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 قوق الطبع والنشرمعلومات ح

 . كافة الحقوق محفوظة.Lumens Digital Optics Incالتابعة لشركة  ©حقوق الطبع والنشر 
 

 .Lumens Digital Optics Incعالمة تجارية مسجلة حالًيا من ِقبل  Lumensتعد 

 

 Lumens Digitalبذلك من ِقبل شركة  من غير المسموح به نسخ أو إعادة إنتاج أو نقل هذا الملف إذا لم يتم توفير الرخصة للقيام

Optics Inc.ما لم يكن نسخ هذا الملف من أجل غرض عمل نسخة احتياطية بعد شراء هذا المنتج . 

 

 .قسب  م   رضة للتغيير دون إشعار  من أجل االستمرار في تحسين المنتج، فإن المعلومات الواردة في هذا الملف ع  

 

المنتج بالكامل، قد يرجع هذا المنتج إلى أسماء المنتجات أو الشركات األخرى بدون نية تعدٍّ أو  ولتوضيح أو وصف كيفية استخدام هذا

 انتهاك لحقوق اآلخرين.

 

أية مسؤولية عن أي حذف أو أخطاء تكنولوجية  .Lumens Digital Optics Incإخالء المسؤولية بالنسبة للضمانات: ال تتحمل شركة 

 أي تلف عارض أو متعلق ينتج عن توفير هذا الملف، أو استخدام أو تشغيل هذا المنتج.أو تحريرية محتملة، وال عن 

 

 



 3 

 تعليمات السالمة 1 الفصل

 :المنتج اتبع دائًما تعليمات السالمة هذه عند استخدام

 التشغيل 1

 .عن الماء أو مصدر الحرارة اوصى بها، بعيدً رجى استخدام المنتج في بيئة التشغيل الم  ي   1.1

 .أو حامل أو طاولة غير مستقرة حامل متحركوضع مائل أو ال تضع المنتج في  1.1

 حدوث ل قابس الطاقة الخاص بالمنتج في قابس متعدد لمنعدخِ ال ت  ورجى تنظيف الغبار الموجود على قابس الطاقة قبل االستخدام. ي   1.1

 .أو نشوب حريق شرار

 .هوية وتمنع ارتفاع درجة حرارة المنتجال تسد الفتحات والفتحات الموجودة في علبة هذا المنتج. أنها توفر الت 1.1

م بإحالة جميع أعمال الصيانة إلى موظفي عرضك ذلك لجهد كهربائي خطير ومخاطر أخرى. ق  زيلها، وإال فقد ي  ال تفتح األغطية أو ت   1.1

 .الخدمة المرخصين

 المواقفمال الخدمة والصيانة عند حدوث من منفذ الحائط الخارجي وارجع إلى عاملي الخدمة المرخص لهم للقيام بأع المنتجم بفصل ق   1.1

 التالية:

 كانت أسالك الطاقة تالفة أو مهترئة. في حال 

 .في حالة سكب السائل في المنتج، أو تعرض المنتج للمطر أو المياه 

 تخزين 1

 .ال تضع المنتج في مكان يمكن أن يتعثر في الكبل به حيث قد يتسبب ذلك في بلي أو تلف سلك التوصيل أو المقبس 1.1

 .ل المنتج عن مصدر الطاقة أثناء العواصف الرعدية أو إذا لم يكن سيتم استخدامه لفترة طويلةافصِ  1.1

 .ال تضع المنتج أو الملحقات فوق معدات االهتزاز أو أجسام ساخنة 1.1

 

 التنظيف 1

 .متطايرة للتنظيفال تستخدم الكحول أو المذيبات الول جميع الكابالت قبل التنظيف وامسح السطح بقطعة قماش جافة. افصِ  1.1

 

 دة ببطاريات(البطاريات )للمنتجات أو الملحقات المزو   1

 .رجى استخدام بطاريات مماثلة أو من نفس النوع فقطعند استبدال البطاريات، ي   1.1

و ص من البطاريات أرجى االلتزام بالتعليمات ذات الصلة في بلدك أو منطقتك للتخل  عند التخلص من البطاريات أو المنتجات، ي   1.1

 .المنتجات

 

  تحذير لجنة االتصاالت الفيدراليةFCC 

هذه القيود لتقديم من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية. ويتم تصميم  11 تبًعا للجزءتم اختبار هذا الجهاز وتبين مطابقته لقيود جهاز رقمي من الفئة أ، 

 تجارية. ضد التداخل الضار عندما يتم تشغيل الجهاز في بيئة الحماية المقبولة

 

 :مالحظة

 .م في تشغيل الجهازستخدِ بل الطرف المسؤول عن االمتثال إلى إبطال سلطة الم  قد تؤدي التغييرات أو التعديالت التي لم تتم الموافقة عليها صراحًة من قِ 

 

  تحذيرIC 

في معيار المعدات التي تسبب تداخالً بعنوان "الجهاز أ النبعاثات ضوضاء الراديو من الجهاز الرقمي كما ورد الجهاز الرقمي ال يتجاوز حدود الفئة 

 للصناعة في كندا. ICES-003الرقمي،" 

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils 

numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: “Appareils Numeriques,” 

NMB-003 edictee par l’Industrie. 

 

  تحذيرEN55032 CE 

 قد يؤدي تشغيل هذه الم عدة في بيئة سكنية إلى حدوث التداخل الالسلكي.



