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  مقدمه:

سيستم هاي مدار بسته اين است كه مي توان تصاوير آن ها را از مناطق دور تر حتي  يكي از ويژگي هاي 

 بتوانيمي كه حضور نداريم يمشاهده نمود.اين قابليت باعث مي شود در مكان هاخارج از يك شهر يا كشور 

داشته باشيم.مانند نظارت بر يك مهد كودك توسط والدين و يا نظارت بر كار بر آن مناطق بيشتري نظارت 

  .و موارد ديگر خانه از دفتر مركزي

قابليت ارسال اطالعات را بر روي يك  و يا دوربين هاي تحت شبكه (DVR)به طور كلي  دستگاه هاي ضبط 

  يا يك شبكه وسيع تر مانند اينترنت را دارند. و (LAN)شبكه داخلي 

  

  مفاهيم پايه اي شبكه:

پس به سراغ سو در زير ابتدا مفاهيم شبكه كه در انتقال تصوير كاربرد دارد را به طور خالصه توضيح داده 

  :انتقال تصوير مي رويم

MODEM: استفاده مي شود.مودم ها انواع ت انتقال اطالعات بر روي اينترنت ن جهآاز  وسيله اي كه

، ADSLتقسم بندي مي شوند.مانند مودم درا انتقال مي ده كه اطالعاتگوناگوني دارند كه بر حسب تكنولوژي 

 DIAL-UPو يا مودم WIMAXمودم 

SWITCH:  را ارتباط مي  كنيمبكه وصل به يك ش مي خواهيم وسيله اي كه مي تواند چند دستگاهي كه

زماني كه بخواهيم چند دستگاه را به مودم يا روتر(مسير ياب)متصل كنيم مي توان از آن همچنين و  دهد

  استفاده نمود.

  مودم و كامپيوتر استفاده مي كنيم. و DVRدر انتقال تصوير از سويچ براي ارتباط  �

IP: داده  اختصاصدرس آن شته باشد جهت اتصال بايد به آا داهر وسيله اي كه قابليت اتصال به يك شبكه ر

  .شود

� IP  بيتي تشكيل شده است.  8كه از چهار بخش  ستاه اي شمار  

  192.168.1.100مانند:         

  قابل تغيير مي باشد.  255تا  0بيتي از  8هر قسمت 
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  ستگاه اختصاص داد.) به يك دDHCP) و يا اتوماتيك (Manualرا با دو حالت دستي ( IPمي توان آدرس 

PROTOCOL: .مجموعه قواعدي كه بين دستگاه هاي متصل به شبكه جهت تبادل اطالعات استفاده مي شود 

  :DHCPكه مي تواند هر دستگاهي كه به شبكه متصل مي شود را به صورت اتوماتيك آدرس دهي  پروتكلي

. بايد دستگاهي مانند مودم و يا روتر به آن 1دريافت كند،  IPبراي اينكه يك دستگاه به صورت اتوماتيك  كند.

IP  دستگاه بايد طوري تنظيم شده باشد كه 2دهد. و .IP يعني را خودش بگيرد ،DHCP  فعال باشد و يا

  قرار داشته باشد. Auto Obtain IP Addressدستگاه بر روي حالت 

ي استفاده شود، چون امكان دارد در براي انتقال تصاوير در اينترنت به صورت دائمي بهتر است از حالت دست

 دستگاه تغيير كند. IP) با هر بار روشن و خاموش شدن دستگاه، DHCPحالت اتوماتيك (

: DNS را به  سايت كه اسم سرويسيIP  وياIP  تمامي سايت ها در اينترنت  كند.مي تبديل سايت را به اسم

  تبديل مي كند تا برقراري ارتباط با آن ميسر شود. IPمي باشند، اين سرويس نام سايت را به آدرس  IPداراي 

 PORT:  و سرويس خاصي در شبكه مانند پست  شماره اي كه در هر وسيله متصل به شبكه استفاده مي شود

هر نرم افزار براي اينكه در شبكه بتواند فعاليت كند بايد از  الكترونيكي و يا تصاوير وب را شناسايي مي كند.

