
 1صفحه   تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزیسازمان 

 راهنمای استفاده از برنامه واقعیت افزوده نما

 مقدمه

چک و اوااق امنیو  که بانک مرکزی  این برنامه صررر ا ت آ وموزو و ااعار اسرران  اا ااباه با نکان امنیو  موتوا اا اسررکناس ن ایران

 ن اسآن م  باشد. یااووا م  شوا که این برنامه قابعیآ تشخیص اسکناس تعع  اا ندااا.وموول  چاپ و توزیع 

 

 برنامهنصب  روش

 اانعوا نمایید. spmo.irو یا به صوان مسوقیم از سایآ  cbi.irاا م  توانید از سایآ بانک مرکزی به وااس  نمامه برنا

 لافا از مسیر ذیل برنامه اا  عال نمایید: iosپس از نصب اا اسآ  لازماا اسورس قراا اااا. برنامه  iosانداوید و هر او نسخه 

 شوید settingوااا منو  .1

 اا انوخاب کنید. Device Managementو سپس گزینه  General گزینه .2

 اا بزنید.  Trustاا انوخاب و گزینه  Sinai Marketing incبرنامه  .3

 

 برنامه  استفاده ازروش 

 . م  توانید کعید عدم نمایش ون اا بزنید. اا خواهید ایدن مون ااهنما شوارنامه اا اترا م  . اگر اولین باا اسآ که باترا کنید برنامه اا 

 چک اا از اریق اوابین اسوگاه خوا مشاهده نمایید. اا صفحه اصع  برنامه از شما ااخواسآ م  شوا که یک اسکناس یا ایران

   وکوس کران اسکناسن اوی محل مواا نظر اا صفحه نمایش کعیک کنید. م  توانید برای
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 برای نمایش ویژگ  های امنیو  اسکناسن اوی صفحه نمایش اا لمس کنید:

 

 

 سازی  م  شوا: ومااهنمایش ااعاعان برای تامل نمایید. چند لحظه 
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 بخش های  از اسکناس که اااای ویژگ  های امنیو  اسآن با ععامآ مشخص م  شوا:

 

 

 

 اوی هرکدام از گزینه های مواا نظر کعیک کنید. ااعاعان امنیو  نمایش اااه خواهد شد:
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 در برنامه نمااطلاعات آرشیو 

چک های تدید ممکن اسآ به برنامه اضا ه  اسرکناس ا و ایراناعاعان وااا ذیل قراا اااه شرده اسرآ. اااعاعان مربوط به منما برنامه اا 

 شوا.

 ایال  0555اسکناس  .1

 ایال  555ن15اسکناس  .2

 ایال  555ن25اسکناس  .3

 ایال  555ن05اسکناس  .4

 ایال  555ن155اسکناس  .0

 ایال  555ن055چک  ایران .6

 ایال  555ن555ن1چک ایران  .7

 

 


