
Ver. 9 

 

  

DocStudio 
 فیلم و اسناد ،نرم افزار تخصصی آرشیو عکس

 

 

 در تصاویر و فیلم ها تشخیص چهره 

  جستجو درون متن فایل هایOffice 

 OCR تصاویر و  فارسی، انگلیسی و عربیPdf 

 فایل ترابایتدهها از  ساده و بکاپ قابلیت نگهداری 

www.asrepooya.com 
2021 © Asrepooya Co. 



 

 

 فایلآرشیو نرم افزار 

 اسناد( -فیلم و صوت  -)ماژول های تخصصی تصویر

 

تح   ب  و و و ب    ای  عصر پو ویرم افزار آرشن

 ویآرش   ر،یتصو ویآرش ی ر سه ماژبل تخصص

 ای  اسنا  و ه و ورج اگانان ه     ویب آرش لمیف

نرم افزار اه     نینر  . ا یارائه م کپارچهی

 یب شرک  ها ی بلت یسازمانها یوهرو ور ار

 یطراح   ا ی  ز اریوا حجم  ا و وس   یخصوو

تا کاروران وتواننگ وا س رع  و اب و ه     گوینر 

 وپر ازنگ. لهایفا یب استجو ویآرش

 

توان و ه   ینرم افزار م یهایژنیب نیمهمتر از

امک ان اس تجو    ب آسان،  یبرب  اطالعاج نربه ،یسطوح مختلف  سترس فیاستجو، امکان تعر یسرع  واب

  ،(Face Detection & Recognition) ب ف یلم ه ا    ر تص ابیر  استجو چهرو افرا  ،سیآف یها لی ر متن فا

 خربای ف یلم  ر س ایز   ب همچنین  ریاف  Pdf شامل عکس ب (OCRاستخراج متن از فایل های اسکن شگو )

 اشارو کر .ب فرم   لخواو 

 

 SQL Server 2012-2019 ا و آن  گ او یب پا گوی  نر  یطراح  Net 4. ی نرم افزار وا استفا و از تکنولوژ نیا

 ر ه ا   لی  فا یس از  روی  ب اه   خخ  پش تیاانی م ی کن گ    Active Directory از ک اروران واشگ. نرم افزار  یم

آنها مس تلل از حج م    یب محتوا لهایوه فا یشگو اس  تا  سترس تفا واس File Stream یاز تکنولوژ سیتاوی 

ه ای د گیمی    FileGroupک ر ن   Readonlyوا پشتیاانی از  . همچنینواشگ ری ا و ها وه سرع  امکانپذ یکل

  هگ.می وه کارور ارائه  زیرا نورای حجم های تراوایتی نسخه وکاپ  هیامکاناج کامل ته

 

م ور    ۲۰۵۹۵۱تح  ش مارو   یاناوو سازمان ویاه  آرش ینرم افزار وه عنوان تنها نرم افزار تح  ب   اخل این

بزارج فرهن   ب ارش ا     ت ال یجی  یکشور درار نرفته ب  ر مرکز رسانه ه ا  کیانفورمات یعال یشورا یفن گیتائ

 ین واه  ی ارا ایعص رپو  اس نا   ب فیلم عکس، ویوه ثا  رسیگو اس . نرم افزار آرش ۱۰/۲۰۴۴وا شمارو  یاسالم

 یخصوو   ه ای   بلت ی، ش رک   س ازمان  نها  ب آپا وو و ب هم اکنون  ر  هها  ASVS V3 L1تی یامن یاویارز

 مشغول وه کار اس . تراوای   ههاب ... وا حجم  ا و  ها  انشگاو ،وزرگ

 

 

  



 

 

 

  9.0نسخه  آرشیو عصر پویابرخی از امکانات نرم افزار: 

