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املتطلبات األساسية  1

للدخول إىل واجهة استخدام ويب الضبط والتهيئة للوحة االتصال SIP Client )األداة 41007 وK41007.XX وS.40415 وS.40414( تحتاج إىل جهاز كومبيوتر به ما ييل:

)Safari أو Firefox, Chrome, Microsoft Edge( متصفح مثبت  •

اتصال بالشبكة املثبت عليها الجهاز املراد ضبط وتهيئة إعداداته  •

اتصال باإلنرتنت - رضوري فقط وحرصيًا عند "الدخول ألول مرة" و"تسجيل الرتاخيص" و"استعادة بيانات االعتامد".  •

تحديد عنوان شبكة الجهاز  1.1

يحصل هذا الجهاز القيايس عىل إعدادات ضبط وتهيئة الشبكة من خالل خادم شبكة بربوتوكول تهيئة آلية للمضيفني )خادم شبكة DHCP( ويف حالة عدم وجود هذه الخدمة يحصل عىل عنوان 

رابط محيل )16/169.254.0.0( ليصبح من املمكن الوصول إليه يف جميع األحوال داخل الشبكة.

بعد تحديد عنوان الجهاز يف شبكة التشغيل يصبح من املهم ضبط وتهيئة إعدادات جهاز الكومبيوتر بحيث يكون له عنوان يف نفس الشبكة الفرعية للجهاز املراد ضبط وتهيئة إعداداته.

لتحديد عنوان الشبكة الذي حصل عليه الجهاز ميكن:

DHCP استعادة هذا العنوان من خادم الشبكة  •

استخدام أداة بحث لخدمات mDNS )مثل zeroconfServiceBrowser( و، عن طريق اختيار الخدمة _eipvdes._tcp, ، يتم تحديد الجهاز وفًقا السم املضيف الخاص بهذا الجهاز   •
)PEXXXXXX – حيث أن XXXXXX متثل أخر 6 أرقام بدون ":" الخاصة بعنوان MAC للجهاز نفسه(

كبديل لذلك ميكن الدخول إىل واجهة استخدام ويب الضبط والتهيئة عرب اسم املضيف الخاص بالجهاز )https://PEXXXXXX – حيث أن XXXXXX متثل أخر 6 أرقام بدون ":" الخاصة بعنوان 

MAC للجهاز نفسه( وبعد الوصول إىل "لوحة التحكم" تتم استعادة عنوان الشبكة املراد استخدامه يف مرات التوصيل التالية بهدف ترسيع عملية االتصال 
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الدخول ألول مرة  2

.Cloud VIMAR هام: يجب بالرضورة أن يتم الدخول ألول مرة عن طريق جهاز كومبيوتر موصول بشبكة اإلنرتنت حيث أنه من املفرتض أثناء هذه املرحلة أن يتم االتصال بسحابة

عند النقر عىل رشيط عناوين املتصفح https://IP_ADDRESS_DISPOSITIVO أو كبديل لذلك https://HOSTNAME_DISPOSITIVO سيتم طلب إدخال بيانات الدخول املعتمدة.

البيانات املعتمدة االفرتاضية هي:

admin :اسم املستخدم  •

admin :كلمة املرور  •

عند إدخال البيانات املعتمدة سيتم إرسال إجراء موجه ألول عملية ضبط وتهيئة لإلعدادات وينص هذا اإلجراء عىل:

الخطوة األوىل

ضبط لغة الجهاز )إنجليزي، إيطايل، فرنيس، أملاين، أسباين، يوناين، برتغايل، بولندي، منساوي، هولندي، رويس(  •

ضبط وتهيئة االسم التعريفي لشبكة تشغيل إنرتكم بالفيديو  •

ضبط وتهيئة االسم التعريفي للجهاز  •
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الخطوة الثانية

تغيري كلمة مرور الدخول )عىل األقل 6 رموز(   •

الخطوة الثالثة

تأكيد البيانات املدخلة يف الخطوات السابقة   •
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بعد االنتهاء من إجراء ضبط وتهيئة اإلعدادات ألول مرة سيتم إجراء عملية تسجيل خروج أوتوماتييك للسامح مبعاودة الدخول إىل واجهة استخدام الويب بالبيانات املعتمدة الجديدة:

admin :اسم املستخدم  •

كلمة املرور >كلمة املرور املختارة يف الخطوة الثانية<  •

ترتيب لوحات أزرة التشغيل االنضغاطية  1.2

عندما تكون لوحات أزرة تشغيل انضغاطية )األداة 41010(، إضافة إىل وحدة الصوت/الفيديو، يجب بالرضورة البدء يف إكامل إجراء اليدوي لرتتيب لوحات أزرة التشغيل االنضغاطية )انظر فصل 

"اختيار ترتيب وحدات أزرة التشغيل االنضغاطية" يف دليل إرشادات فني الرتكيب للوحدة اإللكرتونية 41007( للتمكن من الدخول إىل واجهة استخدام ويب الضبط والتهيئة.

يتم التنبيه عن حالة عدم ترتيب لوحات أزرة التشغيل االنضغاطية من خالل الشاشة التالية مبارشًة بعد تسجيل الدخول.

