آموزش نرم افزار (وب اپ) خانه هوشمند آسانه
برای استفاده از محصوالت جدید خانه هوشمند آسانه میتوانید بدون نصب نرم
افزار و از طریق هر نوع وسیله ارتباطی که دارای مرورگر وب باشد  ،کلیه
تجهیزات هوشمند سازی آسانه را از راه دور کنترل کرده و سناریو های مورد
نظر را تعریف کنید.

هر نوع گوشی هوشمند  ،تبلت  ،رایانه و لپ تاپ و  ...میتواند محیط کار با
وب اپ آسانه را در اختیار شما قرار دهد.

برای شروع کار  ،با مرورگر به وب سایت:

 www.asaniot.comیا www.asaniot2.com
مراجعه کنید

وقتی برای اولین بار وارد وب سایت  www.asaniot2.comمیشوید  ،صفحه ثبت نام و ورود را
مشاهده خواهید کرد.
اگر قبال ثبت نام کرده اید میتوانید ایمیل و رمز
عبور خود را وارد کرده و کلید  Loginرا
بزنید.
اگر ثبت نام نکرده اید از دو طریق میتوانید
مراحل ثبت نام را انجام دهید:
 -1اگر قبال یک جیمیل معتبر در گوشی یا
رایانه خود ثبت کرده باشید  ،میتوانید با
انتخاب کلید Login By Google
ایمیل ثبت شده را از لیست ایمیلها انتخب
کرنید.

ویا:

 -2گزینه  Create an Accountرا انتخاب کنید تا وارد پنجره ثبت آدرس شوید

اگر گزینه  Create an Accountرا انتخاب کنید،
پنجره ثبت آدرس ایمیل باز میشود .در این پنجره باید
یک ایمیل معتبر وارد کنید و کلید  Nextرا بزنید.

سپس به صندوق ایمیل خود مراجعه کرده و کد دریافتی
را در پنجره بعدی وارد کنید.

در پنجره بعدی باید یک پسورد دلخواه انتخاب کرده و
در هر دو باکس تایپ کنید
پس از انجام این مراحل  ،پنجره ورود مجدداٌ نمایش
داده خواهد شد تا ایمیل و پسورد خود را وارد کنید و
وارد سامانه شوید.

اضافه کردن وسیله
اگر هیچ وسیله ای با نام کاربر شما ثبت نشده باشد و یا هیچ وسیله ای از طرف سایر کاربران با شما
باشتراک گذاشته نشده باشد .برای اولین بار پنجره
اصلی بدون نمایش وسیله ها نمایش داده میشود.
برای شروع کار باید وسیله های هوشمند سازی را به
پنل کاربری خود اضافه کنید.
به این منظور  ،ابتدا از روشن بودن وسیله اطمینان
حاصل کنید .همچنین وسیله باید در حالت  APباشد،
یعنی  SSIDوسیله در لیست شبکه های وای فای
گوشی یا رایانه دیده شود .اگر وسیله در حالت AP
نباشد بایستی آن را ریست کنید.

توجه :روش عمومی برای ریست وسیله پنج بار
خاموش و روشن کردن آن با فاصله زمانی  2تا 5
ثانیه است .سایر روشها در راهنمای مربوطه ذکر
شده است.
نام  SSIDهمیشه بصورت ترکیب  12حرف و عدد
مانند نمونه زیر خواهد بود:
B2:44:D3:1B:C3:44
سپس دکمه  +را در گوشه باال سمت راست بزنید
توجه :حتما بایستی وسیله در محدوده مناسب پوشش سیگنال وای فای محل قرار داشته باشد.

در پنجره بعدی ایمیل خود را کنترل کنید و اگر صحیح
است گزینه  Nextرا بزنید .با انتخاب دکمه برگشت
در کنار آدرس ایمیل میتوانید ایمیل دیگری را برای ثبت
وسیله در سامانه انتخاب کنید
توجه :باید ایمیل جدید قبال در سامانه ثبت شده باشد

در پنجره بعدی بایستی نام و رمز عبور شبکه وای فای محل
که به اینترنت متصل است را وارد کنید.
ابتدا از روشن بودن وسیله و اینکه در حالت  APباشد
اطمینان حاصل کنید.
وسیله هنگامی در حالت  APاست که تنظیمات اتصال به
اینترنت در آن اعمال نشده و میتوانید با وای فای گوشی
به آن متصل شوید ،یعنی اینکه شما بتوانید نام  SSIDوسیله
را در لیست شبکه های وای فای گوشی ببینید.
نام  SSIDهمیشه بصورت ترکیب  12حرف و عدد مانند
نمونه زیر خواهد بود:
B2:44:D3:1B:C3:44

