CONFIGURAÇÃO DO ACESSO REMOTO PARA HS-DHXX93 E HS-DHXX96
1 – CONFIGURAR PARÂMETROS DE REDE DO DVR
Para maior fiabilidade do acesso remoto é recomendado que o DVR esteja configurado com IP fixo (também pode ser
designado IP estático). Neste manual apenas será apresentada a opção IP fixo, no entanto pode configurar o DVR com
atribuição de IP dinâmica por DHCP.
Antes de prosseguir com a configuração do DVR, deverá verificar num computador ligado à mesma rede onde pretende
instalar o DVR, qual a “gama” de IP’s que o router/gateway está a atribuir por defeito.
Na linha de comandos execute o seguinte comando : “ipconfig”

Deverá apontar os seguintes dados: Máscara de sub-rede neste exemplo é 255.255.255.0 (normalmente é sempre este)
e o Gateway predefinido neste exemplo é 192.168.0.1.
Estes dados revelam o “ambiente” da rede. Neste exemplo o IP fixo que deverá escolher para o DVR deverá ser no
seguinte formato: 192.168.0.xxx. Em que xxx é um número entre 2 e 254. Estes últimos três dígitos são os únicos que
diferem na rede e não podem haver dois dispositivos na mesma rede com o mesmo endereço IP.
Normalmente os routers dos operadores (PT, ZON, Vodafone, Clix, etc.) estão configurados para atribuir IP’s
automaticamente (protocolo DHCP) e o intervalo de IP’s automáticos normalmente está definido para todo o intervalo
disponível. Neste exemplo o endereço de IP do router/gateway é 192.168.0.1 e o intervalo de IP’s do DHCP é entre
192.168.0.2 e o 192.168.0.254. Como os IP’s são atribuídos sequencialmente (192.168.0.2, 192.168.0.3, 192.168.0.4,
etc.) deve escolher um número alto para atribuir ao DVR, assim não estará a atribuir um endereço já atribuído pelo router
a outro dispositivo. Neste exemplo será usado o IP 192.168.0.200.
Depois deste procedimento, temos os seguintes
parâmetros de rede para atribuir ao DVR:
Endereço IP: 192.168.0.200
Gateway predefinido: 192.168.0.1
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
No DVR deve ir ao Menu Principal (clique botão direito
do rato > “Menu Principal”). Figura à direita.
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Depois escolha a opção “Config” e em seguida a opção “Rede”.

No separador “Rede” aplique os novos parâmetros de rede.

Os parâmetros “Porta HTTP” e “Porta Servidor” são as portas que tem de ser redireccionadas pelo router para o DVR.
Neste exemplo são utilizadas as portas predefinidas: 80 e 6036.
2 – CRIAR UM REGISTO NO SERVIDOR DE DNS DINÂMICO.
Um serviço de DDNS (DNS dinâmico) permite associar ao IP externo um nome de domínio. Um dos serviços de DDNS é
o (DVRDYDNS.COM). Este serviço é gratuito, no entanto não é da responsabilidade da empresa Luís Moreira,
Tecnologias – Unipessoal, Lda. a sua manutenção e operacionalidade.
Neste manual (e apenas como exemplo) será apresentado a configuração do DDNS através do DVRDYDNS.COM, no
entanto pode configurar o DVR com outro serviço (dyndns.com, no-ip.org, etc., alguns destes serviços podem ter custos
associados).
Utilize o seu navegador de internet e aceda ao site www.dvrdydns.com. Na página principal clique em “Registration”.

Preencha todos os campos solicitados com dados para o registo. Cada registo pode ter vários DVR’s associados.
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Escolha um nome para o domínio e clique em “Request Domain”. O Nome escolhido não pode conter caracteres
especiais nem espaços. Este será o link pelo qual irá aceder ao DVR remotamente. Deverá ser um nome fácil de
memorizar sobretudo para o cliente final.

Sugestão: para um talho com o nome “Talho Avenida” e com o nº da porta 42, um nome para o domínio fácil de
memorizar, obedecendo às regras de criação de domínios e certamente único, seria “talhoavenida42” ao qual ficará
associado o domínio do servidor “dvrdydns.com”. Ficando o link de acesso no seguinte formato:
http://talhoavenida42.dvrdydns.com

Deste procedimento deverá registar os seguintes dados: USER NAME; PASSWORD; Domain. Estes dados serão
posteriormente configurados no DVR.
Notas:
1- Se após em “Request Domain” lhe for apresentada a seguinte mensagem “Record is already in use.”, deverá escolher
outro nome pois o que escreveu já se encontra registado.
2- Para associar mais DVR’s ao mesmo registo clique em “Create additional domain names”
3 – CONFIGURAR SERVIÇO DE DNS DINÂMICO NO DVR
Siga os mesmos procedimentos no DVR do passo 1 (“Menu principal” > “Config” > “Rede”) e seleccione o separador
“Outras Config”.
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a.
b.
c.
d.
e.