مبجرد انتهاء عملية الرتتيب ستختفي شاشة التنبيه بشكل تلقايئ لترتك املكان للوحة التحكم



8

واجهة استخدام ويب للضبط والتهيئة

هيكل واجهة استخدام الضبط والتهيئة  3

يتم تنظيم واجهة استخدام الضبط والتهيئة يف األقسام التالية:

محتوى الصفحةاملستوى الثايناملستوى األول

البيانات التي تلخص الحالة التشغيلية وإعدادات ضبط وتهيئة الجهازلوحة التحكم

شبكة التشغيل

SIP خط االتصالSIP ضبط وتهيئة االتصال

إدارة الرتاخيصالرتاخيص

إدارة دليل الهاتفدليل الهاتف

إدارة I/O للشبكةاملداخل واملخارج

الجهاز

ضبط وتهيئة إعدادات الشبكةالشبكة

ضبط التاريخ والساعةالتاريخ والساعة

ضبط وتهيئة لوحات إزرة التشغيل االنضغاطيةأزرة التشغيل االنضغاطية

إعدادات ضبط عامةاعدادات الضبط

نظام التشغيل

إدارة كلمة مرور املستخدمحساب املستخدم

التحديث التحديث

النسخة االحتياطية 

واالستعادة

النسخة االحتياطية إلعدادات الضبط والتهيئة واالستعادة

يوجد دامئًا رشيط تحكم يف األعىل عىل اليمني يتيح يف أية لحظة تغيري لغة واجهة االستخدام و/أو القيام بتسجيل الخروج.
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أثناء مراحل الضبط والتهيئة، وعند تعديل بعض معايري التشغيل مثل دليل الهاتف وزرة التشغيل االنضغاكية وإعدادات ضبط وحدة الصوت/الفيديو والشاشة عند وجودة وما إىل ذلك سيتم إظهار 

الزر االنضغاطي "تحديث البيانات" يف األعىل عىل اليمني؛ يسمح هذا الزر بتفعيل التعديالت التي يتم إجراؤها.

يُنصح بإجراء أواًل جميع إعدادات الضبط والتهيئة الرضورية ثم بعد ذلك جعلها نافذة من خالل الضغط عىل هذا الزر االنضغاطي الذي يؤدي إىل إعادة تشغيل الخدمات الداخلية يف الجهاز وأية 

وحدات ثانوية أخرى )مثل وحدة الشاشة - األداة 41018(.
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لوحة التحكم  4

يف كل مرة يتم فيها الدخول إىل واجهة استخدام الضبط والتهيئة يتم الوصول إىل قسم لوحة التحكم التي فيها يتم ِذكر معايري التشغيل التالية:

بيانات الجهاز

كود املنتج: الكود التعريفي للجهاز   •

الوحدات اإلضافية: قامئة بالوحدات الثانوية املتصلة بوحدة الصوت/الفيديو املمثلة بحرف؛ عرب تحريك فأرة الحاسوب فوق األيقونة "i" يتم فتح نافذة بقامئة الوحدات الظاهرة  •

 )ID( الرمز التعريفي

للوحدة

الوصفكود املنتج

A41010وحدة بها 10 أزرة انضغاطية

B41015وحدة بطاقة

E41018وحدة شاشة

F41019وحدة لوحة مفاتيح

G41019-UPUP وحدة لوحة مفاتيح

اسم الجهاز: االسم التعريفي للجهاز  •

اللغة: لغة الجهاز  •

املنطقة الزمنية: املنطقة الزمنية للجهاز   •

إصدار برنامج التحكم الثابت )firmware(: إصدار برنامج التحكم الثابت املوجود عىل الجهاز  •

بيانات الشبكة

عنوان MAC: عنوان MAC الخاص بواجهة استخدام الجهاز عىل الشبكة  •

عنوان IP: عنوان الجهاز عىل الشبكة  •

قناع الشبكة: قناع شبكة الجهاز  •

بوابة االتصال االفرتاضية: عنوان بوابة االتصال االفرتاضية يف شبكة التشغيل  •

DNS 1: أي خادم شبكة DNS أويل  •

DNS 2: أي خادم شبكة DNS ثانوي  •

بيانات شبكة التشغيل

اسم الشبكة: االسم التعريفي لشبكة تشغيل جهاز إنرتكم بالفيديو  •

مجال االتصال SIP: عنوان مجال االتصال SIP الذي يجب توصيل الجهاز به  •

تراخيص الصوت/الفيديو: لإلشارة إىل عدد تراخيص الصوت/الفيديو املستخدمة والكلية  •

تراخيص الصوت: لإلشارة إىل عدد تراخيص الصوت املستخدمة والكلية  •

املستخدمون املفعلون: لإلشارة إىل عدد املستخدمني املفعلني )مع تراخيص(  •

االتصال SIP: حالة االتصال SIP للجهاز )غري مضبوط اإلعدادات، مفصول، متصل(  •
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شبكة التشغيل  5

يف قسم "شبكة التشغيل" ميكن ضبط وتهيئة إعدادات:

خط االتصال SIP: ضبط وتهيئة إعدادات االتصال SIP الخاص بالجهاز  •

الرتاخيص: إضافة/حذف تراخيص لالتصاالت SIP )األداة 406090(  •

دليل الهاتف: إضافة/حذف/تعديل املستخدمني الذين يجب أن يكون الجهاز قادر عىل االتصال بهم  •

املداخل واملخارج: إدارة أداء املداخل واملخارج للجهاز  •

SIP خط االتصال  1.5

ميكن يف هذا القسم غرض وأيًضا ضبط وتهيئة إعدادات معايري التشغيل الرضورية لتوصيل اللوحة مع شبكة االتصال الهاتفي SIP املوجودة )RFC–3261[ SIP 2.0[(. لتعديل أي معيار تشغيل 

يجب الدخول إىل وضعية التعديل بالضغط عىل الزر املوجود يف األعىل عىل اليمني )"تعديل"(

ملحوظة: يجب أن يتم توفري معايري التشغيل هذه من ِقبل مدير تكنولوجيا املعلومات )IT Manager( املكلف بإدارة شبكة االتصال الهاتفي SIP املوجودة

