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Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẨN MỀM 
 

1.1. Tổng quan về phần mềm iVMS 4200 
Giới thiệu về phần mềm iVMS 4200: 

 iVMS-4200 là một phần mềm quản lý video đa năng cho đầu ghi Hybrid 
DVR, DVR, NVRs, Turbo HD, IP camera, bộ mã hóa giải mã ...vv. Phần 
mềm cung cấp nhiều chức năng, bao gồm cảxem trực tiếp thời gian thực, ghi hình, 
tìm kiếm từ xa và phát lại, sao lưu tập tin, cài đặt các thông số... vv cho các thiết bị 
kết nối để đáp ứng các nhu cầu của nhiệm vụ giám sát. Với giao diện linhhoạt cũng 
như hoạt động và sử dụng dễ dàng, phần mềm được áp dụng rộng rãi cho các dự án 
giám sát quy mô vừa và nhỏ. Phần mềm đặc biệt hữu ích khi Quý khách muốn quản 
lý đồng bộ và tập trung một số lượng lớn camera tại 1 khu vực hay nhiều hệ thống 
camera tại nhiều khu vực và vị trí khác nhau (ví dụ chuỗi cửa hàng,  chi nhánh hay 
đại lý...vv).  

Các tính năng của phần mềm: 
 Cho phép quản lý tối đa 256 thiết bị (đầu ghi, camera IP) 
 Thiết lập được tối đa 256 nhóm camera, mỗi nhóm bao gồm 64 camera (một 

camera có thể thuộc nhiều nhóm khác nhau). Phần mềm cho phép quản lý tối đa 
1024 camera. 

 Màn hình Live View (xem trực tiếp): Hiển thị đồng thời cùng lúc 64 camera 
 Phân quyền người sử dụng cho tối đa 51 người, tùy theo người quản lý cấu hình 

mỗi người dùng có thể toàn quyền sử dụng hệ thống hoặc chỉ được cấp một số 
quyền nhất định (chỉ được xem lại, theo dõi màn hình Live View...) 

 Cài đặt thêm chức năng Storage Server khi cài phần mềm iVMS 4200 thì có thể lưu 
dữ liệu ghi hình của camera vào ổ cứng máy tính. 

 Phần mềm xuất được file cấu hình để thuận tiện khi cài phần mềm vào các máy 
khác (không phải lặp lại các bước cấu hình như nhóm camera, phân quyền người 
dùng...). 
 

1.2. Yêu cầu phần cứng tối thiểu trên máy tính để chạy phần mềm iVMS 
4200: 

 Hệ điều hành: Microsoft Windows 7/Windows 2008 (32 bit); Windows 
2003/2000/Windows XP (32 bit) 

 CPU: Intel Pentium IV 3.0 Ghz hay cao hơn.  
 Ram: 1Gb hay lớn hơn.  
 Card màn hình/màn hình hiển thị: 1024*768 hay cao hơn.  

Ghi chú: Để xem lại cùng lúc với số lượng lớn camera hay chất lượng hình ảnh có độ phân 
giải tốt hơn thì cấu hình phần cứng càng cần cao hơn.  
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1.3. Các Menu Chức Năng 
Bảng điều khiển của phần mềm iVMS-4200 
 

 
ThanhMenu: 

 

 
 
 

File 

OpenCapturedpicture Tìm kiếm và xem những file đã chụp được lưu ở
máytính. 

OpenVideoFile Tìm kiếm và xem những file đã ghi được lưu ở máytính. 

OpenLogFile Xemlại các sự kiện 

Exit Thoátphần mềm 
 
 
 

System 

Lock Khóamànhình 

SwitchUser Chuyểntàikhoản 

ImportSystemConfigFile Nhậpfilecấuhình từmáy tính 

Export SystemConfigFile Xuấtfilecấuhìnhramáytính. 
 
 
 
 
 
 
 
 

View 

1024*768 Độphângiảimànhìnhlà1024*768pixels 

1280*1024 Độphângiảimànhìnhlà1280*1024pixels. 

1440*900 Độphângiảimànhìnhlà1440*900pixels. 

