نحوه راه اندازی دوربین های IOT
سه روش مختلف برای راه اندازی دوربین های  WIFIبرایتون ( )Briton IOTوجود دارد که در ادامه به
تشریح آنها میپردازیم.
روش 1
پس از نصب و باز کردن برنامه ،روی عالمت بعالوه در وسط صفحه کلیک کنید .سپس در مرحله بعد روی
گزینه " اضافه کردن دستگاه از طریق شبکه" کلیک کنید:

در مرحله بعد  QR codeدوربین که زیر دوربین قرار دارد را اسکن کنید:

در قسمت بعد پس از گذشت  10الی  15ثانیه گزینه " صدای دستگاه شنیده شد" را انتخاب کنید و وارد
قسمت "پیکر بندی صوتی" شوید:

در صفحه جدید نام مودم و رمز آن را وارد کنید تا دوربین به اینترنت متصل شود و پس از اتصال اینترنت،
موبایل خود را به دوربین نزدیک کنید و گزینه "بعدی" را انتخاب کنید:

در این صفحه منتظر بمانید تا دوربین اتصال اینترنت را اعالم کند و پس از اعالم ،گزینه "صدای اتصال
موفقیت آمیز دستگاه را شنیدم" را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دستگاه به نرم افزار اضافه شود.

پس از شناسایی دستگاه ،صفحه مربوط به تنظیمات دستگاه باز می شود و پس از انجام تنظیمات خود ،گزینه
"تایید" را انتخاب کنید:

در مرحله بعد مشاهده می کنید که دوربین توسط نرم افزار شناسایی و اضافه شد .برای باز کردن دوربین و
مشاهده تصاویر همانند تصویر زیر ،روی دوربین کلیک کنید:

در صفحه جدید پیام تغییر رمز را مشاهده می کنید و می بایست رمز پیش فرض دستگاه که زیر دوربین
تحت عنوان  Default Passwordدرج شده است را تغییر دهید و رمز جدید را وارد کنید.

پس از وارد کردن و تایید رمز ،شما می توانید تصاویر را دریافت کنید و تنظیمات مربوط به گردش دوربین،
فعال و غیر فعال سازی میکروفون و بلندگو و کیفیت دریافت تصاویر را انجام دهید .همچنین می توانید در
این قسمت به ( Playbackبازپخش) دوربین دسترسی داشته باشید.

روش 2
پس از نصب و باز کردن برنامه ،روی عالمت بعالوه در وسط صفحه کلیک کنید .سپس در مرحله بعد روی
گزینه " اضافه کردن دستگاه از طریق شبکه" کلیک کنید:

در مرحله بعد  QR codeدوربین که زیر دوربین قرار دارد را اسکن کنید:

در قسمت بعد پس از گذشت  10الی  15ثانیه گزینه " صدای دستگاه شنیده شد" را انتخاب کنید و وارد
قسمت "اتصال  "APشوید:

در مرحله بعد ،به وسیله  WIFIموبایل خود ،به دوربین متصل شوید و گزینه "بعدی" را انتخاب کنید:

در صفحه جدید نام مودم و رمز آن را وارد کنید تا دوربین به اینترنت متصل شود:

پس از شناسایی دستگاه و اتصال دستگاه به اینترنت ،صفحه مربوط به تنظیمات دستگاه باز می شود و پس از
انجام تنظیمات خود گزینه "تایید" را انتخاب کنید:

در مرحله بعد مشاهده می کنید که دوربین توسط نرم افزار شناسایی و اضافه شد .برای باز کردن دوربین و
مشاهده تصاویر همانند تصویر زیر روی دوربین کلیک کنید:

در صفحه جدید پیام تغییر رمز را مشاهده می کنید و می بایست رمز پیش فرض دستگاه که زیر دوربین
تحت عنوان  Default Passwordدرج شده است را تغییر دهید و رمز جدید را وارد کنید.