يف وضعية "التعديل" تكون بعض معايري التشغيل إجبارية، بينام بعضها تكون معايري التشغيل النموذجية إلعدادات الضبط والتهيئة االفرتاضية ما مل تكن هناك احتياجات خاصة تتطلب تعديل هذه 

املعايري. تفصيليًا:
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معايري التشغيل اإلجبارية

 .SIP الذي يجب به أن تسجل اللوحة نفسها عىل خادم االتصال userID SIP :للمستخدم )ID( الرقم التعريفي  •

كلمة املرور: password الرقم التعريفي )ID( للمستخدم SIP املدخلة يف السابق.   •

مجال االتصال SIP: عنوان IP لخادم االتصال SIP. تُقبل فقط عناوين IP )ال ميكن إدخال أسامء ملجال االتصاالت(.   •

معايري التشغيل االختيارية

وكيل اإلصدار )Outbound Proxy(: عنوان IP )كام بالنسبة ملعيار التشغيل "مجال االتصال SIP" ميكن إدخال فقط عناوين IP وليس أسامء مجاالت( لوكيل اإلصدار   •
.)SIP يوجد هذا النوع من الخادم إضافة إىل الخادم SIP ( يف الخادم )يف الرتكيبات الخاصة ألنظمة االتصال الهاتفيOutbound Proxy(

.TCP و UDP ؛ الخيارات املمكنة هيSIP بروتوكول نقل سيتم عليه نقل حركة مرور االتصال :SIP برتوكول االتصال  •

منفذ اتصال SIP: منفذ استامع لخادم االتصال SIP )عادًة 5060(. تُقبل قيم بني 1024 و 65535.  •

منفذ الصوت: منفذ سيُستخدم من لوحة التصال لنقل حركة مرور االتصال الصوت )افرتاضيًا يتم اختيار 7078(. تُقبل قيم بني 1024 و 65535.  •

منفذ الفيديو: منفذ سيُستخدم من لوحة التصال لنقل حركة مرور الفيديو )افرتاضيًا يتم اختيار 9078(. تُقبل قيم بني 1024 و 65535.  •

ترميز الصوت: الرتميز الصويت الذي ستتخذه اللوحة يف مرحلة االتصال. أنظمة الرتميز الصويت )codec( املقبولة هي:  •

g711a )نظام ُمختار افرتاضيًا(  o

g711u )نظام ُمختار افرتاضيًا(  o

speex  o

.h264 ترميز الفيديو: ترميز الفيديو الذي ستتخذه اللوحة يف مرحلة االتصال. ترميز الفيديو الوحيد املمكن حاليًا هو  •

حجم الفيديو: دقة عرض الفيديو الذي تحتوي عليه اللوحة. كلام زادت دقة العرض كلام زاد بالتايل إشغال نطاق الرتدد. القيم املمكنة هي:  •

640x480[ vga[ )افرتاضيًا(  o

]352x288[ cif  o

]320x240[ qvga  o

مهلة انتظار التسجيل: قيمة "expire )انتهاء(" مسجل REGISTER بروتوكول االتصال SIP؛ عمليًا كل كم ثانية يتم تسجل اللوحة عىل خادم االتصال SIP. تُقبل قيم بني 60 و 3600.   •
)القيمة االفرتاضية 600(

مهلة انتظار نغامت التنبيه: الحد األقىص ملدة مرحلة "ring )رنني(" اللوحة. بعد انتهاء مهلة االنتظار ’’TIME OUT‘‘ هذه، إذا مل يكن هناك أي رد من هاتف االتصال SIP، سيتم انهاء   •
املكاملة الهاتفية. تُقبل قيم بني 10 و 60. )القيمة االفرتاضية 30(

مهلة انتظار املكاملة الهاتفية: الحد األقىص ملدة مكاملة هاتفية بني اللوحة وهاتف اتصال SIP. تُقبل قيم بني 10 و 1800. )القيمة االفرتاضية 180(  •

.RFC3856 حلة وجود اللوحة يف نطاق PUBLISH تفعيل/إيقاف :SIP حالة وجود اتصال  •

بعد االنتهاء من عملية ضبط وتهيئة اإلعدادات يصبح من املمكن حفظ هذه اإلعدادات من خالل الزر االنضغاطي املوجود يف األعىل عىل اليمني "حفظ". يؤدي الضغط عىل الزر "إلغاء" عمليًا إىل 

تصفري جميع التعديالت التي جرت يف مرحلة التغيري.



14

واجهة استخدام ويب للضبط والتهيئة

ستظهر نافذة منبِثقة )pupup( يف األعىل يف املنتصف إلعالم املستخدم بنتيجة عملية الحفظ.

الرتاخيص  2.5

ميكن يف هذا القسم إظهار حالة الرتاخيص املوجودة يف اللوحة كام ميكن إضافة تراخيص جديدة أو إزالة تراخيص موجودة.

يف األعىل عىل اليسار يوجد قسم تلخييص يظهر كم ترخيص صوت وصوت/فيديو تم تحميلها يف اللوحة وكم من هذه الرتاخيص مستعملة بالفعل.

من خالل زر "إضافة ترخيص" يف األعىل عىل اليمني ميكن تحميل ترخيص جديد. سيتم إظهار نافذة منبِثقة )pupup( سيجب فيها إدخال الكود املوجود يف ملف "license.txt" املوجود يف ذاكرة 

)x.40690 الخاصة بالرتخيص الذي تم الخصول عليه )األداة USB التخزين
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بعد إدخال الكود، وعند الضغط عىل زر "إضافة وغلق" سيتم إجراء جميع فحوصات التحقق ومن خالل نافذة منبِثقة )pupup( تنبيهية سيتم إظهار نتيجة العملية.