 4 

 محتويات الحزمة 2 الفصل

 

LC200  كبل الطاقة  محول الطاقة 

 
 

  

 

 

 

قد يختلف المظهر الخارجي حسب 

 البلد/المنطقة

عدد( موصل  1)  ت السريع للجهازدليل التثبي
RS-232/RS-485 

 عدد( لوحة معدنية للتركيب 1) 

 

 

 

 

 

 برغي مسطح الرأسعدد(  1)
 M3x6مقاس 

    

 

    

 دليل التثبيت السريع للجهاز
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 نظرة عامة على المنتج 3 الفصل

 اللوحة االمامية 3.1
 

 

 
 اللوحة الخلفية 3.2

 

 

 صاف الوظيفةأو االسم .رقم

 بدء / إيقاف التسجيل التسجيل 1

 ط صورة واحدةاالتق لقطة 2

3 STREAM  الصور ميزة بثتشغيل / إيقاف 

 عرض شاشة قناة واحدة قناة واحدة 4

5 PIP " عرض صورة داخل صورةالتبديل إلى الوضع (PIP)" 

6 PBP  التبديل إلى الوضعPBP 

 "قنواتللثالثي العرض ل"ا الوضع التبديل إلى قناة ثالثة 7

 تخصيص عرض التخطيط تخصيص 8

 للتخزين الثابتللقرص  USB واجهة USB 3.0منفذ  9

 ل بين مصادر اإلشارةبدِ ي   تبديل القناة 10

 1القناة  / 2 القناة / 1 القناة بالتبديل بسرعة إلى مصادر إشارة ق م 1  ~ 1القناة  11

 خط/ مدخل  ميكروفوندخل مدخل صوت م (1دخل الخط )القناة  12

  HDMIإدخال مصدر إشارة (1)القناة  HDMIدخل  13

 يسمح بإخراج صوت الخط لنقل مكبر الصوت خرج الخط 14

 والتخطيط البثشاشة التسجيل أو اعرض إخراج الشاشة الرئيسية،  HDMI 2برنامج  15

16 HDMI 1 لمات الجهاز وإدارة الصورقائمة ضبط معاعرض إخراج واجهة العملية؛  متعدد العرض 

  USB ق م بتوصيل قائمة تشغيل جهاز الماوس/لوحة مفاتيح USB 2.0منفذ  17

  RS-232 / RS-485 الجهاز من خاللفي م تحك  ق م بال RS-232/RS-485منفذ  18

 LANـ التوصيل ب اإليثرنت 19

 فولت 11موصل طاقة تيار مستمر بجهد  فولت 11تيار مستمر بجهد  20

 تشغيل / إيقاف تشغيل طاقة الجهاز الطاقة 21

1 2 3 4 5 

10 11 

6 7 8 

9 

14 15 13 

12 

16 18 19 21 20 17 
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  RS-232/RS-485وصف مسمار اإلدخال/اإلخراج 3.3

 RS-232 
 الوظيفة رقم الدبوس

1 TX+ 

2 RX- 

3 GND 

 RS-485 
 الوظيفة رقم الدبوس

4 T/R+ 

5 T/R- 

6 GND 

 

 6 5 4 

3 2 1 
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 تعليمات التثبيت 4 الفصل

 مخطط توصيل المنتج 4.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المكبر الميكروفون

وندخل صوتي لجهاز الخط / الميكروف  

 عرض
 )البرنامج(

 عرض
)العرض المتعدد(   جهاز التوجيه 

 HDMI LANخرج 
 مزود الطاقة

 كبل الطاقة

  HDMIمدخالت مصدر

 رقمي عرض مقدِ م  

 كمبيوتر

 كاميرا آي بي

 مخرج الصوت

 مكبر صوت

 لوحة مفاتيح خارجية / ماوس
 معدات التحكم في البيئة

 / RS-232تحكموحدة  USB تحكم
RS-485  

 كاميرا صندوقية
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 الوظيفة فوص 5 الفصل

 قائمة التشغيل في الوقت الحقيقي 5.1

 بلوحة العرض إلظهار قائمة التشغيل في الوقت الحقيقي HDMI 1 MultiView م بتوصيل مخرجق  

 واستخدم لوحة المفاتيح / الماوس لتحديد إعدادات القائمة USB م بتوصيل لوحة المفاتيح / الماوس عبر منفذق  

 

 وصاف الوظيفةأ االسم أيقونة رقم.

1 
 

 البثإعداد ضغط التسجيل / وم بإجراء إعداد شبكة النظام، ق   ضبط القياسات

2 
 

 إدارة البث
اختيار مصدر إشارة اإلدخال، وإدارة الصوت، والتحكم في التسجيل / البث، واختيار إصدار 

 اإلخراج، والتحكم في كاميرا فيديو الشبكة

3 
 

 إدارة الملفات
حتوى ملف الفيديو، بما في ذلك الوظائف التالية: تحميل وتنزيل وحذف وإعادة م بإدارة مق  

 تشغيل ملفات الفيديو

4 
 

  LC200ض إصدار البرنامج الثابت الحالي ومعلومات اإلنتاج ذات الصلة لـاعرِ  حول

5 
غير 

 متوفر

الخاص  IP عنوان
 جهازبال

 اعّين حاليً از الم  للجه IP ، سيتم عرض عنوانبجهاز التوجيه التوصيلعند 

 

1 

5 

4 3 2 
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 ضبط القياسات 5.2

فقط عناصر  HDMI MultiView م هذا القسم أوصاًفا للواجهة المستندة إلى الويب للتحكم في عناصر العرض. يوفرقدِ ي  

[System Settings[و ]Video Settings]. 