) از internet browserاه) ارتباطات خود را برقرار نمايد. براي مثال مرورگرهاي وب (طريق پورت (درگ

  استفاده مي كنند. 80پورت 

GATEWAY: در شبكه ها معموالً آدرس  سرور و يا دستگاهي كه در شبكه سرويس مي دهد را گويند. آدرس

IP  مودم يا روتر را به عنوانGateway .تنظيم مي كنند  

 NAT: تي كه با استفاده از آن مي توان يك قابليIP  اين سرويس به نمايش گذاردشبكه اينترنت  درشخصي را.

  تصاوير راارسال كرد. به كمك آن مي توان وتصوير بر روي اينترنت مي ياشد اساس انتقال 

SUBNET MASKي كالس :نشان دهندهIP  مي باشد  

� IP    كالس  پنجها درA,B,C,D,E دتقسيم بندي مي شون:  

CLASS A:1.0.0.1     TO       126.255.255.254  

CLASSB:128.0.0.1   TO        191.255.255.254  

CLASS C:192.0.0.1   TO      223.255.255.254 

CLASS D:224.0.0.1   TO      223.255.255.254 
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CLASS E:240.0.0.1    TO          254.255.255.2  

  

PRIVATE IP (invalid):IP  داخلي ( شبكه هاي دركهLAN(  ديده مي شود و قابل مشاهده در اينترتت

  .نمي باشد

  .شخصي نيز گفته مي شود IPيه آن در هر كالس تعدادي را جهت اين نوع اي پي اختصاص داده اند.

PUBLIC IP (valid):  اين نوعIP منحصر به فرد مي باشد و نترنت مورد استفاده قرار مي گيرد و در ايIP 

عمومي  IPباقيمانده در هر كالس به جز اي پي هاي كه بصورت شخصي مي باشد نيز گفته مي شود.عمومي

  مي باشد.

  

  :DVRانتقال تصوير دستگاه 

  به موارد زير نياز داريم:براي انجام اين كار م داد؛ يال چگونگي انتقال تصوير را توضيح خواهح

  يك اينترنت پر سرعت �

 چ يسوي �

� Public IP  ياValid IP  كه از شركت خدمات اينترنت خود تهيه مي كنيم. اينIP  به صورت اتوماتيك بر

از طريق اينترنت به  IPروي مودم شما تنظيم مي شود (يعني هر فرد در هر جاي دنيا با صدا زدن اين 

  دستگاه مودم شما وصل مي شود)

 مودم �

  كامپوتر يا لپ تاپ جهت تنظيمات شبكه �

  تعدادي كابل شبكه �

ال جي را در   5016مدل  DVRه موضوع بهتر درك شود به طور مثال مي خواهيم تصاوير يك براي اينك

  اينترنت ارسال كنيم.

 و مودم و كامپوتر را به سويچ وصل نموده و سپسس سويچ را روشن مي كنيم.DVRابتدا  �

كنيم و يا  ان را ياداشت مي  DNSوارد تنظيمات شبكه كامپوتر خود شده و از طريق آن اي پي مودم و  �

  سوال مي كنيم. ايم از شركتي كه از آن اشتراك اينترنت خريدهآن را 



 

5 

 

را غير  DHCPبهتر است مي شويم در قسمت باز شده  DVRدر   NETWORKسپس وارد تنظيمات  �

  وارد مي كنيم. IPPRIVATEسپس يك فعال نموده و

) IP(با توجه به كالس يم با توجه به اي پي كه در قسمت باال وارد كرد SUBNET MASKدر قسمت  �

 255.255.255.0) عدد 192.168.1.1(مثالً  Cهاي كالس IPرا وارد كنيم، براي  Subnet Maskبايد 

  .صحيح مي باشد

  اي پي مودم كه قبال آن را ياداشت كرديم را وارد مي كنيم. GATEWAYدر قسمت  �

. اين عدد همچنين مي مي كنيممقداري را كه قبال ياداشت كرديم را وارد   PRIMARY DNSدر قسمت  �

  باشد. 4.2.2.4تواند 

مقداري را كه قبال ياداشت كرديم را وارد مي كنيم. اين عدد همچنين  SECONDARY DNSدر قسمت  �

 باشد. 4.2.2.4مي تواند 

اگر جهت مشاهده  كه براي مشاهده تصاوير مي باشد وارد مي كنيم. ار 80در قسمت سرور پورت شماره  �

از نرم افزار استفاده مي شود يك پورت ديگر در اين قسمت وجود خواهد داشت كه  DVRه تصاوير دستگا

 اين پورت را نبايد تغيير داد.

