
 DVR  آموزش انتقال تصاویر با دستگاه

ػْیذ ّ تَ دًثال  DVR اتتذا ّارد تٌظیوات دطتگاٍ DVR تزای اًتقال تـاّیز دّرتیي ُای هذارتظتَ تا دطتگاٍ ُای

آى تگزدیذ طپض در قظوت ًتْرک تایذ تَ دًثال قظوتی تاػیذ کَ تتْاًیذ آی پی دطتگاٍ را طت Network قظوت

خارج کزدٍ ّ تَ ؿْرت  (اگز تیک خْردٍ تاػذ آى را تزداریذ ) DHCP کٌیذ تَ ایي هٌطْر اتتذا تایذ دطتگاٍ را اس حالت

 . دطتی آی پی ُوزًح تا آیپی ػثکَ تَ آى اختـاؽ دُین
 .اگز تا آی پی آػٌایی چٌذاًی ًذاریذ ایي هقالَ در حذ اتتذایی هی تْاًذ ػوا را تا ایي طیظتن آػٌا طاسد

  

 طت ػذٍ ّ طایز کاهپیْتز ُا ُن تایذ اس ایي رًح اطتفادٍ 192.168.1.1تز رّی  ADSL هعوْال آیپی ُای هْدم ُای

فقط قظوت ) 192.168.1.100کٌٌذ تزای ایٌکَ آیپی دطتگاٍ هاًیش ُن رًح آیپی کاهپیْتز ُا تاػذ تایذ آی پی ُواًٌذ 

تَ دطتگاٍ اختـاؽ .( هیثاػذ ّ ًثایذ تکزاری تاػذ254 تا 2هتفاّت ػْد ایي عذد ًیش اختیاری ّ هاتیي (100یعٌی)آخز 

را  ADSL آیپی هْدم Defult Gate way را ّارد ًواییذ ّ در آخز در sub net 255.255.255.0طپض در قظوت.دُیذ 

ُا ایي قظوت ُا تزای ُز  DNS دّ قظوت دیگز تاقی هاًذٍ اطت ( هیثاػذ192.168.1.1کَ ُواى ) ّارد ًواییذ

هتفاّت اطت ّ ایي قظوت ُا را تا  (ػزکتی کَ ایٌتزًت پزطزعت خْد را اس آى تِیَ کزدٍ ایذ)طْیض دٌُذٍ ایٌتزًت 

تواص تا ػزکت اس آًِا دریافت کزدٍ ّ تز رّی دطتگاٍ طت کٌیذ ، ُن اکٌْى تایذ پْرت  تزقزاری ارتثاط را تعییي کٌیذ 

در ؿْرتی کَ پْرت ُا را  ) تٌظین ػْد کَ عوْهیت دارد 8080کَ ایي عذد ًیش اختیاری اطت ّلی تِتز اطت تز رّی 

ًویؼٌاطیذ تِتز اطت پْرت تاال را تگذاریذ چْى تزخی اس پْرت ُای دیگز تْطط طیظتن اطتفادٍ هیؼًْذ تاسٍ هاتیي 

 .ایي عولیات ُواًٌذ تٌطین آیپی کاهپیْتز هیثاػذ ّ تٌِا تفاّت آى تا کاهپیْتز ػکل ظاُزی آى اطت.)(65535 تا 0
 

 
  

تعذ اس ایي هزحلَ تایذ هْدم را تزای تزقزاری ارتثاط آهادٍ کٌین ،قثل اس ُزچیز ػوا ًیاس تَ یک آیپی ّلیذ داریذ کَ قثال 

 . تایذ آى را اس طزیق ػزکتی کَ ایٌتزًت پزطزعت خْد را تِیَ کزدٍ ایذ تِیَ ًواییذ

تا ّارد کزدى آی پی  (ًیش اطتفادٍ کزد  ADSL اس ایي قظوت هی تْاى تَ عٌْاى آهْسع کاًفیگ هْدم

ّارد تٌظیوات هْدم (ایٌتزًت اکظپلْرر ّ یا فایز فاکض) در هزّرگز خْد (admin  ّ یْسر ًین پظْرد192.168.1.1)هْدم

 . خْد ػْیذ
تایذ تز  (ُز تار تا کاًکؼي تَ ؿْرت دطتی کاًکت هیؼذیذ)طت کزدٍ ایذ Bright اگز هْدم را تز رّی

ایي قظوت )تگزدیذ Advance setup(interface setup تٌطین ًواییذ تزای ایي کار تذًثال قظوتی تَ ًام PPPOE رّی

 (تزای ُز هْدم هتفاّت اطت ّ اگز هی خْاُیذ درطت عول کٌیذ تِتزیي هْرد دفتزچَ راٌُوای  هْدهتاى خْاُذ تْد 

اگز یْسر ًین ّ پظْردی کَ تا آى تَ ایٌتزًت دطتزطی پیذا )را اًتخاب ًواییذ  Wan گشیٌَ Advance setup ّ در قظوت