.Cloud VIMAR هام: يجب بالرضورة أن يتم إدخال الرتخيص عن طريق جهاز كومبيوتر موصول بشبكة اإلنرتنت حيث أنه من املفرتض أثناء هذه املرحلة أن يتم االتصال بسحابة

 

عند اختيار الرتاخيص من خالل checkbox )خانات االختيار( املعدة خصيًصا لذلك يصبح من املمكن إلغاء ترخيص واحد أو أكرث من خالل الزر االنضغاطي "حذف الرتاخيص املختارة" الذي سيتم 

تفعيله لحظة اختيار ترخيص واحد عىل األقل. ميكن دامئًا إلغاء جميع الرتاخيص املحملة من خالل الزر االنضغاطي "إلغاء جميع الرتاخيص".

هام: إن إلغاء ترخيص واحد أو أكرث يؤدي أيًضا إىل إيقاف تفعيل )إن لزم األمر( مستخدم واحد أو أكرث مع إزالة أي تخصيص متعلق بذلك ألزرة التشغيل االنضغاطية الخاصة باالتصال.

لو كانت عىل اللوحة هناك تراخيص افرتاضية فإنه لن ميكن حذف هذه الرتاخيص كام أن الضغط عىل الزر "إلغاء جميع التصاريح" لن يكون له أي تأثري عىل هذا النوع من الرتاخيص. 

دليل الهاتف  3.5

ميكن يف هذا القسم إدارة دليل هاتف اللوحة. دليل الهاتف ما هو إال مجموع املستخدمني الذين ميكن االتصال بهم من اللوحة نفسها.

هناك نوعان من املستخدمني:

املستخدم  •

السنرتال الداخيل  •

هذا التمييز رضوري للوحات املزودة بشاشة حيث أن املستخدم من نوعية السنرتال الداخيل سيتم تعريفه بأيقونة جرافيكية مناسبة.
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إنشاء مستخدم  1.3.5

إلضافة مستخدم جديد )بغض النظر عن نوعه( إىل دليل الهاتف يصبح من الرضوري الضغط عىل الزر املوجود يف األعىل عىل اليمني "إضافة مستخدم".

معايري التشغيل التي يتم إدخالها هي

االسم األويل: اسم املستخدم كام سيتم عرضه عىل شاشة اللوحة  •

االسم الثانوي: االسم البديل )يف حالة وجود أكرث من شخص يف نفس الجهاز الداخيل(  •

النوع: نوع الخدمة بني "املستخدم" و "السنرتال الداخيل" كام هو موضح يف السابق  •

رقم االتصال SIP: رقم االتصال SIP الذي من خالله ميكن االتصال باملستخدم. يجب توفري هذا املعيار التشغييل من ِقبل مدير تكنولوجيا املعلومات )IT Manager( الذي يدير شبكة   •
الهاتف. القيم املقبولة تكون بني 1 و40000 يف حالة "املستخدم" وبني 40001 و41024 يف حالة "السنرتال الداخيل"

رقم املكاملة الهاتفية: ميثل الرقم الذي من خالله ميكن االتصال باملستخدم باستخدام لوحة املفاتيح الخاصة باللوحة )األداة 41019 أو UP-41019(. القيم املمكنة تكون بني 1 و   •
99999999

Polycom تُستخدم هذه العالمة لتفعيل طريقة توافق الفيديو مع األجهزة :Polycom  •

بعد إدخال جميع معايري التشغيل يتم إكامل العملية من خالل الضغط عىل الزر "حفظ وغلق". لإللغاء استخدم الـ "X" املوجودة يف األعىل عىل اليمني. عند وجود أخطاء تظهر نوافذ منبثقة تنبيهية 

سترشح دوافع عدم نجاح العملية.

املتاح لكل عنرص يف دليل الهاتف. ميكن تعديل معايري التشغيل املرتبطة بكل مستخدم عرب اختيار الزر االنضغاطي 
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إدارة الرتاخيص/املستخدم  2.3.5

يتم افرتاضيًا كضبط قيايس إيقاف تفعيل املستخدمني املضافني )ميكن مالحظة ذلك من خالل العالمة الحمراء املوجودة بجوار اسم املستخِدم يف الجدول التلخييص لدليل الهاتف(. إن مصطلح 

"مستخدم غري مفعل" يعني أنه مل يتم تخصيص أي ترخيص إىل مستخدم خاص )يف عمود "نوع الرتخيص" تظهر القيمة "ال شئ"(. يف األعىل عىل اليسار توجد دامئًا جزء تلخييص لحالة الرتاخيص 

)ما هي الرتاخيص املستخدمة مقارنة بإجاميل الرتاخيص املتاحة(.

)pupup( لتخصيص رخصة إىل مستخدم معني اضغط عىل الزر  املوجود عىل السطر الخاص بذلك. سيتم فتح نافذة منبِثقة

اخرت نوع الرتخيص املراد تخصيصه. ستظهر نافذة تنبيه منبثقة لعرض نتيجة العملية. 

هام: بعد انتهاء الرتاخيص املتاحة، كام هو موضح يف الجزء التلخييص يف األعىل عىل اليسار، لن يكون من املمكن بعد ذلك تفعيل مستخدمني جدد يف دليل الهاتف.

عند اختيار أكرث من مستخدم من خالل خانات االختيار املعدة خصيًصا لذلك يصبح أيًضا من املمكن الدخول إىل التخصيصات املتعددة للرتاخيص؛ عند اختيار مستخدم سيظهر زر انضغاطي جديد 

"إدارة الرتخيص" يتيح تخصيص الرتخيص املختار لجميع املستخدمني املختارين. 

