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 مقدمه 

های ستگاهدیک سرور با قابلیت باال جهت ضبط برنامه های زنده رادیویی و تلویزیونی و ذخیره آنها در  ضبط شاهدسرور 

های روفایلگیری از پدو صورت خام یا ترنسکد شده، بهرهمی باشد. قابلیت ضبط یک کانال به تحت شبکه ذخیره سازی 

 های این سرور می باشد.از ویژگی ... ضبط ترنسکد مختلف، امکان زمان بندی برای شروع و پایان ضبط یک کانال و

ه امکان پخش شده، ارائ هایبرنامه لیلحتواند به مقاصد مختلف نظیر آرشیو، تتوسط این سرور می های تولید شدهفایل

ریک به نگی عملکرد هقابلیت های سرور و چگو به توضیحدر این راهنما، به کاربران و غیره استفاده شود. زمانی شیفت 

 د.طور کامل پرداخته خواهد ش

 فاهیمم 

 شود. این اصطالحات عبارتند از:در این بخش به توضیح برخی مفاهیم و اصطالحات به کار رفته در راهنما پرداخته می 

 ( شیفت زمانیTime Shift:)  این امکان را می دهد تا برنامه های مورد عالقه خود را قابلیت شیفت زمانی به کاربر

ه بضبط شاهد های تولید شده توسط سرور فایلدر این شرایط،  پس از ضبط آنها، در زمان دلخواه مشاهده نماید.

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شیفت زمانی گونه ای در سامانه

 ( ترنسکدTranscode :)ند تغییر پارامترهای مربوط به صدا و تصویر مانند تغییر کدک، فرمت، نرخ فریم، آیبه فر

 می شود. ... گفتهوضوح و 

 :شود که در آن مقدار هر یک از پارامترهای مربوط به یگفته مبه یک عبارت متنی با فرمتی خاص  پروفایل ترنسکد

لخواه توان پارامتر دباشد و میدارای چند پروفایل پیش فرض می کد مشخص شده است. سرور ضبط شاهدیک ترنس

 نیز به آن اضافه نمود.

 ( کدکCodec:) های مختلفی جهت فشرده سازی روش(Compression ) صدا و تصویر وجود دارد. هر یک از این

هت ج (هاکنندهمانند پخش)جهت فشرده سازی و در مقصد  که در مبدأ ها به عنوان یک کدک شناخته می شوندروش

کدک و فرمت یک فایل متفاوت از یکدیگر  .شود( استفاده میDecompression)خارج کردن از حالت فشرده 

 باشد.می ویدیویییک فرمت برای فایل های  MP4کدک و  یک H264 هستند، به عنوان مثال

 ( فرمتFormat:) یک فرمت فایل شامل اطالعاتی . چند رسانه ای گفته می شود یک فایل و ذخیره به شیوه نگهداری

 در مورد محتواهای چندرسانه ای قرار گرفته در آن می باشد.

 :ه برای ضبط یک کانال انجام می شود. با توجه به شیوه ذخیره سازی به مجموعه تنظیماتی گفته می شود ک برنامه ضبط

 ، می توان برای یک کانال چند برنامه ضبط مختلف ایجاد نمود.در سرور و منابع موجود

  به شیوه ای از ضبط گفته می شود که در آن از لحظه شروع توسط کاربر تا لحظه ای که کاربر ضبط  ضبط شاهد:برنامه

 کند، ضبط بدون وقفه و کامل انجام خواهد شد. عبرنامه را قط

  شود و های زمانی مورد نیاز جهت ضبط توسط کاربر تعریف میدر این نوع ضبط، بازه ضبط زمان بندی شده:برنامه

 دهد. ها عمل ضبط را انجام میسیستم به صورت خودکار فقط در آن بازه



 

 

  :ونه کاهش گدر نتیجه هیچ شود؛میمترهای صدا و تصویر ایجاد نتغییری در پاراگونه هیچ  در این نوع ضبطضبط خام

 1اشد.بکم و منابع ذخیره سازی زیادی مورد نیاز میمنابع پردازشی . در این نوع ضبط، نخواهد دادکیفیتی نیز رخ 

  :از باشد مختلف ر پارامترهایییا سا هافرمت ها،هایی با کدکلیلی نیاز به فایلبه هر ددر مواقعی که ضبط ترنسکد ،

کاهش اعث بضبط ترنسکد استفاده می شود. ضبط ترنسکد با توجه به پروفایل ضبط تعیین شده برای آن می تواند 

الت باشد. میزان حجم فایل نسبت به حشود. در این نوع ضبط نیاز به منابع پردازشی زیاد می کیفیت صدا و تصویر

 2خام نیز بستگی به کیفیت ضبط دارد.

