اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ
ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دھﯿﻢ.

ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﮫ


ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت DVRﯾﺎ NVR:اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ از اﻧﺠﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ دورﺑﯿﻦ ھﺎ را در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و
ﭼﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  DVRﯾﺎ  NVRﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت DVR
در اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوت  DVRﮐﻤﯽ ﺗﻔﺎوت دارد اﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ آن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد
ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ.



ﻓﻮروارد ﮐﺮدن ﭘﻮرت ھﺎی ﻣﻮدم  (Port Forwarding):ﻓﻮروارد ﮐﺮدن ﭘﻮرﺗﮫﺎی ﻣﻮدم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ از ﯾﮏ ﻣﺤﻞ
دﯾﮕﺮ و از طﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  DVRﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻓﻮروارد ﮐﺮدن ﻣﻮدم در اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮدم ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ .در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن طﺮﯾﻘﻪ ﻓﻮروارد ﮐﺮدن ﭘﻮرت ھﺎ در ھﺮ ﻧﻮع از ﻣﻮدم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ دھﯿﻢ.



ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ :دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﻮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را روی آن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﺧﺎص ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  DVRﯾﺎ  NVRﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ
در اﺑﺘﺪا ﭘﺲ از روﺷﻦ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه  DVRو دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻮھﺎی آن وارد ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮای ھﺮ دﺳﺘﮕﺎه  DVRﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﻨﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﻮی ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎهDVR



IP Address:آدرس  IPدﺳﺘﮕﺎه  DVRاﺳﺖ .ھﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ آدرس دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از
ﭼﮫﺎر ﻋﺪد ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻋﮑﺲ ﻣﺎ آدرس  IPدﺳﺘﮕﺎه  192.168.1.99ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ھﺮ
ﯾﮏ از ﺑﺨﺶ ھﺎی اﯾﻦ ادرس را ﺑﯿﻦ  0ﺗﺎ  255ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ آدرس ﺑﺎﯾﺪ طﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻓﻌﻠﯽ
ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻪ ﻋﺪد اول ادرس  IPﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه رﻧﺞ  IPﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻪ ﻋﺪد اول  IPدﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺪد
ﭼﮫﺎرم آدرس  IPﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ IP 192.168.1.1
در ﺷﺒﮑﻪ دارم .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻢ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ رﻗﻢ اول را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ و رﻗﻢ اﺧﺮ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ادرس  192.168.1.2ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ
ﻧﺒﺎﯾﺪ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ آدرس  IPﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ در ﻣﺜﺎل ،ﻋﺪد آﺧﺮ آدرس را  99در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ھﻤﺴﺎن ﺑﻮدن اﯾﻦ آدرس ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ادرﺳﮫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮد.



Subnet mask:اﺳﺘﻔﺎده از  subnet maskدر ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﺤﺪوده
ادرس ھﺎی  IPﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ردﯾﻒ را  255.255.255.0ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﻘﺪار  subnet maskﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﺘﻔﺎوت از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺒﮑﻪ ان ﻣﺮﮐﺰ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﻨﯿﺪ.



Default Gateway:ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﮫﻮم اﺻﻠﯽ  Gatewayدر ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺤﺚ را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آدرس  IPﻣﻮدم ﺧﻮد ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮدم از ﻗﺒﻞ از ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ  default gatewayرا از
روی ھﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺒﮑﻪ ھﺎ آدرس  IPدﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮدم  192.168.1.1اﺳﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮور ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ادرس ﺑﻪ ﺳﺮور ﻣﺮﮐﺰی اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه و آدرس
 192.168.1.2ﺑﺮای ﻣﻮدم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.



Client Port:ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﺮور ﭘﻮرت ) (Server portﯾﺎ ﻣﺪﯾﺎ ﭘﻮرت ) (Media portھﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭘﻮرت ﺳﺮور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض
در دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی  DVRھﺎﯾﮏ وﯾﮋن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮرت  8000ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﻮرت ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه
DVRرا ﺑﺮ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.



HTTP Port:ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻮرت ) (Internet portﯾﺎ وب ﭘﻮرت ) (Web portھﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی  DVRھﺎﯾﮏ وﯾﮋن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻔﺮض  80ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻮرت ﭘﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﻣﻮدم ﺧﻮد ﻓﻮروارد ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ آن را ﺑﻪ
ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﻮرت ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ را در ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت  DVRﯾﺎ  NVRﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮاغ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮوﯾﻢ.