 إعدادات النظام 5.2.1

 إعدادات النظام 5.2.1.1

 .هنا من ، وغيرهانوالوقت المبدئيي، والتاريخ زيمكنك إعداد المعلومات األساسية للجها

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 تعريف الجهاز 1
  LC200 اسم الجهاز ووصف الجهاز لـ تقوم بتعريف

 يقبل اسم العرض األحرف واألرقام اإلنجليزية فقط※

 التاريخ والوقت 2

لوقت مع خدمة بروتوكول وقت يمكنه مزامنة احيث إعدادات المنطقة الزمنية المختلفة.  LC200 يدعم

 )االفتراضية( واإلعداد اليدوي (NTP) كةالشب

   د المنطقة الزمنية الصحيحة وفًقا للموقع الحاليالمنطقة الزمنية: حد 

 وضع التكوين: 

 كة خدمة بروتوكول وقت الشب(NTP) الوقت مع خادم الشبكة: ق م بمزامنة 

 اإلعداد اليدوي: اضبط الوقت يدوًيا 

 

2 

3 

4 

1 
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 دل اإلطارمعوضع  3

 إطاًرا في الثانية 13/13يمكنك تكوين معدل إطار اإلخراج بمعدل 

 إطاًرا في الثانية 13هو  LC200 إذا كان إعداد معدل اإلطارات لـ※

  من مدخالت صور الشبكة 1يتم دعم ما يصل إلى 

  فقط "وضع الفيلم"يمكن أن يكون التسجيل في 

  سيق التسجيلهو نفسه تن الذي يتم بثهتنسيق ضغط الفيديو 

 صورة الترحيب 4

  LC200يمكنك تخصيص صورة ترحيب لـ

 بمجرد االنتهاء، سيتم إنشاء صورة مصغرةود ملًفا للتحميل. [ وحد  Browse] علىانقر  1

 :تنسيق الملف※

 تنسيق الملفPNG : 

  :)ميجا بايت 1حجم الملف )الحد األقصى 

  :)1303×  1213حجم الدقة )الحد األقصى 

[ Cancel] علىآخر، فانقر  اإذا كنت بحاجة إلى تحديد ملفً و[ لحفظ هذا التغيير. Apply] علىانقر  1

 ملفالد تحديد وأعِ 

 
رجى الشبكة. ي   بثيمكنك تحديد معدالت إطارات نظام مختلفة في وضع معدل اإلطارات الذي يؤثر على وضع التسجيل المدعوم ورقم  ]تعليق[

 .االستخدامب المتعلقةالرجوع إلى القيود التالية 

معدل إطار 
 النظام

وضع التسجيل 
 المدعوم

 بثإعدادات ضغط 
 الفيديو

 (IP)عنوان  الشبكة بث

حدود تحديد مصدر 
  MultiViewإشارة

الحد األقصى لكمية 
بث لل تقسيم الشاشة

 عامالعملي المتعدد ال
(PGM) 

الحد األقصى لعدد 
 عمليات البث
 المدعومة

الحد األقصى لمعدل 
 المعتمد اإلطارات

إطاًرا في  13
 الثانية

فيديو مختلط / المصدر 
 األصلي

 13دقة فائقة تبلغ 

 إطاًرا في الثانية

 إطاًرا في الثانية 13

 بجودة عالية

 إطاًرا في الثانية 13
 أس دي بجودة

 تيارات3 
 13دقة فائقة تبلغ 

 إطاًرا في الثانية

 = HDMI + (IPعنوان )
 قنوات 4

قناة )فقط ال IP  ≥1عنوان 
 متاحة للتحديد( 1 ~ 1

 قنوات4 

إطاًرا في  60
 الثانية

 فيديو مختلط
 60دقة فائقة تبلغ 

 إطاًرا في الثانية
 تيارات2 

 60دقة فائقة تبلغ 
 إطاًرا في الثانية

 = HDMI + (IPعنوان )
 قنوات 4

 1)فقط القناة  IP ≥1عنوان 
 متاحة للتحديد( 1 ~

 قنوات2 
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 الشبكة 5.2.1.2

 IP يتم تعيين عنوان(. وDHCP) بروتوكول التهيئة للمضيفين هو LC200 صنع لـالم وضع إعادة ضبط

من ثابت، فالرجاء تكوين االتصال  IP المتصل. إذا كنت تريد استخدام عنوان LAN جهاز التوجيهبواسطة 

 .هنا

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 قائمة ضبط اإليثرنت 1

 بروتوكول التهيئة للمضيفين (DHCP:) عنوان IP الديناميكي كافتراضي 

  عنوانIP   م بتكوين عنوانالثابت: ق IP الثابت وفًقا للشبكة وإدخال معلومات الشبكة يدوًيا 

 [ لحفظ اإلعداداتApply] علىم بتعبئتها وانقر د معلومات إعداد الشبكة المطلوبة وق  حد  

 تسجيل الدخول مرة أخرىو التوصيلرجى سيتم إعادة تشغيل النظام بعد تغيير إعداد الشبكة. ي  ※
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 الخدمات 5.2.1.3

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 البرامج الثابتة الرئيسية 1
 تحديثالمعلومات البرامج الثابتة الرئيسية و

 د ملف البرنامج الثابت الرئيسي لتحديثه[ وحد  Update] علىانقر 

 البرامج الثابتة الثانوية 2
 وية والتحديثمعلومات البرامج الثابتة الثان

 لتحديثه الثانويد ملف البرنامج الثابت [ وحد  Update] علىانقر 

 ل الخدمةسجّ  3

 مستخدِ يحفظ ملفات سجل النظام على كمبيوتر الم  

 ل اسم الملفأدخِ  1

 [ لتصدير ملفات سجل النظامExport] علىانقر  1

/  \؟ >< * :`، |"٪ واستخدام $ ^ ~ @ &' () {} .حرًفا 11~  3يجب أن يتراوح طول اسم الملف بين ※

 االرموز والمسافات ممنوعً و#؛ 

 إعادة الضبط 4
 إلى إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع LC200 عيدي  

 وستبقى إعدادات الشبكة [Keep Network Settings] تحقق من※

 LC200إعادة تشغيل  الجهازإعادة تشغيل  5

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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 ملف اإلعداد 5.2.1.4

الخاصة بالجهاز إلى جهاز كمبيوتر، واستيراد ملفات التكوين إلى جهاز آخر يمكنك تصدير ملفات التكوين 

 .لتطبيق نفس التكوين

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 كملف تكوين LC200 م بتصدير التكوين الحالي لـق   تصدير 1

 آخر LC200 إلى LC200 م باستيراد ملفات التكوين التي تم تصديرها منق   استيراد 2

 اإلعدادات عرض 5.2.1.5

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

  LC200على HDMI د دقة إخراجحد   قرار اإلخراج 1

 عدوحدة التحكم عن ب  لوحة/ 5.2.1.6

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 لوحة التحكم عن بعد 1
عند عدم وجود اتصال،  )اختياري(. RC01-LCعرض معلومات االتصال الخاصة بلوحة التحكم في التمديد 

 فارغة تظهر شاشة

 

1 

2 
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 الحساب 5.2.2

يمكنك إدارة الحسابات لثالثة أنواع من أوضاع المستخدم هنا: تعديل اسم المستخدم وكلمة المرور إلى 

[System Management[ و ]Director[ و ]Content Management]. 