 

 

  

                                                      
 می باشد. TSفرمت فایل های تولید شده در ضبط خام، فرمت  -  1

 .بسته به پروفایل انتخابی متغیر خواهد بودفایل های تولید شده در ضبط ترنسکد  فرمت -  2

 



 

 

 لکردعم .1

گرفته  به کار WELCOME یک سرور مستقل یا زیرمجموعه می تواند به صورت این سرور، با توجه به پیکربندی سرور

ان نیز احراز هویت کاربر به عنوان یک سرور مستقل استفاده شود، اعتبارسنجی وضبط شاهد شود. در صورتی که از سرور 

 .سرور انجام خواهد شد توسط خود

 قابلیت ها .2

 شامل موارد زیر می باشد: ضبط شاهدقابلیت های سرور  ترینمهم نظر از نوع و دامنه کاربری،صرف 

  همزمان صورت به تلویزیونی و رادیویی کانال چند ضبط قابلیت

 شده بندی زمان ضبط برنامه چندین تعریف امکان

 ...( وضبط  کیفیت کدک،) ضبط مختلف پارامترهای تنظیم قابلیت

 ( و یا لوگو بر روی تصویر در هنگام ضبط ترنسکد شدهWatermarkدادن متن )امکان قرار 

 شده برای ضبط کانال های رادیویی و تلویزیونی تعیین پیش صدا و تصویر مختلف از های بهره گیری از پروفایل

 کانال ها جدید صدا و تصویر برای ضبط های پروفایل تعریف امکان

 تصویری و صوتی مختلف های فرمت و ها کدک از پشتیبانی

 (NAS)سازهای تحت شبکه ذخیره به اتصال امکان

 سازی ذخیره فضای هوشمند مدیریت

 زمان در حرکت جهت Catch-up TV با تجمیع قابلیت

 سرور کارآیی از گیری گزارش امکان

  



 

 

 سروربخش های مختلف  .3

پذیر می باشد. در و پس از احراز هویت کاربر امکان WELCOMEعموماً از طریق سرور  ضبط شاهددسترسی به سرور 

سرور و خود پیکربندی شده باشد، احراز هویت و دسترسی کاربر از طریق  Standaloneدر حالت  صورتی که این سرور

کاربر صورت خواهد گرفت. با اضافه کردن سرور به مجموعه سرورهای  "رمز ورود"و  "نام کاربری"پس از وارد کردن 

WELCOME ایشنم زیر در تصویر این سرور، نمایه )آیکن( آن در لیست مربوطه نمایش داده خواهد شد. نمایه مربوط به 

 داده شده است.

 

 

 

 

 

 

  ورودصفحه  .3.1

 Standaloneجهت احراز هویت کاربران و در حالتی که سرور به صورت  ضبط شاهدصفحه ورود کاربر در سرور 

 پیکربندی شده باشد، نمایش داده خواهد شد. با ورود به این صفحه، نمایی مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

A. :لوگوی سرور در این بخش نمایش داده می شود. این بخش با توجه به نیاز مشتری و به عنوان یک  لوگوی سرور

مشخصه انتخابی می تواند نمایش دهنده طرح یا لوگوی شرکت صمیم یا بهره بردار باشد. در صورتی که از این 

ش تنظیمات سرور بهره برده شود، لوگوی انتخاب شده در بخ WELCOMEسرور به عنوان زیرمجموعه سرور 

WELCOME   .در این بخش نمایش داده خواهد شد 

A B C 

E 

D 



 

 

B. :امکان انتخاب بین زبان های انگلیسی و فارسی در محیط کاربری وجود دارد که در  در این قسمت، انتخاب زبان

 حالت پیش فرض بر روی زبان فارسی تنظیم شده است.

C. شده و می توان پس از احراز هویت، وارد محیط کاربری با انتخاب این گزینه صفحه ورود کاربر باز  :ورود کاربر

 سرور شد.

