วิธีการปรับแต่งโปรแกรม IE เพือดูภาพทีววี งจรปิ ดทุกยีห้อครับ

การ Setp ให้ IE ใน Windows สามารถ ใช้ งาน กล้อง วงจรปิ ดได้
หลายท่าน ทีติดตัง กล้อง CCTV เอง คงประสบปัญหา เวลา ติดตัง เสร็ จแล้ว ไม่สามารถ Remote ดูได้ เพราะ IE ไม่ยอมให้
ติดตัง PlugIN
มาดูกนั ครับ ว่า ปรับแต่ง IE ยังไง ถึงจะใช้งานได้
ขันตอนการปรับแต่ ง IE
1. เปิ ด IE ขึนมาก่อน ดังภาพ แล้วไปที Tools >> Internet Options

2.แล้วเลือกที Security ปรับในส่วนของ ActiveX ในหัวข้อ Internet ให้ Enable ทังหมด ดังภาพ

ตามนีครับ

3. หลังจาก ปรับเสร็ จ Windows จะขึนเตือน ไม่ตอ้ งตกใจครับ กด Yes ไปเลย

E21ZHS[Ka
molSF]
"E21ZHS" QTH ◌ฺ
Bangkok
Cleaner

ออฟไลน์

Re: การ Setup ให้ IE ดูกล้ อง CCTV ได้ (หลั
หลังจากติดตังเสรŭ
« ตอบ #1 เมื-อ: ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2010, 10:26:37 »

ตัวอย่างภาพ ดูภาพ สด ๆ ผ่านเว็ป
ไม่วา่ คุณจะอยูท่ ี ไหน ขอให้ มี Internet ก็ อุน่ ใจได้ครับ

กระทู:้ 1,642

"อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" เกิดขึน
ตังอยู่ ดับไป

บันทึกการเข้า

E20QXT[AOF]

★★★★★
เอเอ็นซี ดีวลี ๊อป

ออฟไลน์

Re: การ Setup ให้ IE ดูกล้ อง CCTV ได้ (หลั
หลังจากติดตังเสร็จแล้ ว)
« ตอบ #2 เมื-อ: อังคาร 03 สิ งหาคม 2010, 21:42:48 »

พี กมล ไม่ทราบว่า ถ้า เราใช้ กล้อง เว็บแคม ทําเป็ น กล้อง วงจรปิ ด แบบมือสมัครเล่น นีจะต้อง ทํายังไง
บ้างหรอพี

กระทู:้ 705

บันทึกการเข้า

>ตรวจสอบสถานะการนํ
ตรวจสอบสถานะการนําจ่ ายไปรษณีย์
>วิวิธีการฝากภาพและวีดโี อ
>รวมลู
รวมลูกเล่ น IC-3FGX

BANGKOK

E21ZHS[KamolSF]

Re: การ Setup ให้ IE ดูกล้ อง CCTV ได้ (หลั
( งจากติดตังเสร็จ

"E21ZHS" QTH ◌ฺ
Bangkok
Cleaner

ออฟไลน์
กระทู:้ 1,642

แล้ ว)
« ตอบ #3 เมื-อ: ศุกร์ 20 สิ งหาคม 2010, 20:27:16 »

อ้ างจาก:
งจาก E20QXT[AOF] ที- อังคาร 03 สิงหาคม 2010, 21:42:48
พี กมล ไม่ทราบว่า ถ้า เราใช้ กล้อง เว็บแคม ทําเป็ น กล้อง วงจรปิ ด แบบมือสมัครเล่น นีจะต้อง ทํายังไง บ้างหรอ
พี

ทําได้ครับ แต่เครื องจะแฮงค์บ่อย กับ Harddisk จะทํางานหนัก (หนักกว่า Load Bit
อีก) ถ้ายากลอง ลองหาโปรแกรม Webcam H264 มาใช้ดูครับ
สามารถ ทํา CCTV เป็ น กล้อง วงจรปิ ดได้ครับผม

"อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" เกิดขึน ตังอยู่ ดับไป
บันทึกการเข้า

tuiz
ผูใ้ ห้บริ การ พืนทีพิเศษ

ออฟไลน์
กระทู:้ 63

Re: การ Setup ให้ IE ดูกล้ อง CCTV ได้ (หลั
หลังจากติดตังเสร็จแล้ ว)
« ตอบ #4 เมื-อ: เสาร์ 21 สิ งหาคม 2010, 20:36:57 »

พีกมล รบกวนหน่อยครับ
ตอนนี ดูผา่ นเว็บ ผ่านแลนได้ครับ
แต่ยงั ทํา แบบ ออกเน็ตไม่ได้ คือแบบว่าอยูท่ ีอืนแล้วมาดูได้อะ่ ครับ
ต้องเซ็ตยังไงมังครับ
บันทึกการเข้า
บรรจง แสนปิ นตา

081-8835989
081
บัญชี ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาย่อย ม.ราชภั
ม
ฏลําปาง ออมทรัพย์เลขทีบัญชี 439-1
1-02927-7

