
#Praktyczna 5 – Android – kamera IP (jeden VPN)

Chciałbyś mieć podgląd na robotników pracujących przy budowie twojego domu? Albo zobaczyć 
czy niania dobrze się opiekuje dzieckiem?albo tysiąc innych rzeczy ale masz problem ze stałym 
adresem IP kamery?
Teraz to już nie problem! Zobacz w jak prosty i tani sposób możesz wykorzystać monitoring.

 Założenia:
- telefon z dostępem do Internetu
- router końcowy z obsługą OpenVPN i dostępem do Internetu – urządzenia podłączone są do 
routera końcowego w jednej sieci LAN/ WLAN 
- jeden serwer VPN
- brak konieczności posiadania stałego adresu IP od dostawcy Internetu (wynoszącej 18,45brutto/m-
c, informacja na dzień 06.04.2020 (http://www.plus.pl/dla-firm/uslugi/publiczny-adres-ip );

Przykład zostanie przedstawiony na routerach MikroTik-a, które są dostępne w naszej ofercie po 
bardzo atrakcyjnych cenach. Zapraszamy Cię do naszego sklepu 
(https://automatykavpn.pl/oferta/routery). 

Konfiguracja routera końcowego

Aby nawiązać połączenie z serwerem AutomatykaVPN.pl należy takie połączenie odpowiednio 
skonfigurować na urządzeniu. W tym celu:

- uruchamiamy WinBox, program służący do konfiguracji urządzeń MikroTik-a, który 
możesz pobrać bezpośrednio ze strony producenta https://mikrotik.com/download.
Są dostępne inne opcje konfiguracji ale ze względu na interfejs graficzny i prostotę 
poruszania się – sugerowana przez nas.

Łączymy nasze urządzenie z komputerem przewodem RJ45 („skrętką”) i po chwili w zakładce 
„Neighbors” powinny wyświetlić się dane naszego router-a. 
Pamiętamy: domyślny adres urządzeń MikroTik to 192.168.88.1.   Zalogować się możemy na 2 
sposoby:

1. klikając w MAC Address (wtedy w linii „Connect To:” powinien pojawić się MAC Address 
urządzenia)

Rysunek 1: Ideowy schemat połączenia

https://mikrotik.com/download
http://www.plus.pl/dla-firm/uslugi/publiczny-adres-ip


2. wpisując adres IP urządzenia – w tym przypadku żeby się połączyć musimy w ustawieniach 
karty sieciowej w Windows ustawić adres z tej samej puli, np. 192.168.88.12

Klikamy Connect.

Na samym początku musimy powiązać router wiążący z wcześniej skonfigurowanymi routerami 
końcowymi - w tym celu przechodzimy do zakładki PPP (1) na stronie głównej:

w zakładce Interface wciskamy niebieski krzyżyk (2) i wybieramy opcję OVPN Client (3)



w zakładce General (4)→ Name (5) wpisujemy nazwę połączenia routera wiążącego
z serwerem AutomatykaVPN.pl np. AutomatykaVPN.pl

W zakładce Dial Out (6) uzupełniamy kolejno pola:
• Connect to (7) → wpisujemy adres serwera
• Port (8) → wpisujemy nr portu
• User (9) → otrzymany login



• Password (10) → otrzymane hasło
• Profil (11) → wybieramy default-encryption
• Cipher (12) → AES 256

* dane możesz pobrać z panelu klienta na stronie AutomatykaVPN.pl

Przechodzimy do zakładki Serwery (1*) a następnie wybieramy Szczegóły dla wybranego serwera 
VPN (2*).

Wyświetlamy konfigurację dla routera głównego „Wyświetl konfigurację” (3*) - znajdziesz tam 
wszystkie niezbędne dane do prawidłowego utworzenia połączenia.



Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól zatwierdzamy przyciskiem Apply (13) 
i sprawdzamy status połączenia (w prawym dolnym rogu) – powinna wyświetlić się informacja 
Status: Connected. W przypadku braku nawiązania połączenia koniecznie należy sprawdzić 
wszystkie pola pod kątem pomyłek, białych znaków, itd.

Przechodzimy do zakładki IP (14) ze strony głównej, a następnie Addresses (15). Edytujemy 
aktualny adres urządzenia poprzez dwukrotne kliknięcie w obecny adres i zmieniamy pola:

Addresses (16) – wpisujemy adres naszego routera nie zapominając o masce sieci w skróconym zapisie 
np. 172.31.108.1/24. Sugerujemy używać tej samej adresacji co klasa adresowa serwera VPN.