D. :خود را در این بخش وارد کنید. "نام کاربری"، ضبط شاهدجهت ورود به سرور  نام کاربری 

E. :خود را جهت وارد شدن به سرور موزائیک در این فیلد وارد کنید. "رمز عبور" رمز عبور 

 ر، از گزینه                 برای ورود به سیستم استفاده نمایید.پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبو

 صفحه اصلی .3.2

 در زیر آورده شده است.در سرور و عملکرد گزینه های موجود  نمای کلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  :است. در این قسمت، گزینه های انتخاب زبان وجود دارد که عملکرد آنها قبالً عنوان شدهانتخاب زبان 

B.  :ز به منظور خروج  انمایش داده خواهد شد. در این بخش  ، نام کاربریبه سیستم با ورود کاربرتنظیمات کاربر

همچنین در صورت نیاز به تغییر رمز  سرور و ورود با سایر حساب های کاربری از گزینه           استفاده نمایید.

  گزینه            کلیک کنید.( بر روی Adminبرای کاربران غیر از ورود )

C. های موجود جهت هدایت کاربر به بخش مربوطه می باشد.گزینه ن قسمت، شامل ای: صفحاتی منو 

D.  بازگشت بهWelcome : با انتخاب این گزینه، کاربر به صفحه اصلی در سرورWelcome .منتقل خواهد شد 

E. :از سرور  پس از دریافتدر این بخش کانال های رادیویی و تلویزیونی  محیط کاربریWELCOME  با توجه به

رنامه . امکان ایجاد بدسترسی تعیین شده برای کاربر و دامنه کاربری به تفکیک نمایش داده می شوند سطوح

 (.  3.4ضبط برای هر کانال نیز توسط گزینه های موجود در این بخش وجود دارد )مراجعه کنید به بخش 

B C D 

E 

A 



 

 

 تنظیمات ذخیره سازی .3.3

در ذخیره سازی و سازماندهی فایل های تولید شده و همچنین  ضبط شاهددر این بخش به توضیح شیوه عملکرد سرور 

ر امکان شود و کاربپیکربندی سرور انجام میبه هنگام تنظیمات مربوط به آن پرداخته شده است. برخی از این تنظیمات 

 مباحث این بخش در دو دسته کلی قرار می گیرند که در ادامه به تفصیل بیان شده اند. تغییر آنها را ندارد.

 تنظیمات پیکربندی .3.3.1

 اصلی ازیره سمحل ذخیچگونگی انتقال فایلهای تولید شده به ، تعیین مهم به هنگام پیکربندی سرور یکی از این تنظیمات

 است که می تواند به یکی از دو شیوه زیر انجام شود:

افر به عنوان ب ضبط شاهدسازی، یک پوشه محلی در سرور در این شیوه ذخیره سازی به صورت بافر شده:ذخیره .1

در نظر گرفته می شود تا فایل های ضبط موقتًا در این محل ذخیره شده و پس از اتمام ضبط به سرور ذخیره 

این روش به دو علت استفاده می شود. اول اینکه عملیات انتقال به سرور ذخیره سازی با روش  سازی منتقل شوند

های ط با سرور ذخیره سازی به هر دلیلی قطع شده باشد، فایلهنگامی که ارتبا انجام شود و ثانیا "کپی"مطمئن 

ر در شرایط عادی د .شوندمنتقل ذخیره سازی از بافر به سرور  ضبط در بافر ذخیره شده و پس از ارتباط مجدد،

شود. اما در شرایطی که ارتباط با نس قطع شده هر لحظه فقط فایل مربوط به ضبط جاری در بافر نگه داری می

د، تعداد فایلهای نگه داشته شده در بافر بستگی به میزان فضای بافر خواهد داشت. در صورت پر شدن بافر، باش

ی تمامی فایل ها شدن سرور ضبط شاهد Resetتوجه نمایید در صورت فایلهای قدیمی تر پاک خواهند شد. 

 پاک شده و امکان بازگردانی آنها وجود نخواهد داشت. موجود در بافر

و م به طور مستقیهمانطور که از نام این شیوه ذخیره سازی مشخص است، فایل های ضبط  سازی مستقیم: ذخیره .2

. در این حالت، در صورت قطع ارتباط با سرور ذخیره نوشته خواهند شدبدون واسطه بر روی سرور ذخیره سازی 

 سازی هیچ گونه ضبطی انجام نخواهد شد.

