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مات شکل زیر در صفحه ی تنظیطبق .را در دستگاه فعال نماییدP2Pحال باید سرویس . 2
.انتخاب نماییدرا « /Net Serviceسرویس شبکه»گزینه شبکه، 

ات شبکه دستگاه ابتدا باید ارتباط فیزیکی دستگاه با مودم و یا سوئیچ برقرار باشد و تنظیم.1
:انجام این کار از مسیر زیر شروع کنیدبرای .را مطابق با شبکه داخلی تان، انجام دهید

Main Menu/Network
شبکه/ منوی اصلی 
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.را انتخاب نمایید« Cloud/NATسرویس»در این کادر . 3

برای دستگاه فعال  P2P، سرویس(Enable)با تیک زدن رو به روی گزینه فعال سازی. 4
.می شود

3

از خواهید نی« شماره سریال»پس از نصب برنامه، برای اتصال به دستگاه به : توجه
Qrداشت، هم می توانید به صورت دستی وارد نمایید و یا اینکه  code را اسکن

.نمایید
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4

« نسخهنوار وظیفه»اطمینان حاصل کنید که دستگاه به اینترنت متصل شده است، و ارد . 5
.باشد« Connected»شوید، وضعیت دستگاه باید 

حالکنیم،فعالدستگاهرویبرراP2Pسرویستوانستیماینجاتا:توجه
.کنیممیبیانراP2Pباموبایلرویبرتصویرانتقالروشادامهدر
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Qr« نسخه نوار وظیفه» توانید از می دانلود برنامه برای . 1 codeبرنامه را اسکن کنید.
 برای دانلود نسخه یIOS(Iphone,Ipad)Qr code و یا .را اسکن کنید1شماره

.  دریافت و نصب کنیدApp Storeرا از Tops Viewاپلیکشن 
 برای دانلود نسخه یAndroid،Qr code و یا اپلیکشن کنیدرا اسکن 2شمارهTops 

View را ازGoogle Playدانلود و نصب کنید  .

را Tops viewدر این بخش قصد داریم نحوه ی اتصال به دستگاه به برنامه ی تحت موبایل 
.شرح دهیم

نلود بعد از اسکن، پیغامی مبنی بر دانلود برنامه، به شما نمایش داده می شود، برنامه را دا
.نمایید
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:را انتخاب نمایید و سپس گزینه ی.       3
-“Two-dimensional code scanning” در سیستم عاملAndroid
-Qr Code Scan در سیستم عاملIOS(Apple)

.را انتخاب نمایید

.را انتخاب نمایید”Local Login“از نصب برنامه در صفحه اول، گزینه پس . 2

6

+

IOS(Apple)
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Android

Qrحال .4 code دستگاه را اسکن نماییدمربوط به شماره سریال.
Qr Codeمربوط به شماره سریال دستگاه را می توانید از مسیرهای زیر بیابید:

نسخه/ نوار وظیفه -4-1
cloud/ سرویس شبکه / شبکه / منوی اصلی -4-2

4-1

4-2
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:قسمت در . شوددستگاه وارد می سریال GIDدر قسمت پس از اسکن، . 5
1-Nameیک نام انتخاب نمایید  .
2-user :نام کاربری دستگاه را وارد نمایید.
3-Password : عبور را وارد نماییدرمز.
4-Channel Number :تعداد کانال دستگاه را انتخاب نمایید.
.در باالی صفحه ، اطالعات دستگاه را ذخیره نماییدDoneنهایت با انتخاب در 

fsf565656dfsd4
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ش داده بعد از ذخیره اطالعات، حال نام دستگاه را انتخاب نمایید تا تصاویر به شما نمای. 6
.شود
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.را توضیح دهیم CMSدر این بخش قصد داریم نحوه ی اتصال به دستگاه از طریق 

.را انتخاب نمایید”Device Manager“از نصب برنامه، گزینه پس .1

1

.  را انتخاب کنیدADDدکمه ی .2

2
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.در این کادر اطالعات دستگاه را وارد نمایید. 3
نوع ارتباط با دستگاه را مشخص می نماییم و چون ”Login Type“در قسمت : نکته

را ”Cloud“متصل شویم، گزینه ی P2Pدر این بخش می خواهیم از طریق سرویس 
.انتخاب نمایید

3

.شماره سریال دستگاه را وارد نمایید”Cloud ID“در قسمت .4
.و در آخر دخیره کنید
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و یا مرورگرهای دیگر، مراحل را به شکل Internet Explorerبرای انتقال تصویر ار طریق
.زیر انجام دهید

.شوید http://www.aveye.netوارد سایت .  1

.را نصب و بعد اجرا نمایید Downlod ،ActiveXبا استفاده از لینک .2

1

2

http://www.aveye.net/
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را انتخاب نمایید و در قسمت by Deviceهمانطور که در شکل می بینید، ابتدا گزینه . 3
Device ID شماره سریال دستگاه را وارد نمایید و در قسمتUser name/Password

.نام کاربری و رمز عبور دستگاه را وارد نمایید
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