پس از وارد کردن و تایید رمز ،شما می توانید تصاویر را دریافت کنید و تنظیمات مربوط به گردش دوربین،
فعال و غیر فعال سازی میکروفون و بلندگو و کیفیت دریافت تصاویر را انجام دهید .همچنین می توانید در
این قسمت به ( Playbackبازپخش) دوربین دسترسی داشته باشید.

روش 3

پس از نصب و باز کردن برنامه ،روی عالمت بعالوه در وسط صفحه کلیک کنید .سپس در مرحله بعد روی
گزینه " اضافه کردن دستگاه از طریق مستقل" کلیک کنید .در این روش دوربین از اینترنت استفاده نمی کند
و مستقیما به موبایل شما متصل می شود.

در این مرحله می بایست همانند روش دو به وسیله  WIFIبه دوربین متصل شوید .در صورت اطمینان از
اتصال گزینه "متصل" را انتخاب کنید .توجه داشته باشید که رمز  WIFIدوربین UID ،مندرج در کنار QR
 Codeمی باشد.

پس از شناسایی دستگاه و اتصال دستگاه به دوربین ،صفحه مربوط به تنظیمات دستگاه باز می شود و پس از
انجام تنظیمات خود گزینه "تایید" را انتخاب کنید:

در مرحله بعد مشاهده می کنید که دوربین توسط نرم افزار شناسایی و اضافه شد .برای باز کردن دوربین و
مشاهده تصاویر همانند تصویر زیر روی دوربین کلیک کنید:

در صفحه جدید پیام تغییر رمز را مشاهده می کنید و می بایست رمز پیش فرض دستگاه که زیر دوربین
تحت عنوان  Default Passwordدرج شده است را تغییر دهید و رمز جدید را وارد کنید.

پس از وارد کردن و تایید رمز ،شما می توانید تصاویر را دریافت کنید و تنظیمات مربوط به گردش دوربین،
فعال و غیر فعال سازی میکروفون و بلندگو و کیفیت دریافت تصاویر را انجام دهید .همچنین می توانید در
این قسمت به ( Playbackبازپخش) دوربین دسترسی داشته باشید.

تنظیمات

برای اعمال تنظیمات ،پس از راه اندازی دوربین و دریافت تصاویر با یکی از روش های ارائه شده ،در قسمت
سمت چپ و باالی صفحه روی گزینه "تنظیمات" کلیک کنید:

تنظیمات SD Card
پس از ورود به صفحه تنظیمات شما می توانید بررسی کنید که آیا دوربین SD Card ،شمارا شناسایی کرده
است یا خیر .همچنین می توانید  SD Cardخود را در این قسمت فرمت کنید.

تنظیمات آالرم

برای فعالسازی و زمانبندی تشخیص حرکت و آالرم دوربین( ،مطابق شکل) به قسمت تشخیص حرکت وارد
شوید .در این قسمت می توانید تشخیص حرکت را فعال کنید و حساسیت دوربین نسبت به حرکت را نیز
مشخص کنید.

پس از انتخاب گزینه "آالرم" یک قسمت به صفحه شما اضافه می شود که بوسیله آن می توانید برای دوربین
خود زمانبندی مشخصی را (برای قابلیت تشخیص حرکت) ایجاد کنید .مطابق شکل زیر ،برای روزها و ساعت
های مختلف هفته این تنظیمات را اعمال کنید.

تنظیمات نوع ضبط تصاویر
عالوه بر تشخیص حرکت ،شما می توانید نوع ضبط تصاویر را نیز تغییر دهید .به این معنی که شما می توانید
نوع ضبط را در حالت  24ساعته ،تشخیص حرکت و زمانبندی بگذارید .در حالت  24ساعته ،دوربین شما در
تمام ساعات شبانه روز ضبط می کند .در حالت تشخیص حرکت ،فقط زمانی که یک حرکت در مقابل دوربین
اتفاق می افتد دوربین آن را ضبط می کند و در حالت زمانبندی ،شما می توانید به دوربین برنامه زمانی دلخواه
خود را برای ضبط تصاویر بدهید.
برای انجام این تنظیمات وارد قسمت "برنامه ویدئو" شوید.

