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Kopiowanie i rozpowszechnianie instrukcji bez zgody autora zabronione.  

I struk ja ko figura ji rejestratorów BCS  

do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 

 

1. Konfiguracja sieci 

W celu podgląda ia o razu z ka er a ko putera h zaró o w sieci lokalnej jak i przez internet 

usi y odpo ied io sko figuro ać router oraz rejestrator. Jedno i drugie urządze ie podłą zy y 

kolejno do komputera za po o ą ka la, a y przepro adzić ich ko figura ję.  

 

Po pier sze usi y spra dzić usta ie ia adresa ji naszej karty sieciowej w komputerze. W tym celu 

w systemie Windows XP klikamy na start, astęp ie panel sterowania –> połą ze ia sie iowe. 

 

W systemie Windows 7 klikamy na start, potem panel sterowania -> Sieci i Internet 
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Następ ie hodzi y  Ce tru  sie i i udostęp ia ia 
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Wybieramy właś iwoś i, po czym przechodzimy do sekcji ustawienia TCP/IP v4 
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Zaznaczamy uzyskaj adres IP automatycznie !  

 

 

Zaznaczamy uzyskaj adres serwera DNS automatycznie 

Spra dza y teraz zy a y akty e połą ze ie z i ter ete , a y to zro ić pisuje y  
przeglądar e do ol y adres stro y. p. www.wp.pl Jeżeli stro a a  się ot orzyła to prze hodzi y 
do astęp ego kroku. 

Ustala y jak wygląda adresacja w naszej sieci 

XP: Klikamy start, astęp ie  polu URUCHOM wpisujemy CMD i naciskamy enter 

VISTA/7: Klikamy start, astęp ie  polu Wyszukaj programy i pliki wpisujemy CMD i naciskamy 

enter 
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W linii komend wpisujemy ipconfig, co pozwoli nam spra dzić asz adres IP, askę sie i oraz ra ę 

do yśl ą  rejestratorze pisze y póź iej adres IP z tej sa ej klasy oraz tę sa ą askę i ra ę 

dla naszej sieci).  
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2. DDNS (NO-IP) 

Jeżeli posiada y łą ze i ter eto e typu Neostrada, zyli z adrese  IP przyznawanym dynamicznie to 

usi y odpo ied io sko figuro ać router. Najpier  hodzi y a stro ę www.no-ip.com 

Jeśli a  stały ze ętrz y adres IP ko figura je DDNS opusz za y. 

 

Na stro ie głó ej klika y CREATE ACCOUNT. Następ ie  polu Hostname pisuje y az ę 

do e y przez as y ra ą oraz y iera y no-ip.org 

W Host Type wybieramy DNS HOST (A)  polu iżej ędzie y ieli aktual ie przyz a y a  adres IP 
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Na dole strony klikamy Create Host 

 

Całość opera ji dopeł ia y odpo iadają  klikają  a li k , który przyjdzie do as aile  a poda y 

przez nas przy rejestracji adres.  
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3. Ustawienia sieciowe rejestratora 

W celu usta ie ia popra y h adresó  IP loguje y się do rejestratora.  

 

Wchodzimy do Menu Głów ego, astęp ie Ustawienia i Sieć 
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W tej sekcji ustawiamy adres IP, a który są przekiero a e porty  routerze, askę sie i oraz ra ę 

do yśl ą wartoś i muszą yć zgodne z ustawieniami sieci w komputerze). Odznaczamy DHCP 

(kwadracik czarny w środku). 

Porty TCP i UDP ustawiamy kolejno na 37777 oraz 37778 

 

 

Teraz przechodzimy do konfiguracji DDNS w rejestratorze – klikamy dwukrotnie na  DynDNS w sekcji 

ZAAWANSOWANE 

Całość ak eptuje y klikają   Zachowaj.  

Jako Typ DDNS podajemy NO-IP, zaz a zają  jed o ześ ie pole Aktywny (kwadracik usi yć 

podś ietlo y a iało). Pol e Adres IP zosta ie ypeł io e auto aty z ie. Jako port wpisujemy 80. 

Następ ie podaje y da e do logo a ia z serwisu NO-IP az a do e y, az a hosta, hasło .  
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Całość ak eptuje y klikają  OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.C.-901 S.C.-901
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4. Dostęp z zew ątrz (przez Internet) – konfiguracja routera 

Ko figurują  router ależy zro ić  rze zy: 

 przekiero ać odpo ied ie porty, tak a y ru h sie io y ył skiero a y do rejestratora 

 sko figuro ać usługę DDNS, do której ko to zakładaliś y a itry ie www.no-ip.com jeśli 

 posiadamy adres dynamiczny np. Neostrada w TP 

 

Konfiguracja DDNS 

W hodzi y  ko figura ję routera, uprzed io podłą zają  ko puter ka le  do jed ego z portó  

Lan. W przeglądar e pisuje y adres routera, jeżeli ie ył z ie ia y to aj zęś iej a o  postać 

. 6 . .  lu  . 6 . . . Fa ry z e usta ie ia oż a spra dzić  doku e ta ji lu  a aklej e, 

która jest pod spode /z oku urządzenia. 

 

Gdy już jesteś y zalogo a i odszukuje y  usta ie ia h Dynamic DNS lub DDNS ( zęsto ta 

zakładka jest w ustawie ia h zaawa sowa y h – ADVANCED).  

 

 

/ 530 013 083/ 509 963 841tel. 55 619 30 05

http://www.no-ip.com/


        

 
Instrukcja stworzona przez ww.sklep-bcs.pl 

 

mailto:biuro@sklep-bcs.pl  

Kopiowanie i rozpowszechnianie instrukcji bez zgody autora zabronione.  

W tej sekcji wpisujemy kolejno dane z naszego konta NO-IP. )at ierdza y logują  się (Login) i 

zapisuje y szystko a iskają  SAVE 

 

Jeżeli asz router ie a  usta ie ia h DDNS dosta y NO-IP.COM, tedy z po o ą oże przyjść 

a  aktualiza ja fir are’a urządze ia. W ty  elu hodzi y a stro ę produ e ta i ś iąga y 

aj o szą ersje oprogra o a ia.  
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O zy  ależ pa iętać aktualizują  fir ware routera: 

 zła ersja oprogra o a ia ie do aszego odelu sprzętu  oże uszkodzić router !!! 

 ie ol o odłą zać urządze ia od zasila ia  trak ie aktualizo a ia fir are’a !!! 

 aktualiza ję ależy przepro adzać ają  router podłą zo y do ko puter przez kabel,  

nie przez WiFi !!! 
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Po a iś ię iu UPGRADE zeka y, aż oprogra owa ie zosta ie wgra e, a router zrestartuje się. 

Możli e jest ró ież, że upgrade mimo wszystko nie doda o sługi ser isu NO-IP do routera, w takim 

wypadku z po o ą przy hodzi progra  No-IP DUC, który ś iąga y z stro y http://www.no-

ip.com/downloads y ierają  dodatko o ersję syste u opera yj ego. 

 

Progra  i staluje y i uru ha ia y, astęp ie podaje y logi  i hasło które pisy aliś y przy 

zakłada iu ko ta a serwisie NO-IP 

 

 

Następ ie y iera y którą do e ę progra  a aktualizo ać klika y Select Hosts i zaznaczamy 

do e ę która aktualizuje y . Klikamy Save, a y zaak epto ać.  
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W głó y  pa elu progra u oże y edyto ać usta ie ia ko ta (Edit), y ierać do e y do 

aktualiza ji  przypadku, gdy a y i h ię ej (Select Hosts) oraz rę z ie odś ieżać do e ę 

(Refresh Now). 
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Ch ą , a y aplika ja pra o ała za sze i uru ha ia a yła raze  ze starte  syste u, usi y 

usta ić odpo ied ią op ję  ty  elu klika y File->Preferences i zaznaczamy Run on Startup 
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Przekierowa ie portów (Virtual Server) 

W każdy  routerze ko figuro a ie yżej y ie io ej fu k ji oże yglądać ie o i a zej, dlatego 

też ależy zapoz ać się z doku e ta ją urządze ia, które posiada y. Funkcja Virtual Server jest 

stosowana zamiennie z Port Forwarding, tudzież Server Lan. Musi y przekiero ać szystkie  porty 

z jakich korzysta rejestrator (HTTP, TCP, UDP . Po iżej przykłado a ko figura ja a routerze TP-LINK. 