 

 أوصاف الوظيفة كلمة المرور/اسم المستخدم عنصر رقم.

 قوم بإعداد إذن إدارة النظام الرئيسيي مشرف / المشرفال دارة النظامإ 1

 المدير / المدير المدير 2
إعدادات الصورة األساسية البسيطة وإذن  وبتغييرالتشغيل  يقوم بإدارة عملية

 "المدير"

 إذن تخزين الملفات وتشغيلها يقوم بعرض الفيديو / الفيديو ادارة المحتوى 3

 :مالحظة ※

 االرموز والمسافات ممنوعً و/ #؛  \؟ >< * :`، |"٪ واستخدام حرًفا 11إلى  1بين يجب أن يتراوح طول اسم المستخدم 

 االرموز والمسافات ممنوعً و/ #؛  \؟ >< * :`، |"٪ واستخدام حرًفا 11إلى  0يجب أن يتراوح طول كلمة المرور بين 

 ممنوًعار كرّ م الم  ستخدِ اسم الم  ي عد استخدام 

 

2 

3 

1 
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 مصدر الفيديو 5.2.3

 كةإدارة جهاز الشب 5.2.3.1

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 شبكةالكاميرا  1

 المحلية شبكةالم تلقائًيا بمسح كاميرات الشبكة في نفس وق  على ]تحديث[ انقر  1

 ل معلومات تسجيل الدخول لتوصيل الكاميرا[ وأدخِ Login Verification] علىانقر  1

 

لصورة تحت اختيار مصدر شير إلى أنه يمكن تعيين ابمجرد عرض الحالة "موافق"، مما ي   1

 إشارة اإلدخال

 الشبكة بث 2

 [Add]انقر على  1

 [Apply] على، ثم انقر  URLالشبكة وعنوان بثل اسم أدخِ  1

 

 ضافة حديًثا في القائمةالشبكة الم   بثسيتم عرض اسم  1

 

 

 

 

 

 

 

 

كة ب ش يرا  ام  Lumens ك

 المشرفadmin : 

 9999  كلمه السر : 

1 

2 
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 إدارة مصادر اتصاالت الفيديو 5.2.3.2

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

1 
إدارة مصادر اتصاالت 

 فيديوال
 معلومات مصدر اتصال الفيديو للمستخدمين لتحرير اسم المصدر والنظام اعرض
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 عدادات الفيديوإ 5.2.4

 التسجيلإعدادات  5.2.4.1

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 إعدادات التشفير 1

 وضع التسجيل: يمكنك تحديد وضع الفيديو المختلط بتنسيق MP4 ووضع الفيديو المختلط 

MP4 / ألصليوضع المصدر ا. 

  عملي المتعدد البث لل قنوات 1وضع الفيديو المختلط: قم بتسجيل الفيديو المختلط ذو

 .فقط (PGM) عامال

 عملي المتعدد البث للقنوات 4  وضع المصدر األصلي: يمكن تسجيل الفيديو المختلط

 .ةوالمصدر األصلي لإلشار( PGM) عامال

  :متاحة ليتم اختيارها من خالل الدقة تنسيقات تشفير افتراضية  1ملف تعريف التشفير

ومتوسط معدل البت )يرجى الرجوع إلى تعليمات ملف تعريف التشفير(. يمكنك أيًضا تعيين 

 .مستخدِ بل الم  جودة الصورة المعرفة من قِ 

   تفضيلي على محرك األقراص الثابتة التسجيل بشكل USB  األمامي: سيتم تسجيل مقاطع

الذي تم توصيله بالفعل  USB لي على محرك أقراص فالشالفيديو أو الصور بشكل تفضي

 .األمامي USB بمنفذ

  يمكن أن يؤدي تمكين وظيفة تسجيل الدورة إلى منع حدوث خطأ في ركوب الدراجةسجل :

 .التسجيل عندما يكون جهاز التخزين ممتلًئا

 إعدادات الصوت 2
  :مللي ثانية 133~  3ضبط تأخير الصوت. 

  مصدر الصوت لملفات تسجيل القناةمصدر الصوت: اضبط. 

1 

2 

3 
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إلى زيادة تحميل وحدة المعالجة  (PGMالبث المتعدد العملي العام ) غيرقد يؤدي تحديد صوت ※

يمكن للمستخدمين سحب معلومات وحدة المعالجة المركزية من صفحة "المدير" في المركزية. 

 قائمة التشغيل في الوقت الحقيقي ضمن "العرض عرض المتعدد"

 ص اسم بادئة ملف الفيديويخصقوم بتي إعداد اسم ملف الفيديو 3

 

 تعليمات حول ملف تعريف التشفير 

 وصف  / ABRدقة الفيديو االسم

 تسجيل محرك األقراص المحليو ،موقع فيلم كبيرو ،مشهد ديناميكي ميجابايت / 4 بايت 1080 فائق الجودة

 األقراص المحليتسجيل محرك وموقع فيلم متوسط، وهد عام، مش ميجابايت / 3 بايت 1080 إنترنت فائق الجودة