 
 (Crop) ورش وا امکان  لخواوب مشخصاج  زی ر سا ی تصابیرخربا اف ی ر 

 خربای ریسازمان  ر تصاب یامکان  رج لونو 

 خربای ری لخواو  ر تصابیا طرح امکان  رج متن  

 خربای ریتصابب ...  Rotate, Flip، یامکان فشر و ساز 

 تگ گذاریامکان تعریف فیلدهای مورد نیاز جهت ورود اطالعات و  

  ر تمامی فیلگهای تعریف شگو   شرفتهیستجو پا 

 امکان خخیرو خو کاروا  تح  ب  ب سریع سا ونربهی برب  اطالعاج  

 نامحگب  یکارور یکاروران ب نربهها 

 با حجم دهها ترابایت ، فیلم ها و اسنادریدر تصاو عیستجو ساده و سرج 

 نربهی یا اضافه کر ن تکی Syncوا داولی   Active Directoryاز کاروران  یاانیپشت 

 مختلف نرم افزار یکاروران وه وخش ها ی سترس میتنظ 

 وا تنظیماج کامل (Recycle bin)امکان وازیاف  فایل های حذف شگو  

 از همه فرم  های عکس پیش نمایشخو کار  ساخ  

 (…,CR2,CRW,NEF,ORF) های عکاسیهمه  بروین  RAW های از فرم پیش نمایش ساخ  خو کار  

 Pdfاز فایل های  ساخ  خو کار پیش نمایش 

 برنرر ر م pdfامکان مشا هگو تمام وفحاج  

 ((Word, Excel, PowerPointاز همه فایل های آفیس  ساخ  خو کار پیش نمایش 

  ر مربرنر ((Word, Excel, PowerPoint امکان مشاهگو کامل فایل های آفیس 

 )اتوکگ( dwg ب )فوتوشاپ( Tif ، Psdساخ  خو کار پیش نمایش از فرم  های  

 و دسته بندی آنها خودکار چهره افراد در تصاویر و تشخیص تشابه چهره ها تشخیص 

 و دسته بندی آنها و تشخیص تشابه چهره ها فیلم هاخودکار چهره افراد در  تشخیص 

 ور اساس چهرو افرا   ر تصابیر ب فیلم ها امکان استجو 

 کلیک ور ربی آنپخش فیلم از ثانیه مرووط وه هر چهرو وا  

 رمت دلخواهاندازه و فرش فیلم از ثانیه مورد نظر و دریافت خروجی در ب 

 یا  انلو  ، بیرایش، حذفپوشه ها اه  مشاهگوکاروران وه  ی سترس مینظت 

 )زمان ثا  عکس، سایز عکس ب ...( تصابیرمتا یتای  امکان مشاهگو ب استجو  ر 

 فیلم ها )طول فیلم ب ...(متا یتای  امکان مشاهگو ب استجو  ر 

 ب ...( ، محگب  سازی آپلو امکاناج متعگ  امنیتی )نزارشاج خطاها، محگب سازی ساع  کار کاروران 

 )ا امه  ر وفحه وعگ(

 

  



 

 

 اه  نمایش  ر مربرنر Webmیا  MP4وه فرم   از فیلم ها )تمام فرم  ها(  ساخ  خو کار پیش نمایش 

 لونوی سازمان ب متن  لخواو  ر پیش نمایش تهیه شگو از فیلم ها رج  

 مختلف فیلم ها شاج لیس  های آرشیو ب استجو  ر امکان 

 از شاج لیس  های فیلم پیش نمایشتهیه خو کار  

 پخش فیلم از ثانیه مور  نظر وا کلیک ور ربی شاج لیس  

 ستمیس ریتوسط مگ گیپسونگ اگ فیتعر  یها وا داول لی ر نوع ب پسونگ فا  یوگبن محگب  

 و همه فایل های متنی Officeفایل های داخل جستجو در متن  امکان 

 یا  اخلی سای  اینترنتیبوخربای نالری تصابیر از تصابیر ب فیلم های منتخب اه  نمایش  ر  

 امکان ایجا  پوشه وه وورج  رختی ب نامحگب   ر نرم افزار 

 امکان بیرایش امعی مشخصاج فایل ها 

 Drag & Dropامکان ااوجایی پوشه ها وا  

 ( با امکان جستجو پیشرفتهOCRمتن داخل تصاویر ) استخراج 

 تمامی صفحات(با امکان جستجو پیشرفتهOCR ) Pdfمتن داخل فایلهای  استخراج 

 فایلها OCRمتن استخراج شگو  ب استجو  ر امکان بیرایش 

 )وا داولی  افزب ن زوانهای  یگر( OCRپشتیاانی از زوانهای فارسی، انگلیسی ب عروی  ر  

 ب ازئیاج IPهمراو وا تاریخ،  (Log)نزارش کار کاروران  ثا  

 امکان ارسال پیام وین کاروران 

 باکنشگرا تصویری راهنمای کامل 

 پوشه ها تعگا ، نوع ب حجم فایل هاینزارش ب نمو ار از  

 نزارش ب نمو ار از فایل ها ور اساس فیلگهای تعریف شگو توسط کارور 

 نزارش فایل های تکراری  ر آرشیو 

 SQL Server  ر  )کامل یا فلط تغییراج  ا و ها( امکان ایجا  وکاپ نیری خو کار 

 سالهای قبل جهت تهیه بکاپ سریعترهای دیتابیس برای داده های  FileGroupکردن  ReadOnly امکان 

 یگیکلماج کل  یریمگ امکان 

 نرم افزارها ریاه  استفا و  ر سا لیهر فا یورا یاختصاو URL جا یا امکان 

 ب تال  لی سکتاپ، مووا یباکنشگرا مناسب پلتفرم ها یطراح 

 IPامکان محگب سازی کاروران ور اساس محگب و  

 وررسی ب تطاوق محتوای فایل ها وا پسونگ آنها 

 ابزار ورود اطالعات انبوه اولیه داده ها از روی درایو با ساختار پوشه ها 

 روجی انبوه داده ها بر روی درایو با ساختار فعلی آرشیوابزار دریافت خ 

  



 

 

 ائیدیه هات 

 



 

 

 
 

ب  "پل سی"، " ا و پر ازان آوشار"شرک  های امنی  نرم افزار  اخلی مثل  نین نرم افزار توسطهمچ 

ب وسیاری از سازمان های وهرو  Acunetixوین المللی تس  امنی  نرم افزار ماننگ  اوزارهایهمچنین 

 نرفته اس .مور  ارزیاوی امنیتی درار  بلتی، وانک ها ب ...(  سازمانهای)نرم افزار ور ار 

  



 

 

 برخی از مشتریان نرم افزار آرشیو عصر پویا 

 

 
 

 فرماییگ.واز یگ  وفحه نرم افزار آرشیوورای مشاهگو لیس  مشتریان ب آخرین وربزرسانی های نرم افزار از  

 .تماس وگیریگاه   ریاف   مو رایگان نرم افزار وا ما  
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