در این مرحله باید با وای فای گوشی  ،تبلت یا  ...به وسیله
هوشمند متصل شوید تا اطالعات مربوط به نام مودم و رمز
را از این طریق برای وسیله ارسال کنید.
توجه  :قبل از اتصال گوشی به وسیله حتماً دیتای گوشی
راخاموش کرده و هر گونه برنامه فیلتر شکن را ببندید.
هنگامی که از روشن بودن وسیله اطمینان حاصل کردید ،
در لیست شبکه های وای فای گوشی باید به وای فای وسیله
متصل شوید.
سپس چک باکس ""Connected To Device Wifi
تایید کنید
میتوانید با زدن دکه  Scanاز طریق خود وسیله شبکه های موجود را لیست کنید و انتخاب کنید .
ویا:
در قسمت پایین نام و رمز شبکه وای فای محل (منزل یا محل کار ) را وارد کنید.
توجه  :نام شبکه و رمز را با رعایت حروف بزرگ و کوچک عین ًا تایپ کنید
با زدن دکمه  SETنام و رمز وای فای به وسیله منتقل شده و وسیله هوشمند بصورت خودکار به
شبکه وای فای و اینترنت متصل خواهد شد.
توجه :درصورتی که نام وای فای و رمز را بصورت دقیق وارد نکنید و یا اینکه به علت فاصله زیاد
بین وسیله و دستگاه وای فای  ،وسیله هوشمند در اتصال به شبکه وای فای دچار مشکل شده و باید
با ریست کردن وسیله مراحل را تکرار کنید.

پنجره اصلی برنامه ( )Homeلیست وسایلی که با ایمیل
کاربر ثبت شده و یا توسط کاربر دیگری اشتراک
گذاری شده را نمایش میدهد.
وسیله هایی که روشن بوده و به درستی به اینترنت
متصل شده باشند بصورت فعال و سایر وسیله ها
بصورت کمرنگ و غیر فعال نمایش داده میشوند.
با کلیک روی آیکون سمت راست هر وسیله منوی
کوچکی باز خواهد شد تا امکان تغییر نام  ،حذف یا
اشتراک گزاری را فراهم سازد.
توجه  :در صورتی که وسیله ای را حذف کنید  ،تا
زمانی که وسیله ریست شبکه نشده باشد  ،مجدداً
بصورت خودکار در لیست وسایل اضافه خواهد شد.
برای اعمال صحیح مراحل حذف ابتدا باید وسیله را
ریست شبکه کنید .روش ریست شبکه وسایل پنج بار خاموش و روشن کرد وسیله است بصورتی که
هر بار خاموش و روشن کردن بایستی در حدود سه ثانیه باشد.

تغییر نام وسیله  :با انتخاب گزینه تغییر نام در پنجره ای
که باز میشود میتوانید نام وسیله را تغییر دهید.

اشتراک گزاری وسیله با دیگر کاربران :برای اشتراک
گزاری وسیله با سایر کاربران در منوی کوچک گزینه
 Shareرا انتخاب کنید  .در پنجره ای که باز میشود ،
دکمه  Add Newرا بزنید.

در پنجره ای که باز میشود  ،ابتدا آدرس ایمیل کاربری
که میخواهید امکانات وسیله را به اشتراک گزاری کنید
وارد کرده و از لیست امکانات موارد مورد نظر را تیک
بزنید.
در پایان آیکون سمت راست را بزنید تا اشتراک گزاری
اعمال شود.
در صورت انجام صحیح مراحل  ،کاربر مورد نظر میتواند
وسیله اشتراک گذاشته شده را در لیست وسایل پنل
اصلی خودش مشاهده کند.

تعریف سناریو و برنامه ریزی
وسایل هوشمند آسانه قابلیت برنامه ریزی برای انجام خودکار کارهای کنترلی را دارند.
به عنوان مثال اگر قصد روشن یا خاموش شدن کلید ها را در زمان مشخص داشته باشید،
میتوانید برنامه زمانی تعریف کنید .همچنین این امکان وجود دارد که فرمان خاموش یا
روشن شدن یک وسیله از طریق وسیله دیگری ارسال شود.

برای تعریف سناریو گزینه  Smartرا در پایین پنجره
اصلی انتخاب کنید.
در این پنجره لیست سنایو های از قبل تعریف شده
نمایش داده شده و میتوانید هریک از آنها را ویرایش
یا غیر فعال کنید.

با زدن آیکون  +در باالی صفحه پنجره ای باز
میشود تا نام سناریوی مورد نظر را تایپ کنید

پس از انتخاب نام با ستی نوع سناریو را انتخاب
کنید .سناریو های  Scheduleبر اساس زمان و
سنایو های  Deviceبر اساس فرمان یک وسیله
عمل میکند.

برای سناریو های زمانبندی بایستی ساعت  ،دقیقه و روزهای هفته را انتخاب کنید  ،و
برای سناریو های  Deviceبایستی وسیله  ،امکانات و حالت را انتخاب کنید.

در پنجره بعدی وارد مرحله انتخاب عکس
العمل خواهید شد .میتوانید برای انجام
عکس العمل یک وسیله  ،فعال و غیر فعال
سازی یک سناریو و یا ارسال پیام ایمیل را
انتخاب کنید.