های ضبط توسط سرور با شیوه ای که در زیر بندی فایلر، نامگذاری و ساختار پوشهدهی بهتبه منظور مدیریت و سازمان

 متفاوت باشد: گیرد. این شیوه با توجه به تنظیمات پیکربندی سرور می تواندصورت می نمایش داده شده

    

 

ه کنگه داری می شود ای های جداگانه های مربوط به هر روز در پوشههای تولیدی، فایلجهت دسته بندی هرچه بهتر فایل

یا شمسی واند تنوع تاریخ با توجه به تنظیمات پیکربندی می در نظر گرفته شده است. آنضبط  شروع نام هر پوشه تاریخ

 YYMMDDی رادیویی با شیوه ای مشابه و با فرمت کانال ها شمسی،در حالت  .باشد YYYYMMDDبا فرمت  میالدی و

ضبط  هایفایلحاوی  13950619با نام  پوشهبدون در نظر گرفتن صفر قبل از عدد نامگذاری می شوند. به عنوان مثال یک 

های در سطح دوم از ساختار، پوشه ضبط شده رادیویی می باشد. هایفایل حاوی 95619با نام  ایپوشهشده تلویزیونی و 



 

 

های مربوط کند، یک پوشه ایجاد می شود تا فایلمربوط به هر ضبط قرار دارند. در واقع به اسم هر ضبط که کاربر تعیین می

 های ضبط قرار دارند. نام هر فایل، زمان ایجاد آن فایل خواهد بود.به آن ضبط در آن قرار بگیرند. در سطح سوم نیز فایل

های رادیویی به شکل و برای فایل HHMMSS های تلویزیونی به شکلبرای ضبط در حالت شمسی فرمت نامگذاری

HHMM .ها در حالت میالدی نیز نام فایل خواهد بودEpoch .خواهد بود 

 (NASتنظیمات سرورهای ذخیره سازی ) .3.3.2
آنها فراهم شده است. با کلیک بر روی امکان مدیریت سرورهای ذخیره سازی و مشاهده وضعیت در بخش تنظیمات، 

گزینه مربوط به این بخش، نمایی مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد. عملکرد گزینه ها و امکاناتی که در این بخش 

 در دسترس کاربر قرار خواهند گرفت، در ادامه عنوان شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

A. پنجره ای مانند تصویر زیر باز خواهد شد. در این "اضافه کردن"گزینه  با انتخاب: سازیسرور ذخیره  افزودن ،

، سرور " ذخیره"شبکه آن و کلیک بر روی گزینه  URLپنجره، با وارد کردن نام دلخواه برای سرور و آدرس 

ست اربر باشد، الزم امورد نظر به لیست اضافه خواهد شد. در صورتی که سرور نیازمند اعتبارسنجی جهت ورود ک

 در فیلدهای نمایش داده شده وارد گردد. "رمز ورود"و  "نام کاربری"است تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نام و آدرس آنها انجام می شود، امکان افزودن سرورهای  ذخیره سازی بر اساسبا توجه به اینکه مدیریت سرورهای

 ذخیره سازی با نام یکسان وجود ندارد. 

A B 

E D G F C
D 



 

 

B.  :اطالعات مربوط به آدرس سرورهای ذخیره سازی "دریافت لیست"گزینه  با انتخابمشاهده لیست سرورها ،

 موجود و دسترسی به آنها در پنجره باز شده نمایش داده خواهد شد. 

 

 

 

 

ارسال خواهد شد. این اتفاق به دو منظور  WELCOMEبا افزودن هر سرور ذخیره سازی، مشخصات آن به سرور 

 صورت می گیرد:

a.  امکان تعریف یک سرور ذخیره سازی در محل یکسان و با مشخصات یکسان توسط سایر سرورها وجود

 نداشته باشد.

b.  امکان استفاده از لیست سرورهای ذخیره سازی توسط سایر سرورهای مشابه یا مرتبط وجود داشته

 باشد.

و سرورهای دیگر به عنوان زیر مجموعه سرور  ضبط شاهدتمامی موارد فوق در صورتی است که سرور 

WELCOME ،هرگونه تغییر در تعداد و  مشخصات سرورهای   تعریف شده باشند. در چنین شرایطی

بروزرسانی خواهد شد )به عنوان مثال هنگام حذف یک سرور ذخیره  WELCOMEسازی توسط سرور ذخیره

نیز  WELCOMEازی، در صورتی که این سرور در جای دیگری در حال استفاده نباشد، مشخصات آن از سرور س

 حذف خواهد شد(.

C. :با اضافه شدن سرورهای ذخیره سازی به لیست، نام آنها در این بخش نمایش داده خواهد شد. نمایش نام سرور 

D. :آدرس  نمایش آدرس سرورURL ز لیست، نمایش داده خواهد شد.تحت شبکه سرور در این بخش ا 

E. :میزان استفاده از فضای ذخیره سازی مربوط به هر سرور، در این قسمت بر حسب درصد  نمایش حجم مصرفی

 نمایش داده می شود.