1680*1050 Độphângiảimànhìnhlà1680*1050pixels. 

FullScreen Hiểnthị toànmànhình. 

ControlPanel Mởbảngđiềukhiển 

MainView MởMenu xemtrực tiếp. 

RemotePlayback MởMenu xemlại. 

E-map Mởbản đồ 

AuxiliaryScreenPreview Mởmànhìnhphụ. 
 
 
 

Tool 

DeviceManagement MởMenuquản lýthiếtbị 
EventManagement MởMenu sự kiện 

RecordSchedule MởMenu đặtlịch ghi hình 

AccountManagement MởMenu quảnlý tàikhoản. 
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LogSearch MởMenu tìm kiếm sự kiện. 

SystemConfiguration MởMenu cấuhình hệ thống. 

Broadcast Chọnhìnhảnhđểxem. 

DeviceArmingControl Thiếtlậptrạngtháibáođộng củacácthiếtbị 

I/OControl Bật/tắtđầurabáođộng. 

Player ChạycácFilevideo đãlưu 

MessageQueue Hiểnthịthôngtincủathôngbáoemailđượcgửiđi. 

 
 
 
 

Help 

OpenWizard Mởtrình hướng dẫncàiđặttự động 
 

UserManual(F1) 
NhấnvàođâyđểmởHướngdẫnsửdụng,Quý 
kháchcũngcóthểnhấn F1 trên bàn phím. 

About Xemcácthôngtincơbảncủaphầnmềm 
 

Language 
Chọnngônngữchophầnmềmvàkhởiđộnglạiphầnmềmđểkíc
hhoạtcácthiếtlập. 

 

 
Bảng điều khiển và cài đặt: Phần mềm iVMS 4200 bao gồm các modul chức năng sau đây: 
 

 

LiveView - xemtrực tiếp hình ảnhvideo củađầughi DVR,NVR,cameraip, bộ 
mãhóavideo, và hỗ trợ một sốhoạtđộng cơ bản, chẳnghạnnhư chụp ảnh, ghi 
âm,điều khiển PTZ, vv. 

 

Playback - xem lại cho phép tìm kiếm, phát lại, xuất các tập tin đã lưu. 

 

E- Map - bản đồ hiển thị và quản lý bản đồ, đầu vào báo động, khu vực nóng 
và các điểm  nóng . 

 

Device Management- quản lý thiết bị cung cấp thêm , chỉnh sửa và xóa khác 
nhau thiết bị và các thiết bị có thể được nhập khẩu vào các nhóm để quản lý. 
 

 

Quản lý sự kiện Event Management- cho phép thiết lập lịch báo động, hành 
động của các liên kết báo động và các thông số khác cho các sự kiện khác 
nhau. 

 

Record Schedule- đặt lịch ghi hình cho phép các thiết lập lịch trình để ghi 
hình. 

 

Account Management- quản lý tài khoản cung cấp cho người dùng thêm, 
chỉnh sửa và xóacác tài khoản và các quyền khác nhau có thể được chỉ định 
cho người dùng khác nhau. 

 

Log Search- tìm kiếm sự kiện cho phép truy vấn các tập tin đăng nhập hệ 
thống và các file hình ảnh lưu trữ có thể được lọc theo các loại khác nhau. 

 

System Configuration:Cấu hình hệ thống cho phép cấu hình các thông số 
chung, đường dẫn lưu tập tin ấm thanh báo động và các thiết lập khác. 
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Các modul này có thể dễ dàng truy cập bằng cách nhấn vào các nút điều hướng trên bảng điều 
khiển hoặc chọn từ thanh menu View hoặc Tool.  
Quý khách có thể kiểm tra thông tin, bao gồm cả người sử dụng hiện tại, việc sử dụng mạng, 
sử dụng CPU, bộ nhớ sử dụng và thời gian, ở góc trên bên phải của trang chính. 
 