هیکزدیذ را ًوی داًیذ اس اداهَ هزاحل دطت تکؼیذ ّ اتتذا یْسر ًین ّ پظْردی را کَ ػزکت طزّیض دٌُذٍ ایٌتزًت 

را  remove ّ( تا تیک سدى هْارد)طپض توام گشیٌَ ُای هْخْد را اًتخاب کزدٍ  (تَ ػوا ارائَ دادٍ اطت را هحیا کٌیذ 

 را تا سهاًی کَ تَ هزخلَ اًتخاب پزّتْکل تزطیذ اًتخاب کٌیذ Next را تشًیذ طپض گشیٌَ  add تشئٌیذ طپض گشیٌَ

را اًتخاب کٌیذ ّ کار را اداهَ دُیذ ُن اکٌْى اس ػوا یْسر ًین ّ  PPPOE ّ طپض در هزحلَ اًتخاب پزّتْکل گشیٌَ

پظْردی کَ ػزکت ارائَ دٌُذٍ خذهات ایٌتزًتی ارائَ کزدٍ تَ ُوزاٍ آیپی ّلیذی کَ تِیَ کزدٍ ایذ درخْاطت هی 

تعذ اس ّارد کزدى ایي گشیٌَ ُا کار را (فعال تاػذ تا تتْاًیذ آی پی را ّارد کٌیذ Use static IP addressتایذ گشیٌَ)  ػْد

تَ دلیل ایٌکَ ایي قظوت هزتْط تَ کاًفیگ هْدم هیؼْد ّ ُز هْدم تا ).را اًتخاب کٌیذ   Save /reboot اداهَ دُیذ ّ

دیگزی هتفاّت اطت اگز تا دقت هتي خذاّلی را کَ در هزاحل کاًفیگ هْدم تَ ػوا ًوایغ دادٍ هیؼًْذ را تخْاًیذ 
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هیتْاًیذ تَ راحتی ایي کار را اًدام دُیذ تاس ُن اػارٍ هیکٌن تَ ایي ًکتَ کَ تا هزاخعَ تَ دفتز خَ راٌُوای هْدم 

 .(تظیار راحت هیتْاًیذ هْدم را کاًفیک کٌیذ

درخْاطت )هزحلَ اّل تٌظین هْدم تَ پایاى رطیذ ّ اکٌْى ًْتت ایي اطت کَ تعییي کٌین کَ تظتَ ُای ایٌتزًتی 

کَ تَ آی پی کَ خزیذاری کزدٍ ایذ ارطال هیؼًْذ چگًَْ تا هْدم ارتثاس تزقزار  (ػوا تزای هؼاُذٍ تـاّیز اس راٍ دّر

 . کٌٌذ
هْدم اطتفادٍ هیکٌین، تا ایي رّع تَ هْدم هی  (Port forwarding) تزای ایي هٌظْر ها اس قظوت پْرت فْرّاردیٌگ

 . اًتقال دُذ DVR گْیین توام تظتَ ُای در خْاطت ؿفحَ ّب را تَ دطتگاٍ
در تزخی اس هْدم ُا  ).تاػیذ  Nat تَ دًثال گشیٌَ (Advance setup) اتتذا اس قظوت تٌظیوات هْدم

تعذ اس ّرّد تَ ایي قظوت تا خذّلی رّتزّ خْاُیذ  (آهذٍ اطت Virtual server ایي گشیٌَ تا ًام Samfony ُواًٌذ

ّ پْرتی کَ خِت تزقزاری ارتثاط تا آى را تعییي کزدٍ  (کَ قثال تَ آى اختـاؽ دادٍ ایذ ) DVR ػذکَ تایذ در آى آی پی

 . ایذ را ّارد کٌیذ
ایي قظوت اس هْدم ُز چٌذ ػکل ظاُزی هتفاّتی را داردًذ ّلی اس لحاظ هتْى خذّل ُواًٌذ ُن ُظتٌذ تزای 

ُویي هي چٌذ ًوًَْ اس تـاّیز ایي قظوت را تزای هثال قزار هیذُن لشّها ًثایذ ػوا اس لحاظ ػکل ظاُزی تَ دًثال 

 ایي گشیٌَ ُا تاػیذ تلکَ تایذ تَ دًثال گشیٌَ ُای هؼاتَ خذّل تاػیذ
 

 

 
  
  

الثتَ اگز تا طیظتن ُای تحت ّب ًیش آػٌایی داػتَ تاػیذ )اًتقال دادین  DVRُن اکٌْى آی پی ّلیذ را تز رّی آیپی

 .ّ دطتگاٍ آهادٍ اطت (هیتْاًیذ اس آیپی ّلیذ اطتفادٍ ُای سیادی تکٌیذ کَ در آیٌذٍ تَ آًِا اػارٍ خْاُذ ػذ 
ُا فقط تا ًزم افشار ایٌتزًت اکظپلْرر تحت ّب  DVR هزحلَ طْم آهادٍ کزدى ایٌتزًت اکظپلْرر تزای ایي کار اطت اکثز

