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 IP Speaker یمو تنظ یکربندیپراهنمای  –مستندات راهبری و تنظیم  عنوان سند:

  شماره سند:

 02 ویرایش سند:

 سطح یک ی:بندطبقه

 23 تعداد صفحات:

 پارس سیستم دلتا شرکت  کننده:یهته

  4جالل آل احمد خبایان هفتم بن بست هفتم پالک باالتر از  ،یکارگر شمال ابانیتهران: خ نشانی:

 1439666643 صندوق پستی:

 02157921000 تلفن:

 02188002889 دورنگار:

 sr@psdelta.com پست الکترونیکی:

 www.psdelta.com آدرس اینترنتی:



 

 اخـطار

افزار بر اساس قانون حق مالکیت و کپی ، تصاویر و نرمشدهارائهو توضیحات  هاعکساین مستند به همراه کلیه 

داخلی کشور قرار دارد و کلیه حقوق آن محفوظ است.هیچ بخشی از این مستند قابل بازتولید، بازنشر، کپی، ترجمه 

و انتقال توسط فرد یا سازمان، اداره و یا شرکتی به هر منظور و مقصودی نیست و تنها توسط رضایت کتبی شرکت 

 مقدور است. س سیستم دلتا پار

 توجـه

است و  شدهثبت  پارس سیستم دلتا برای شرکت  انحصاراً« پارس سیستم دلتا »و همچنین « دلتا»نام تجاری 

 نماید.به بازار عرضه می« دلتا» باناماین شرکت محصوالت خود را 

 یتئولـلب مسـس

پارس گونه تعهدی برای شننرکت یچهنیسننت و  اطالعات موجود در این سننند منوب به تیییر با اطالعات قبلی

را با مراجعه به سنننایت  دلتا  توانند اطالعات خود درباره محصنننوالت. هرچند کاربران میندارد سنننیسنننتم دلتا 

http://www.psdelta.com دلتا  گردد. شنننرکتمی روزبهمداوم سنننایت این شنننرکت  صنننورتبهنمایند چراکه  روزبه 

ستقیم، یچهبه سارت م سئول خ صول غعنوان م ستفاده از مح شی از ا ستقیم، خاص، تبعی نا و همچنین  نبودهیرم

ست از آن  شخاص ثالث که ممکن ا سئول نقض حقوق ا ست.  گونهاینم شود نی ستفاده  ضمنی از  هرگونها ضمانت 

 شود.فروش و یا پوشش اهداف خاص نیز تکذیب می

  

http://www.psdelta.com/
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 21 ............................................................................................................................................... راتییتغ ثبت 8
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 تعاریف 1

که می تواند صدا را در بستر شبکه  LANاسپیکری است دارای پورت  :اسپیکر تحت شبکه 

 دریافت و پخش نماید. 
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 سریع اندازیراه 2

ر این که د است  IP Speakerمحصول برداری از اندازی اولیه نخستین گام در بهرهتنظیمات و راه

یمات نظشبکه، تمدیریت دستگاه و شناسایی آن در  .شودمی پرداختهمشروح به آن  طوربهفصل 

 نکهسطوح دسترسی و مدیریت کاربران و تنظیمات اولیه سیستم در این فصل آمده است. ضمن آ

 فیمعرپذیرد که به سامانه ای معینی صورت میهارچوبو قالب عملکرد سیستم مطابق با چ نوع

 .ه شده استپرداخت اولیهاندازی و راهنحوه انجام تنظیمات  ادامه بهدر  که گرددو اجرایی می شده

 Network Appliance عنوان به Deviceتنظیمات مرتبط با  

 اتصال به دستگاه 

 صفحه وبارتباط از طریق  

یا  PoEشبکه را به سوئیچ  ، ابتدا کابلپورت شبکهاز طریق  IP Speakerجهت برقراری ارتباب با 

 را پشتیبانی نماید متصل نمائید. 3aaکه استاندارد  PoEآداپتور 

 قسمت آدرس بار در را زیر آدرس ،PCسوئیچ به   LAN طریق پورت از شبکه کابل اتصال از پس

گرهای با کلیه مرور پارس سیستم دلتا  بلندگوهایکنید. صفحه مدیریت تحت وب  مرورگر، وارد

 رایج سازگاری دارد.

14.180192.168.http:// 
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 وب قیطر از ستمیس با ارتباب:  1شکل 

Home 

 
 Home صفحه:  2شکل 
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و  Username. است انجام قابل نظر مورد ، تنظیمات Passwordو Username نمودن وارد از پس

Password  است: شده تعریفدر سیستم  فرضپیش طوربهزیر 

Username: delta      Password: delta 

 IP Addressتنظیمات  

 شده است.طراحی ستمیشبکه س یعموم ماتیمنظور انجام تنظ به Maintenanceمنوی 

 Maintenance صفحه:  3شکل 

 

 

 .شودمی انجامالزم  تنظیماتشده و  Maintenance یمنو ریوارد ز سمت چپ یاصل یاز منو . 1