التخصيص املتعدد للرتخيص إىل عملية متشعبة. هذا يعني أن فشل التخصيص أيًضا ملستخدم واحد )عىل سبيل املثال عدد الرتاخيص ير كاٍف( يؤدي إىل فشل التخصيص لجميع املستخدمني 

املختارين.

عند تخصيص أو إزالة تراخيص للمستخدمني يتم تحديث حالة التفعيل/اإليقاف، والجزء التلخييص يف األعىل عىل اليسار وإعدادات ضبط وتهيئة األزرة االنضغاطية )إذا ما كانت موجودة( بهدف 

تحايش وجود زر انضغاطي مخصص ملستخدم غري مفعل.
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إدارة السنرتال الداخيل  3.3.5

يف حالة أنه يوجد يف دليل الهاتف مستخدم من نوعية السنرتال الداخيل قد تم تفعيله مع تخصيص له ترخيص من نوعية الصوت أو الصوت/الفيديو فإنه يصبح من املمكن تحديد السنرتال الداخيل 

االفرتايض للوحة من خالل خيار "السنرتال الداخيل االفرتايض".

إن تحديد السنرتال الداخيل االفرتايض هو عملية لها تأثري فقط عىل اللوحات املزودة بشاشة والتي فيها يكون السنرتال الداخيل االفرتايض ظاهرًا باأليقونة املخصصة له.

املداخل واملخارج  4.5

ميكن يف هذا القسم التحكم يف إعدادات ضبط وتهيئة جميع املداخل واملخارج املوجودة عىل اللوحة وعىل أية وحدات ثانوية أخرى. ميكن ملء بيانات هذا القسم بشكل أوتوماتييك؛ ميكن بالتايل 

تعديل إعدادات الضبط والتهيئة ولكن ليس إضافة أو حذف مداخل/مخارج.

املداخل  1.4.5

لكل مدخل هناك زر انضغاطي  يتيح الدخول إىل نافذة الضبط والتهيئة املحددة.
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ميكن ضبط وتهيئة إعدادات:

االسم: اسم مميز يُخصص للمدخل  •

مخرج: ميكن تحديد مخرج لالستخدام من أجل حدث اإلدخال املحدد  •

حدث مفعل: يشري إىل إذا كان حدث اإلدخال يجب تفعيله عند فتح أو غلق االتصال  •

بعد االنتهاء من إكامل عملية ضبط وتهيئة اإلعدادات قم بحفظ التعديالت من خالل الزر االنضغاطي "حفظ وغلق".

املخارج  2.4.5

عىل نحو مامثل لقسم املداخل، ميكن يف هذا القسم إدارة عملية ضبط وتهيئة إعدادات جميع املخارج املوجودة عىل اللوحات وعىل أية وحدات ثانوية أخرى.

كل تطبيق )مدخل أو مخرج( ميكن تفعيله عن طريق كودDTMF )Out of Band - SIP[ SIP-INFO[ أو RFC2833 ]Out of Band – RTP[( يُوضع من عىل لوحة مفاتيح أحد أجهزة 

 .SIP االتصال

لكل مخرج هناك زر انضغاطي  يتيح الدخول إىل نافذة الضبط والتهيئة املحددة.

ميكن ضبط وتهيئة إعدادات:

االسم: اسم مميز يُخصص للتنفيذ  •

املدة الزمنية: قيمة زمنية )بامليل ثانية( ملدة التنفيذ. القيم املقبولة ترتاوح من 0 إىل 65535000 مع خطوة قدرها 500 ميل ثانية. )القيمة االفرتاضية 500(  •
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DTMF: يشري إىل الجزء الرقمي لكود DTMF الذي يتم إدخاله عىل الهاتف لتفعيل التنفيذ. الحد األقىص للطول هو 8 أرقام  •

بعد االنتهاء من إكامل عملية ضبط وتهيئة اإلعدادات قم بحفظ التعديالت من خالل الزر االنضغاطي "حفظ وغلق".
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الجهاز  6

يقوم قسم "الجهاز" بتجميع كل إعدادات ضبط وتهيئة معايري تشغيل اللوحة. وتحديًدا ميكن التحكم يف:

الشبكة: ضبط وتهيئة شبكة الجهاز  •

 NTP التاريخ والساعة: ضبط التاريخ والساعة واملنطقة الزمنية وخادم  •

األزرة االنضغاطية: ضبط األزرة االنضغاطية لوحدة الصوت/الفيديو وأية وحدات بأزرة انضغاطية أخرى )األداة 41010(  •

إعدادات الضبط: ضبط وتهيئة إعدادات معايري التشغيل الخاصة باللوحة وبالشاشة حال وجودها  •

الشبكة  1.6

ميكن يف هذا القسم ضبط وتهيئة إعدادات معايري تشغيل واجهة استخدام شبكة اإليرثنت. الجهاز قادر عىل أن يحصل أوتوماتيكيًا عىل معايري التشغيل من الشبكة )طريقة DHCP( أو أنه قادر عىل 

استخدام عملية ضبط وتهيئة إعدادات يدوية )التوجيه اإلستاتييك(.

لضبط طريقة DHCP، قم باختيار خانة االختيار "DHCP". ستصبح باقي معايري التشغيل للقراءة فقط وسيتم إظهار معايري التشغيل التي تم ضبط وتهيئة إعداداتها أوتوماتيكيًا من   •
خالل خادم شبكة DHCP يف الشبكة.

