
 

 

iNELS rendszer – Távoli elérés 

Mit is értünk ez alatt? 

Mint minden IP alapú eszköz, az iNELS rendszer is egy adott helyi hálózathoz csatlakozik. Ez a hálózat 

rendszerint egy (vagy több) routerből áll, illetve meghatározott IP címtartománnyal rendelkezik.  

 

 

 

 



 

 

Az üzemeltetés alapvető feltétele az, hogy az iNELS-rendszer IP eszközei megfelelően be legyenek 

állítva a helyi hálózatra.  

Ez eddig így rendben is van, de mi a helyzet akkor, ha mi nem a helyi otthoni hálózatunkról 

szeretnénk elérni az iNELS-rendszerünket, hanem például mobil internetről? 

 

 

 



 

 

Nem fog működni a dolog, mert: 

- nem ugyanazon a hálózaton vagyunk, mint az iNELS rendszer 

- az applikáció nem fogja megtalálni a megadott IP címen a beállított eszközt  

- az applikációban beállított portot alapesetben nem engedi át az otthoni router 

 

Mi erre a megoldás? 

Kapcsolódási pont létrehozása, amelyen keresztül az internetről megtalálja az applikáció a routert és 

azon keresztül az IP eszközöket. Ez külön szolgáltatást, külön előfizetést jelent. 

- statikus (fix) IP cím, ez egy egyedi - csak egy eszköz által használt - IP cím az interneten 

- egy domain név, amely szintén egyedi - csak egy felhasználó által használt- azonosító az interneten 

A kettő között technikailag annyi a különbség, hogy a domain név mögött változhat a publikus IP cím, 

de az applikáció a DNS server-től amikor kapcsolódik, lekérdezi.  Statikus IP cím esetén a publikus IP 

állandó.  

iNELS rendszerben az IP eszközök által használt portok: 

CU3: 9999 TCP+UDP 

Connection server:  

 -böngészőfelület: 8080 TCP+UDP 

 -fájlrendszer: 22 TCP+UDP 

 -iHC applikáció: 8000 TCP+UDP 

eLAN-RF: 

 -böngészőfelület: 80 TCP+UDP 

 -iHC applikáció: 80 TCP+UDP 

 

 

 

 

 



 

 

Bármelyiket is választjuk a fenti két megoldás közül, a beállítás menete ugyanaz. 

1. Belépés a routerre: 

 

A routeren belül valahol kell lennie egy „port forwarding” opciónak, keressük meg ezt a 

menüpontot: 

 



 

 

 

2. Itt be lehet állítani az eszközök külső elérési portját. Arra kell figyelni, hogy ne legyen port 

konfliktus: 

 

 

Ezután a beállításoknál meg kell adni milyen az elérés típusa: domain név vagy statikus ip 



 

 

 

3. A távoli eléréshez a routernek be kell jelentkeznie a szolgáltató által megadott login 

adatokkal, hogy online legyen a végpont, amelyet távolról megtalál az applikáció az elérés 

során. Ezt a DNS menüpontban lehet beállítani. 

 

4. Amennyiben a hálózaton a szolgáltató által bekötött router vagy modem működik, annak a 

menüpontjában is be kell állítani a port továbbítást. 

Amennyiben nincsenek meg a modem adatai a bejelentkezéshez vagy nem adja ki az 

internet-szolgáltató, a szolgáltatótól kérni kell, hogy bridge módra állítsa át a modemet, ez 

általában díjmentes.  A bridge módban a szolgáltató nem szűri a portokat, tehát nem 

akadályozza a bejövő és kimenő adatforgalmat a tűzfaluk. 

 


