
                      HIRSCHMANN HİDiscovery ve HiView KULLANIMI 
 
 
 
Bir Hirschmann cihazının arayüzüne bağlanıp ayar yapmak istiyorsak bilgisayarımızda 
mutlaka bu iki yazılımın olması gerekiyor. 
 
http://www.hirschmann.com/en/Hirschmann_Produkte/Industrial_Ethernet/Software/Software
_Tools/index.phtml 
Bu linkten yazılımları indirebilirsiniz.( siteye üye olmanız gerekiyor.) 
 
 

 
 
 
 
HiDiscovery kurulum gerektiren bir yazılım,HiView ise direk exe olarak çalıştırabileceğiniz 
bir yazılımdır. ( Unutmayın .!! Yazılımları Yönetici olarak çalıştırmanız gerekiyor.) 
 
Bağlı olduğunuz Network’te Hirschmann cihazalrını görmek,İP’lerini öğrenmek ve Cihaz 
isimlerini değiştirmek istiyorsanız HiDiscovery programını kullanmanız gerekir. 
Hirschmann cihazlarını WİFİ network kartı ile bulamazsınız.Kablo ile network’e bağlanmanız 
gerekir. 
Sadece görüntülemek istiyorsanız Bilgisayarınızın ip segmentini değiştirmenize gerek yoktur. 
HiDiscovery cihazları Mac adresi ile bulur. 
Eğer Cihazın arayüzüne bağlanıp ayar yapmak istiyorsanız Cihaz ile aynı İP segmentine 
geçmeniz gerekir. 
Örn. : PC ip                 : 192.168.1.xxx 
          Hirschmann İp  : 192.168.1.xxx 
İlk Önce Cihazları Networkte bulmak için HiDiscovery Programını çalıştırıyoruz. 
 
Program ilk açılışta hiçbir cihaz bulmaz ise gösterilen yerden network kartınızı değiştirmeniz 
gerekiyor.Bilgisayarınızdaki kablolu ethernet kartını seçmelisiniz. 
 



 
 
Seçtiğiniz anda otomatik olarak tekrar network’ünüzü arar ve bağlı olan cihazları ekrana 
getirir. 
 

 
 
Gördüğünüz gibi Cihazların ip segmentleri farklı olsada Network’e bağlı bütün cihazları 
buldu. 
Bu programla,  

 Cihaz ayarlarını yapabiliyoruz. ( İp değiştirme ve İsim Değiştirme) 
 Telnet ile cihaza bağlanabiliriz. 
 Seçtiğimiz cihaza ping atabiliriz. 
 Seçtiğimiz cihaza Sinyal göndererek bütün ışıklarının yanıp sönmesini 

sağlayabiliriz.(Sahada cihazın hangisi olduğunu anlama için ideal bir yöntemdir.) 

 



Cihaz İp’sini öğrendikten sonra arayüzüne bağlanmak için HiView programını 
kullanmaya başlayabiliriz. 
 

 
 
İndirdiğimiz dosyanın içinden HiView.exe yi çalıştırıyoruz. 
 

 
 
URL yazan yere cihaz İP sini yazarak enter’a basın. ( Bilgisayarınızda JAVA yüklü 
değil ise cihazlara bağlanamazsınız.) 
 
Gelen pencerede Cihazın kullanıcı adı ve parolası istenir. 



Eğer sadece mevcut ayarlara bakmak ve müdahele etmeyecekseniz gelen ekrana bir şey 
yazmadan giriş e basmanız yeterli.  
Sadece USER olarak bağlanırsınız. 
Ama ben ayar yapıcam diyorsanız kullanıcı adı : admin  parola : private  olması 
gerekir. 
 

 
 
Ekranı kapattığınızda HiView sizden giriş yaptığınız cihazı hafızasına kayıt etmek isteyip 
istemediğimizi sorar. Kayıt ederseniz program arayüzünde daha önce girdiğiniz cihazları 
listeler. 
Buda size tekrardan ip adresi girmeden cihaza bağlanmanızı sağlar. 
 

 
 
Ayrıca telnet bağlantısı ve cihaza ping atma işlemlerinide yapabilirsiniz. 