 

CHƯƠNG  2 : XEM TRỰC TIẾP (LIVE VIEW) 
 

2.1 Đăng ký tài khoản và đăng nhập 
 Đăng ký tài khoản:  

Lầnđầutiênsử dụngphầnmềmiVMS-4200Quý kháchcầnđăngký 
mộttàikhoảnquảntrịđể đăng nhập.Làmtheobướcsau: 
1.Gõtênngườidùngvà mậtkhẩu. 
2.Xácnhậnlạimậtkhẩu. 
3.Lưuý,nhấn clickvàoôEnableAuto-loginđểtựđộngđăngnhậpvàophầnmềmchocác 
lầnkhởiđộngsau. 
4.ClickvàoRegister.Sauđó,Quý kháchcó thểđăngnhậpvàophầnmềmlàngườiquảntrị. 

 

 
 

Chúý: 
 Usernamekhông được chứanhững ký tự đặcbiệt như:/\:*?“ <>| 
 Passwordkhông được để trống vàđộ dàimậtkhẩunên có ít nhấtlà6 ký tự 

 
 Đăng nhập:  

Khimở phầnmềm iVMS4200, Quý kháchcó thể đăng nhập với tài khoản vừa đăng ký. 

Làmtheocácbước: 

1. Điền thông tin tàikhoảnvừađăngký. 

2.Lưu ý: nhấn clickvàoô EnableAuto-loginđểtựđộngđăngnhậpchocác lần khởiđộngsau. 

3.ClickLogin. 

 
 
 

Saukhichạyphầnmềm,cửasổWizardbậtlênđểhướngdẫnQuý kháchthêmthiếtbịvàlàmmộtsố 
thiếtlậpcơbản. 
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2.2 Gán thiết bị vào phần mềm và phân chia camera theo nhóm.  
Phần mềm sau khi được cài đặt cần gán các thiết bị (camera IP, đầu ghi, bộ giải mã...vv), công 
việc này sẽ được thực hiện bởi các nhân viên kỹ thuật của Tâm An.  
Sau khi gán các thiết bị, Quý khách có thể phân chia các camera theo từng nhóm giúp dễ dàng 
quản lý 1 hoặc nhiều hệ thống cameara của mình. Việc phân chia nhóm sẽ được nhân viên 
Tâm An thực hiện theo các yêu cầu cụ thể của Quý khách.  
Ghi chú: Trong trường hợp Quý khách muốn gán thêm thiết bị hay thay đổi việc phân chia 
nhóm, Quý khách có thể liên hệ với Tâm An để được hỗ trợ.  

 

2.3.Hoạtđộngcơbảntrong chếđộLiveView 
Mục đích: 

Đốivớicôngtácgiámsát,Quý kháchcóthểxemvideotrựctiếpcủacáccamera 
IPvàbộmãhóavideotrên 
trangMainView.Vàmộtsốhoạtđộngcơbảnđượchỗtrợ,baogồmchụpảnh,ghihìnhthủcông,điều 
khiểnPTZ,vv. 

Trước khi bắt đầu: 

Mộtnhómcameracầnphảiđượcxácđịnhchoxemtrựctiếp. 

Clickvào trênthanhControlPanel,hoặc clickvàoView->MainViewđể mở: 

 
Chú thích trangMainView: 

1. Chế độ xem mặc định. 
2. Danhsáchcác nhóm Camera 
3. BảngđiềukhiểnPTZ 
4. Cửa sổ hiểnthịhìnhảnhcamera. 
5. Thanhcôngcụ 

 
 
 
 

Trạngtháicamera 

Camerađangonline 
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Camerađangđượchiểnthị.  

Camerađangđượcghihình.  

Camerakhôngonline 
 

ThanhcôngcụLive View: 
 

 
 
TrêntrangMainView, tính năng cácnúttrênthanhcôngcụnhư sau: 
 

 
Set View 

Thiết lập chế độ bố trí màn hình và lưu các thiết lập 
mới cho giao diện xem hiên tại. 

 Stop Live View Dừng xem tất cả các camera 

 Previous Chuyển sang trang xem trước đó 

 Next Chuyển sang trang xem tiếp theo 

 

Resum/Pause 

Auto-Switch 
Bật tắt chế độ nhảy hình 

 
Show/Hide the 
Menu 

Ẩn hiện Menu nhảy hình, click 1 lần để ẩn 

 
Mute/Audio On Bật/ tắt tiếng 

 
Full screen Hiển thị toàn màn hình. Ấn Esc để thoát. 