F. :کل فضای ذخیره سازی اختصاص یافته مربوط به هر سرور بر حسب گیگابایت، رد این بخش  نمایش حجم سرور

 نمایش داده می شود.

G. این قسمت شامل گزینه هایی برای کنترل سرورهای ذخیره سازی می باشد. عملکرد  ه های کنترلی سرور:گزین

 این گزینه ها در ادامه عنوان شده است:

مربوط به آنها در هنگام ایجاد سازی در لیست ذخیره سروراز این گزینه جهت نمایش یا عدم نمایش نام 

وطه نیست. مرب بودن آن نشانگر قطع ارتباط با سرور ذخیره سازی شود. لذا غیر فعالاستفاده می برنامه ضبط

 سرور ذخیره سازی مربوطه در لیست  ( باشد، نام           که وضعیت آن در حالت غیر فعال ) در صورتی

اقعی که فعالسازی ضبط جدیدی بر روی آن قرار دهد. در موتواند و کاربر نمی نمایش داده نخواهد شد

 تواند، میانجام شود ولی هیچ گونه تغییری در وضعیت آن اتفاق نیفتدکاربر سرور ذخیره سازی توسط 

انجام  و ضبطی بر روی آن قطع شده استبه دالیل دیگری  نشانگر این باشد که ارتباط با سرور ذخیره سازی

 .شودنمی



 

 

در  ازی و بروزرسانی اطالعات آن استفاده می شود.از این گزینه جهت اتصال مجدد به سرور ذخیره س

نمایش  "وجود ندارد امکان دریافت اطالعات"صورتیکه با زدن این دکمه اطالعات به روز نشود یا عبارت 

داده شود، این احتمال وجود دارد که ارتباط با نس قطع شده باشد که در این صورت ضبطی هم انجام نخواهد 

 شد.

ین گزینه، پنجره اطالعات سرور ذخیره سازی باز شده و مشخصات سرور را نمایش خواهد با کلیک بر روی ا

 داد. اطالعات موجود در این پنجره قابل تغییر نمی باشند.

سازی با کلیک بر روی این گزینه و تأیید پیغام نمایش داده شده، سرور مورد نظر از لیست سرورهای ذخیره

 در حال انجام باشد، ابتدا باید آن را متوقف نمود. نسطی بر روی این حذف خواهد شد. در صورتی که ضب

 

 

  



 

 

 ضبط مدیریت .3.4

فرض این بخش به طور پیش کلیک کنید.سربرگ مربوط به آن بر روی  "ضبط محتوای زندهمدیریت "جهت ورود به بخش 

ضبط  نامهبرقابلیت هایی در خصوص ایجاد یک با ورود به این بخش،  به عنوان صفحه اصلی سرور نیز نمایش داده می شود.

 با مشخصات دلخواه و زمان بندی برای آن در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت که در ادامه به تفصیل بیان شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. وجود دارد. با در این قسمت، امکان جستجوی بین کانال های قابل مشاهده بر اساس نام آنها : کانال جستجوی

وارد کردن تمام یا بخشی از نام کانال های رادیویی یا تلویزیونی در فیلد جستجوی مربوط به آنها، نمایش لیست 

 ها بر اساس جستجوی انجام شده صورت خواهد گرفت.کانال

B.  :داده  مت نمایشکانال های قابل مشاهده با توجه به نوع آنها )رادیویی یا تلویزیونی( در این قسلیست کانال ها

ه، از و کانال های اختصاص یافت تنظیمات پیکربندی سرور ضبط شاهدمی شوند. لیست این کانال ها با توجه به 

 دریافت شده و در این قسمت نمایش داده خواهد شد. WELCOMEطریق سرور 

C.  :ف ه ضبط متفاوت تعریبرای هریک از کانال های رادیویی یا تلویزیونی می توان یک یا چند برنامبرنامه ضبط

با قرارگیری نشانگر موس بر روی هریک از برنامه های ضبط در حال انجام، جزئیات آن از قبیل نام، نوع،  نمود.

برای خاتمه دادن به روند ذخیره سازی هریک از مسیر، پروفایل و کیفیت ذخیره سازی نمایش داده خواهد شد. 

موجود در قسمت روبروی آنها، پیغام نمایش داده شده را تأیید     برنامه ها پس از کلیک بر روی گزینه      

 نمایید.

