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Program ćwiczenia.

U
1. Połączenie rejestratora do sieci CKP.

1.1. Podłącz rejestrator DVR0401QEA-II do routera bezprzewodowego w sieci  CKP zgodnie
z poniższym schematem:



1.2. Do rejestratora podłącz kamerę obrotową PH-10H używając dedykowanego zasilacza oraz
sterowanie PTZ za pomocą linii RS-485. Skonfiguruj sterowanie PTZ w rejestratorze dla
protokołu PELCO-D, 9600b/s.

1.3. W menu SIEĆ rejestratora zmień jego IP dostosowując do adresacji w sieci LAN routera.
Sprawdź  i  ewentualnie  zmodyfikuj  adres  bramy  oraz  DNS,  aby  zapewnić  dostęp
rejestratora do Internetu. Zmień wartość portu http z 80 na 9080.

1.4. Sprawdź podgląd obrazu z rejestratora logując się za pomocą przeglądarki IE wpisując
adres IP ze zmienionym numerem portu http – X.X.X.X:9080

1.5. Skonfiguruj na komputerze program PSS, aby umożliwić podgląd obrazu z rejestratora.
1.6. Zaloguj  się  do  routera  bezprzewodowego  i  skonfiguruj  niezabezpieczoną  sieć  WLAN

o nazwie monitoring, w standardzie 802.11n, na kanale 10.
1.7. Skonfiguruj podgląd obrazu z rejestratora na swoim smartfonie – dołącz swój smartfon do

sieci bezprzewodowej monitoring i zainstaluj oprogramowanie DMSS do podglądu obrazu
z rejestratora.  Skonfiguruj  program DMSS, aby umożliwić  podgląd obrazu i  sterowanie
kamerą obrotową.

2. Konfiguracja forwardingu w routerze.

2.1. Przypisz  adres  IP 192.168.1.87  po  stronie  WAN routera  jako  statyczny  oraz  uzupełnij
ustawienia  zapewniające  dostęp  routera  do  internetu  (brama  i  DNS),  a  następnie  na
podstawie instrukcji  Konfiguracja usług sieciowych w rejestratorach BCS skonfiguruj
forwarding w routerze za pomocą DMZ i sprawdź na laptopie podgląd obrazu z rejestratora
w programie PSS i za pomocą przeglądarki.

2.2. Następnie skonfiguruj forwarding za pomocą Virtual Servers dla portów TCP 9080 i 37777
i sprawdź  na  laptopie  podgląd  obrazu  z  rejestratora  w  programie  PSS i  za  pomocą
przeglądarki.

3. Konfiguracja forwardingu w routerze dostępowym.

3.1. Korzystając z aktywnego konta DDNS usługodawcy no-ip o parametrach:
użytkownik: monitoringrcez,
hasło: trewerty,
domena: monitoringrcez.ddns.net
skonfiguruj w menu SIEĆ rejestratora usługę DDNS.

3.2. W  routerze  dostępowym  budynku  CKP  skonfigurowano  forwarding  dla  portów  9080
i 37777. Przekonfiguruj odpowiednio program DMSS w smartfonie, aby umożliwić podgląd
obrazu z rejestratora wykorzystując własne połączenie z Internetem.

Przykładowe zadanie zaliczeniowe.
wskazówki niezbędne podczas zaliczenia.

 Na podstawie schematu zamieszczonego w instrukcji wykonaj niezbędne połączenia między
switchem, komputerem i rejestratorem tak, aby znajdowały się w tej samej sieci.

 Do rejestratora podłącz kamerę obrotową PH-10H używając dedykowanego zasilacza oraz
sterowanie PTZ za pomocą linii RS-485.

 Skonfiguruj  w rejestratorze sterowanie PTZ oraz ustawienia sieciowe tak, aby umożliwić
podgląd obrazu w sieci za routerem bezprzewodowym.

 Skonfiguruj na swoim smartfonie program DMSS lub na komputerze program PSS tak, aby
umożliwić podgląd obrazu i sterowanie kamerą obrotową.

 Skonfiguruj  w  routerze  bezprzewodowym  forwarding,  aby  umożliwić  podgląd  obrazu
w programie PSS na komputerze podłączonym na schemacie w miejsce laptopa.


