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مبینیوکاربریپنلدرتنظیماتانجام



در پنل کاربری دوربینتنظیمات انجام 

:دهیدانجامترتیببهرازیرمراحلدوربینتنظیماتانجامبرای

صورتبهمعموالدوربینکنسولبهورودIPآدرس.نماییدوارداینترنتیمرورگردررادوربینIPآدرس.1

192.168.x.xاستمشاهدهقابلآنراهنمایدفترچهیادوربینپشتبرچسبدردرکهمی باشد.

لدهایفیدرکدامهرلطفا.استشدهثبتآنراهنمایدفترچهیادوربینپشتبرچسبدرنیزعبوررمزوکاربرینام.2

.شویددوربینکاربریپنلواردتانماییدکلیکLoginگزینهرویبرونماییدواردآنبهمربوط



در پنل کاربری دوربینتنظیمات انجام 

بهمربوطتنظیماتبخشوارد،NetworkقسمتوSetمنویطریقازدوربین،کاربریپنلبهورودازپس.3

TCP/IPشوید.



انجام تنظیمات در پنل کاربری دوربین

IPفیلددرشدهدرجعددنماییدحاصلاطمینانابتدا.3 AddressفیلددرشدهدرجعددرنجدرGateway،باشد

IPفیلداولعددیبخشسهکهصورتبدین AddressآدرسمشابهکامالGatewayدلخواهبهراآنآخرعددیبخشفقطوباشد

IPکهصورتیدر.باشدمتفاوت AddressرنجدرGateway،بایدنباشدIP Addressدهیدتغییررا.

است 192.168.1.1در تصویر فوق Gatewayبه عنوان مثال آدرس 
.انتخاب می کنیم192.168.1.5را IP Addressو بر این اساس 



انجام تنظیمات در پنل کاربری دوربین

.باشدغیرفعالDHCPگزینهنماییدحاصلاطمینان.4



انجام تنظیمات در پنل کاربری دوربین

HTTPفیلددر.5 Port،فیلددرو80عددRTSP Portنماییدواردرا554عدد.

.گرددذخیرهتغییراتتاکنیدکلیکSaveرویبرفوق،تنظمیاتانجامازپس

.شودانجاممودمبهمربوطتنظیماتاستنیازبعدمرحلهدرورسیدهپایانبهدوربینکاربریپنلبهمربوطتنظیماتبخشدر



پنل کاربری مودمدر  Port Forwardingانجام تنظیمات 

Portانجامبرای Forwardingدهیدانجامرازیرمراحلمودمکاربریپنلدر:

x.x.192.168صورتبهمعموالIPآدرساین.نماییدوارداینترنتیمرورگردررامودمکاربریپنلبهورودIPآدرس.1

.استمشاهدهقابلآنراهنمایدفترچهیامودمپشتبرچسبدردرکهمی باشد

مربوطفیلدهایدرکدامهرلطفا  .استشدهثبتآنراهنمایدفترچهیامودمپشتبرچسبدرنیزعبوررمزوکاربرینام.2

.شویددوربینکاربریپنلواردتانماییدکلیکLoginگزینهرویبرونماییدواردآنبه

و نام کابری و 192.168.1.1مودم برابر با IPدر اکثر مودم ها آدرس 
.استadminرمز عبور پیش فرض 

با  Port Forwardingتنظمیات مودم ها، در برخی از : نکته

درج Virtual Serverیا Forwardingعناوینی هم چون 

در این راهنما تنظمیات مربوط به مودم . ) شده است

Huawei B612 استنمایش داده شده.)



پنل کاربری مودمدر  Port Forwardingتنظیماتانجام 

Virtualیکیکایجادبرای.3 ServerیاPort Forwarding،نماییدکلیک"+"آیکونرویبرجدید.



پنل کاربری مودمدر  Port Forwardingتنظیماتانجام 

.نماییدواردhttpماننددلخواهنامیک،Nameفیلددر.4

.باشدTCP/UDPتنظمیاترویبرProtocolفیلدنماییدحاصلاطمینان.5

Wanفیلددر.6 port(.باشندیکسانبایدعدددوهر).نماییدوارددلخواهبه9999تا1بازهدرراعددی

WANفیلدمودم ها،ازبرخیدر:نکته PortعنوانباHttp Portاستشدهدرج.