 (داریذ کَ ایي کاهپًٌْت هختؾ ایٌتزًت اکظپلْرر هیثاػذ Active تزای هؼاُذٍ تـاّیز ًیاس تَ)قاتل هؼاُذٍ ُظتٌذ 

 : تزای ایي هٌظْر ّارد تٌظیوات ایٌتزًت اکظپلْرر ػْیذ

Tools > Internet option یا اس کٌتزل پٌل تَ قظوت ّ Internet Option  طپض اس تة. تزّیذ Security  ُواًٌذ تـاّیز

 : اقذام کٌیذ
  



 
  

 



 
  
  

  

 
 



در هزّر کز خْد ّارد هیکٌیذ یک ًْار  (19.11.51.166:8080ُوزاٍ تا پْرت تَ طْر هثال )در اّلیي تاری کَ آیپی ّلیذ را 

سرد رًگ تز در تاالی ؿفحَ ًوایاى هیؼْد کَ تا کلیک کزدى تز رّی آى گشیٌَ ُای آى ًوایاى هیؼْد اس تیي آًِا 

الثتَ ایي اهز هوکي اطت چٌذ دقیقَ تَ )را اًتخاب کٌیذ تا کاهپًٌْت هْرد ًظز تز رّی هزّرگز ًـة ػْد   Install گشیٌَ

ُن اکٌْى طیظتن ػوا آهادٍ  (طْل تیاًداهذ پض هٌتطز تاػیذ تا پیغام ًـة تا هْفقیت اًدام ػذ را هؼاُذٍ کٌیذ 

الثتَ تا ّارد کزدى یْسر ).هی تاػذ ّ هیتْاًیذ اس توام دًیا هحل کار خْد را سیز ًظز داػتَ تاػیذ DVR دریافت تـاّیز اس

 ) طت کزدٍ ایذ DVRًین ّ پظْردی کَ تز رّی

 

 

 : نکته ها
 

 . حتوا اس هزّر گز ایٌتزًت اکظپلْرر اطتفادٍ ًواییذ -
 . تٌظیوات هزّر گز تزای ُز طیظتن هی تایظت خذاگاًَ اًدام ػْد -

 User ػوا هیثایظت اس قظوت تٌظیوات ّ قظوت تٌظیوات کارتزی DVR در تزخی اس دطتگاٍ ُای -

account یْسری ایداد ًواییذ کَ هدْس ارطال اطالعات  را داػتَ تاػذ . 

 . ُز اس چٌذ گاُی ًام کارتزی ّ رهش عثْر خْد را تغییز دُیذ -
 . تاػذ 512Kbطزعت ایٌتزًت هْرد ًیاس تزای اًتقال تـاّیز تایذ تیؼتز اس  -

ُز دّ  )اکثز دطتگاٍ ُا یک یْسر تَ ًام ادهیي دارًذ تِتز اطت پظْرد ایي یْسر را تغییز دُیذ  -

دطتگاٍ تَ تشرگ ّ کْچک تْدى حزّف ًام کارتزی ّ رهش عثْر حظاطیت دارد تَ ایي ًکتَ . ُظتٌذadmin آًِا

هیتْاى تَ عٌْاى یک هْرد اهٌتی اس آى اطتفادٍ کزد تا قزار دادى پظْردی تزکیثی اس  )ًیش تْخَ داػتَ تاػیذ 

  (AdMinحزّف تشرگ ّ کْچک تطْر هثال 

 

ًوی تْاى اس طزیق ػثکَ داخلی تا ّارد کزدى آی پی ّلیذ تـاّیز را هؼاُذٍ کزد در ایٌـْرت فقط تَ  -

 . تٌظیوات هْدم دطتزطی پیذا هی کٌیذ
 

ػوا هیتْاًیذ یک پْرت دیگز را تز رّی آی پی هْدم فْرّارد کٌیذ تا در ؿْرت لشّم تَ تٌظیوات هْدم ُن  -

 . دطتزطی داػتَ تاػیذ

 

اگز هی خْاُیذ فقط اس طزیق ػثکَ داخلی خْد تَ دّرتیي ُا دطتزطی داػتَ تاػیذ تایذ آیپی را کَ تز  -

رّی دطتگاٍ طت کزدٍ ایذ را ّارد کٌیذ ّ تٌظیوات هزّر گز را اًدام دادٍ ّ تـاّیز را هؼاُذٍ کٌیذ کَ 

 . هؼخؾ اطت در ؿْرت ًیاسی تَ آی پی ّلیذ ًذاریذ
  

ُوثؼَ تَ ایي ًکتَ تْخَ داػتَ تاػیذ کَ ػوا تایذ در طیظتن داخلی تـْیز را داػتَ تاػیذ تا تتْاًیذ در  -

 . ایٌتزًت ُن تـْیز را دریافت کٌیذ
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