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ًذاضتِ ٍ از طریك  IP Valid تمریبا توام دستگاُ ّای هَجَد در بازار برای اًتمال تصَیر ًیازی بِ

 هیتَاًیذ ٍ سرٍرّای لذرتوٌذ P2P تکٌَلَشی

. بِ آساًی تصاٍیر دٍربیٌْای خَد را در ّرجای دًیا ٍ از طریك ایٌترًت بذٍى تاخیر هطاّذُ کٌیذ

 ایي اهر هَجب تسریع، سَْلت کار ٍ کاّص ّسیٌِ ّا

ضذُ است ٍ کاربراى هیتَاًٌذ بذٍى داضتي ّیچگًَِ تجربِ ٍ هْارت در ایي زهیٌِ، با دًبال کردى 

 آهَزضْای لذم بِ لذم ایي همالِ، تصاٍیر دٍربیٌْای

 .خَد را اًتمال دٌّذ

 

 : دارای هراحل هختلفی از لبیل P2P اًتمال تصَیر از طریك

 

  اًجام تٌظیوات در دستگاُ ظبط کٌٌذُ 

 (جْت هطاّذُ تصاٍیر رٍی کاهپیَتر) کاهپیَتراًجام تٌظیوات رٍی 

 (جْت هطاّذُ تصاٍیر رٍی گَضی) تلفي ّوراُاًجام تٌظیوات رٍی 

 : برای اًجام ایي کار بِ رٍش زیر عول کٌیذ

  تٌظیوات هربَط بِ دستگاُ
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پس از ًصب ٍ راُ اًذازی سیستن در هحل ٍ هطاّذُ تصاٍیر دٍربیٌْا در ًوایطگر، در صفحِ  

 اصلی کلیذ سوت راست هاٍس را فطار دّیذ تا

 .لیست هٌَّا باز ضَد

 کلیک کٌیذ تا هٌَی اصلی باز ضَد Main Menu حال رٍی گسیٌِ هٌَی اصلی یا ۲٫

 

در سوت چپ پٌجرُ لیستی از تٌظیوات ٍجَد دارد، در ایي لسوت ًیس رٍی گسیٌِ تٌظیوات  .

 .کلیک کٌیذ Ethernet Setup ضبکِ یا

هیباضذ کِ بِ صَرت خَدکار تٌظیوات ضبکِ را اًجام  DHCP در ایي پٌجرُ اٍلیي گسیٌِ ۵٫

 هیذّذ، ٍلی برای اًجام تٌظیوات بِ صَرت دستی

 : بایذ تیک آى را برداضتِ ٍ اطالعات را بِ صَرت زیر ٍارد کٌیذ

a. در لسوت آدرس آی پی یا ّواى IP Address بایذ یک IP در رًج IP  ِهَدم خَد ٍارد کٌیذ، ب

 هَدم ضوا IP عٌَاى هثال اگر

 ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰ یا ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰هاًٌذ  IP هیباضذ ضوا ّن بایذ در ّویي رًج یک ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱

 بذّیذ

b. در لسوت هحذٍدُ آدرس دّی یا ّواى Subnet Mask  را ٍارد کٌیذ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰عذد . 

c. در لسوت درٍازُ پیص فرض یا ّواى Default Gateway بایذ IP هَدم خَد را ٍارد کٌیذ، اگر 

IP هَدم خَد را ًذاریذ هیتَاًیذ از 

 .طرق هختلفی آى را بذست آٍریذ

d. در لسوت سرٍر ًام داهٌِ یا ّواى DNS Server  را ٍارد کٌیذ، ۸٫۸٫۸٫۸ ٍ ۴٫۲٫۲٫۴آدرسْای 

 اگر با ایي آدرسْا ارتباط ضوا با

تواس گرفتِ ٍ  (ضرکتی کِ از آى سرٍیس ایٌترًت هیگیریذ) ISP ایٌترًت برلرار ًطذ، با ضرکت

 .هٌاسب را جَیا ضَیذ DNS آدرس

پس از اًجام کلیِ تٌظیوات ٍ اطویٌاى از برلرار بَدى ارتباط دستگاُ با ایٌترًت، رٍی گسیٌِ 

 .کلیک کٌیذ تا تٌظیوات رخیرُ ضًَذ (Save) رخیرُ

حال تٌظیوات هربَط بِ دستگاُ توام ضذُ ٍ برای اداهِ بایذ تٌظیوات هربَط بِ کاهپیَتر ٍ گَضی 

 .ّوراُ خَد را اًجام دّیذ

e. لسوت هک آدرس یا ّواى MAC Address غیر لابل تغییر هیباضذ. 



f. لسوت ٍضعیت یا Status ٍضعیت اتصال دستگاُ بِ ضبکِ را ًطاى هیذّذ : 

i. کابل ٍصل ًطذُ یا Cable is Not Connected : ُیعٌی کابل بِ دستگاُ ٍصل ًطذ. 

ii. کابل هتصل است یا Cable Connected  یعٌی کابل بِ دستگاُ ٍصل ضذُ ٍ ارتباط دستگاُ با