 موقع فيلم صغير، تسجيل محرك محليومشهد ثابت،  ميجابايت 1 / بايت 013 جودة عالية

 LAN مدير ميجابايت 1.1 / بايت 013 إنترنت عالي الجودة

 LAN مشهد ثابت، مدير كيلوبت في الثانية 480p / 800  إس دي

 عبر الجهاز المحمول المدير كيلوبت في الثانية 480p / 500  س ديشبكة المحمول إ

 .""حفظ على)كما هو موضح في الشكل التالي(. بمجرد االنتهاء، انقر  "تخصيص" لفتح [ ] علىانقر  تعريف المستخدم
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 إعدادات البث 5.2.4.2

وصى بها واإلعدادات الم   البثيمكنك تغيير إعدادات البث هنا. يجب أن تتبع اإلعدادات ذات الصلة بروتوكول 

 .بواسطة دعم نظام الخادم

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 إعدادات التشفير 1

تنسيقات تشفير افتراضية ليتم تحديدها من خالل الدقة ومتوسط معدل  1ملف تعريف التشفير: تتوفر 

ر في إعدادات للحصول على إرشادات ملف تعريف التشفي 1.1.1.1 رجى الرجوع إلىالبت )ي  

 (.التسجيل

2 
يمكنك أيًضا ضبط جودة  

 الصورة التي يحددها المستخدم

  الشبكة بثعناوين بودكاست ل 1: يمكنك تخصيص 1 البث/  1 البث/  1البث 

 RTMP / RTMPS / RTP / Youtube / Youtube_Gaming :نوع البث المدعوم

/ Facebook Live / Twitch / Smashcast 

 

 بث في الوقت الحقيقيبروتوكول ال :(RTSP)  في الوقت الحقيقي  البثيمكنك تخصيص مسار

  LC200لـ

 rtsp://LC200_IP_address:554/pgm :االفتراضي  RTSPموقع

 

 

 

1 

2 
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 مشهد 5.2.5

 مشهد 5.2.5.1

 .مشاهد. يمكنك أيًضا إضافة األنماط الخاصة بك 1صور خلفية و 1أنماط تراكب و LC200 5 يوفر

 
 وصاف الوظيفةأ عنصر رقم.

 تراكب 1

 .. يمكنك تحميل الملفات للتطبيقواحذفه د نمط التراكبحد  

] علىانقر  د الملف المطلوب من النافذة. تحقق من صورة المعاينة واسم الملف، وانقر وحد   [

 .[ إللغاء التحميلDelete] علىانقر و[ لبدء تحميل وتطبيق نمط التراكب هذا. Apply] على

 :فتنسيق المل※

 تنسيق PNG 

 :الحجم المعتمد (a) 1920 x 136  

(b) 1080 x 240  

(c) 800 x 320  

(d) 640 x 400 

 الصورة الخلفية 2

 .. يمكنك تحميل الملفات للتطبيقواحذفها د صورة الخلفيةحد  

] علىانقر  د الملف المطلوب من النافذة. تحقق من صورة المعاينة واسم الملف، وانقر وحد   [

 .[ إللغاء التحميلDelete] علىانقر و[ لبدء تحميل وتطبيق صورة الخلفية هذه. Apply] على

 :تنسيق الملف※

 تنسيق PNG 

  :1920×  1080الحجم المعتمد 

1 

2 

3 
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 مشهد 3

المشهد هو تكامل "التراكب" و"صورة الخلفية" و"تخطيط التسجيل"، الذي يوفر المشهد والذي يوفر 

يمكنك تخصيص محتوى مختلفة والتخطيط ونمط التراكب. مشهًدا مصنوًعا من صور الخلفية ال

 مشهًدا. 13التخطيط في 

] علىانقر  د التراكب المطلوب والتخطيط ل اسم المشهد وحد  لفتح إعدادات المشهد. أدخِ  [

 .""تطبيق علىانقر ووصورة الخلفية. بمجرد االنتهاء، 

 

 ماكرو 5.2.5.2

ماكرو ضبط المشاهد وموضع  )اختياري(، يمكن لـ LC-RC01 دعند استخدامها مع لوحة التحكم باالمتدا

 .الكاميرا الم عد مسبًقا

 [ على لوحة التحكم باالمتداد1~  1[ مع مفاتيح ]1~  1تتوافق إعدادات الماكرو ]

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 اختيار المشهد 1
 ن المشاهدمجموعة م 13د مشهًدا ليتم ضبطه. يدعم كل منها ما يصل إلى حد  

  رجى الرجوع إليهإذا كان نمط تراكب المشهد بحاجة إلى التغيير، في 

2 
إعدادات موضع الضبط المسبق 

 للكاميرا

مجموعات من  2يدعم كل منها ما يصل إلى و[. Camera Preset Positionضبط / إلغاء ]ق م ب

 ن مسبًقاعيّ تحديد موضع الكاميرا الم  

 

1 

2 
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 تخزينإعدادات ال 5.2.6

 .هنا الثابتوعرض معلومات القرص  ،ودورة التسجيل ،اد تخزين التسجيليمكنك إعد

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 الثابتتسجيل إعداد القرص  1
 د محرك األقراص الثابتة للتخزين المحليوحد    القائمة المنسدلة علىالتخزين المحلي: انقر 

 exFAT / FAT32 / NTFS :التنسيقات المدعومة

 الثابتومات القرص معل 2

" لمسح أجهزة التخزين تنسيق" علىوالمساحة الخالية والسعة. انقر  الثابتعرض معلومات القرص 

محرك األقراص الثابتة في مربع الحوار المنبثق  تنسيقما إذا كنت تريد  وي رجى التأكيد علىالداخلية. 