D.  :نمایش داده قرمزکانال های رادیویی یا تلویزیونی در حال ضبط در لیست، با رنگ نمایش وضعیت کانال ها 

نهان پ برای مشاهده یا شوند. این بدان معنی است که حداقل یک برنامه ضبط برای کانال تعریف شده است.می

 در کنار عنوان آن کلیک کنید.         نمودن جزئیات یک کانال در لیست بر روی نشانگر
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 )ضبط شاهد( ایجاد برنامه ضبط .3.4.1
 برای ایجاد یک برنامه ضبط با تنظیمات دلخواه، مراحل زیر را دنبال کنید:

 در کنار عنوان کانال مورد نظر کلیک کنید تا جزئیات آن نمایش داده شود. در قسمت باز شده،         بر روی گزینه

 در قسمت روبروی کانال، پنجره تنظیمات ضبط نمایش داده خواهد شد.   با کلیک بر روی آیکن        

 

 

 

 

 

 

 

  .این  درنمای کلی و گزینه های موجود در پنجره باز شده، تنظیمات مربوطه را با توجه به عملکرد آنها انجام دهید

 در زیر آمده است.پنجره 
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A. زمان بندی ضبط باز خواهد شد )مراجعه کنید به ن گزینه، پنجره تنظیمات مربوط به با کلیک بر روی ای

 (. 3.4.2بخش

B. قرار دادن  به با کلیک بر روی این گزینه، پنجره تنظیمات مربوطWatermark  بر روی تصویر نمایش داده

 (. 3.4.3)مراجعه کنید به بخش خواهد شد 

C.  یی مانند هاکاراکترزبان فارسی یا نام برنامه ضبط را به زبان انگلیسی در این فیلد وارد نمایید. این فیلد از

در صورت نیاز از ترکیب حروف بزرگ و کوچک برای  پشتیبانی نمی کند.  < > ، #،  @،  $فاصله، * ، % ، 

که بر  توجه داشته باشید ( از یکدیگر جدا نمایید._ نام برنامه ضبط استفاده نموده و یا عبارات را با زیرخط ) 

سازی های ذخیرهتوان چند ضبط با نام یکسان داشت. اما بر روی محلسازی، نمیروی یک محل ذخیره

 های یکسان داشت.ایی با نامتوان ضبطهمختلف می

D. .با انتخاب حالت ضبط ترنسکد،  در این قسمت، یکی از دو نوع ضبط خام یا ترنسکد را انتخاب نمایید

  پارامترهای پروفایل و کیفیت ضبط نمایان خواهد شد.

E.  ول ط"مقدار این پارامتر باید از پارامتر مقدار طول بافر را بر حسب ثانیه مشخص نمایید.  این فیلد،در

 بیشتر و بر آن بخش پذیر باشد. "قطعات

F.  ،ورت به عنوان مثال در ص باشد.بر حسب ثانیه می های تولید شدهفایل مشخص کننده مدت زماناین پارامتر

 طول نیم ساعتهایی با در فایل برای این پارامتر، فایل های مربوط به ضبط برنامه 1111وارد نمودن مقدار 

اگر طول ضبطها  شود.فایل تولید می 41 شبانه روز ساعت 24 طول در خواهد شد؛ به این معنی کهنگه داری 

قرار دهید. زمان شروع چانکها به صورت رند خواهد بود.  دقیقه ای 61و  31، 15، 11، 5را یکی از مقادیر 

هر ساعت خواهد  45و  31، 15، 11های در دقیقهای باشند، زمان شروع چانکها، دقیقه 15برای مثال، اگر 

ه اولین فایل تولید شد ممکن است طول ،برای اینکه فایلهای در دقایق منظمی ایجاد شوند دراین حالت بود.

 مشخص و با طول های؛ اما فایل های بعدی در زماناز سایر فایلها کمتر باشد با توجه به لحظه شروع ضبط،

 یکسان ایجاد خواهند شد.

G.  با مشخص کردن مدت نگه داری فایل های تولید شده را مشخص می نماید.  روزهایاین پارامتر مدت

توسط به طور خودکار  ن قسمت، فایل های قدیمی تر از این مدت زمانبر حسب روز در ای هانگهداری فایل

 خواهند شد.حذف سرور 

H. ضبط را از لیست های ذخیره سازی فایلمحل می توان            در این قسمت و با کلیک بر روی نشانگر

، قابل مدیریت می باشد "ذخیره سازی تنظیمات"در بخش موجود انتخاب نمود. منابع موجود در این لیست 

 (.3.3.2)مراجعه کنید به بخش 

I.  در این قسمت و با کلیک بر روی نشانگر          می توان پروفایل ضبط را در حالت ضبط ترنسکد از لیست

قابل مدیریت می باشد  "پروفایل ها"موجود انتخاب نمود. پروفایل های موجود در این لیست در بخش 

 (.3.5)مراجعه کنید به بخش 

J. از پروفایل های ضبط موجود، کیفیت ضبط را می توان توسط این  در حالت ضبط ترنسکد و انتخاب یکی

 قسمت و با کلیک بر روی نشانگر          از لیست موجود انتخاب نمود.



