
2 - Hướng dẫn cách cài đặt để các thiết bị từ xa có thể xem được đầu ghi 

qua internet. 

 
 

Lưu ý : để xem được đầu ghi qua mạng qua P2P (điện toán thông minh) thì ok nhưng 

nếu bạn xem đầu ghi theo tên miền thì cần phải mở Port cho đầu ghi trên Modem (có 

nhiều loại Modem của các nhà mạng khác nhau nên mình không giới thiệu ở đây - 

bạn cần sự trợ giúp của kỹ thuật viên) 

 

 

 

 

 
2.1 - Cài đặt để các thiết bị từ xa xem được đầu ghi qua P2P (điện toán thông minh) 

- Đây là cách cài đặt nhanh chóng và hiệu quả nhất để điện thoại hay máy tính của bạn 

có thể xem được đầu ghi thông qua việc quét mã P2P hoặc nhập mã SN của đầu ghi : 

Menu chính -> Mạng lưới (trong mục Thiết Lập) -> P2P 
 

 

 



- Với điện thoại Smart Phone bạn dùng phần mềm DMSS để quét mã P2P và sử dụng 

(cách cài đặt phần mềm DMSS có hướng dẫn riêng). 

- Với máy tính bạn dùng phần mềm Smart PSS để quét mã P2P và sử dụng (cách cài 

đặt phần mềm Smart PSS có hướng dẫn riêng). 

 

 
2.2 - Cài đặt để các thiết bị từ xa xem được đầu ghi qua tên miền miễn phí trọn đời : 

.dahuaddns.com 

- Trước tiên ta tắt chức năng UPnP của đầu ghi đi : 

 

 
Menu chính -> Mạng lưới (trong mục Thiết Lập) -> UPnP 

 

 

 
- Tiếp theo vào mục DDNS : 



 
 

- Nếu tạo tên miền thành công sẽ có thông báo như hình bên dưới , nếu thông báo báo 

lỗi chưa tạo được thì bạn thay bằng tên miền khác vì có thể tên miền bạn muốn dùng 

đã có người khác sử dụng trước : 
 



 

- Tiếp theo là bạn cần nhờ kỹ thuật viên mở Port cho đầu ghi trên 

Modem để các thiết bị từ xa có thể truy cập được : bạn cần cung cấp 

địa chỉ IP của đầu ghi , cổng TCP (xem qua phần mềm) , HTTP (xem 

qua trình duyệt).... cho kỹ thuật viên. 

 

 
- Sau khi mở Port thành công bạn có thể nhập tên miền để xem 

trực tiếp trên điện thoại hoặc máy tính như hình bên dưới : 
 

 
 