 
Nhấpchuộtphảivàocửasổhiểnthịtrongxemtrựctiếpđểmởmenu quảnlýLiveView. 

 
Cáctính năng trongMenuquảnlýLiveView: 

 
StopLiveView                   Dừngxemtấtcảhình 
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2.3.1.MởvàTắthìnhảnh 
 

 Mởhìnhảnhchomộtcamera 
 

Cácbước: 

1.MởtrangMainView 

2. Tùychọn,click vào  biểu tượngtrên thanhcông cụ,rồisauđónhấnchọnvào
vàchọnkhunghiểnthịmongmuốnnhấpvàkéocameravàokhunghìnhmuốn hiển thị hoặc click đúp 
vào camera muốn hiển thị. 

Chúý:khiclickvào mộtcamera,hìnhảnh sẽđượchiểnthịởmộtkhung,chọnkhungkhácđểhiển 

thịchocamera khác. 
  

 Xemcameratheonhóm 
 

Cácbước: 

1.MởtrangMainView. 

 
Capture    Chụphìnhcamera 

 

PrintCapturedPictu
re      

In hình ảnhđãchụp 

 

SendEmail                         GửihìnhảnhvừachụpđếncácđịachỉEmail 

 
Start/StopRecordin
g        

Bật/tắtghihìnhvàomáytính. 

 

OpenWindow PTZ 

Control 
 

KíchhoạtchứcnăngđiềukhiểnPTZtrêncửasổhiểnthị.Nhấp 
mộtlầnnữađểvôhiệuhóachứcnăng. 

 

OpenDigitalZoom           Kíchhoạtchứcnăngzoomkỹthuậtsố.Nhấpmộtlầnnữađểvôhiệ
uhóa 

 
Switch to Instant 
playback 

Mởchếđộxemlạinhanh 

 

Enable/DisableAudi
o       

Bật/tắttiếng trong chế độ xemtrực tiếp 

 

Enable/DisableAudi
o       

Bật/tắttiếng trong chế độ xemtrực tiếp 

 

Camera status Hiển thị trạng thái của camera trong live view, bao gồm cả 
tình trạng ghi âm, tình trạng tín hiệu, số lượng kết nối, vv. 

 

RemoteConfiguratio
n      

Mởtrangcấuhìnhcameratừxatrongliveview 

 

Synchronization    Đồngbộcáccameratrongliveviewmềmmáy khách 

 

FullScreen                          Hiểnthịtoànmànhình.ấnESCđểthoát 
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2. Clickvàkéonhómcầnxemvàotrongcửasổxem, hoặcclick đúp vàonhóm cầnxem. 

Chúý:Sốcửasổhiện thị sẽtự tương thích với sốcameracó trong nhóm. 
 

 Xemcameratheochếđộxemmặcđịnh 
 

Mụcđích:Hìnhảnhcủacáccamerađãđượcgáncóthểđượchiểnthịtrongchếđộxemkhácnhau.Có 
4chếđộmặcđịnhthườngxuyênsửdụngcóthểlựachọn:1khung hình,4khunghình,9khunghìnhvà16 
khunghình. 

Cácbước: 

1. MởtrangMainView. 

2. Clickvàohình đểmởrộngdanhsáchxem. 

3. Clickchọn chế độ xemmặcđịnh,vàhình ảnhcamerasẽđược hiển thị theo sốkhung hình 
đãchọn. 

Chúý:Clickphảichuộtvàđánhtênmuốnđặt,sauđóchọnSaveViewAsđể lưu sangchế độ 
CustomView 
 

 XemcameraởchếđộCustomView 
 

Mụcđích:Chếđộxemcũngcóthểđiềuchỉnhđểthayđổisốkhunghìnhkhixemtrựctiếp. 

