تصنيف التنبيهات على تغيري الطريقة اليت يتم هبا ترتيبها حسب األولوية يف قائمة

التنبيهات.
التصنيفات االفرتاضية من األكثر إىل األقل إحلاًحا هي:

الضغط .1

حرج .2

حتذير .3

الصيانة .4

(بال تنبيه)–

لتغيري الفئات من قيمها االفرتاضية، اتبع كما يلي:

 لفتح قائمة التنبيهات.انقر فوق .1

لعرض تصنيفات التنبيهات.انقر فوق .2
يظهر نوع كل حدث إىل جانب قائمة منسدلة حتتوي على فئته احلالية.

حدد نوع احلدث الذي تريد تعديله، مث حدد فئة خمتلفة من قائمته املنسدلة..3
كرر اإلجراء مع أكرب عدد مطلوب من أنواع األحداث..4
 لإليقاف دون حفظ التغيريات.إلغاء حلفظ تعيينات الفئة، أو موافقانقر فوق .5

تشغيل وإلغاء تنبيه هتديد عرب أمر واجهة املستخدم7.4

.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.
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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 مؤشر التمرير7.5

املقدمة
 على مراقبة َمن يدخل أو خيرج من املقر يف الوقت احلقيقي.Map Viewمؤشر التمرير عبارة عن أداة تساعد مشّغلي 

نظرة عامة
 حدث وصول، ويتم إبعاد50 دقائق من أحداث الوصول يف قائمة مترير ديناميكية. يتم عرض ما يصل إىل 10 يعرض آخر AMS Map Viewومؤشر التمرير تطبيق داخل 

 دقائق من القائمة تلقائًيا. ميكن للمشّغل مراقبة مجيع أجهزة القراءة يف النظام أو حتديد جمموعة فرعية.10األحداث األقدم من 
ستخَدمة، على سبيل املثال:

ُ
حيتوي كل سجل يف القائمة على تفاصيل احلدث وبياانت االعتماد امل

خّزنة للتأكد املرئي من اهلوية.–
ُ
اسم حامل البطاقة وصورته امل

الطابع الزمين.–
اسم الشركة و/أو القسم إن كان خُمّزانً.–
املدخل والقارئ الذي مت استخدام بياانت االعتماد عندمها.–
فئات األحداث اليت حتمل تسمية ملونة:–

خضراء: وصول كامل ببياانت اعتماد صاحلة–
صفراء: وصول غري كامل ببياانت اعتماد صاحلة، على سبيل املثال بّدل حامل البطاقة القفل ولكنه مل يفتح الباب–
محراء: حماولة وصول فاشلة ببياانت اعتماد غري صاحلة. يظهر نوع عدم الصالحية، على سبيل املثال كون بياانت االعتماد مدرجة ابلقائمة احملظورة أو غري–

معروفة أو منتهية الصالحية
ال حيتفظ مؤشر التمرير أبرشيفاته، بل يستخرج أحداث الوصول ويعرضها من قاعدة بياانت النظام. ميكن إيقاف التمرير الديناميكي مؤقًتا لدراسته عن قرب أو فتحه يف انفذة

 األخرى.Map Viewمنفصلة لالستخدام املتوازي مع تطبيقات 

إشعار!
زمن االنتقال بعد عمليات التحرير

 إىل بضع دقائق كي يتم نشرها إىل مؤشر التمرير.AMSعادًة ما حتتاج التغيريات اليت تطرأ على صور اهلوايت يف 

الشروط األساسية
ويتطلب ملف تعريف املستخدم ختوياًل خاًصا لتشغيل مؤشر التمرير.

ملفات تعريف املستخدم > التكوين الرئيسي، انتقل إىل القائمة: AMSيف تطبيق .1
قم بتحميل اسم ملف التعريف اخلاص ابملشّغل املطلوب..2
مؤشر التمرير >الوظائف اخلاصة  > Access Managerخرائط يف اجلدول، حدد .3

بدء تشغيل مؤشر التمرير

 لبدء تشغيل األداة.، انقر فوق Map Viewيف 4
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حتديد أجهزة قراءة للمراقبة
إذا مل يتم حتديد أجهزة قراءة ابلفعل، أو إذا كنت تريد تغيري التحديد، فتابع كما يلي:

 (اإلعدادات).يف انفذة مؤشر التمرير، انقر فوق .1
.تصفية األجهزةتفتح انفذة 

من شجرة األجهزة، حدد خاانت اختيار املداخل أو أجهزة القراءة اليت تريد مراقبتها. تتصرف خاانت االختيار كما يلي:.2
إذا حددت مدخاًل، فسيتم افرتاضًيا حتديد مجيع أجهزته التابعة.

