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آموزش آنالین نمودن دستگاه ها
و دوربین هاى هایک ویژن

با استفاده از نرم افزار SADP مى توانید IP دستگاه
را مشاهده کنید. جهت دریافت نرم افزار از سایت

Hikvision.com/en اقدام نمایید.



پس از باز نمودن نرم افزار، در صورتى که دستگاه ها و دوربین هاى شما در یک شبکه با کامپیوتر و یا به صورت مستقیم متصل باشند
اطالعات آنها در نرم افزار قابل مشاهده است که از قسمت مربوط به آدرس آى پى مى توانیـد IP  دستگاه خود را کپى کنید و در

مرورگر وارد نمایید.

جهت انتقال تصویر بصورت P2P مى بایست دستگاه ها و دوربین ها آنالین باشند.
دسترسى به منوهاى دستگاه هاى هایک ویژن به دو صورت امکان پذیر است:

1. دسترسى از طریق وب دستگاه و با استفاده از آدرس IP دستگاه که در مرورگر Internet Explorer فقط قابل استفاده است.
2.  دسترسى به منوها از طریق اتصال کابل هاى VGA یا HDMI مى باشد که در این آموزش به صورت کامل مورد بررسى قرار مى گیرند.
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در این قسمت IP دستگاه
را وارد مى کنیم

در این قسمت نام کاربرى و
رمز عبور را وارد و سپس گزینه

Login  را کلیک مى کنیم

پس از واردشدن به دستگاه
Con�guration باید گزینه

را انتخاب نماییم
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پس از واردشدن به قسمت guration�Con باید وارد قسمت Network  شده و پس از آن قسمت
Basic settings  را باز مى کنیم.

در این قسمت IP آدرس مربوط به دستگاه را مى توانیم ببینیم.
دقت داشته باشید که اگر گزینه DHCP تیک داشت حتما قسمت

Default Gateway IPV4  نیز IP  مربوط به مودم که اینترنت دارد را داشته باشد.
بهتر است گزینه DHCP را خاموش (تیک آن را برداشته) و به صورت دستى این موارد

را با توجه به شبکه داخلى خود وارد نماییم.

سپس الزم است تا IP مربوط به DNS را وارد نمایم.
IP را به دلخواه وارد نماییم که در اینجا از IP ها مى توانیم یک DNS از لیست موجود 

77.88.8.1 و 77.88.8.8 استفاده شده است که معموال این DNS مشکلى نداشته
و مى توان از ان استفاده نمود.

IP فعال باشد (تیک داشته باشد) قادر به وارد نمودن Auto DNS دقت داشته باشید اگر گزینه
نمى باشیم و باید حتما این گزینه غیرفعال باشد.
پس از واردنمودن IP DNS آنرا ذخیره مى کنیم.

DNS

DNS لیست DNSها جهت استفاده در قسمت DNS دستگاه یا دوربین DNS

185.151.200.108

77.88.8.1

64.6.64.6

9.9.9.9
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Advanced Settings سپس وارد قسمت
Platform Access شده و گزینه

را انتخاب مى کنیم

تیک گزینه Enable را زده و سپس گزینه
cation code�Veri را کلیک نموده و یک کد
تایید به دلخواه وارد مى نماییم که مى تواند
حداقل 6 کارکتر و حداکثر 12 کاراکتر باشد.
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123qwe براى مثال در اینجا از کد تایید
Save استفاده شده است و سپس گزینه

را انتخاب مى کنیم.

پس از اینکه تنظیمات انجام شده را ذخیره کردید
حتما صفحه را یکبار Refresh نموده و یا از

منوى دستگاه خارج شده و مجددا صفحه را باز کنید.
 Refresh

پس از اینکه مجددا وارد منوى دستگاه بشوید گزینه
Online به حالت O�ine از حالت Register status

تغییر مى کند و مى توانید انتقال تصویر را
با استفاده نرم افزارهاى گوشى موبایل

(iVMS-4500 و Hik-Connect) انجام دهید.

دقت داشته باشید که حتما دستگاه یا دوربین شما
آخرین آپدیت روى سایت hikvision.com/en را داشته باشد.

