Port átirányítás (port forward)

Amikor szeretnénk rácsatlakozni a távoli DVR vagy (IP DVR (IP Kamera)) kezelőfelületére a
routernek tudnia kell, mely kéréseket, milyen útvonalon továbbítsa DVR v. (IPDVR (IP
Kamera)) felé. Ezért először a DVR-nek v. (IP kameránknak) fix belső hálózati IP címet
állítunk be. A DVR v (IP DVR (IP Kamera)) hálózati beállításainál kivesszük a DHCP zöld
nyíl által mutatott jelölőnégyzetből a jelölést és kézzel beállítjuk a hálózati beállításokat a
kamerában.

A képen látható adatok szerint:
- a DVR (IP Kamera) IP címe: 192.168.228.151
- az alhálózati maszk: 255.255.255.0
- a router IP címe: 192.168.228.1
- az internet szolgáltatónk DNS1 szerverének IP címe: 84.2.44.1 (Telekom ADSL)
- a DVR (IP Kamera) által használt port: 151

Először is jelentkezzünk be a router kezelő felületére és írjuk be routerünk IP címét
böngészőnk címsorába. Ha a felhasználói név és jelszó párost megadtuk, s így
bejelentkeztünk a routerbe, keressük meg a menüben a piros nyíllal jelölt "Forwarding /
Virtual Servers" elemet.

Ha megtaláltuk a "Forwarding" menüt és rákattintottunk, akkor az alábbi képen látható felület
fogad minket. Kattintsunk egyet a piros nyíllal jelzett "Add new" gombra.

Írjuk be a megfelelő adatokat a mezőkbe és HAGYJUK BÉKÉN A "Common Service Port"
lenyíló menüt, majd kattintsunk bátran a "Save" gombra.

Port Range = a DVR (IP Kamera) által használt port: 151
Local IP = a DVR (IP Kamera) IP címe: 192.168.228.151
Local Port = a DVR (IP Kamera) által használt port: 151
Protocol = TCP (a DVR (IP Kamera) ezt a protokoll típust használja a kommunikációra)
Description = a port átirányításunk általunk megadott elnevezése, leírása

A kis piros nyilakkal jelölve látszanak a hozzáadott rekordok, amelyeket át szerettünk volna
irányítani. Itt jelen esetben kettő átirányításról van szó.

Végezetül indítsuk újra a routert a Piros nyíllal jelzett menü kiválasztása után előugró, kék
nyíllal jelölt "Reboot" gombra kattintással.

Router újraindítása után a DVR-t v. kamerát is indítsuk újra, hogy lejelentse a DynDNS
szervere felé aktuális IP címét. Amennyiben tökéletesen végeztük munkánkat, be is
jelentkezhetünk a korábban beállított DynDNS címünkkel és port számunkkal a DVR-be v
kamerába.