لضبط التوجيه اإلستاتييك، قم بإلغاء اختيار خانة االختيار "DHCP" ثم امأل الحقول التالية:  •

عنوان IP: اضبط عنوان IPv4 )مثال: 192.168.1.20(  o

قناع الشبكة: اضبط قناع الشبكة )مثال: 255.255.255.0(  o

بوابة اتصال: اضبط بوابة اتصال الشبكة )مثال: 192.168.1.1(  o

DNS أويل ]اختياري[: اضبط عنون DNS أويل للشبكة )مثال: 8.8.8.8(  o

DNS ثانوي ]اختياري[: اضبط عنون DNS ثانوي للشبكة )مثال: 8.8.4.4(  o

عقب االنتهاء من عملية ضبط وتهيئة اإلعدادات، اضغط عىل الزر "حفظ" لحفظ وتطبيق إعدادات الضبط؛ سيتم إظهار نافذة منبِثقة )pupup( لتنبيه املستخدم بإنه بعد هذه العملية سيتم 

الوصول إىل الجهاز من خالل العنوان الجديد املضبوط. بعد تأكيد ذلك سيعيد الجهاز تشغيل خدمات الشبكة مع تطبيق إعدادات الضبط والتهيئة الجديدة.

هام: بعد هذه العملية قد يصبح من الرضوري إعادة ضبط عنوان IP الخاص بالكومبيوتر للتمكن من الوصول من جديد إىل الجهاز.
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التاريخ والساعة  2.6

ميكن يف هذا القسم التحقق من تاريخ وساعة نظام تشغيل الجهاز وضبطهام.

تظهر قيم الضبط الحالية يف السطر العلوي الذي يحتوي عىل:

التاريخ  •

الساعة  •

املنطقة الزمنية  •

اإلزاحة مقارنًة بـ UTC/GMT، يف الشكل +hhmm )الساعات والدقائق(  •

ميكن ضبط ساعة نظام تشغيل الجهاز بطريقة يدوية )يجب عىل املستخدم ضبط قيم التاريخ والساعة التي يريدها( أو أوتوماتيكًيا )يحصل الجهاز عىل الساعة من الشبكة باستخدام الربتوكول 

.)NTP

لضبط الجهاز عىل الطريقة األوتوماتيكية، اضبط مفتاح التبديل "أوتوماتييك/يدوي" عىل الطريقة "األوتوماتيكية" ثم اضبط عنوان خوادم NTP الشبكة - خانة "NTP server 1" )إجبارية( 

و"NTP server 2" )اختيارية(.

لضبط الجهاز عىل الطريقة اليدوية، اضبط مفتاح التبديل "أوتوماتييك/يدوي" عىل الطريقة "اليدوية". عند هذه النقطة، لضبط التاريخ والساعة للجهاز، ميكن:

استخدام الساعة الحالية لجهاز الكومبيوتر/الجهاز املستخدمة حاليًا: اخرت خانة االختيار "استخدم ساعة الجهاز الحالية". القيم التي سيتم تطبيقها ستظهر يف خانة "التاريخ/الساعة   •
الحالية".

اختيار التاريخ والساعة يدويًا: قم بإلغاء اختيار خانة االختيار "استخدم ساعة الجهاز الحالية" واضغط عىل خانة االختيار "اختيار التاريخ/الساعة". سيتم فتح واجهة مستخدم جرافيكية   •
الختيار التاريخ والساعة املرغوب فيهام
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لكلتا الطريقتني، قم بتحديد املنطقة الزمنية للبدل املثبت فيها الجهاز من قامئة "املنطقة الزمنية".

لحفظ وتطبيق إعدادات الضبط والتهيئة، اضغط عىل زر "حفظ". ساعة الجهاز الظاهرة يف األعىل ستورد قيم الضبط الجديدة املختارة.

مالحظة: الربتوكول NTP يقوم بتوزيع بيانات التاريخ والساعة بفواصل زمنية غري ثابتة. ولذلك، عندما ال يتم ضبط الطريقة األوتوماتيكية، قد يصبح من الرضوري االنتظار لبضع دقائق حتى يحصل 

الجهاز عىل الساعة الصحيحة من الشبكة.

األزرة االنضغاطية  3.6

ميكن يف هذا القسم ضبط وتهيئة إعدادات األزرة االنضغاطية لوحدة الصوت/الفيديو وأية وحدات أخرى إضافية بها أزرة انضغاطية موصولة بها )األداة 41010(.

هناك متثيل لألزرة االنضغاطية عىل شكل جدول عىل عمودين:
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ميكن لكل زر انضغاطي تخصيص عنرص من عنارص دليل الهاتف املفعل:

الضغط عىل الزر "تعديل األزرة االنضغاطية". املربعات الخاصة باألزرة االنضغاطية املفردة ستمثل قامئة إحصائية بقوائم فرعية.  •

افتح القامئة اإلحصائية بقوائم فرعية املوجودة يف مربع الزر االنضغاطي املراد تخصيصه  •

اخرت اسم مستخدم قامئة الهاتف املراد تخصيصه لهذا الزر االنضغاطي  •

كرر الخطوتني السابقتني لكل زر انضغاطي يُراد تخصيصه  •

اضغط عىل الزر االنضغاطي "حفظ األزرة االنضغاطية" لحفظ التعديالت.   •



25

واجهة استخدام ويب للضبط والتهيئة

تورد األزرة االنضغاطية أيًضا رقم االتصال SIP ملستخدم دليل الهاتف املختار.

إعدادات الضبط  4.6

يتم يف هذا القسم تجميع إعدادات الضبط العامة للجهاز. يسمح زر "تعديل" بتفعيل طريقة تعديل معايري التشغيل املنفردة.