ﻓﻮروارد ﮐﺮدن ﭘﻮرت ھﺎی ﻣﻮدم ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻓﻮروارد ﮐﺮدن ﭘﻮرت ھﺎی ﻣﻮدم ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﻔﮫﻮم ﭘﻮرت ﻓﻮرواردﯾﻨﮓ را در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺨﺘﺺ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﻮرت ﻓﻮرواردﯾﻨﮓ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ( .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻮروارد ﮐﺮدن ﭘﻮرت در ھﺮ ﻣﺪل از ﻣﻮدم و روﺗﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ روش ﻓﻮروارد ﮐﺮدن ﭘﻮرت ھﺎ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﻮدم را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮدم ھﺎ ﻣﯽ
ﭘﺮدازﯾﻢ .
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺪف ﺷﻤﺎ ﻓﻮروارد ﮐﺮدن  2ﭘﻮرت اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﭘﻮرت  HTTPو ﯾﮑﯽ ﭘﻮرت ﮐﻼﯾﻨﺖ .اﯾﻦ ﭘﻮرت ھﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻣﮑﺎن دﯾﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

طﺮﯾﻘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮدم ﺑﺮای ﻓﻮروارد ﮐﺮدن ﭘﻮرت ھﺎ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﻣﻮدم ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .آدرس  IPﻣﻮدم را در ﯾﮏ ﺑﺮوزر وارد ﮐﻨﯿﺪ )اﯾﻦ ادرس اﺣﺘﻤﺎﻻ  192.168.1.1اﺳﺖ(.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آدرس  IPرا ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ  Default Gatewayرا ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮھﺎی داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ .
ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ آدرس ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻮدم ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ  usernameو  passwordرا دارد .اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت را
از ﺻﺎﺣﺐ دﺳﺘﮕﺎه )ﻣﺸﺘﺮی( ﮔﺮﻓﺘﻪ و وارد ﻣﻮدم ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﭘﻮرت ﻓﻮرواردﯾﻨﮓ در ﻣﻮدم  D-linkﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ :
ﻗﺴﻤﺖ  Advance Setupرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻗﺴﻤﺖ  NATرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ.

ﻣﻨﻮی ﭘﻮرت ﻓﻮرواردﯾﻨﮓ ﻣﻮدمTP-Link
در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه  PVC2را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﺮ روی  Virtual Serverﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻌﺪی ﺑﺮوﯾﺪ .

ﻓﻮروارد ﮐﺮدن ﭘﻮرت TP-Link80
در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﭘﻮرت اول را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻓﻮروارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:








Rule Index: 1
( Application: Hikvisionاﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ دﻟﺨﻮاه ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ)
Protocol: ALL
Start Port Number: 80
End Port Number: 80
Local IP Address: 192.168.1.100

ﻓﻮروارد ﮐﺮدن ﭘﻮرت TP-Link8000
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﻮرت دوم رﻓﺘﻪ و آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:








Rule Index: 2
( Application: Hikvisionاﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ دﻟﺨﻮاه ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ)
Protocol: ALL
Start Port Number: 8000
End Port Number: 8000
Local IP Address: 192.168.1.100
ﭘﺲ از ﻓﻮروارد ﮐﺮدن ﭘﻮرت ھﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ﺻﻔﺤﻪ  Virtual Serverﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .

ﺟﺪول ﭘﻮرت ھﺎی ﻓﻮرارد ﺷﺪه ﻣﻮدمTP-Link

دﯾﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺑﺮای دﯾﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﺑﺮای دﯾﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر  IPاﺳﺘﺎﺗﯿﮏ
ﺧﻮد را( اﯾﻦ  IPرا ﺑﺎﯾﺪ از  ISPﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ  statusﻣﻮدم ھﻢ اﯾﻦ  IPرا ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ )در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ دو ﻧﻘﻄﻪ " ":ﺷﻤﺎره ﭘﻮرت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت وارد ﮐﻨﯿﺪ :
5.52.219.178:80
ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ادرس در ﺻﻮرت درﺳﺖ اﻧﺠﺎم دادن ھﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻔﺤﻪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  DVRﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از دﯾﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ھﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻮھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﻣﻨﻮی  Toolsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
Internet Optionsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﺗﺐ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ  Securityرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ :

ﻗﺴﻤﺖ  Securityاز ﻣﻨﻮیInternet Options
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﻋﮑﺲ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﺑﺎز ﺷﻮد :

ﺻﻔﺤﻪ  Custom Levelو ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن
در ﺻﻔﺤﻪ  Custom levelﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﯿﮏ زده ﺷﺪه را در ﺣﺎﻟﺖ  Promptﻗﺮار دھﯿﺪ .ﺣﺎل ﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ
ھﺎی ﺧﻮد را در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .

