
Ρφκμιςθ IP ςτα DVR τθσ AVTECH 

1) ΓΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ 

- Ρυκμίςτε τθν διεφκυνςθ IP του DVR (MENU-ADVANCED-NETWORK-STATIC (enter)) 

ςε 192.168.100.50. (To Subnet Mask να παραμείνει ωσ ζχει 255.255.255.0). 

Σθν Πόρτα (Port) αφιςτε τθν ςε 80 (0080) 

 

- Ρυκμίςτε τθν διεφκυνςθ IP των Τπολογιςτϊν (ςε 192.168.100.xxx).  

όπου xxx κα είναι διαφορετικό ςε όλουσ τουσ υπολογιςτζσ αρχίηοντασ από το 100 

π.χ. ο 1οσ υπολογιςτισ 192.168.100.100, ο 2οσ 192.168.100.101…. 

 (To Subnet Mask να παραμείνει ςε όλουσ τουσ υπολογιςτζσ ςε 255.255.255.0) 

 

Η Ρφκμιςθ του IP των υπολογιςτϊν γίνεται ωσ εξισ 

Δεξί κλικ ςτο «Δίκτυο», επιλζξτε ιδιότθτεσ, Επιλζξτε «Διαχείριςθ ςυνδζςεων 

δικτφου», Επιλζξτε τθν ενςφρματθ τοπικι ςφνδεςθ με δεξί κλικ και επιλογι 

«ιδιότθτεσ».  τθν λίςτα με τα ςτοιχεία επιλζξτε Πρωτόκολλο Internet ζκδοςθ 4 

(TCP/IP v4) και πατιςτε το πλικτρο ιδιότθτεσ 

 

Για ςφνδεςθ τϊρα από ζναν υπολογιςτι ςτο DVR απλά ανοίξτε τον explorer και 

ςτθν διεφκυνςθ γράψτε 192.168.100.50. (user=admin, password=admin, για αλλαγι 

χρθςτϊν και κωδικϊν κα πρζπει να τρζξετε τθν εφαρμογι που είναι ςτο CD του 

DVR) 

 

Θα πρζπει ο υπολογιςτισ αυτόσ να ζχει εγκαταςτθμζνο το java (το κατεβάηεται 

δωρεάν από το internet). 

 

2) ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΗ ΠΡΟΒΑΗ ΜΕΩ INTERNET 

- Ρυκμίςτε τισ IP ςτουσ υπολογιςτζσ και ςτο DVR όπωσ ςτθν παράγραφο (1) με τθν 

προςκικθ τθσ διεφκυνςθσ Gateway (Προεπιλεγμζνθ Πφλθ) ςε 192.168.100.1 

- Ρυκμίςτε ςτο DSL Router/modem τθν IP ςε 192.168.100.1 

  (To Subnet Mask να παραμείνει ωσ ζχει 255.255.255.0). 

 

- Σϊρα κα πρζπει να ρυκμίςτε ςτο DSL router/modem τθν Προϊκθςθ τθσ πόρτασ 80 

ςτο IP 192.168.100.50. Αυτι θ ρφκμιςθ γίνεται από το menu του DSL router. Θα 

πρζπει να βρείτε μία επιλογι ςτο μενοφ του DSL τθσ μορφισ Virtual Servers ι N.A.T. 

ι PORT FORWARD ι κάτι αντίςτοιχο.  

Μόλισ επιλζξετε το ςυγκεκριμζνο μενοφ κάντε τισ εξισ καταχωριςεισ 

Port Start:  80 

Port End:  80 

Protocol: TCP+UDP 

Internal Port: 80 

Server IP:  192.168.100.50 



 

ε περίπτωςθ που δεν τα καταφζρεται επικοινωνιςτε με τον καταςκευαςτι του 

DSL router για να ςασ βοθκιςει. τθν επικοινωνία κα του πείτε ότι “κζλετε να 

κάνετε Port Forward τθν πόρτα 80 ςτο IP 192.168.100.50”  

 

- Βρείτε τθν εξωτερικι ςασ IP. Αυτό γίνεται είτε από το DSL router ςτο μενοφ με τισ 

πλθροφορίεσ ςφνδεςθσ, είτε ςε ζναν υπολογιςτι ςυνδεδεμζνο με το DSL ανοίξτε 

τον Internet Explorer και πλθκτρολογιςτε τθν διεφκυνςθ http://myip.is 

 

- Για να ςυνδεκείτε από ζναν απομακρυςμζνο υπολογιςτι απλϊσ ανοίξτε τον 

explorer και γράψτε ςτθν διεφκυνςθ τθν IP που βρικατε ςτο προθγοφμενο βιμα 

3) Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΧΕΣΕ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΑΣΙΚΟ IP 

 

ε αυτιν τθν περίπτωςθ το IP που βρικατε κα αλλάηει ςυνεχϊσ οπότε κα πρζπει με 

κάποιον τρόπο να βρίςκετε το τρζχον IP ςασ. 

 

Για να το πετφχετε αυτό κάντε τα ακόλουκα βιματα 

- Δθμιουργείςτε ζναν λογαριαςμό (με username+password) ςτο www.dyndns.com  

- Ρυκμίςτε το ADSL router για να ςτζλνει το τρζχον IP ςτο dyndns.com. Η ρφκμιςθ 

γίνεται ωσ εξισ: Μπείτε ςτο Μενοφ του DSL. Επιλζξτε Dynamic DNS (ι κάτι 

παρόμοιο) και καταχωριςτε το username & το password. 

 

- Σϊρα από τον απομακρυςμζνο υπολογιςτι κα ανοίγετε πρϊτα το 

www.dyddns.com κα κάνετε login με το username+password και ςτο μενοφ account 

-> add host βλζπετε ποιο είναι το τρζχον IP. Σο κάνετε copy και paste ςτον explorer 

και ςυνδζεςτε με το DVR 

 

 

 

ΠΡΟΟΧΗ 

Κάποιοι internet providers για λόγουσ προςταςίασ κλειδώνουν την πόρτα 

80. Σότε είτε θα πρζπει να επιλζξετε μία άλλη πόρτα (ελεφθερη) είτε να 

απενεργοποιήςετε την πρόςθετη αςφάλεια τησ ςφνδεςήσ ςασ 

(επικοινωνήςτε με τον internet provider ςασ για το πώσ γίνεται αυτό) 

http://myip.is/
http://www.dyddns.com/