وميكن بعد ذلك مسح خاانت اختيار األجهزة التابعة الفردية إن مل تكن مطلوبة.
 األجهزة الفرعية فحسب، تكون خانة اختيار األصل رمادية.بعض األجهزة الفرعية جلهاز أصلي، تكون خانة اختيار األصل بيضاء. إذا مت حتديد كلإذا مت حتديد 

.تصفية األجهزة إلهناء حتديد أجهزة القراءة وإغالق انفذة موافقانقر فوق .3

عرض أجهزة القراءة احملددة على اخلريطة
انقر نقًرا مزدوًجا فوق سجل يف مؤشر التمرير.4
P.يتم تلقائًيا إيقاف مؤشر التمرير مؤقًتا
P يظهر يفMap View.يف النافذة الرئيسية مشهد اخلريطة األول ذي الصلة يف التدرج اهلرمي خلريطته ويتم متييز القارئ الذي نقرت نقًرا مزدوًجا فوقه 

إيقاف مؤشر التمرير مؤقًتا

، أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق سجل يف القائمة إليقاف العرض الديناميكي مؤقًتا.يف انفذة مؤشر التمرير، انقر فوق 4
P.يتجمد العرض الديناميكي. يتم ختزين سجالت األحداث الواردة دون عرضها
P.يتم تشغيل إشعار يف أعلى القائمة أبن تدفق األحداث قم مت إيقافه مؤقًتا

استئناف مؤشر مترير مت إيقافه مؤقًتا

 الستئناف العرض الديناميكي.يف انفذة مؤشر التمرير، انقر فوق 4
P 50 دقائق، حبد أقصى 10تعرض القائمة الديناميكية برتتيب زمين (األجدد أواًل) مجيع أحداث الوصول اليت وقعت عند أجهزة القراءة احملددة يف آخر.
P دقائق من القائمة.10 أو أقدم من 50تتم إزالة أحداث الوصول األقدم من أجدد 
P.ويتم من جديد عرض أحداث الوصول اجلديدة يف الوقت احلقيقي أثناء وقوعها

تكرار مؤشر التمرير يف انفذة منفصلة
الحظ أنه ال ميكن فتح إال انفذة مؤشر مكررة واحدة يف املرة الواحدة.

(انفذة إضافية).يف انفذة مؤشر التمرير، انقر فوق .1
 مستقلة عن املؤشر يف النافذة الرئيسية. وختضع لإلعداد نفسه.وليستالنافذة املنفصلة عبارة عن تكرار 

 األخرى، مثل قائمة التنبيهات، ابلتوازي يف النافذة الرئيسية.Map Viewميكن اآلن تشغيل تطبيقات 
عند االنتهاء من النافذة املنفصلة، استخدم شريط العنوان إلغالقها..2

7الشروط األساسية, الصفحة –

مراقبة املناطق7.6
املقدمة

.Map Viewعند إضافة مناطق وحفظها يف حمرر اجلهاز، سيتم عرضها يف شجرة مناطق 
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 لعرض شجرة املناطق.انقر فوق 4
يتاح شريط حبث لتحديد موقع املناطق يف أشجار املناطق الكبرية.

يتم عرض املناطق كقائمة مع مسافة ابدئة يف جدول. حيتوي اجلدول على أعمدة ما يلي:
 املنطقةاسم–
 املنطقة. سيتم حتديد هذا حسب نوع املدخل املناظر يف حمرر اجلهاز، وإال سيكون "افرتاضًيا" للمداخل العادية.نوع–

ال يكون العمودان التاليان مهمني إال إذا مت تنشيط ميزة تعداد الكثافة للمدخل يف حمرر اجلهاز.
: التعداد احلايل لألشخاص (أو املركبات يف حالة ساحات االنتظار) يف املنطقة.التعداد–
: العدد األقصى لألشخاص (أو املركبات) ابلنسبة للمنطقة.احلد األقصى للتعداد–
: احلالة احلالية للمنطقة.احلالة–

إشعار!
Map Viewإعادة التحميل لتحديث 

 لضمان انعكاس مجيع التغيريات. قيد التشغيل أثناء إجراء التغيريات يف حمرر اجلهاز، فانقر فوق إعادة حتميل Map Viewإذا كان 
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املصطلحات
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 (

MACإعادة تشغيل سريع لـ 

) طلب كافة1 بتنفيذ اخلطوات التالية: MACتقوم وحدة التحكم يف الوصول الرئيسية 
)3، وDMS) إعادة ملء كافة جداول البياانت ببياانت 2، وDMSجداول البياانت من 

 التابعة هلا.AMCإرسال كل البياانت إىل أجهزة 

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 اليدوي

وضع الباب الذي ال خيضع لنظام التحكم يف الوصول، وال ميكن قفله وفتحه إال بواسطة مفتاح
أو وسائل مادية مماثلة.

MACتشغيل عادي لـ 

)2) إيقاف اخلدمات 1تقوم وحدة التحكم يف الوصول الرئيسية بتنفيذ اخلطوات التالية: 
) إعادة4) مسح وحدات التخزين املؤقت للبياانت اخلاصة 3حذف قاعدة البياانت اخلاصة 

) طلب كافة جداول البياانت من6) إعادة إنشاء قاعدة بياانت خاصة 5تشغيل اخلدمات 
DMSإعادة ملء كافة جداول البياانت ببياانت 7، و (DMSالكتابة فوق كل8، و (

 التابعة هلا.AMCجداول البياانت ألجهزة 

DMSخادم 

.Access Engine) من DMSاجلهاز: كمبيوتر يستضيف نظام إدارة البياانت (

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.

)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 

)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.
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