QUY TRÌNH KHAI BÁO DNS.
Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khai báo DNS ( Domain Network
Services) trên đầu ghi hình HIKvision để xem bằng Laptop, Smart Phone, Tablet…. Khi
đi xa nhé.
- Các bước chuẩn bị:
 Kết nối đầu ghi vào router mạng, kết nối PC (Laptop) vào router mạng, theo
mình cách này tiện dụng vì khỏi phải chuyển cáp mạng khi khai báo.
 Vào trang: http://hiddns.com để tạo một Acount cho riêng mình nhé ( HIK
support hoàn toàn miễn phí).
- Các bước thực hiện:
-

Bước 1: Khai báo IP, Gateway, DNS Servers cho đầu ghi hình HIKvision
- Đầu ghi hình HIKvision được gán địa chỉ IP default là: 192.168.1.63.
- User và Pass. Default là: User: admin; Password: HD543211.
- Vào: Configuration ( Cấu hình) -> Basic Settings ( Cài đặt cơ bản) -> TCP/IP và điền
các thông tin như hình vẽ:

Bước 2: Khai báo Domain đầu ghi
-

Vào: Configuration ( Cấu hình) -> Basic Settings ( Cài đặt cơ bản) -> DDNS và điền
các thông tin như hình vẽ:

-

Lưu ý:
 “Chọn” ô Enable DDNS ( Kích hoạt DDNS).
 Domain: là tên miền bạn muốn đặt ( Ví dụ: labpremiumlife là tên của Lab. Công
ty mình.

Bước 3: Khai báo Domain đầu ghi trên HIKvision
-

Đăng nhập vào trang http://hiddns.com
Dùng Account mà bạn đã khởi tạo khi chuẩn bị.
Vào Device Management ( Quản lý các đầu ghi) và Click “Add”

-

Khai báo mới:

-

Device Name: tên đã đặt trên đầu ghi ( labpremiumlife)
HTTP port =0 có nghĩa là mặc định =80
Device series: Số serie đầu ghi ( 9 chữ số)

Bước 4: NAT port modem.
-

Xem port trên đầu ghi:

-

Log vào Router: Có nhiều loại Router của các nhà mạng khác nhau. Ở đây mình test
trên Router GPON ZTE của VNPT. ( User:admin; Pass: Admin)
 Tắt fire wall

 Nat port

 Các bạn nhớ Add hết 3 port của đầu ghi nhé. Gồm ( 80;1024 và 443)
 Test port:
Sau khi NAT xong các bạn vào trang web: http://ping.eu/port-chk để test port xem
đã “OPEN” chưa nhé.
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Bước 5:
- Xem bằng trình duyệt web:
 http:// labpremiumlife.hiddns.com
 http:// hiddns.com/labpremiumlife
- Xem bằng các phần mềm chính hãng HIKvision sau:
 IVMS 4210: hỗ trợ hệ điều hành Window.
 IVMS 4500 hoặc IVMS 4500HD: hỗ trợ hệ điều hành Android và IOS.

