Acessar GV800 Internet Webcam (a melhor dica da internet)
Amigo, como vai?...bom, para que vc consiga acessar a geovision atraves
da internet... webcam" primeiramente vc precisa entrar no servidor
"gevision" desbilitar as gravações.... pressionar F9 que é o atalho para
Configuração do Sistema da geovision.... estando dentro da configuração
Geral da geovision vc habilita a opção Servidor Webcam... clica em Ok.. va
até o ícone Redes que se encontra bem no canto direito da tela da
geovision (representado por tres pcs interligados).. clique no icone Redes
que vai abrir uma lista de opções... nesta lista clique em Servidor
Webcam... abrirá uma janela.. nesta janela se vc estiver usando IP
Dinamico voce devera mudar a porta 80 que está no menu server para
outra porta.. eu costumo usar a porta 8245 mas poderia ser outra, alguns
optam pela porta 8080 mas é a mesma coisa... feito isso vá até o menu
JPG e habilite a opção Enviar arquivos JPG.. e clique em OK se o firewall
detectar que foram habilitados estes serviços aparecerá uma tela do
firewall, nesta clique em desbloquear... BLZ... agora instale nessa mesma
maquina um recurso que a propria geovision oferece.. que é o DDNS..
serviço que dispensa o uso de servidores como O NO-IP... ,,, para isso
insira o cd da geovision e va até instalação do INSTALL GEOVISION
VERSAO SYSTEM... na proxima tela OK.. entao veja na lista de programas
... e instale o programa GeoVision Dynamic DNS Service... depois de
instalado, abra o DDNS Service .. na primeira tela vc cria um usuário e uma
senha (anota o usuario e senha para usar mais tarde).. clique em
REGISTER.. na tela que aparece coloque o usuário a senha ... coloque os
caracteres que aparecem logo em baixo e clique em enviar... o endereço
para acesso ficará mais ou menos nesse formato......
fulano.dipmap.com:8245...
soh lembrando que "8245" é a mesma porta que vc colocou lah na opção
REDES na opção WEBCAM....bom agora logue-se no modem e vah até a
opção NAT. OU POR FORWARDING.. no local do ip vc coloca o ip da
maquina na qual a placa gv está instalada e em porta externa vc coloca a
porta 80 e em porta interna vc coloca a porta 8245 ,,, isso tambem é
relativo de modem pra modem... tem uns Modelos que vc coloca somente o
ip da maquina e a porta que vc usará que no exemplo que passo é a
8245... .... para testar peça para um amigo acessar assim:
http://fulano.dipmap.com:8245....

se tudo der certo vai aparecer uma tela azul.. com varias opçoes.... isso
significa que ja conseguiu se conectar com o servidor webcam...
ESPERO TER AJUDADO ...