E21ZHS[KamolSF]
"E21ZHS" QTH ◌ฺ
Bangkok
Cleaner

ออฟไลน์
กระทู:้ 1,642

Re: การ Setup ให้ IE ดูกล้ อง CCTV ได้ (หลั
( งจากติดตังเสร็จ

แล้ ว)
« ตอบ #5 เมื-อ: อาทิตย์ 22 สิ งหาคม 2010, 05:44:03 »

อ้ างจาก:
งจาก tuiz ที- เสาร์ 21 สิงหาคม 2010, 20:36:57
พีกมล รบกวนหน่อยครับ
ตอนนี ดูผา่ นเว็บ ผ่านแลนได้ครับ
แต่ยงั ทํา แบบ ออกเน็ตไม่ได้ คือแบบว่าอยูท่ ีอืนแล้วมาดูได้อ่ะครับ
ต้องเซ็ตยังไงมังครับ

"อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" เกิดขึน ตังอยู่ ดับไป

ขันตอนครับ
1. นดับแรก จด Dynamic DNS ก่อนครับ
1.อั
2.
2.ลงโปรแกรม
Dynamic UPDATE ทีเครื องไหน ในวงแลน ก็ได้ครับ เพือให้
อัพเดท ไอพี Wan ของ เรา
ถ้า Router มี Function DDNS UPdate ยิงดีครับ จะสดวกมาก
3. Map Port หรื อ Forward Port หรืิ อ ทําVirtual Server ที
Router โดย Map หรื อ Forward Port ไปที IP ของเครื อง DVR
(ต้ต้องกําหนด IP แบบ"Static IP" ของเครื อง DVR ให้ อยูใ่ น Classic เดียว
กับ Router โดย GateWay ของ DVR ต้อง ชีไปที Router เท่านัน )
โดยที DVR จะมี Port ดังนี
◌ ็ HTTP Port ของ เดิม เป็ น 80 เปลียน เป็ น Port อืน เช่น 9000 (เวลาเรี ยก
ผ่าน Browser พิมพ์ดงั นี "http://192.168.1.xxx:9000
http://192.168.1.xxx:9000" โดย
xxx เป็ น IP ของDVR)
CCTV Port ของเดิม อาจเป็ น Port 34567 ก็ Map ไปเพราะโปรแกรม จะ
เรี ยกหาการเชือมต่อ กล้องเอง
Mobile Port ของเดิม อาจเป็ น Port 35445 ก็ Map ไป ใช้สาํ หรับ ดูผา่ น
มือถือหรื อ PDA,IPhone
ปล.อย่าลืม เปิ ด Port ใน Firewall ของ Router ด้วยนะครับ ไม่เช่นนัน จะ เข้ามา
ปล
ใช้จากภายนอกไม่ได้ครับผม

หวังว่า คงเป็ น ประโยชน์ ไม่มาก ก็ น้อยนะครับ
บันทึกการเข้า

gigalo
w
NEW
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Re: การ Setup ให้ IE ดูกล้ อง CCTV ได้ (หลังจากติดตังเสร็จแล้ ว)
« ตอบ #6 เมื-อ: ศุกร์ 27 สิ งหาคม 2010, 10:32:56 »

ขันตอนลงทะเบียนและสร้าง Host Name กับ DynDNS มีรูปประกอบ

ออฟไลน์
กระทู:้ 1

Forwarding Router ทุกยีห้อ มีรูปประกอบ

บันทึกการเข้า

กล้องวงจรปิ ด พานาโซนิค Panasonic Security Camera
ตูส้ าขา พานาโซนิค Panasonic Pabx
Setup, Forwarding Router

tuiz

ทุกยีห้อ รวมทังการสมัคร Dyndns

Re: การ Setup ให้ IE ดูกล้ อง CCTV ได้ (หลังจากติดตังเสร็จแล้ ว)

ผูใ้ ห้บริ การ พืนทีพิเศษ

« ตอบ #7 เมื-อ: ศุกร์ 07 มกราคม 2011, 23:57:03 »

ออฟไลน์
กระทู:้ 63

พีกมล ผมทําแล้วแต่พอเข้าไปดูมนั กลับเข้าไปทีตัว router อ่ะครับ ไม่ไปทีกล้อง

บันทึกการเข้า

E21ZHS[KamolSF]
"E21ZHS" QTH ◌ฺ
Bangkok
Cleaner

ออฟไลน์
กระทู:้ 1,642

Re: การ Setup ให้ IE ดูกล้ อง CCTV ได้ (หลั
( งจากติดตังเสร็จ

แล้ ว)
« ตอบ #8 เมื-อ: อาทิตย์ 09 มกราคม 2011, 10:46:34 »

อ้ างจาก:
งจาก tuiz ที- ศุกร์ 07 มกราคม 2011, 23:57:03
พีกมล ผมทําแล้วแต่พอเข้าไปดูมนั กลับเข้าไปทีตัว router อ่ะครับ ไม่ไปทีกล้อง

ต้อง Forward Port ที Router ไปที DVR ทุก Port ที DVR กําหนด
ด้วยนะครับ

"อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" เกิดขึน ตังอยู่ ดับไป