 ."تأكيد" لحذف جميع ملفات الفيديو علىوانقر 

 

 إعداد الجدول 5.2.7

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 إعداد الجدول 1

  علىانقر : [On/Off] وظيفة الجدولة إيقاف/  لتفعيل 

  علىانقر [Calendar] :ق من حالة الجدول الزمني الحاليةتحق  لل  

 إعادة تعيين مصدر الجدول واستبدال الجدول الحالي※

 مصدر الجدول: 

 الجدولة عبر خادمPanopto : 

1 

2 

1 

2 
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 لمزامنة الجداول Panopto ات تسجيل الدخول لخادمل معلومأدخِ 

 الجدولة عبر خادمOpencast : 

 لمزامنة الجداول Opencast ل معلومات تسجيل الدخول لخادمأدخِ 

 استيراد التقويم يدوًيا: 

 (Google أو تقويم Outlook مثل) iCalendar يمكنك استيراد ملفات

 صمخصّ و لد ملف فيديو م جدو  [ وحد  Import] علىانقر 

  .ics يمكن استيراد الملفات بتنسيق※

   دوري يتم استيراد التقويم بشكل 

 (Google مثل تقويم) يمكنك مزامنة الجداول من خوادم الشبكة

 مقاطع الفيديو الخاصة بسلسلة "كيفية" على موقع الويب الرجوع إلىرجى ي  ※

Lumens™ وقنوات YouTube ةلمعرفة إعدادات التطبيقات ذات الصل. 

 [ إليقاف التسجيل المجدول الحاليStop] علىانقر  إلغاء التسجيل 2

 

 إعداد النسخ االحتياطي 5.2.8

خدمة النسخ االحتياطي التلقائي التي يمكنها تحميل مقاطع الفيديو إلى مساحة مخصصة  LC200 يوفر

 .تلقائًيا. يمكنك إعداد وجهة التحميل واختبار االتصال هنا

 

 ظيفةأوصاف الو عنصر رقم.

 إعداد التحميل 1

  :دوري / تحميل مباشرة بعد اكتمال التسجيل / التحميل بشكل   إيقافالتحميل التلقائي 

 الوضعFTP / SFTP / Kaltura / Panopto / Opencast HTTP / Opencast 

HTTPS : 

  علىاختبار االتصال: انقر [Connection Test]   الختبار ما إذا كان يمكن

 أم ال عداد الحاليإنشاء اتصال باإل

 ™Lumens مقاطع الفيديو الخاصة بسلسلة "كيفية" على موقع الويب الرجوع إلىرجى ي  ※

 .لمعرفة إعدادات التطبيقات ذات الصلة YouTube وقنوات

 

 حول 5.2.9

 إصدار البرنامج الثابت، والرقم التسلسلي للجهاز، ورابط الدعم الفني :LC200 المعلومات المتعلقة بالجهاز
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 المدير 5.3

 LC200 ج، يسمح لك بمراقبة التسجيل ومعاينة إخراج الفيديو من مخرج البثدم  م   "مخرج"هو. 

 :تتوفر ثالث طرق لتسجيل الدخول أدناه

   لمنفذ عبر اإلنترنت من قائمة التشغيل في الوقت الحقيقي "المدير"د حد HDMI 1 متعدد العرض 

 

   العليا في صفحة إعداد  اليسرىعبر اإلنترنت في الزاوية  "المدير"د رمز عند تسجيل الدخول إلى صفحة الويب، حد

 التكوين

 

  ِعبر اإلنترنت "المدير"م حساب سلطة عند تسجيل الدخول إلى صفحة الويب، استخد 

 

 المدير عبر اإلنترنت )افتراضي(

  :الحسابdirector 

  :كلمة المرورdirector 
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 :كما يلي "بالمدير عبر اإلنترنت"وصف الميزات ذات الصلة 

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 يتم بثهاأو صورة  IP رباعي القنوات أو كاميرا HDMI ن القائمة المنسدلة لمصادر الصور مصدرتتضمّ  إشارة القناة تحديد 1

 متزامن أم ال د أيًضا ما إذا كنت تريد البث بشكل  بدء أو إيقاف التسجيل؛ حد  ق م ب  RECإعداد سجل 2

 راج الصوتي؛ ضبط حجم الصوت للتسجيلإدارة مصدر اإلدخال واإلخق م ب إدارة مصدر الصوت 3

 بسرعة، أو بتخصيص الخلفية ونمط المشهد تخطيط التسجيلب ق م إعداد تخطيط المشاهد 4

 بسيطةالوظيفة الأو إعدادات  IP الخاص بكاميرا فيديو PTZ بتوفير تحكم ق م م بالكاميراالتحك   5

 حاليةتخطيط شاشات اإلخراج ال اعرض الشاشة الرئيسية مخرج 6

 ، مثل سعة محرك األقراص الثابتةالبثمعلومات عن الحالة الحالية للتسجيل /  اعرض شريط تقدم التسجيل 7

 
  RECإعداد سجل 5.3.1

  

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 لبدء وظيفة البث والتسجيل  زر التسجيل على( وانقر عمليات البث) عملية البثق من تحق   التسجيل أثناء البث 1

 صورة الشاشة الرئيسية ق م بتسجيل زر التسجيل 2

 على الفور دون بدء وظيفة التسجيليقوم بالبث  أحادي القناة البثزر  3

 

1 

2 

3 

4 
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 إدارة مصدر الصوت 5.3.2

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 ضبط حجم إدخال الصوت التحكم في مستوى الصوت 1

 حاليمقياس حجم الصوت الاعرض  مقياس حجم الصوت 2

 كتم إخراج الصوتق م ب زر كتم الصوت 3

 د مصدر الصوتحد   إعداد مصدر الصوت 4

 إعداد تخطيط المشاهد 5.3.3

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

صفحة المشاهد هي دمج "التراكب" و "صورة الخلفية" و "تخطيط التسجيل"، والتي يمكنها إجراء سلسلة  المشاهد 1

 .المشهد وفًقا الحتياجاتكمن التغييرات في 

نمط التخطيط المطلوب  علىبتطبيق تخطيط مختلف إلبراز تركيز الشاشة للقنوات المختلفة. انقر  ق م التخطيط 2

 .لتطبيقه

 .د النمط المطلوب لتطبيقهحد   تراكب 3

 .طبيقرة للتالصورة المصغّ  على". انقر المديرصور الخلفية التي يدعمها نظام " اعرض الخلفية 4