 

 

K. ل های دریافتی از طریق ورودی تلویزیون می توان حالت بهینه سازی ضبط را برای کانا توسط این گزینه

 1( فعال یا غیر فعال نمود.T-DVBدیجیتال )

L.  عملیات ضبط با تنظیمات انجام شده آغاز خواهد شد. در صورتی که "ذخیره"با کلیک بر روی گزینه ،

نجام خواهد ا ضبط شاهدگونه تنظیماتی برای بخش زمان بندی ضبط در نظر گرفته نشده باشد، عملیات هیچ

 شد.

 

 

 

  

                                                      
با توجه به اینکه بهینه سازی ضبط کانال های تلویزیون دیجیتال به صورت داخلی و به طور خودکار توسط سرور شیفت زمانی انجام خواهد   - 1

 مات مربوط به آن در محیط کاربری وجود ندارد.این قابلیت در نسخه جاری حذف شده و تنظیشد، 



 

 

 *زمان بندی ضبط .3.4.2
 و باز شدن پنجره زمان بندی ضبط، نمایی مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد.ا کلیک بر روی گزینه          ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "نکرداضافه "، بر روی گزینه و دفعات تکرار آن در این پنجره پس از وارد نمودن تاریخ و ساعت شروع و پایان ضبط

بندی ثبت شده به لیست موجود در قسمت پایین پنجره اضافه گردد. برای وارد نمودن تاریخ، همچنین کلیک نموده تا زمان

با کلیک بر روی این گزینه، می توان تاریخ مورد نظر را موجود در کنار فیلد تاریخ استفاده نمود. ه            می توان از گزین

استفاده  زینه           در قسمت روبروی آناز لیست موجود، از گ بندیبرای حذف یک زمان نمود. از تقویم باز شده انتخاب

 بازگشت به پنجره قبل )پنجره برنامه ضبط( بر روی گزینه           کلیک کنید.ثبت تنظیمات و جهت نمایید. 

 

 م داشته باشند. در صورت وقوع این مسئله، کاربر با پیغا بندی های اضافه شده به لیست نباید از لحاظ زمانی با یکدیگر تداخلزمان

 خطا مواجه خواهد شد.

 

 

  

                                                      
به طور کامل پشتیبانی نمی شود. مطالب این بخش صرفاً جهت اطالع رسانی در خصوص این قابلیت  در حال حاضر در این نسخه از این قابلیت   *

 از سرور شیفت زمانی عنوان شده اند.



 

 

 Watermark تنظیمات .3.4.3
 با کلیک بر روی گزینه          نمایی مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در را در حالت فعال قرار دهید.  "نوشتن متن روی تصویر"، گزینه Watermarkدر این پنجره جهت فعال سازی حالت 

 سایر پارامترها مانند نام کانال،در فیلد موجود وارد نمایید.  به زبان انگلیسیاین حالت می توانید متن مورد نظر خود را 

د. توسط پارامتر اندازه فونت می توان سایز متن نمایش داده شده می توان فعال نموتاریخ و ساعت را نیز در صورت لزوم 

ی تصویر را تغییر داد. جهت تغییر موقعیت نمایش متن در صفحه نیز از نمایشگر موجود در قسمت پایین و سمت چپ رو

 جهت اعمال تعیین نمایید.              حه با کلیک بر روی یکی از کادرهایپنجره، موقعیت دلخواه نمایش متن را در صف

 کلیک کنید. ط( بر روی گزینه           تنظیمات و بازگشت به پنجره قبل )پنجره برنامه ضب

 

  یکی از قابلیت های سرور، امکان قراردادن یک لوگوی پیش فرض در ضبط های ترنسکد شده می باشد که این قابلیت از طریق

ار خودکانجام تنظیمات در پیکربندی سرور فعال خواهد شد. در این شرایط، لوگوی مورد نظر پس از قرارگیری در سرور به طور 

الزم به ذکر است در صورت فعال سازی این قابلیت، امکان قرار دادن متن بر  بر روی تمام ضبط های ترنسکد قرار خواهد گرفت.

