
Jak skonfigurować urządzenie do pracy w sieci?  
 
Konfigurację urządzenia do pracy w sieci zaczynamy od ustalenia adresu IP w 
sieci wewnętrznej. W tym celu trzeba uruchomić wiersz poleceń.  
 
Dla systemu Windows XP robimy przez: 
START -> Uruchom -> w oknie wpisujemy CMD i klikamy OK. W czarnym 
oknie, które nam się pojawi wpisujemy komendę ipconfig i klikamy enter.  
 
Dla systemu Windows 7 robimy przez: 
START -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Wiersz polecenia. 
W czarnym oknie, które nam się pojawi wpisujemy komendę ipconfig i 
klikamy enter.  
 

  
W ten sposób ustaliliśmy podstawowe adresy, które będą potrzebne do 
poprawnej konfiguracji rejestratora w sieci. 
 
Z wyświetlonych danych potrzebne nam będą: 

Adres IP: 192.168.1.8 
 Maska podsieci: 255.255.255.0 
 Brama domyślna: 192.168.1.1 
 
 
 
 
 



Przechodzimy do konfiguracji rejestratora. W tym celu należy kolejno wybrać: 
Menu Główne -> System -> Sieć  

 
 

 
 

- Adres IP składa się z 4 oktetów. W polu Adres IP przepisujemy trzy pierwsze 
oktety Adresu IP wcześniej wyświetlonego natomiast ostatni oktet ustawiamy 
dowolnie z przedziału 0-255. Jest to przedział domyślnie ustawiony w każdym 
routerze. Jeżeli mamy już wpięte w sieć jakieś inne urządzenia trzeba 
pamiętać aby nie powielić numeru, który jest już zajęty. W naszym przypadku 
wybieramy 11.     
- Maskę podsieci i Bramę przepisujemy adresy jakie wyświetliły się w 
komputerze bez zmian.  
- W polu „Główny DNS” przepisujemy ponownie adres „Bramy”. 



- „Drugi DNS” zależy już od dostawcy Internetu, który powinien dostarczyć 
nam ten adres z dokumentami i umową (w przypadku braku Internetu 
zostawiamy Pol puste).  
- Port TCP jest wykorzystywany do programu klienckiego CMS, który jest 
bezpłatnie dołączony do rejestratora na płycie CD. Na razie pozostawiamy 
domyślny ustawiony port 34567  
- Port HTTP służący do podglądu przez przeglądarkę internetową, na razie 
pozostawiamy domyślny: 80    
- Na zakończenie zatwierdzamy wszystko przyciskiem OK. 
- Urządzenie jest już dostępne w sieci LAN pod nadanym wcześniej Adresem 
IP.   
 
 

Teraz można skonfigurawać urządzenia do pracy w sieci Internet. 
 

Aby można było połączyć się z urządzeniem przez Internet z dowolnego 
miejsca na świecie należy ustawić na routerze  przekierowania portów TCP i 
HTTP, które pozostawiliśmy domyślne w poprzednim kroku oraz ustalić 
zewnętrzny adres IP poprzez wpisanie w przeglądarce adresu: 
http://www.mojeip.net.  
 
Oto przykładowe ustawienia przekierowań w routerze.  
 
 

 

http://www.mojeip.net/


 
 

 
W drugim przykładowym routerze Port dla Programu klienckiego CMS został 
przestawiony z domyślnego na 34569. Dla aplikacji  vMEye do urządzeń 
mobilnych domyślny port został zmieniony na 34799. 
Strona http://www.mojeip.net. ustala zewnętrzny adres IP. 

 

http://www.mojeip.net/


 
W przypadku gdy posiadamy zmienny adres IP np. Neostrada TP, należy 
zarejestrować się na stronie http://www.dyndns.org lub http://no-ip.pl/ i 
utworzyć dynamiczny adres DNS (DDNS). Warto podkreślić, że w 
przeciwieństwie do portalu dyndns, no-ip jest bezpłatne.  
 

 
 
Po rejestracji i ustaleniu DDNS należy otworzyć okno NetService  
tj. Menu Główne ->System -> NetService   

 

http://www.dyndns.org/
http://no-ip.pl/


Klikamy opcję DDNS. W polu „Rodzaj DDNS” w tym przypadku wybieramy 
DynDns. Zaznaczamy kwadrat „Zezwól”. W pole nazwa domeny wpisujemy 
nazwę, którą zarejestrowaliśmy na dyndns.org. Nazwa użytkownika i hasło 
takie samo jak użyliśmy przy rejestracji na dyndns.org.  
 

 
 
Zatwierdzamy operację przyciskiem OK i cieszymy się zdalnym podglądem 
zdarzeń z naszego urządzenia.  