 إعداد الكاميرا 5.3.4

 

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 مالكاميرا المطلوبة للتحك   ق م بتحديد الكاميرا 1

 سبًقادة م  حدّ مفاتيح األرقام إلجراء إعدادات ومكالمات م   على انقر ق والمكالماتسبّ اإلعداد الم   2

 كزية للتحكم في اتجاه التصويرالنقطة المرق م بتحريك  لوحة التحكم في االتجاه 3

استخدام مفاتيح األسهم لضبط اتجاه  ي رجىال تدعم صفحات الويب أدوات التحكم في كرة التعقب. ※

 الشاشة

  تكبير/تصغير العدسةق م ب التكبير/التصغير 4

 إعداد التركيز التلقائي أو اليدويق م ب إعداد التركيز 5

 تعويض اإلضاءة الخلفيةيل/إيقاف ق م بتفع تعويض اإلضاءة الخلفية 6

1 

3 4 5 

1 
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 كاميرا التحريك الفوتوغرافي واإلمالة والتكبير سرعة تحريكق م بإعداد   PTZإعداد سرعة 7

 

 إدارة الملفات 5.4

ميزة إدارة الملفات التي يمكنها أداء الوظائف التالية عبر واجهة إدارة الملفات: تحميل وتنزيل وحذف  LC200 يوفر

 .الفيديو وتحرير معلومات التسجيل وإعادة تشغيل ملفات

 

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 "شاشة المعاينة"ملفات الفيديو المطلوبة للتشغيل والتحكم في  علىانقر  شاشة المعاينة 1

 "شاشة المعاينة"م بالتبديل للمزامنة مع أو ق   "المدير"اعرض شاشة  شاشة البرنامج 2

 "شاشة المعاينة"أو  "المدير المباشر"م بتبديل شاشة البرنامج إلى شاشة ق   شةزر تبديل الشا 3

 يمكنك البحث في تسجيل ملفات الفيديو عن طريق تحديد فترة التاريخ في التقويم اكتشاف 4

 رة أو وضع القائمةوضع عرض الفيديو. يمكنك التبديل إلى وضع الصورة المصغّ  تبديل وضع العرض 5

 عرض مجلدات تسجيل الفيديوا لدعرض المج 6

 اعرض الملفات في مجلد الفيديو عرض ملف الفيديو 7

 محمول USB حذف تسجيل الفيديو أو نسخه احتياطًيا أو نسخه إلى محرك أقراصق م ب إدارة الملفات 8

 

2 
1 

3 

4 5 

6 

7 

8 
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 واجهة صفحة الويب 5.4.1

 ظام. انقر فوق رمز إدارة الفيديوهي صفحة إعداد الن LC200 الصفحة االفتراضية بعد الوصول إلى صفحة الويب

 .للوصول إلى صفحة إدارة الفيديو اليسرىفي الزاوية العلوية  

 

 إدارة الفيديو 

  

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 انقر للوصول إلى صفحة إدارة الفيديو إدارة الفيديو 1

 الصورةانقر للوصول إلى صفحة إدارة  إدارة الصورة 2

 إعدادات النظام 3

 النظامانقر للوصول إلى صفحة إدارة 

 تحذير: ※

 لعرض الصفحة الفرعية إلعداد النظام المشرف / المشرف م بتسجيل الدخول إلى صفحة الويب باستخدامق  

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى صفحة الويب باستخدام الفيديو / الفيديو، فلن تجد الصفحة الفرعية إلعداد النظام 

 نك فقط إدارة مقاطع الفيديو والصورويمك

 "المدير عبر اإلنترنت"انقر للدخول إلى صفحة  المدير عبر اإلنترنت 4

 هذا الرمز لتسجيل الخروج من واجهة صفحة الويب علىانقر  خروجالتسجيل  5

 تحميل وتنزيل وحذف ملفات الفيديو المحددةق م ب إدارة الملفات 6

عرض حالة القرص  7

 الثابت

 الحالي الثابتاعرض المساحة المستخدمة وسعة القرص 

 رة والسعة والتاريخقائمة، بما في ذلك أسماء ملفات تسجيل مقاطع الفيديو والصور المصغّ  ق م بإدراج المعلومات في عرض ملف الفيديو 8

 

 

① ② ③ ④ ⑤ 

⑥ ⑦ 

⑧ 
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 وصف إدارة الملف 

 تحميل 

] علىنقر راد تحميلها. ارة لمقاطع الفيديو الم  ق من الصور المصغّ تحق   وسيتم تحميل مقاطع الفيديو إلى  [

ف على للتعر   ["إعدادات التحميل" / "إدارة النظام"] رجى الرجوع إلىي  والموقع المحدد في إعدادات التحميل. 

 .اإلعدادات ذات الصلة

 :وصف حالة التحميل

 حالة التحميل أيقونة حالة التحميل أيقونة

 
 تم تحميل مقاطع الفيديو بنجاح

 

يتم وضع مقاطع الفيديو في قائمة 

 االنتظار للتحميل

 
 تحميل مقاطع الفيديو تعّذر

 
 يتم تحميل مقاطع الفيديو

 التنزيل 

] علىرة لمقاطع الفيديو للتنزيل. انقر ق من الصور المصغّ تحق   وسيتم حفظ مقاطع الفيديو كملفات  [

 MP4.ومجموعات بيانات فيديو

رة للفيديو والوصول إلى صفحة تشغيل الصور المصغّ  علىالفيديو فقط، يمكنك النقر  في حالة الحاجة إلى ملفات

 .الفيديو لتنزيل ملفات الفيديو فقط

 حذف 

] رة لمقاطع الفيديو لحذفها. انقر فوقق من الصور المصغّ تحق    .وسيتم حذف ملفات الفيديو نهائًيا [

 

 تشغيل الفيديو 

 و لمعاينة الفيديو وتحرير بيانات المحتوى ذات الصلة وتنزيل ملف الفيديو ومجموعة البياناتالفيدي علىانقر بزر الماوس األيمن 

 

 أوصاف الوظيفة عنصر رقم.