Network (17) – tutaj wpisujemy adres sieci, np. 172.31.108.0
Interface (18) – przypisujemy interface dla naszej grupy adresowej (w przypadku routera wiążącego 

wybieramy bridge)



Teraz będziemy dodawać kolejne adresy IP służące do odwołań
Bardzo ważne:
Przyjmujemy, że router wiążący ma adres z końcówką 1 (172.31.108.1/24) – przed chwilą tak został
skonfigurowany, a każdym kolejnym adresem będziemy odwoływać się do naszych urządzeń za 
routerem końcowym: tzn. wpisując adres 172.31.108.2 – odwołamy się do pierwszej kamery IP za 
routerem końcowym, 172.31.108.3 – odwołamy się do drugiej kamery IP za routerem końcowym, 
itd. - jeśli urządzeń jest więcej to operację powtarzamy nadając kolejne numery. Pamiętając tylko o 
używaniu tej samej adresacji co klasa adresowa serwera VPN dla routera wiążącego.

Aby dodać adresy odwołań:
 – wybieramy z zakładki IP (36) – Addresses (37). 
Niebieskim krzyżykiem (38) dodajemy nowy adres, uzupełniając:
Address (39) adres IP z klasy adresowej routera wiążącego. Dla przykładu powyższego mamy pulę 
adresową 172.31.108.1/24 to wpisujemy adres urządzenia do którego będziemy odwoływać się w 
przyszłości, np. 172.31.108.2., 172.31.108.3, w zależności ile tych urządzeń będzie
Network (40) – tutaj wpisujemy adres sieci, np. 172.31.108.0
Interface (41) – wybieramy bridge



Operację powtarzamy dla wszystkich odwołań. Nasza lista może wyglądać jak na poniższym 
obrazku.

UWAGA:
jeśli korzystamy z kamer jednego producenta posiadających domyślną adresację np. 192.168.10.X
to dodajemy dodatkowo tą pulę adresową do listy, tzn.

niebieskim krzyżykiem (38) dodajemy nowy adres, uzupełniając (dla powyższego przykładu):
Address (39) – 192.168.10.1/24
Network (40) – tutaj wpisujemy adres sieci, np. 192.168.10.0
Interface (41) – wybieramy ether1



Z zakładki IP (42) wybieramy Firewall (43), następnie przechodzimy do zakładki NAT (44),  
niebieskim krzyżykiem dodajemy nową regułę.

W zakładce General (46) uzupełniamy
Chain (47)→ wybieramy srnat
Out.interface → wybieramy interfejs naszego połączenia VPN (jeśli nie wiesz, 
który to jest – to zachęcam Cię do sprawdzenia w zakładce Interfaces znajdującej się
w menu głównym)



W zakładce Action (49)
Action → masquerade (50)

Ponownie dodajemy nową regułę niebieskim krzyżykiem tym razem dla dstnat



W zakładce General uzupełniamy
Chain (51)→ wybieramy dstnat
Dst. Address (52) → wpisujemy nasz adres IP z listy adresowej przy pomocy 

którego będziemy się odwoływać do innego urządzenia, np. 172.31.108.2
Protocol (53)→ TCP 
Dst. port (54) → tutaj możemy wpisać nr portu albo zakres portów do 
przekierowania. W przypadku braku uzupełnienia przekierowane są domyślnie 
wszystkie.

W zakładce Action 
Action (55)→ dst-nat
To Addresses (56)→ tutaj wpisujemy adres lokalny IP naszej kamery internetowej, 
np. 192.168.10.110 
To Ports→ uzupełniamy jeśli chcemy odwoływać się do konkretnego portu lub ich 
zakresów



UWAGA: ważna jest kolejność scrnat i dscnat, reguły scrnat zawsze muszą być wyżej niż 
dscnat.

Tworzymy tyle przekierowań dscnat ile mamy odwołań do naszych kamer internetowych.

Finalnie dla powyższego przykładu odpytując adres na routerze końcowym 172.31.108.2 nastąpi 
przekierowanie do pierwszej kamery internetowej pod adresem 192.168.10.110.

Zamiast odwoływać się do poszczególnych kamer możemy odwołać się bezpośrednio do 
rejestratora – konfiguracja będzie analogiczna jak dla jednej kamery



ANDROID

Konfigurację rozpoczynamy od zalogowania się do panelu klienta na stronie AutomatykaVPN.pl  
(https://automatykavpn.pl/login)
Przechodzimy do zakładki Serwery a następnie wybieramy szczegóły dla wybranego serwera VPN 
(1).