معايري تشغيل وحدة الصوت/الفيديو واألزرة االنضغاطية:

اللغة: يسمح بتغيري لغة النطق اآليل لوحدة الصوت/الفيديو  •

لغة النطق اآليل: يسمح بتفعيل/إيقاف النطق اآليل لوحدة الصوت/الفيديو  •

كلمة املرور القامئة: يسمح بتعديل كلمة مرور قامئة صيانة وحدة الصوت/الفيديو  •

صوت األزرة: يسمح بتفعيل/إيقاف األزرة االنضغاطية  •

طريقة إضاءة األزرة: يسمح بضبط إضاءة األزرة يف بطريقة ثابتة أو أوتوماتيكية )وفًقا ملعيار نهار/ليل(  •

إضاءة األزرة نهاًرا: قيمة ضبط مستوى اإلضاءة نهاًرا )عندما تكون الطريقة أوتوماتيكية(  •

إضاءة األزرة ليًل: قيمة ضبط مستوى اإلضاءة لياًل )عندما تكون الطريقة أوتوماتيكية أو ثابتة(  •

طريقة إضاءة ملبات LED الكامريا: يسمح بضبط إضاءة ملبات ليد الكامريا بطريقة ثابتة أو أوتوماتيكية )وفًقا ملعيار نهار/ليل(  •

طريقة إضاءة ملبات LED الكامريا نهاًرا: قيمة ضبط مستوى اإلضاءة نهاًرا )عندما تكون الطريقة أوتوماتيكية(  •

طريقة إضاءة ملبات LED الكامريا ليًل: قيمة ضبط مستوى اإلضاءة لياًل )عندما تكون الطريقة أوتوماتيكية أو ثابتة(  •
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طريقة عرض الكامريا: تسمح بتعديل طريقة عرض الكامريا: 0 للطريقة القياسية )تشغيل مثايل يف الظروف البيئية النموذجية(، 1 للطريقة "portrait enhanced" )تتيح توضيح صورة   •
املستخدم املتصل إذا كان يف الظل مقارنًة بسياق مضيئ بقوة(

مستوى صوت نغمة التنبيه: تسمح بتعديل مستوى صوت نغمة التنبيه  •

مستوى صوت سامعة مكرب الصوت: تسمح بتعديل مستوى صوت سامعة مكرب الصوت  •

مستوى صوت األزرة: يسمح بتعديل مستوى صوت نغمة األزرة  •

معايري تشغيل الشاشة )كود املنتج 41018(:

نوع قامئة الشاشة: يسمح باختيار طريقة عرض القامئة )قابلة للتصفح، مبارشة، مفرودة(  •

حجم خطوط الكتابة عىل الشاشة: يسمح باختيار حجم الخطوط عىل الشاشة )عادية أو كبرية(  •

شدة إضاءة الشاشة: يسمح بضبط وتهيئة شدة إضاءة الشاشة )القيم املتاحة: 1,2,3,4 و 5(  •

لون الشاشة: يسمح باختيار لون موضوع الشاشة )أبيض، ازرق، أخرض(  •

شاشة وضعية االستعداد: يسمح باختيار طريقة وضعية االستعداد للشاشة )موقدة م مطفأة(  •

كلمة مرور مسؤول إدارة الشاشة: تسمح بتعديل كلمة مرور مسؤول إدارة الشاشة  •

كلمة مرور مستخدم الشاشة: تسمح بتعديل كلمة مرور مستخدم الشاشة  •

بعد انتهاء التعديالت، اضغط عىل الزر "حفظ" لحفظ التعديالت. 
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نظام التشغيل  7

يف قسم "نظام التشغيل" ميكن التحكم يف:

حساب املستخدم: ضبط وتهيئة كلمة مرور الدخول إىل واجهة االستخدام للضبط والتهيئة  •

التحديث: تحديث برنامج تشغيل الجهاز  •

النسخة االحتياطية واالستعادة: نسخة احتياطية إلعدادات الضبط والتهيئة واالستعادة وإعادة تشغيل الجهاز والعودة إىل إعدادات ضبط املصنع  •

حساب املستخدم  1.7

ميكن يف هذا القسم تعديل كلمة املرور املستخدمة للدخول إىل واجهة املستخدم للضبط والتهيئة. يجب بالرضورة تحديد سواء كلمة املرور القدمية أو كلمة املرور الجديدة )يجب أن تُكرر ملرتني 

اثنتني لتصحيح أية أخطاء يف الكتابة(. 

 من خالل الزر االنضغاطي ميكن تفعيل عرض الحروف املخفية.

 

ستظهر نافذة منبثقة لنتيجة العملية عند الضغط عىل الزر االنضغاطي "حفظ".

التحديث  2.7

ميكن يف هذا القسم تحديث برنامج تشغيل اللوحة. يف األعىل عىل اليمني ميكن عرض النسخة الحالية لربنامج التشغيل )مبا يف ذلك تاريخ ورقم املراجعة(.

يوجد يف األسفل زران:

اختيار امللف: من خالل هذا الزر ميكن اختيار امللف املراد تحميله عىل اللوحة إلجراء الرتقية. سيجب مسبًقا تنزيل هذا امللف من موقع Vimar من القسم املناسب للمنتج  •
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بدء التحميل: من خالل هذا الزر االنضغاطي )الذي يتم تفعيله بعد اختيار ملف عن طريق الزر االنضغاطي السابق( سيتم بدء امللف عىل اللوحة ومرحلة الرتقية التالية  •

مرحلة الرتقية وكتابة برنامج تشغييل جديد ستبدأ تلقائيًا )بالتايل بدون أي تدخل رضوري من جانب املستخدم( يف نهاية مرحلة تحميل امللف. ينطوي التحديث عىل إعادة تشغيل الجهاز.

النسخة االحتياطية واالستعادة  3.7

توجد يف هذا القسم وظائف مختلفة لنظام التشغيل. تفصيليًا:

نسخة احتياطية  •

االستعادة  •

بدء التشغيل  •

العودة إلعدادات ضبط املصنع  •

النسخة االحتياطية  1.3.7

يسمح هذا الزر االنضغاطي بتحميل ملف يحتوي عىل إعدادات الضبط والتهيئة الحالية للوحة. 

