
  دستگاه فاروس DDNSراهنماي راه اندازي 

  

  .كليك نمايد Not Registerبر روي دكمه   كنيد. Registerرفته و  www.quickddns.comبه سايت ابتدا 

  

  بايد آدرس ايميل باشد). Usernameفرم را تكميل كنيد (

  .نرم افزار آنتي ويروس خود را غير فعال نمايد نمايش داده نشد Verifyاگر دكمه 

  



  

  كه شكل زير مشاهده مي گرددبراي شما ايميلي بصورت اتوماتيك ارسال ميگردد كه بايد لينك مربوطه را از ايميل خود فعال نمايد 
كه بصورت  DDNSشما در ابتدا در ليست شما قرار ندارند وليكن به محض پيكربندي  DVR,NVR,IP CAMERAد كه دستگاه هاي يدقت نماي

مي  DOMAINبا كليك بر روي هر  و پورت هاي فوروارد شده را مشاهده خواهيد نمود. DOMAINمشروح در اين دستور العمل بيان گرديده 
  مشاهده نمايد.Internet Explorer توانيد تصوير مورد نظر را بر روي 



  

  

   



  خود به مودم و اينترنت اطمينان حاصل نماييد. DVRحال از اتصال دستگاه 

  را باز كنيد. DDNS منوي، Network، در قسمت DVRدر منوي 

را انتخاب نماييد، (در صورت عدم وجود اين مورد،  Quick DDNSگزينه  DDNS Typeرا فعال كرده، از منوي بازشوي  Enableتيك 
Private DDNS  را انتخاب و در قسمتServer IP  آدرسwww.quickddns.com (را تايپ نماييد  

مطمئن شويد كه تنظيمات شما  Testثبت كرديد را وارد و با استفاده از دكمه  quickddns، ايميلي را كه در سايت در قسمت ايميل آدرس
 صحيح مي باشد.

  

   



  را از طريق مودم خود فوروارد نماييد. DVRحال بايد پورت هاي مربوط به دستگاه 

(براي  37777(براي مشاهده در نرم افزارهاي موبايل) و  554(براي مشاهده در اينترنت اكسپلورر)،  80پورت هاي دستگاه فاروس شامل 
  س) مي باشد.مشاهده تصاوير دوربين ها در نرم افزارهاي كامپيوتر و موبايل فارو

  جهت فوروارد كردن اين پورت ها به شيوه زير عمل نماييد:

  نحوه پيكربنديport forwarding  در روترD-Link 

  اين آيتم وجود نداشته باشد. Bridgeفعال مي باشد و ممكن است در حالت  PPPoEدر حالت  NATتوجه كنيد كه گزينه 
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37777 37777 37777 37777
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  نحوه پيكربنديport forwarding  در روترTP-Link 

مربوط به اينترنت خود را كه در قسمت تنظيمات اوليه مودم مشخص  PVCشماره  Virtual Circuitو از گزينه  NATدر قسمت  .1
  كليك نماييد. Virtual Serverشده است انتخاب و سپس روي گزينه 

  

 Endو  Start Port Numberمي نويسيد.  Ruleدر اين قسمت پورت ها را به صورت مجزا فوروارد مي كنيد. براي انتقال هر پورت يك 

Port Number  هر دو يك عدد (پورت) مي باشد و در قسمتLocal IP Address  آدرسIP  دستگاهDVR  ياNVR  و يا دوربين را وارد
  مي كنيد. 

 

  

 اينترنت خود را انتخاب كنيد. PVCشماره 

DVR IP 
80 پورت هايي كه قرار است فوروارد شود.

80



 (وايمكس ايرانسل و يا مبين نت) Huaweiدر مودم  port forwardingنحوه پيكربندي 

 internalو  External end portو  External start portپورت هايي كه بايد فوروارد شود را به ترتيب در قسمت  .1

port  وارد كرده و در قسمتInternal Host  بايد آدرسIP  دستگاهDVR  را وارد نماييد. و در نهايت با فشار دادن
 اين پورت ها به جدول باال اضافه مي شود. Applyكليد 

 ييد.پورت هاي بعدي را نيز تعريف نما با كليك بر روي كليد  .2

  

  

   

DVR IP 
 پورت هايي كه قرار است فوروارد شود.

80 

80 



  به طريق زير عمل كنيد: PSSاز طريق نرم افزار  DVRحال براي مشاهده تصاوير 

  

  بر روي دستگاه اضافه شده كليك كرده و دوربين هاي آن را در پنجره سمت چپ درگ كنيد. Device Listو در نهايت از منوي 

  

   

 نام دلخواه

آدرس دامين ثبت شده
پورت دستگاه

 DVRنام كاربري

 DVRرمز عبور 



  برروي گوشي موبايل به طريق زير عمل كنيد: DMSSاز طريق نرم افزار  DVRبراي مشاهده تصاوير 

Android:  

                                  

  

iPhone: 

  

YZC2KW02800020.quickddns.com