پنل کاربری مودمدر  Port Forwardingتنظیماتانجام 

LANفیلددر.7 IP AddressآدرسIPنماییدواردکردید،انتخابدوربینتنظیماتاولمرحلهدرکه.

LANفیلددر.8 Port،نماییدواردرا80عدد.

.گرددذخیرهشدهاعمالتغییراتتاکنیدکلیکSaveرویبرفوق،تنظیماتانجامازپس

Portتنظیماتبدین جاتا ForwardingبرایLAN PORT:80برایرامراحلهمیناستنیازاست،شدهانجام
LAN PORT:554نماییدتکرار.



پنل کاربری مودمدر  Port Forwardingتنظیماتانجام 

Virtualیکایجادبرای.9 Serverنماییدکلیک"+"آیکونرویبرمجدد،جدید.

رویبرProtocolفیلدنماییدحاصلاطمینانهم چنینونماییدواردrtspماننددیگریدلخواهنام،Nameفیلددر.10

.باشدTCP/UDPتنظمیات

Wanفیلددر.11 portانتخابعددازمتفاوتویکسانبایدعدددوهر.نماییدوارددلخواهبه9999تا1بازهدرراعددی

.باشد4شمارهمرحله)قبلیتنظیماتدرشده



پنل کاربری مودمدر  Port Forwardingتنظیماتانجام 

LANفیلددر.12 IP AddressآدرسمجددIPنماییدواردکردید،انتخابدوربینتنظیماتاولمرحلهدرکه.

LANفیلددر.13 Port،نماییدواردرا554عدد.

.گرددذخیرهتغییراتتاکنیدکلیکSaveرویبرفوق،تنظیماتانجامازپس



پنل کاربری مودمدر  Port Forwardingتنظیماتانجام 

Portتنظیماتقبلمراحلکردنطیبا Forwardingاستشدهانجامزیرتصویرمطابق.

مستقیما ( NVRیا DVRمانند )دوربین یا یک دستگاه تنظیمات برای زمانی است که یک باشید این داشته توجه 
ازای ت به می بایسبرای زمانی که بیش از یک دستگاه به مودم متصل شده باشد، حتما . شده باشدمتصل به مودم 

.یکبار انجام شود 554و 80هر دو پورت برای   Port Forwardingدستگاه تنظیمات هر 



در پنل کاربری مبینیوتنظیمات انجام 

بهراروپیشمراحلونماییدکلیک(آیکون)تنظیماتگزینهرویبرونمودهانتخابراخوددلخواهدوربین،"دوربین ها"منویاز

.دهیدانجامترتیب



انجام تنظیمات در پنل کاربری مبینیو

ازنبود،اگزینه هبیندرشمادوربینبرندنامکهصورتیدر.کنیدانتخابراخوددوربینبرند"دوربینواسط"فیلددر.1

.کنیداستفادهOnvifگزینه

.نماییدواردکرده اید،دریافتخوداینترنتدهندهارائهاپراتورازکهراثابتیIPآدرسباید"دوربینآدرس"فیلددر.2

آنراهنمایدفترچهیادوربینپشتبرچسبدر"دوربینگذرواژه"و"دوربینکاربرینام"فیلدهایبهمربوطاطالعات.3

.نماییدواردمربوطهفیلددرراکدامهراستنیازکهداردقرار



انجام تنظیمات در پنل کاربری مبینیو
Wanانتخابیعدد،"دستورپورت"فیلددر.4 portتنظمیات4مرحلهدر).نماییدواردرا80پورتتنظیماتدرPort

Forwarding،بودشدهانتخاب9696عددمثالایندرکهمودم.)

Wanانتخابیعدد،"استریمپورت"فیلددر.5 portتنظمیات9مرحلهدر).نماییدواردرا554پورتتنظیماتدرPort

Forwarding،بودشدهانتخاب8686عددمثالایندرکهمودم.)

بروزرسانی با "پیغامپس از مشاهده . کلیک کنید تا تغییرات ذخیره گردد" ثبت تغییرات " از انجام تنظمیات فوق، بر روی پس 

را انتخاب دوربین خود" +" تنظمیات مربوط به نصب دوربین به اتمام رسیده و با کلیک بر روی آیکون "  موفقیت انجام شد

.نمایید و به تصاویر آن دسترسی داشته باشید