W hodzi y  sek ję Forwarding i Virtual Servers, a y dodać o e przekiero a ie klika y Add New 

 

Podaje y u er portu który h e y przekiero ać (Service Port) oraz adres aszy y a którą 

skiero a y ędzie ru h (IP Address), y iera y odpo ied i  protokół i zaz a za y status a 

Enabled. Całość opera ji ak eptuje y klikają  Save.  

W pier szej kolej oś i przekierowujemy port HTTP czyli 80 protokołu TCP 
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Następ ie przekiero y uje y odpo ied io port 3  protokołu TCP oraz port 3  protokołu 

UDP 

 

 

Na konie  prze hodzi y do głó ej stro y Virtual Ser ers i spra dza y zy szystkie  są akty e. 
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5. Oprogramowanie PSS 

PSS, zyli Pro Sur eilla e Syste  to oprogra o a ie służą e do o sługi rejestratoró  arki BCS 

przez sieć. U ożli ia o  odt arza ie, zdal y podgląd jak i zgry a ie agrań a ko puter  elu p. 

tworzenia dodatkowych kopii. Instrukcja ta ma na celu jedynie demonstracje instalacji oraz 

ko figura ji do połą zeń zdal y h z rejestratore . 

 

Instalacja 

Po po ra iu i stalatora z itry y i ter eto ej uru ha ia y go d ukrot ie klikają  a iko ę.  

 

Po ukaza iu się ok a klika y Next, y przejść do kolejnego etapu. 
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W kolejnym ekranie wybieramy do elo y folder  który  ędzie zai stalo a y progra  oraz 

skazuje y zy PSS a yć zai stalo a y dla szystki h, zy tylko dla o e ego użytko ika.  

 

 

Klikamy Next i rozpo z ie się pro es instalacji programu na komputerze. 

 

Na ko ie  i stala ji po otrzy a iu ko u ikatu, że progra  został zai stalo a y popra ie klika y 

Close, a y za k ąć ok o i stalatora.  

 

 

/ 530 013 083/ 509 963 841tel. 55 619 30 05



        

 
Instrukcja stworzona przez ww.sklep-bcs.pl 

 

mailto:biuro@sklep-bcs.pl  

Kopiowanie i rozpowszechnianie instrukcji bez zgody autora zabronione.  

Uru ha ia y progra  klikają  d a razy iko ę PSS a pulpi ie. W oknie logowania jako użytko ik 

wpisujemy admin, jako hasło ró ież admin.  

 

 

Będą   głó y  ok ie progra u  pra y  gór y  rogu klika y Ustawienia -> Me adżer 

urządzeń 

 

Mają  przed so ą głó e ok o ko figura ji urządze ia klikamy Dodaj, w celu konfiguracji nowego 

urządze ia.  
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Wypeł ia y kolej o: Nazwa, opis – dowolnie przez nas wybrane, jako Adres IP podajemy adres IP 

który wpisa y jest w rejestratorze. Typ – DVR (rejestrator) 

Port 37777, który ześ iej ko figuro aliś y  rejestratorze oraz routerze. Typ sieci TCP, 

użytkow ik i hasło zgod ie z poda y i w rejestratorze.  

Całość zat ierdza y klikają  Zapisz.  

 

 

Tak sko figuro a y rejestrator od tej pory ido z y jest  e edżerze urządzeń.  
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Od teraz oże y się ieszyć podgląde  przez I ter et. 
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