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بر روی مودم باز را Mediaپورت CMSبر روی برنامه DDNSبرای استفاده از سرویس . 2
و یا هر مرورگر دیگر استفاده کنید باید IEبر روی DDNSاینکه از سرویس و برای کنید
کنیدرا بر روی مودم باز Httpپورت

ات شبکه دستگاه ابتدا باید ارتباط فیزیکی دستگاه با مودم و یا سوئیچ برقرار باشد و تنظیم.1
:انجام این کار از مسیر زیر شروع کنیدبرای .را مطابق با شبکه داخلی تان، انجام دهید

Main Menu/Network
شبکه/ منوی اصلی 
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استفاده کنید باید پورتموبایل بر روی DDNSاینکه از سرویس برای : تذکر 
.را بر روی مودم باز کنیدموبایل  

34600

.شوید و یک حساب کاربری ایجاد نماییدmyq-see.comوارد سایت . 3



د و از ایجاد حساب کاربری، باید یک نام به عنوان آدرس دامنه ی دستگاه وارد نماییبعد .4
.را بزنیدRequest Domainدکمه 

.پس از تایید نام، آدرس دامنه به شما نمایش داده می شود

.پس از تایید نام، آدرس دامنه به شما نمایش داده می شود. 5
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.را انتخاب نمایید« DDNSسرویس »کادر DVRدر. 6
Main Menu/Network/Net Service

سرویس شبکه/شبکه/منوی اصلی

، DDNSاز لیست نوع .را فعال و تنظیمات مربوطه را انجام دهیدDDNSدر این کادر باید . 7
“MYQ-SEE”را انتخاب نمایید.
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مطابق  . )، آدرس دامنه ای  را وارد نمایید«Domain Name/ نام دامنه»در قسمت . 8
.(، آدرسی که ثبت شده را وارد نمایید8شکل مرحله ی 

.نام کاربری و رمزعبوری که در سایت ثبت نمودید را وارد نمایید. 9
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.را فعال نماییمDDNSتا اینجا توانستیم سرویس 



با آدرس دامنه ای که وارد کرده اید فعال شده DDNSبرای اطمینان از اینکه سرویس . 10
شوید و با حساب کاربری که قبال ایجاد کرده www.myq-see.comاست، وارد سایت 

، دامنه ای که ثبت کرده اید را به شما نمایش می Domainبودید الگین کنید، در قسمت 
.دهد
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.بر روی نام دامنه، مطابق شکل کلیک نمایید. 11

.باشدOKاین صفحه چک کنید که وضعیت در .12

http://www.myq-see.com/


.بر روی موبایل به شکل زیر عمل نماییدDDNSانتقال تصویراز طریق برای

Qr« نسخه نوار وظیفه» توانید از می دانلود برنامه برای . 1 codeبرنامه را اسکن کنید.
 برای دانلود نسخه یIOS(Iphone,Ipad)Qr code کنید و یا را اسکن 1شماره

.  دانلود و نصب کنیدApp storeرا از Tops Viewاپلیکشن 
 برای دانلود نسخه یAndroid،Qr code و یا اپلیکشن کنیدرا اسکن 2شمارهTops 

View را ازGoogle Playدانلود و نصب کنید  .

1 2

نلود بعد از اسکن، پیغامی مبنی بر دانلود برنامه، به شما نمایش داده می شود، برنامه را دا
.نمایید

از نصب برنامه در صفحه اول، گزینه پس . 2
“Local Login”را انتخاب نمایید.



9

.را انتخاب نمایید”Manual“را انتخاب نمایید و سپس گزینه ی.       3 +

.را انتخاب نمایید”IP Type“از باالی صفحه گزینه ی .4
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، آدرس دامنه را وارد ”Address“دستگاه را وارد نمایید و در قسمت اطالعات . 5
(faragostar.myq-see.comبه عنوان مثال . )نمایید

.نماییدوارد نیز پورت موبایل را ”Port“قسمت در . 6
.نام کاربری و رمز عبور دستگاه را وارد نمایید.7

.اطالعات را ذخیره نمایید”Done/Sure“و در آخر با زدن 

ش داده بعد از ذخیره اطالعات، حال نام دستگاه را انتخاب نمایید تا تصاویر به شما نمای. 8
.شود
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.به شکل زیر عمل نماییدCMSبر روی نرم افزار DDNSانتقال تصویراز طریق برای
.را انتخاب نمایید”Device Manager“پس از نصب برنامه، گزینه .1

.  را انتخاب کنیدADDدکمه ی .2
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.در این کادر اطالعات دستگاه را وارد نمایید. 3
ر نوع ارتباط با دستگاه را مشخص می نماییم و چون د”Login Type“در قسمت : نکته

را ”Domain“متصل شویم، گزینه ی DDNSاین بخش می خواهیم از طریق سرویس 
.باید وارد نمایید، آدرس دامنه ”IP/Domain“و در قسمت انتخاب نمایید

را که بر روی مودم نیز باز کرده اید Mediaپورت ”Device Port“در قسمت . 4
.را وارد نمایید

.نماییدخیره ذو در آخر اطالعات را 
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و یا مرورگرهای  Internet Explorerبر روی DDNSبرای انتقال تصویر از طریق 
.دیگر، آدرس دامنه را در قسمت نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید

وارد کرده اید، بعد از 80را عددی غیر از Httpتوجه کنید که در صورتی که پورت :نکته
.آن را وارد نماییدIPآدرس 

http://faragostar123.myq-see.com:34511: مانند

http://faragostar123.myq-see.com:34681/