 از منوی کشویی می توانید دو گزینه را انتخاب نمائید.  . 2

LAN  و یاVLAN 

Maintenance/LAN 
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می توانید به شیوه ی معمول در تنظیمات و به روش زیر  LANمربوب به  یماتبخش تنظ یندر ا

 عمل نمائید: 

 LANتنظیمات :  4شکل 

 

 DHCP : با انتخاب این گزینه گزینه های دیگر غیر فعال می شود و شما می توانید تنظیمات مربوب

دریافت نمائید. با توجه به اینکه برای تنظیم سریع اسپیکر  DHCPرا به صورت خودکار از سرور  IPبه 

 انجام دهید.  Staticآن رجوع کنید بهتر است تنظیمات را به صورت  IPها می بایست به 

 STATIC ورود :IP Address یبرا LAN1  شده استمقدور. 
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 Network Interface : دیگری مثل تجهیزات با توجه به اینکه این فریم ور جهت استفاده در تجهیزات

IoT  گزینه های متعددی وجود دارد ،تولید شده در شرکت دلتا نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 

 می بایست انتخاب گردد.  eth0در اسپیکر های تحت شبکه گزینه 

 Interfaceتنظیمات :  5شکل 

 

 

 IP Addressصیتخص گزینه نی: با استفاده از ا IP Address  بهLAN استپذیر امکان. 

 Netmaskصیمنو تخص نی: با استفاده از ا Subnet Mask  بهLAN استپذیر امکان. 

 Gatewayهمان  قتیشبکه که در حق ویگیت فی: تعرDefault Gateway .است 

 Primary DNSفی: تعر DNS  اصلی 

 Secondary DNS : تعریفDNS ثانویه 
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 خیزمان و تار 3
 اعمال می گردد.  SIP Serverتاریخ و زمان دستگاه به صورت خودکار از روی 

 

 

 Status  صفحه:  6شکل 
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 ستمیس یو لوگونام  ،بنر میتنظ 4
ه است با نام بنر ، نام و لوگوی سیستم بر اساس قوانین مالکیت دستگاه که به ثبت سازمان ثبت عالم تجاری رسید

م و نشان تجاری تنظیم و نمایش داده می شود . افراد و شرکت های همکار که عالقه مند هستند تا از نا Deltaتجاری 

یستم دلتا سخودشان جهت عرضه در بازار استفاده نمایند می توانند با رضایت کتبی شرکت تولیدی و صنعتی پارس 

 وند. از این امر بهره مند ش ODMو یا  OEMو بر اساس توافق معمول تولید 
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 ستمیت سیش وضعینما 5

 

 

 Status  صفحه:  6شکل 

 

 Statusجزئیات صفحه :  7 شکل

 شرح هاگزینه ردیف

1 Product Model مدل دستگاه خریداری شده را نمایش می دهد 

2 Product Version  سریال نامبر دستگاه را نمایش می دهد 

3 Server IP آدرس آی پی سرور را نمایش می دهد 

4 System Time  تایم زون دستگاه را بر اساس اطالعات دریافتی از سرور نمایش می دهد.تاریخ ، زمان و 

5 Communication 
Mode  نحوه انتخاب تنظیماتIP .را نمایش می دهد 

6 Mac Address  نمایش مک آدرس دستگاه 
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 یک داخلیتماس با  6

یک از  در صورتی که اسپیکر شما در مرکز تلفن رجیستر باشد می توانید از طریق این صفحه هر

 داخلی های روی مرکز تلفن را شماره گیری نمائید. 

 بیشتر برای تست عملکرد دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد. 

 Register صفحه:  8شکل 
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 ستر کردن دستگاه در سرور یرج 7
 IPبرای رجیستر کردن دستگاه در سرور می توانید از دو شیوه ی معمول یعنی استفاده از 

Address  و یاProxy  . استفاده نمائید. هر دو گزینه در این دستگاه تعبیه شده است 

 

 
 Register صفحه:  1شکل 
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 راتییثبت تغ 8
در  Update Statusجهت ثبت تیییرات انجام شده در بخش رجیستر و شبکه می بایست از گزینه 

ظر اعمال نمنو استفاده نمائید. با زدن این کلید چند ثانیه طول خواهد کشید تا تیییرات مورد 

 گردد. 

 

 

 Update Status صفحه:  10شکل 
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 تغییر کلمه عبور  9
را انتخاب نمائید. در این صفحه  Update Passwordجهت تیییر کلمه عبور در منو می توانید 

 کلمه ی عبور قبلی و کلمه ی عبور جدید و تائید آن وارد خواهد شد. 

 

 تیییر کلمه عبور صفحه:  11شکل 
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 تنظیم صدا و تست پخش صدا 10
تفاده ن خروجی صدا نیست و با اسدر اسپیکر های تحت شبکه نیازی به تیییر سخت افزاری میزا

ر اسپیکر داز منوی دستگاه می توانید عالوه بر تنظیم صدا از صحت عملکرد بوفر های تعبیه شده 

 نیز اطمینان حاص نمائید. 

 

 

 Volume صفحه:  12شکل 

 

 

 