اسم امللف املنشأ يحرتم الشكل التايل يف الصياغة:

MAC_ADDRESS>_backup_<DATA>.ebk>

ميكن استخدام امللف إلجراء عملية استعادة الضبط والتهيئة الخاصة بالجهاز.

ملحوظة: عملية االستعادة ممكنة فقط وحرصيًا عىل نفس الجهاز.

االستعادة  2.3.7

يتيح هذا الزر االنضغاطي استعادة عملية ضبط وتهيئة سابقة محفوظة مسبًقا عىل جهاز الكومبيوتر. 

بالضغط عىل زر "استعادة" سيتم فتح نافذة الختيار ملف النسخة االحتياطية املراد استخدامه لالستعادة.

ستبدأ عملية استعادة إعدادات الضبط والتهيئة تلقائيًا عقب انتهاء مرحلة تحميل امللف وستنتهي هذه العملية بإعادة تشغيل الجهاز من جديد. عند وجود أخطاء تظهر نوافذ منبثقة تنبيهية 

سترشح دوافع عدم نجاح العملية.
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معاودة التشغيل  3.3.7

يتيح هذا الزر االنضغاطي إعادة تشغيل اللوحة عرب حفظ جميع إعدادات الضبط والتهيئة؛ أي وجود للزر االنضغاطي "تنشيط البيانات" لن يتم حفظه حيث أنه عند إعادة تشغيل الجهاز سيتم 

تطبيق جميع التعديالت تلقائيًا. 

العودة إلعدادات ضبط املصنع  4.3.7

عند الضغط عىل هذا الزر ستتم إعادة الجهاز إلعداد ضبط املصنع؛ هذا يحتوي عىل فقدان جميع إعدادات الضبط والتهيئة، جميع الرتاخيص املدخلة )مبا يف ذلك تراخيص املصنع(، جميع 

املستخدمني املدخلني وما إىل ذلك. 

عند بدء تغيل اللوحة سيكون من الرضوري البدء يف ضبط وتهيئة اإلعدادات كام هو محدد يف فصل "الدخول ألول مرة".
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استعادة بيانات االعتامد   8

.Cloud VIMAR هام: يجب بالرضورة أن تتم استعادة بيانات االعتامد عن طريق جهاز كومبيوتر موصول بشبكة اإلنرتنت حيث أنه من املفرتض أثناء هذه املرحلة أن يتم االتصال بسحابة

يف حالة اختفاء أو ضياع بيانات االعتامد الخاصة بالدخول إىل واجهة مستخدم الويب للضبط والتهيئة ميكن االتصال بخدمة الدعم الفني لعمالء VIMAR مع رضورة توافر عنوان MAC الخاص 

باللوحة عند االتصال. سيتم توفري بيانات اعتامد "تُستخدم ملرة واحدة" للدخول إىل خاصة تغيري كلمة املرور. 

بعد إدخال بيانات االعتامد من خدمة الدعم الفني سيتم اقرتاح الشاشة التالية الخاصة بتغيري كلمة املرور؛ بعد اكتامل هذا اإلجراء سيكون من املمكن االتصال من جديد بواجهة مستخدم الوب 

للضبط والتهيئة مع بيانات االعتامد الجديدة.
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www.vimar.com ميكن تنزيل دليل التعليامت من عىل املوقع

قواعد الرتكيب
يجب أن تتم عملية الرتكيب عىل يد فنيني متخصصني ومعتمدين مع رضورة االلتزام بالقواعد والتوجيهات املنظمة لعملية الرتكيب الخاصة مبسائل الكهرباء املعمول بها يف بلد تركيب هذا املنتج.

مطابقة املعايري
توجيه التوافق الكهرومغناطييس

.EN 61000-6-3 و EN 61000-6-1 ,EN 60065 القاعدة األوروبية

الئحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد املواد الكيميائية UE( REACh( رقم 2006/1907 – املادة 33. قد يحتوي املنتج عىل آثار من الرصاص.

مخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية - معلومات للمستخدمني
يشري رمز صندوق القاممة الذي عليه عالمة X املوجود عىل الجهاز أو عىل علبة الجهاز إىل أن هذا املنتج يف نهاية عمره التشغييل يجب أن يتم جمعه بشكل منفصل عن باقي املخلفات والنفايات. سوف يجب عىل املستخدم بالتايل تسليم الجهاز الذي انتهي عمره التشغييل إىل مراكز البلدية املناسبة واملختصة بعملية الجمع 

املنفصل للنفايات والنفايات الكهربائية والتقنية واإلليكرتونية. بداًل من تويل أمر القيام بذلك بنفسك، ميكن تسليم الجهاز املرغوب يف التخلص منه مجانًا إىل البائع أو املوزع لحظة رشاء جهاز جديد من نفس نوعية الجهاز القديم. كذلك لدى موزعي املنتجات اإللكرتونية الذي ميتلكون مساحة بيع ال تقل عن 400 م2 فإنه من 

ع  املمكن تسليم مجاناً املنتجات اإللكرتونية التي يتم التخلص منها والتي ال تزيد أبعادها عن 25 سم، دون االلتزام بالرشاء. تساهم عمليَّة الجمع املنفصل للنفايات واألجهزة القدمية هذه، من أجل إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلُّص منها بشكل متوافق بيئياً، يف تجنُّب اآلثار السلبية املحتملة عىل البيئة وعىل الصحة كام تشجِّ

عىل توسيع عمليَّة إعادة تدوير املواد التي تتكوَّن منها هذه األجهزة واملنتجات القدمية.
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