
دو راه وجود دارد:NVRیا DVRجهت انتقال تصاویر 

1.DMZ/Default Server:
IPرا دارید NVRیاDVRاگر قصد انتقال یک دستگاه LOCAL دستگاهDVR خود را در قسمتNAT و در محل مربوط به

DMZ یاDefault Server تایپ کنید و دکمهSave.را بزنید

نحوه پیکربنديDMZ روتردرD-LINK

این آیتم وجود نداشته باشد.Bridgeفعال می شود و ممکن است در حالت PPPoEدر حالت NATتوجه کنید که گزینه 
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نحوه پیکربنديDMZ روتردرTP-LINK
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خود را انتخاب کنید.اینترنتPVCشماره 



 پیکربندينحوهDMZ روتردرZyxel

Network > NAT > General

تهیه کرده اید) را تایپ ISPاستاتیک که از IP(IP Valid) آدرس IEبعد از انجام این تنظیمات کافی است در یک اینترنت اکسپلورر (
) کنید.Addاضافه (IP Validرا با DVRخود، DVRکنید و یا در نرم افزار مربوط به دستگاه Enterکرده و 
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2.Port Forwarding:
اگر قصد انتقال دو یا تعداد بیشتري دستگاه را از طریق اینترنت دارید باید پورت هاي مربوط به دستگاه را فوروارد کنید. 

دارید. LE5016ال جی مدل DVRدستگاه 3فرض کنید 
پورت هاي دستگاه هاي ارائه شده توسط شرکت فرایران به صورت زیر می باشد:

Device Web
Port

TCP/UDP Port RTSP
Port

LG IP Cameras 80 - 554

LG LE5016-LE5008 80 9001-9003 554

LG LE3116-LE3108 80 9001-9003 -

LG LE2104 80 9001-9003 -
LG LE6016 80 9091-9092 -

LG LE1004 80 9091-9092 -

LG LRH7160 80 9001-9003 554

LG LVI510 80 9100-9101-9102 554-555
Pharos IP Cameras 80 37777/37778 554

Pharos DVR 80 37777/37778 554

(به عنوان مثال)دهید:تغییرDVRخود دستگاهتنظیمات حال ابتدا پورت هاي مشابه را در 

DVR 1: IP: 192.168.1.101
80 -> 1080 - 9001 -> 19001 - 9003 -> 19003 - 554 -> 1554

DVR2: IP: 192.168.1.102
80 -> 2080 - 9001 -> 29001 - 9003 -> 29003 - 554 -> 2554

DVR3: IP: 192.168.1.103
80 -> 3080 - 9001 -> 39001 - 9003 -> 39003 - 554 -> 3554



به عنوان مثال پورت استفاده نکنید تا تداخلی ایجاد نشود.پورت هاي معروفکه هنگام تغییر پورت ها، از توجه داشته باشید
شود. Forwardشما SQLاست و اگر از این پورت اشتباهی استفاده کنید باعث می شود که نرم افزار SQLمربوط به 1433

پورت هایی را که تغییر داده اید به دستگاه Port Forwardingد شده و در قسمت وارد تنظیمات مودم خوبعد از اعمال این تغییرات باید 
کنید.Forwardمربوطه 



 نحوه پیکربنديport forwarding تررودرD-Link

این آیتم وجود نداشته باشد.Bridgeو ممکن است در حالت باشدمی فعال PPPoEدر حالت NATتوجه کنید که گزینه 



 نحوه پیکربنديport forwarding روتردرTP-Link

مربوط به اینترنت خود را که در قسمت تنظیمات اولیه مودم مشخص PVCشماره Virtual Circuitو از گزینه NATدر قسمت .1
کلیک نمایید.Virtual Serverشده است انتخاب و سپس روي گزینه 

نت خود را انتخاب کنید.اینترPVCشماره 



Start Port Numberمی نویسید. Ruleدر این قسمت پورت ها را به صورت مجزا فوروارد می کنید. براي انتقال هر پورت یک .2

و NVRیا DVRدستگاه IPآدرس Local IP Addressهر دو یک عدد (پورت) می باشد و در قسمت End Port Numberو 
کنید. یا دوربین را وارد می
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فوروارد شود.پورت هایی که قرار است 



 نحوه پیکربنديport forwarding مودم درHuawei(وایمکس ایرانسل و یا مبین نت)
internalو External end portو External start portپورت هایی که باید فوروارد شود را به ترتیب در قسمت .1

port وارد کرده و در قسمتInternal Host باید آدرسIP دستگاهDVR را وارد نمایید. و در نهایت با فشار دادن
این پورت ها به جدول باال اضافه می شود.Applyکلید 

پورت هاي بعدي را نیز تعریف نمایید.با کلیک بر روي کلید .2
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پورت هایی که قرار است فوروارد شود.



تهیه کرده اید) را به ISPاستاتیک که از IP(IP Valid) آدرس IEین تنظیمات کافی است در یک اینترنت اکسپلورر (بعد از انجام ا
IPرا با DVRخود، DVRکنید و یا در نرم افزار مربوط به دستگاه Enterمانند مثال زیر تایپ کرده و http://StaticIP:Portصورت 

Valid) و پورت مربوطه اضافهAdd(.کنید

مثال  Web: DVR1: http://95.80.123.40:1080 و یا      DVR2: http://92.80.123.40:2080


