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Åben port i Router 
Med IP-kameraer er det nødvendigt at åbne en eller flere porte eller setup port forwarding i din router. Nedenfor er de nødvendige tiltag som med de fleste routere og yderligere hjælp og forslag med fejlfinding af problemer, der kan opstå.  Advarsel: Dine porte er ofte lukket i din router for at forhindre uautoriseret adgang til dit netværk. Åbning af yderligere porte på din router kan nedsætte den generelle sikkerhed i dit netværk.  Bemærk: Hvis du ønsker at åbne porte til at give adgang til IP-kamera sørg for at det er absolut nødvendigt.  1. For at bruge port forwarding skal du først finde den lokale IP-adresse på den computer, som du ønsker at åbne et port til. 2. Åbn din router konfiguration. (Indtast din routers IP adresse i din browser -. Ex http://192.168.1.1) 3. Når routerkonfigurationen lokalisere indstillingerne for port forward er det som regl i et afsnit som hedder "Applikationer & Gaming" eller "port forwarding". Hvis du har problemer med at finde dette sted, vil vi henvise til din router manuel. 4. Når du er i "port forwarding" menuen vil du se et billede, der ligner en af nedenstående billede eksempeler.  Single port forwarding Som det kan ses i nedenstående billede eksempel i single port forwarding har du flere forskellige felter, der skal udfyldes. Først, Programnavn er navnet du vælger at give til det produkter porten skal tilknyttes. I vores nedenstående eksempel kan du se denne router har drop down menuer og tomme felter. Hvis du åbner en fælles port, som f.eks FTP, vil denne opsætning vil åbne den pågældende port. Du skal indtaste navnet på det kamera du åbner en port til. For eksempel skriv navnet "kamer1". Næst er den Externe port og Internet Porten som skal indtastes på den du ønsker at åbne i begge disse felter, for eksempel hvis du var port 88 skal du ville indtaste 88 i begge bokse. Næst er den protokol som ofte er i stand til at være enten Både TCP eller UDP, hvis du er usikker på den nøjagtige protokol bør du benytte "begge/both". Hvis du ikke har en mulighed for "begge" skal du lave en linie for TCP & en line for UDP. Næst er Til IP-adresse, som er IP-adressen på den computer eller netværksenhed denne port bliver videresendt til. Endelig, når alle disse værdier er konfigureret skal du huske at "enable" hver linie og klik på "Gem ændringer" 
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Port Range Forwarding Hvis dit IP kamera har brug for en hel række porte, såsom f.eks. 8100-8110 i stedet for individuelt tildele hver port på  en linie kan du lave en portinterval forwarding sektion som vist nedenfor. I dette afsnit bør du følge de samme trin som de ovenfor nævnte, men i stedet for at sætte en individuel port, som start og slut port adresse. Så hvis du for eksempel er blevet givet instruktioner til at åbne port 8100-8110, ville du indtaste 8100 som din start-port og 8110 som din slutport. 
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DMZ Endelig, hvis du efter din aktivering af "port forwarding" stadig støder på problemer med en anden computer eller et program kan det være nødvendigt at aktivere DMZ. Ofte er denne indstilling er i samme område, og kan ændres fra deaktiveret til aktiveret.  Test, om dit eksternt netværk kan se den nye Port  Der er flere tjenester, der kan teste, om din nye åbnede port kan ses. Vi forslår at benytte www.canyouseeme.org  

 


