
 

 D-link با مودم ریانتقال تصو یمودم برا میآموزش تنظ

که هیچ گام برای افراد بادانش فنی متوسط است. درصورتیبهیک مطلب آموزشی گامlink -D تنظیم مودم برای انتقال تصویر

 .های کامپیوتری ندارید بهتر است یک کارشناس برای این کار استفاده کنیدهای مداربسته یا شبکهاطالعاتی در رابطه با سیستم

 پیش از شروع به کار بدانید

 ات ورود به مودم خود را داشته باشید. این اطالعات شامل کلمه کاربری و کلمه عبور برای مورد خواهد بوداطالع. 

 اطمینان حاصل کنید که مودم شما برای اتصال دستگاهDVR یا NVR ها تنها یک پورت پورت خالی دارد. )برخی مودم

 شده(وسیله کامپیوتر اشغالدارند که بهشبکه

 گاه به مودم کابل شبکه با متراژ مناسب تهیه کنیدبرای اتصال دست. 

 برای انجام تنظیمات بر روی مودم حتماً باید از کامپیوتر استفاده کنید. انجام این کار از طریق DVR یا NVR  ممکن

 .نخواهد بود

 تفاوتی بین IP داخلی یا Internal IP و IP خارجی یا Static IP وجود دارد. IP ل شبکه شما داخلی تنها در داخ

 .های خارجی هم چهاربخشی هستند اما اعداد آن متفاوت استIP .شودشروع می ۲۹۱٫۲۶۱شده است. معموالً با تعریف

 کهدرصورتی IP داخلی دستگاه DVR یا NVR شما با IP سه بخش اول) مودم شما هم رنج نباشد IP  یکی نباشد. مثاًل

 .امکان اتصال مودم به دستگاه وجود نخواهد داشت (.هم رنج است ۲۹۱٫۲۶۱٫۲٫۰۲با  ۲۹۱٫۲۶۱٫۲٫۱۲

 جز برای انجام انتقال تصویر مودم شما حتماً باید به اینترنت متصل باشد. در غیر این صورت امکان انجام انتقال تصویر )به

 .دیدن تصاویر در شبکه داخلی( وجود نخواهد داشت

 مراحل تنظیم

ت، اما ازآنجاکه برای موردهای متفاوت این تنظیمات تا حدی تفاوت خواهد داشت صورت عمومی به شکل زیر اسمراحل تنظیم به

 :دهیمبرای چند مدل بسیار رایج نحوه پورت فورواردینگ را توضیح می

 یک پنجره مرورگر را بازکنید (ًمثال chrome یا Firefox) و آدرس IP  ً( ۲۹۱٫۲۶۱٫۲٫۲مودم خود را وارد کنید )معموال

 (همان آدرس است Gateway دانستید در تنظیمات شبکه آدرسکه این آدرس را نمیدرصورتی) .است

 اطالعات نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید تا وارد منوی اصلی مودم شوید. 

 تواند متفاوت باشد. شما باید به دنبال بخشهای مختلف میاین قسمت برای مودم Port Forwarding یا NAT 

Forwarding یا Vertual Server باشید. 

 صورت دلخواه کنید. این اطالعات شامل یک نام )که بهخواهید فوروارد شود را وارد میدر این بخش اطالعات پورتی که می

و شماره  (NVR یا DVR دستگاه IP درس) شوددستگاهی که پورت بر روی آن فوروارد می IP شود(، آدرسانتخاب می

 .خواهد شدپورتی که باید فوروارد شود 

 بار این روند را تکرار کنیدبرای هر پورت باید یک. 

 D-link انجام پورت فورواردینگ برای مودم

https://www.dlink.com/en/consumer


 

 (.آن سؤال کنید IP دارد در مورد آدرس IP اگر مودم از قبل) .است ۲۹۱٫۲۶۱٫۲٫۲فرض مودم معموالً پیش IP آدرس .۲

گذارید. )اگر مودم از قبل پسورد دارد در مورد پسورد آن پرکرده و پسورد را خالی ب admin را username نام کاربری یا .۱

 سؤال کنید.(

 .شوید advance وارد تب .3

 .را انتخاب کنید virtual server قسمت .4

 :فیلدهای را به این صورت پرکنید .۰

 name: ًیک نام دلخواه برای پورت مثال DVR 

 private IP: آدرس IP دستگاه DVR یا NVR را وارد کنید. 

 Protocol: در نوار کشویی گزینه both یا هر دو را انتخاب کنید. 

 private port: (۱۲خواهید فوروارد شود را وارد کنید. )مثاًل آدرس پورتی که می 

 public port: خواهید فوروارد شود را مجدد وارد کنیدآدرس پورتی که می. 

  )ها تکرار کنیدباید همین مراحل را برای همه پورتاگر نیاز به فوروارد کردن بیش از یک پورت بود )که معموالً هست. 

 