 روی تصویر غیر فعال خواهد شد. 

 

 



 

 

 هاپروفایل  .3.5

ش، بخ با ورود به این کلیک کنید.در منوی صفحات سربرگ مربوط به آن بر روی  "پروفایل ها"جهت ورود به بخش 

فرض  ، تنظیم پروفایل پیشاضافه کردن پروفایل جدید در این بخش امکان نمایی مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد.

 خواهد شد. وجودضبط کانال های رادیویی و تلویزیونی مشاهده لیست پروفایل های مورد استفاده در  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  :توان بر روی این گزینه و وارد کردن مشخصات فنّی پروفایل در پنجره باز شده، میبا کلیک اضافه کردن پروفایل

 یک پروفایل جدید برای کانال های رادیویی یا تلویزیونی ایجاد نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش ایلبا اضافه شدن پروفایل، نام آن در لیست پروف( ها در بخش افزودن کانالI.3.4.1 .قابل مشاهده و انتخاب خواهد بود ) 

A 

C 
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  ز ادر صورت عدم آشنایی با این مسئله، شود توصیه میخاص در این زمینه دارد که اضافه کردن پروفایل جدید، نیاز به دانش

 آنها استفاده نمایید. م و کاربردبا توجه به نا پروفایل های موجود در لیست

 

B.  :نمایش عنوان یک پروفایل در لیست با رنگ قرمز به این معنی است که پروفایل نشانگر پروفایل پیش فرض

 فرض در هنگام ضبط کانال های رادیویی و تلویزیونی در نظر گرفته خواهد شد.مورد نظر به عنوان پروفایل پیش

C.  ها شامل موارد زیر می باشد:این گزینه های کنترلی: گزینه 

با کلیک بر روی این گزینه در روبروی هریک از پروفایل های موجود در لیست، می توان آن را به پروفایل 

  پیش فرض تبدیل نمود.

 کلیک بر روی این بااین گزینه تنها برای پروفایل های اضافه شده توسط کاربر نمایش داده خواهد شد. 

گزینه، پنجره اطالعات و مشخصات فنی پروفایل جهت مشاهده و یا ویرایش آن باز خواهد شد. پس از انجام 

 را کلیک نمایید. "ذخیره"تغییرات در این پنجره، جهت اعمال آنها گزینه 

 کلیک بر روی این بااین گزینه تنها برای پروفایل های اضافه شده توسط کاربر نمایش داده خواهد شد. 

 گزینه و تأیید پیغام نمایش داده شده، پروفایل مورد نظر از لیست حذف خواهد شد.

 

  



 

 

 گزارش کارآیی .3.6

و همچنین میزان استفاده از ترافیک  افزاری سرور و میزان بهره وری آن، عملکرد سخت "گزارش کارآیی"ر صفحه د

 آمده است. این صفحه در تصویر . نمای کلیشبکه، به صورت نمودار نمایش داده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ثانیه به روز خواهد شد. 5هر  "گزارش کارآیی"اطالعات صفحه 

  با توجه به تعداد هسته های پردازشی در نظر گرفته شده برای سرور نمایش  "گزارش کارآیی"میزان مصرف پردازنده در صفحه

 داده می شود.

  



 

 

 درباره ما .3.7

افزار رمنو حوزه فعالیت شرکت و همچنین نسخه شرکت تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم در این صفحه، اطالعاتی در مورد 

 ارائه شده است. مدیریت پخش زنده اینترنتیسرور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 پیغام ها .4

با توجه به شرایط و شیوه کاربری سرور، امکان مواجهه کاربر با پیغام ها و خطاهای متفاوتی وجود خواهد داشت. یکی از 

قابلیت های بسیار مهمی که در این سرور و سایر سرورهای مرتبط گنجانده شده است، قابلیت نمایش خطاها و پیغام های 

ر اساس همین امر، کاربر در صورت مواجهه با پیغام خطا می تواند ضروری با کد مخصوص آن توسط سرور می باشد. ب

توان با اعالم کد خطای نمایش داده شده به نسبت به رفع آن اقدام نماید. در صورت نیاز به راهنمایی جهت رفع خطا می

ها و در صورت نیاز ، عالوه بر اطالع از مشکل به وجود آمده و علت آن، از راهنمایی شرکت صمیم IPTVواحد پشتیبانی 

 اقدامات الزم در خصوص رفع مشکل مورد نظر بهره مند گردد.