Jeśli nie mamy stworzonego użytkownika serwera to robimy sami poprzez przycisk„Utwórz 
użytkowników” (2) 

Po utworzeniu nowego użytkownika serwera pobieramy dla niego konfigurację „Pobierz 
konfigurację OpenVPN” (3) - plik zawiera niezbędne dane do prawidłowego utworzenia połączenia
- wszystko spakowane do postaci zip.

https://automatykavpn.pl/login


 Pobrany plik rozpakowujemy i zapisujemy w dowolnym folderze na dysku (4) a następnie 
kopiujemy na nasz telefon np. do katalogu „Pobrane”(„Downloads”).

Teraz przechodzimy do sklepu Google na telefonie i wyszukujemy aplikację „OpenVPN for 
Android” (5) – instalujemy (6).



Po zainstalowaniu aplikacja będzie dostępna na pulpicie naszego urządzenia – uruchamiamy ją (7).



W pierwszej kolejności tworzymy nowe połączenie VPN – zaczynamy od kliknięcia na ikonę 
importu(8)



Z rozwijalnego menu (9) wybieramy zakładkę „pobrane”. 



Przechodzimy do wcześniej skopiowanego katalogu (10) i wybieramy plik rozpoczynający się od 
słowa „client”.



Klikamy „wybierz” (11) i ponownie przechodzimy do naszego wcześniej skopiowanego katalogu - 
tym razem wskazujemy plik rozpoczynający się od słowa „secret”. Po wybraniu pliku 
zatwierdzamy wszystko przyciskiem „Zapisz” (12).



Po zapisaniu danych dostępowych będzie wyświetlana domyślna nazwa użytkownika, którą 
możemy w każdej chwili zmienić klikając na ikonę edycji (13).





Nadajemy dowolną nazwę naszemu połączeniu (14)  – choć sugerujemy używać nazw prostych, 
krótkich, łatwych do skojarzenia.

 Nawiązujemy połączenie dwuklikiem – jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo zostaniemy 
poinformowani stosowną informacją pod nazwą połączenia (15) „Połączony: SUCCESS” 



Jeśli podczas tworzenia nowego połączenia pominiemy przez pomyłkę podpunkt (11) to program 
poprosi nas o wpisanie nazwy użytkownika (16)  oraz hasła (17) ręcznie – wtedy niezbędne dane 
znajdziesz w szczegółach użytkownika serwera VPN („wyświetl konfigurację”) w panelu klienta 
AutomatykaVPN.pl (patrz pkt 3)



Program umożliwia utworzenie wielu połączeń VPN ale fizycznie aktywne może być tylko jedno. 

Po skonfigurowaniu routera końcowego i androida wg powyższych schematów możemy rozpocząć 
pracę.

Bardzo często kamera posiada swoją prostą obsługę poprzez stronę www i w zasadzie swoją 
funkcję to spełni, ale znacznie wygodniejszą formą będzie skorzystanie z aplikacji dedykowanej.

Przechodzimy do sklepu Google na telefonie i wyszukujemy aplikację „ONVIF IP Camera Monitor 
(Onvifer)” (1) – instalujemy (2).



Po zainstalowaniu aplikacja będzie dostępna na pulpicie naszego urządzenia – uruchamiamy ją (3).



Rozpoczynamy dodanie kamery przyciskiem „+” (4)



Następnie wybieramy sposób konfiguracji – w naszym przypadku „Urządzenie ONVIF” (5)

UWAGA: jeśli jeszcze nie kupiłeś kamery do monitoringu to zachęcamy Cię do znalezienia modelu
obsługującego ONVIF – jeśli nie wiesz czy dana kamera obsługuje ten protokół to skontaktuj się z 
dystrybutorem lub producentem.





Uzupełniamy pola:
Nazwa (6) – nazwa, najczęściej lokalizacja kamery, np. ogródek
Adres (7) - tutaj wpisujemy adres IP urządzenia, ale pamiętamy, że chodzi o adres odwołania z puli 
adresowej routera końcowego np.  172.31.108.2. 
Użytkownik (8) – bardzo często nazwa domyślna np. admin (sprawdź instrukcję)
Hasło (9) – bardzo często nazwa domyślna np. 12345 (sprawdź instrukcję)

Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy skonfiguruj (10) 
Pamiętamy: 
1) że kamera musi być podłączona do routera a router prawidłowo skonfigurowany
2) o nawiązaniu połączenia VPN z naszego telefonu poprzez OpenVPN for Android

Po prawidłowej konfiguracji klikamy zapisz (11) i możemy się cieszyć podglądem z kamery IP.