 هاوالتحكم في تشغيل تسجيل مقاطع الفيديو نافذة التحكم بالفيديو 1

 هوتعديل تحرير محتوى الفيديو محتوى الفيديو 2

ر عة البياناتملف الفيديو ومجمو 3  ملفات الفيديو أو مجموعات البيانات لتنزيلها اخ 

 هذا الزر لتنزيل ملفات الفيديو أو مجموعات البيانات المحددة علىانقر  زر التنزيل 4

 هذا الزر للتطبيق علىبعد تحرير محتوى الفيديو وتعديله، انقر  زر التطبيق 5

1 2 

3 

5 4 
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 إدارة الصورة 

سيتم تسمية المجلدات بتاريخ التصوير تلقائًيا ؛ سيتم  SNAPSHOT. لملتقطة بالضغط علىيمكنك إدارة ملفات الصور ا

 .ة في نفس التاريخ في نفس المجلدلتقط  تخزين جميع الصور الم  

 .، يمكنك أيًضا تحميل وتنزيل وحذف الصور في الصفحة الفرعية إلدارة الصور"إدارة الفيديو" ميزة تماًما مثل
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 ال، ومحاولة حلهااستكشاف األعط 6 الفصل

. إذا كانت لديك أسئلة، يرجى الرجوع إلى الفصول المتعلقة، واتبع كافة الحلول LC200يصف هذا الفصل المشاكل التي تواجهك عند استخدام جهاز 

 المقترحة. وإذا ظلت المشكلة قائمة، يرجى االتصال بالموزع التابع لك، أو مركز الخدمة.

 RS232 / TCP. من خالل األمر فعيلم بالتأو أحدث. ق   1.1.3.12ار البرنامج الثابت : وضع االستعداد: ينطبق على إصد1المالحظة *

 الحلول المشاكل .رقم.

 تأكد من توصيل سلك الطاقة غيل بدون إشارة الطاقةالتش  .1

 ال يوجد إخراج للصورة  .2

 افحص مصادر الطاقة .1

 ة الربطحكمّ ق مما إذا كانت كبالت جهاز اإلدخال/اإلخراج غير م  تحق   .2

 ل الكابالت وتأكد من عدم وجود عيوب فيهااستبدِ  .3

 حصحي د من اتصال مصدر اإلشارة بالجهاز بشكل  تأك   .4

إخراج الفيديو بما في ذلك ميزة تسجيل الفيديو من  LC200 ال يمكن لـ .5

  HDCPتنسيق

 د مما إذا كان الجهاز في وضع االستعداد. اضغط على أي مفتاح على لوحةتأك   .6

LC200 الجهاز  لتنشيط
(1)* المالحظة 

 

 لى النظامتصبح اللوحة غير وظيفية عند تسجيل الدخول إ مفاتيح اللوحة ال تستجيب  .3

4.  
إجراء التحكم في الكاميرا  LC200 ال يمكن لـ

 بعد االتصال بالكاميرا

. 3هو  "د عنوان الكاميراحدِ لم  "د من أن إعداد االتصال رجى التأك  ي  

صحيح إذا لم  ف على الكاميرا بشكل  التعر   LC200 ر علىيتعذّ 

 3تكن 

5.  
ال يمكنك تسجيل الدخول إلى واجهة إدارة 

 إذا نسيت كلمة المرور صفحة الويب

 متزامن رجى الضغط على اللوحة بشكل  إذا نسيت كلمة المرور االفتراضية، ي  

الموجودة على   القناةأزرار تبديل ب + ق م ق م بأخذ صورة فوتوغرافية لـ 

 إعادة ضبط المصنعوضع ثوان  الستعادة  1اللوحة في نفس الوقت لمدة 

 لويبتسجيل الدخول إلى صفحة ا تعَذر  .6

  د مما إذا كان الجهاز في وضع االستعداد. اضغط على أي مفتاح على لوحةتأك   .1

LC200  الجهاز لتنشيط
(1)* المالحظة 

 

، ر الخاصة بكمروالرجى تأكيد ما إذا كانت كلمة المرور صحيحة. إذا نسيت كلمة ي   .2

 1رجى الرجوع إلى استكشاف األخطاء وإصالحها # في  

7.  
الشبكة أكثر من  بثن تحديدات ال يمكن أن تكو

 قنوات 3

يمكنك تحديد معدالت إطارات نظام مختلفة في وضع معدل اإلطارات الذي يؤثر على 

 لنظاماإعدادات  1.1.1.1 إلى رجى الرجوعوضع التسجيل المدعوم ورقم تدفق الشبكة. ي  

 قيود المفروضة على استخدام معدل إطارات النظامالمعرفة ل

8.  
تحرير  Layout Editor مجال يمكن لبرنا

 التخطيط

رجى ، ي  LC200 أو أحدث. عند تصدير الملفات من 1.1.3.12إصدار البرنامج الثابت 

 تحديد التخطيط للتصدير على فقطالنقر 
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 1الملحق 

   متكرر م بشكل  ستخدَ رقم المنفذ الم 

 وصف رقم المنفذ

1935/TCP ينطبق على بودكاست RTMP لمعظم المنصات، مثل YouTube و Vimeo و Twitch 

80/TCP ينطبق على بودكاست RTMP على Periscope 

443/TCP ينطبق على بودكاست RTMPS على Facebook 

1935/TCP 

1936/TCP 
 LinkedIn على RTMP ينطبق على بودكاست

2935/TCP 

2396/TCP 
 LinkedIn على RTMPS ينطبق على بودكاست

443/TCP (HTTPS) 
 YouTube المضمنة مع شهادة السالمة، مثل HTTPS ينطبق على منصات

 Twitchو "لبث المباشرا"وUstreamو Facebookو

53/UDP (DNS) ينطبق على خدمات تغيير عنوان IP لنظام أسماء النطاقات 

 