جهت اطالع از نحوه آپدیت دستگاه یا دوربین با واحد پشتیبانى پارس ارتباط تماس
حاصل نمایید یا راهنماى آموزشى آپدیت را مطالعه نمایید.

hikvision.com/en
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جهت واردشدن به منوى
دستگاه، روى صفحه
کلیک راست نمایید.

آموزش تنظیمات آنالین نمودن
HDMI و VGA دستگاه با استفاده از
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گزینه منو را
انتخاب نمایید.

در این قسمت رمز
دستگاه را وارد کنید.
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پس از واردنمودن رمز
(Enter) دستگاه گزینه

را انتخاب نمایید.
Enter

OK سپس گزینه
را انتخاب نمایید.
OK
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Con�guration منوى
را انتخاب کنید. 

Con�guration

 Network روى گزینه
  کلیک کنید

 Network
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در این قسمت IP آدرس مربوط به دستگاه را مى توانیم ببینیم.

دقت داشته باشید که اگر گزینه Enable DHCP تیک داشت حتما قسمت Default Gateway             نیز 
IP مربوط به مودمى که اینترنت دارد را داشته باشد. بهتر است گزینه DHCP را خاموش (تیک آن را برداشته)

و به صورت دستى این موارد را با توجه به شبکه داخلى خود وارد نمایید.

IPV4

سپس الزم است تا IP مربوط به DNS را وارد نماییم.
 از لیست موجود DNS ها مى توانیم یک IP را به دلخواه وارد نماییم.

در اینجا از IP  77.88.8.1 و 77.88.8.8 استفاده شده است که معموال این DNS مشکلى نداشته
و مى توان از آن استفاده نمود.

دقت داشته باشید اگر گزینه Enable DNS DHCP فعال باشد (تیک داشته باشد)
قادر به واردنکردن IP نخواهید بود و باید حتمًا این گزینه غیرفعال باشد.
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گزینه  Enableرا در قسمت Platform Access فعال مى نماییم. 
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پس از فعال سازى گزینه Enable صفحه Service Terms مشاهده مى شود.

Veri�cation code سپس در قسمت
کد تأیید را به دلخواه وارد مى کنیم. این کد حداقل 6 کاراکتر و

حداکثر 12 کاراکتر مى تواند باشد.
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در اینجا به عنوان مثال از کد تأیید 123qwe استفاده شده است.
سپس گزینه (Enter) را انتخاب مى کنیم.

این گزینه را فعال نموده و روى OK کلیک کنید.
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این گزینه را فعال نموده و روى OK کلیک کنید.

وارد منوى دستگاه شده
و گزینه Shutdown را انتخاب کنید
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اکنون گزینه Reboot را انتخاب کنید

 Status پس از ریبوت شدن دستگاه ، قسمت
�O به Online تغییر مى کند.ine از

تذکر1: که حتما زبان دستگاه باید انگلیسى باشد
تذکر2: که حتما دستگاه یا دوربین شما داراى اخرین

              آپدیت روى سایت Hikvision.com/en را داشته باشد.
              شما مى توانید جهت اطالع از نحوه اپدیت دستگاه یا 

              دوربین با پشتیبانى تماس حاصل نماید یا راهنماى 
              آموزشى آپدیت  را مطالعه نمایید.

اکنون مى توانید انتقال تصویر را با استفاده نرم افزارهاى
گوشى موبایل (iVMS 4500 و Hik-connect ) داشته باشید. 
نکته: شما مى توانید از فایلهاى راهنماى نرم افزارهاى

موبایل جهت تنظیمات استفاده نمایید.
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شرکت پارس ارتباط افزار پیشرو در ارائه سیستم هاى نظارت تصویرى و سایر تجهیزات فناورى اطالعات
دفتر مرکزى: تهـــران، خیابــان ولیعصــر، خیابان زعفرانیــه، خیابــان اعجــازى (آصف)، ساختمـان 39.
مرکز آموزش و خدمات پس از فروش: تهران، خیابان شهید بهشتى، خیابان سرافراز، کوچه سوم، ساختمان 12.
تلفن: 95 93 8 - 021                                                         فکس: 95 93 8 - 021    (داخلى 0)




