باسمه تعالی

(عج)

راهنمای دوربین های مدار بسته موسسه فرهنگی آموزشی حضرت ولی عصر

موسسه فرهنگی آموزشی حضرت ولی عصر(عج) یکی از مراکز آموزشی است که مجهز به دوربین مداربسته
بوده و از این طریق کنترل حضور و غیاب و مسائل انضباطی و امنیتی و موارد مختلف را در دست دارد .با
استفاده از تکنولوژی روز و با ارائه اطالعات مربوطه به اولیا این دسترسی برای اولیای گرامی نیز برقرار است تا
فرز ندان خود را در طی روز از هر جایی کنترل و تحت نظارت داشته باشند .در این راهنما جزئیات جدید و
الزم جهت دسترسی به دوربین های مداربسته موسسه ارائه شده است .شایان ذکر است واحد فناوری و توسعه
موسسه آموزشی حضرت ولی عصر (عج) تمام تالش خود را انجام می دهد تا بتواند بهترین خدمات را به اولیای
گرامی ارائه دهد .در این راهنما نحوه تنظیمات الزم جهت دسترسی به دوربین های مداربسته هم از طریق
مرورگر رایانه و همچنین نرم افزار گوشی ارائه شده است.

با تقدیم احترام
واحد پژوهش ،توسعه و فناوری
(عج)
موسسه فرهنگی آموزشی حضرت ولی عصر

سال تحصیلی 98-99

راهنمای نصب نرم افزار برای گوشی های اندروید
برای اتصال به دوربین های مدرسه الزم است که نرم افزار  IP Proو یا  EseeCloudرا در گوشی خود نصب نمایید.
برای این منظور برای گوشی های اندروید می توانید از فروشگاه  playنرم افزار مدنظر را دانلود و نصب نمایید ،چنانچه
در گوشی خود پلی استور ندارید می توانید با مراجعه به وب سایت مدرسه به آدرس ذیل ،نرم افزار مخصوص دوربین را

http://valiasramv.sch.ir

دانلود و نصب نمایید:

بعد از نصب نرم افزار وارد آن شده و همانند شکل های زیر بر روی قسمت های مشخص شده با کادر و شماره زده وارد
شوید .الزم به ذکر است که برای دسترسی به دوربین ها نیاز به نام اطاعاتی جهت تنظیم می باشد که در همین بخشی
که راهنما ارسال شده است پیوست شده است.
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در قسمت  6کافی است اطالعات الزم وارد شود:
84.47.227.134 : IP/DDNS

 : Portمتن پیوستی
 : Device nameهر نام دلخواه " مثال " Valiasr :

 : User nameمتن پیوستی
: Password
 " 16 " : Channel numberانتخاب شود

** توجه :
• در انجام تنظیمات گزینه آخر ( channelکانال ها) تعداد  16را انتخاب نمایید.
• الزم به ذکر است هنگام انجام تنظیمات حتما زبان انگلیسی تایپ فرمایید.
• زمان نصب و استفاده از نرم افزار باید به اینترنت وصل بوده و فیلتر شکن گوشی خاموش باشد.

راهنمای نصب نرم افزار برای گوشی های آیفون iOS
برای اتصال به دوربین های مدرسه الزم است که نرم افزار  IP Proو یا  EseeCloudرا در گوشی خود نصب نمایید.
برای این منظور برای گوشی های آیفون می توانید از اپ استور  App storeنرم افزار مدنظر را دانلود و نصب نمایید.
بعد از نصب نرم افزار وارد آن شده و همانند شکل های زیر بر روی قسمت های مشخص شده با کادر و شماره زده وارد
شوید .الزم به ذکر است که برای دسترسی به دوربین ها نیاز به نام کاربری و رمز عبور می باشد که این اطالعات از
طریق نرم افزار مدرسه (مدیار) برای شما ارسال می شود.
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در قسمت جدید باز شده باید اطالعات الزم تکمیل گردد:
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در قسمت  5کافی است اطالعات الزم وارد شود:
84.47.227.134 : IP/DDNS

 : Portمتن پیوستی
 : Device nameهر نام دلخواه " مثال " Valiasr :

 : User nameمتن پیوستی
: Password
 " 16 " : Channel numberانتخاب شود

** توجه :
• در انجام تنظیمات گزینه آخر ( channelکانال ها) تعداد  16را انتخاب نمایید.
• الزم به ذکر است هنگام انجام تنظیمات حتما زبان انگلیسی تایپ فرمایید.
• زمان نصب و استفاده از نرم افزار باید به اینترنت وصل بوده و فیلتر شکن گوشی خاموش باشد.

راهنمای نصب نرم افزار EseeCloud
چنانچه برای نصب نرم افزار  IP Proو یا  EseeCloudاز فروشگاه  playنرم افزار مدنظر را دانلود و نصب کرده اید ،و
یا برای گوشی آیفون نرم افزار را از روی اپ استور  App storeاقدام کرده اید تغییرات جزئی جهت نصب همانند ذیل
خواهد بود:

با تشکر از توجه شما عزیزان
واحد پژوهش ،توسعه و فناوری
(عج)
موسسه آموزشی و فرهنگی حضرت ولی عصر

