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رویس  به مسیر زیر رفته و سشکل طبق .را در دستگاه فعال نماییدP2Pحال باید سرویس . 2
P2Pرا فعال نمایید.

Main Menu/Setting/Network > P2P
P2P<شبکه/ تنظیمات/ منوی اصلی 

ات شبکه دستگاه ابتدا باید ارتباط فیزیکی دستگاه با مودم و یا سوئیچ برقرار باشد و تنظیم.1
:انجام این کار از مسیر زیر شروع کنیدبرای .را مطابق با شبکه داخلی تان، انجام دهید

Main Menu/Setting/Network > TCP/IP
TCP/IP<شبکه/ تنظیمات/ منوی اصلی 
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درحالکنیم،فعالدستگاهرویبرراP2Pسرویستوانستیماینجاتا:توجه
.کنیممیبیانراP2Pباموبایلرویبرتصویرانتقالروشادامه

ین باید دستگاه به اینترنت متصل باشد، در اP2Pبرای استفاده از سرویس : توجه
.نمایش داده می شودOnlineصورت در قسمت وضعیت، 
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o دانلود نسخه ی برایIOS(Iphone,Ipad) برنامه، اپلیکشنiDMSS را ازApp Store
.  دریافت و نصب کنید

o برای دانلود نسخه یAndroid برنامه، اپلیکشنgDMSS را ازGoogle Play دریافت و
. نصب کنید

.بعد از نصب برنامه، وارد برنامه شوید و مطابق شکل زیر عمل نمایید-1

را شرح gDMSSدر این بخش قصد داریم نحوه ی اتصال به دستگاه به برنامه ی تحت موبایل 
.دهیم

1



.را از لیست انتخاب نماییدP2Pگزینه ی . 3

.را بزنید+ مطابق شکل زیر برای اضافه کردن اطالعات دستگاه عالمت . 2

2
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.اطالعات  دستگاه را در این صفحه باید وارد نمایید.4
1-Name :یک نام انتخاب نمایید  .
2-SN :سریال دستگاه را وارد و یا اسکن کنید.

.را اسکن نماییدQr-codeبرای اسکن سریال طبق شکل زیر وارد مسیر زیر شوید و 
Main Menu/Setting/Network > P2P

P2P<شبکه/ تنظیمات/ منوی اصلی 

.و یا از مسیر زیر، سریال دستگاه را یادداشت نمایید
Main Menu/INFO/INFO > Version

نسخه<اطالعات/ اطالعات/ منوی اصلی 

3-username :نام کاربری دستگاه را وارد نمایید.
4-Password :رمز عبور را وارد نمایید.
در باالی صفحه ، اطالعات دستگاه را ذخیره نماییدSaveگزینه ی نهایت با انتخاب در -5
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.  شوید و طبق شکل زیر عمل نماییدLive viewدوباره وارد بخش . 5

5

ا در لیستی که باز می شود، نام دستگاهی که اطالعاتش را وارد نموده اید ر. 6
.را انتخاب نمایید”Start Live View“انتخاب و در آخر گزینه ی 
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. در آخر می توانید تصاویر دوربین ها را مشاهده نمایید.7
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.را توضیح دهیم CMSدر این بخش قصد داریم نحوه ی اتصال به دستگاه از طریق 

از صفحه ی اول برنامه، مطابق شکل زیر گزینه ی Smart PSSبرنامه ی از نصب پس .1
Deviceرا انتخاب نمایید .

1

.را انتخاب نماییدManual Addگزینه ی . 2

2
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.را بزنیدGet Infoاطالعات دستگاه را در این کادر وارد کرده و دکمه ی . 3
.را بزنید تا دستگاه به لیست شما اضافه شودAddدر آخر دکمه ی .4

3

.سریال دستگاه را می توانید از مسیر زیر یادداشت کنید
Main menu/ Info/Info/Version

نسخه/ اطالعات/ اطالعات/ منوی اصلی
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وضعیت مطابق شکل زیر، مشاهده می کنید که دستگاه به لیست اضافه شده است و. 5
.آن آنالین است

5

.را در صفحه ی اول انتخاب نماییدLive viewگزینه ی . 6

5



تا تصاویر آنها در سمت راست صفحه، نام دستگاه و دوربین ها را انتخاب نمایید. 7
. نمایش داده شود



و یا مرورگرهای دیگر، مراحل را به شکل Internet Explorerبرای انتقال تصویر ار طریق
.زیر انجام دهید

.را انتخاب نمایید Deviceشوید و قسمت /http://www.easy4ip.comوارد سایت .  1

:در این صفحه، مشخصات دستگاه را وارد نمایید. 2
.شماره سریال دستگاه را وارد نمایید-1-2
.نام کاربری را وارد نمایید-2-2
.رمز عبور دستگاه را وارد نمایید-3-2

1

2.1

2.2

2.3

نمایش داده می شود، با زدن ActiveXپیغامی مبنی بر نصب Loginبعد از زدن دکمه ی 
، نصب نماییدInstallدکمه ی 

http://www.easy4ip.com/


.پس از الگین به دستگاه می توانید تصاویر دوربین ها را مشاهده نمایید.  3