Active a função de DDNS
Seleccione o Tipo DDNS (www.dvrdydns.com)
Utilize os dados da conta que criou no passo anterior (Usuário, Senha e Domínio host)
Clique em teste e aguarde. Será apresentada uma mensagem de “Sucesso.” (se tudo estiver bem configurado)
Clique em “Aplicar”

f.
4 – TESTAR A LIGAÇÃO.
Para testar a ligação basta inserir na barra de endereço do browser (pode usar o Internet Explorer, Chrome, Firefox e o
Safari) o “Domínio/Host” (neste exemplo: talhoavenida42.dvrdydns.com). Deverá aparecer uma página com a seguinte
apresentação (aceite/permita a instalação de controlos ActiveX no caso do Internet Explorer ou WebClient no caso dos
restantes browsers).

Se tudo estiver bem configurado, será carregada uma página semelhante a esta.

Para que o acesso remoto ao DVR funcione normalmente, devem ser reencaminhadas as portas 80 e 6036 (deste
exemplo) para o IP do DVR que neste exemplo escolhemos o 192.168.0.200. O protocolo usado pelo DVR é o TCP.
5 – CONFIGURAR O ENCAMINHAMENTO DE PORTAS NO ROUTER
O router é o dispositivo que encaminha os dados entre redes de computadores. Normalmente entre a rede externa
(internet) e a rede local (intranet). Todos os equipamentos ligados ao router pertencem à mesma rede local e partilham a
mesma ligação externa.
Na internet, todos os utilizadores possuem uma morada virtual (endereço IP). A maioria dos fornecedores de serviços de
internet em Portugal, usam endereços dinâmicos que expiram no máximo em 3 dias. (Exemplo - Um cliente ZON está
conectado à internet e o seu endereço IP é 81.84.126.12. No dia seguinte o seu IP pode já não ser o mesmo.)
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Para facilitar o acesso remoto a dispositivos com IP’s externos dinâmicos, foram criados serviços de DDNS que permitem
converter endereços IP em domínios (Exemplo - 81.84.126.12 pode ser reconhecido como luismoreira.dvrdydns.com).
Estes serviços podem ser actualizados sempre que o IP externo mude, continuando a estar acessível pelo domínio.
A configuração do serviço de DDNS é explicada no passo 3.
Os routers por defeito bloqueiam o acesso no sentido Internet → intranet e deixam passar o acesso no sentido intranet →
Internet. Pelo que é necessário criar uma regra que permita o acesso pela Internet ao DVR.
O nome mais comum desta função á reencaminhamento de portas (ou “port forwarding” em inglês).
Para estes modelos, é necessário encaminhar duas portas, seguindo o exemplo do passo anterior, estas são: 80 e 6036.
Os routers normalmente podem ser configurados através de uma página Web que é acessível introduzindo no browser
(Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.) o IP do router (Gateway predefinido visto na linha de comandos com o comando
“ipconfig”). Pode ser necessário nome de utilizador e palavra passe para entrar na página de configuração. Estas
informações por vezes estão disponíveis numa etiqueta no próprio equipamento. Caso contrário pode pesquisar na
internet o nome de utilizador e palavra passe predefinidos do modelo de router que está a configurar.
Segue-se alguns nomes de utilizador e palavras passe predefinidas dos router mais usuais dos principais fornecedores de
serviços de internet.

Modelo / ISP

Nome de utilizador

Palavra Passe

Thomson TG787 / MEO
Thomson TG784 / MEO
ADB / Sapo Adsl
ZONHUB / ZON
DVA-G3170i / Sapo Adsl
Speed Touch 585 / Clix

Administrator
Administrator
admin
home
admin
Administrator

3!play
3!play
admin
zonnet
admin
(deixar em branco)

A função de reencaminhamento de portas, em alguns routers, pode ser chamada de “Jogos e Aplicações” ou “Virtual
Server”. Pode ser encontrada nos menus de “Ferramentas”, “Firewall” ou “NAT”.
Exemplo Routers Technicolor TG582n / Thomson TG787 / Thomson TG784

Passo 1 - Clicar em "Partilha de jogos e aplicações
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Passo 2 - Clicar em "Configurar novo jogo ou aplicação"

Passo 3 - Campo 1 escrever "DVR" / Seleccionar campo 2 / 3 Clicar em “Avançar”
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Passo 4 - Campo 1 escrever 80 nos 3 campos vazios / 2 Clicar em "Adicionar"

Passo 5 - Campo 1 escrever 6036 nos 3 campos vazios / 2 Clicar em "Adicionar" / 3 Clicar em "Atribuir jogo ou aplicação a um
dispositivo de rede local"
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Passo 6 - 1 Clicar no campo 1 para abrir lista / 2 Seleccionar a opção "DVR" / Clicar campo 3 para abrir lista / 4 Seleccionar
opção "Definido pelo utilizador"

Passo 7 - Campo 1 escrever o endereço de IP do gravador. Neste exemplo escolhemos 192.168.0.200 / 2 Clicar em “Adicionar”

A configuração para abertura das portas no router está terminada.
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