 .ضبکِ برلرار است

در پاییي صفحِ کلیک کٌیذ تا  Save پس از اًجام تٌظیوات ضبکِ رٍی گسیٌِ رخیرُ یا ۶٫

. تٌظیوات رخیرُ ضًَذ

 

 . را بسًیذ Cloudیا  Enable P2P یا P2P فعال کردى  تیک  net serviceدر لسوت 

ID .b ابر یا Cloud ID :  ایي ضٌاسِ را بِ خاطر داضتِ باضیذ زیرا برای هطاّذُ تصاٍیر در

 کاهپیَتر ٍ یا گَضی ٍ از طریك ایٌترًت

 .استفادُ هیطَد ٍ برای ّر دستگاُ هٌحصر بِ فرد هیباضذ

c. بٌذر هحلی P2P یا P2P Local Port فمط . ًیس پَرت هَرد ًیاز جْت اتصال بِ دستگاُ هیباضذ

 در صَرت لسٍم ٍ داضتي آگاّی ایي

 .پَرت را تغییر دّیذ، در غیر ایي صَرت آى را رّا کٌیذ

d. ابر ٍضعیت یا Cloud Status ًطاى دٌّذُ ارتباط دستگاُ با ایٌترًت هیباضذ : 

i. هتصل ًیست یا Not Connected :  ٍ ُیعٌی کابل بِ دستگاُ هتصل ًیست ٍ یا ارتباط دستگا

 .ضبکِ برلرار ًیست

ii. هتصل یا Connected :  یعٌی کابل بِ دستگاُ ٍصل هیباضذ ٍ ارتباط دستگاُ با ضبکِ برلرار

 .ٍصل ًطذُ است است ٍلی ٌَّز بِ ایٌترًت

iii. اتصال یا Be Connecting : یعٌی دستگاُ در حال برلراری ارتباط با ایٌترًت هیباضذ. 

iv. اتصال ًا هَفك بَد یا Connection Failed :  یعٌی دستگاُ هَفك بِ برلراری ارتباط با ایٌترًت

 .ًطذُ است

v. هَفمیت اتصال یا Connection Success :  یعٌی ارتباط دستگاُ با ایٌترًت با هَفمیت برلرار

 .ضذُ است

راُ اًذازی اًتمال تصَی رٍی هَبایل  

 .در گسیٌِ راٌّوا یا در لسوت ضبکِ ٍجَد دارد QR Code دستگاُ ّای ضبط  در بیطتر هٌَّا ی



 

QR Code .e : سِ تصَیر QR Code کِ در پاییي صفحِ هطاّذُ هیکٌیذ بِ ضرح زیر هیباضذ : 

گَضی یا )را رٍی دستگاُ خَد QR السم است ًرم افسار اسکي کذّای QR برای استفادُ از کذّای

ایي ًرم افسار کذ هخصَظ دستگاُ خَد را اسکي کٌیذ، کِ پس از  ًصب ًوائیذ ٍ از طریك (تبلت

آخریي ًسخِ ًرم افسار هراجعِ  ، دستگاُ ضوا بِ صَرت خَدکار بِ صفحِ داًلَدQR اسکي کذ

 .هیکٌذ

 

ios app                       android app                 cloud id                           

ID .i ابر یا Cloud ID : ّواى ضٌاسِ دستگاُ برای استفادُ در سایت P2P  ًرم افسار هَبایل ٍ

 .هیباضذ

ii. ًرم افسار iOS یا iOS App : ًرم افسار هطاّذُ تصاٍیر دٍربیٌْا در دستگاُ ّای Apple هاًٌذ 

iphone ٍ ipad هیباضذ. 

iii. ًرم افسار Android یا Android App :  ًرم افسار هطاّذُ تصاٍیر دٍربیٌْا در دستگاُ ّای

 .اًذرٍیذی هیباضذ

پس از ًصب ًرم افسار بر رٍی گَضی بْتر است کِ برًاهِ را رجیستر ًواییذ تا بِ  توام اهکاًات 

. برًاهِ دسترسی داضتِ باضیذ

. ّر برًاهِ طراحی خاصی بِ خَد دارد ٍلی در کل ّوِ یک الگَی ٍاحذ دارًذ

.  را پیذا کٌیذ  Add Diviceدر برًاهِ هَبایل گسیٌِ 

 Divice nameۺ ًام دلخَاُ برای دستگاُ 

. ٍارد کردى سریال کِ هعوَال با اسکي اًجام هی ضَد

 mobile portۺ پَرت هَبایل دستگاُ 



 user nameۺ یَزرًین ٍرٍد بِ دستگاُ 

 password dvrۺ پسٍَرد دستگاُ 

. اضافِ کردى ٍ تاییذ ًْایی 
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علی رحمان ستایش  : نویسنده 

کنکاش الکترونیک فارس 

www.epkcctv.ir 

 

http://telegram.me/cctvmagazine
www.epkcctv.ir