  قسمت هاي ديگر را تغيير نمي دهيم. �

  

  تنظيمات مودم:

  مودم مي شويم: تدر مرحله ي بعدي وارد تنظيما

و  Usernameكرده و سپس را وارد ) 192.168.1.1مودم (معموالً  IPابتدا در مرورگر خود  �

Password.به صورت پيش فرص هر دو  را وارد مي كنيم)admin (مي باشند  

  DMZگزينه ي  NATمي گرديم و سپس از قسمت   NATهنگامي كه وارد تنظيمات مودم شديم به دنبال 

 DMZنه در صورتي كه گزي مي كنيم. واردرا  DVRدستگاه  IPانتخاب كرده و سپس در قسمت باز شده را 

اين گزينه با  Zyxelوجود نداشت ممكن است گزينه اي مشابه آن وجود داشته باشد. (مثالً در مودم هاي 

  موجود است) Default Serverعنوان 

  سپس تنظيمات را ذخيره كرده و از آن خارج مي شويم.

) Internet Explorerدر مرورگر وب (Public IPحال مي توانيم در هر كجا كه بخواهيم با وارد كردن 

  .تصاوير را مشاهده كنيم
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را نيز به  DVRمديريت دستگاه  DVRدستگاه  Network Clientهمچنين مي توان با استفاده از نرم افزار 

  صورت حرفه اي تر داشته باشيم.

  

  نكات تكميلي:

اگر فعال  بهتر است جهت مشاهده تصاوير از طريق كامپيوتر، فايروال ويندوز خود را غيرفعال كنيد، يا .1

 را به آن بدهيد. DVRدستگاه نرم افزار و است اجازه دسترسي به 

 استفاده كنيد. Internet Explorerحتماً از  DVRبراي مشاهده تصاوير دستگاه هاي  .2

 Lowيا  Mediumآن را بر روي  Privacyاستفاده مي كنيد حتماً  Internet Explorerاگر از  .3

 را بگيرد.ActiveXير از شما اجازه نصب تنظيم كنيد تا براي مشاهده تصاو

 

  عيب يابي:

با استفاده از مي توانيم و ارتباط بين دستگاه ها و مودم   DVRجهت اطمينان از اتصال دستگاه  .1

را فشار داده و  Ctrl+Rاز اتصال صحيح شبكه رابط مطمئن شويم. براي اينكار دكمه  Pingدستور 

 Pingبعد از باز شدن صفحه سياه رنگ دستور تايپ كنيد.  RUNرا در قسمت  CMDكلمه 

192.168.10.20 )IP  دستگاهDVR را تايپ كرده و (Enter  نماييد. در جواب بايد جمله اي مشابه

 Reply fromجمله زير بيابيد در غير اينصورت مشكل اتصال شبكه يا كابل كشي داريد:   

192.168.10.20: bytes=32 time=….. 
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مشاهده كرديد ممكن است اشكال از عدم ورود صحيح اطالعات نام كاربري  login failedاگر خطاي  .2

 و رمز عبور باشد.

به معناي اين است كه دو كاربر مي خواهند به طور همزمان  Multi Access Login Failedخطاي  .3

 با يك نام كاربري وارد دستگاه شوند و بنابراين اجازه دسترسي نخواهند داشت.

) متصل شده ايد اما نمي توانيد تصاوير را ببينيد حتماً Internet Explorerخود ( اگر در مرورگر .4

فايروال ويندوز، آنتي ويروس را بررسي كنيد كه خاموش باشند. اگر باز هم تصاويرمشاهده نشدند 

را نمي دهد بنابراين الزم است به قسمت  ActiveXممكن است امنيت مرورگر اجازه نصب 

Internet Options  وSecurity  رفته وDefault  را انتخاب كنيد و يا در تنظيمات پيشرفته

  ها را تيك بزنيد.ActiveXاجازه نصب 