Cácbước: 

1. MởtrangMainView. 

2. Clickvàohình để mở rộng danhsáchCustomView. 

3. ClickvàoNewViewđểtạomộtchếđộxemmới. 

4. Nhậptên vàclick vàoAdd.Theomặcđịnh sẽđược hiển thị ở chế độ 4 khung hình 

5. Tùychỉnh,Clickvào trênthanhcôngcụsauđó chọn chế độ xembằngcáchclick   
vàsốkhunghìnhđượcchọnsẽgánchochếđộvừamớitạoởtrên. 

6. Clickvàkéo camerahoặcnhóm vàotrong mànhình hiểnthị,hoặcclick đúp 
vàocamerahoặcnhóm trong chế độ CustomView để mở hình ảnh camera. 

7. Click vào     đểlưuvào chếđộvừa tạo. 
 

Click chuột phảivàoCustomView trong danhsáchvàmột cửasổmenu sẽhiện ranhư hình dưới: 

 
 

Nhữngphím có sẵntrong menu: 

Sửatên 

Xóa 

Lưucác càiđặt 

Lưuthànhmộttênkhác 
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 Dừngxemhình 
 

Cácbước: 

1. Chọn hình ảnhcameramuốn tắt. 

2. Clickvàohình hiện ở bên phảiphíatrên khung hình camerađó, khi đó hình 
ảnhcamerasẽtắthoặc clickvàoStopLive 
Viewtrênmenukhiclickchuộtphảivàokhunghìnhmuốntắt.Quý kháchcũngcóthểclickvàophím

bêndướithanhcôngcụđểtắttoànbộcáchìnhđangxem. 
 
2.3.2 Tự động chuyển hình trong chế độ xem trực tiếp 
 
Mụcđích:Hìnhảnhcủacáccameratrêncùngmộtnhómsẽđượctựđộngchuyển. 

Cácbước: 

1. MởtrangxemchínhMainView. 

2. Chọnmộtmànhìnhđểchạychếđộtựđộngchuyểnhình. 

3.Clickvàohình trênthanhcông cụ vàchọn khoảngthờigiantựđộngchuyển 

4. Chọnmột nhóm vàoclick vàonút hiệnngaybên phảinhóm đó. 

5. Quý khách cóthể clickvào / để chạ y/dừng chế độ tự chu yển.  
 

 
2.3.3 Điều khiển PTZ ở chế độ xem chính Live View 

 
Phầnmềm cho phép điều khiển cáccameraPTZvới cácchức năngpan/tilt/zoom.Quý 

kháchcóthểcàiđặtcác 

điểmPreset(vịtrícủacamera),Patrol(tựđộngđiềuchỉnhcameratớicácvịtríPresetđãđặt)và 

Pattern(chophépghilạiquátrìnhđiềukhiểncamera). Mởchứcnăngđiềukhiểncamera PTZbằng 

cáchclick vào để mở công cụ PTZlên. 
 
Các phímchứcnăngcótrongcôngcụPTZ: 

Thu/phóng 

Điềuchỉnhtiêucự  

Hiệu chỉnhánhsáng 

Lấy nétđiểm 

Điềuchỉnh3D 

Điềukhiểnđèn 

Điềukhiểngạtnước 

Khởitạoốngkính 

 

2.3.4 Ghivà chụp hình thủ công 
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Thanhcông cụ cho mỗi một cửasổxemcamera: 

 
Trongmỗicửasổhiểnthịxemtrựctiếpcócácnúttrênthanhcôngcụnhưsau: 

 
Capture    Chụp hình. 

 

Start/StopRecording    Bật/tắtghihình.Cácfileghisẽđượclưuvàomáytínhcàiphầnmềm. 
 

 
Switch to Instant 
Playback 

Bậtchức năngxemlạinhanh. 

 
2.3.4.1 Ghihìnhthủcông trongchế độxemtrựctiếp 

 
Mụcđích: 

Chứcnăngghi hình thủ côngchophépQuý 
kháchghilạihìnhảnhcáccameratrêntrangxemchínhMainViewvàcácfileghilạisẽđượclưuvàomáytí
nh. 

Cácbước: 

1. Dichuyển con trỏ vàocửasổ hiện thị camera 

2. Click trênthanhcông cụ hoặc click chuột phải vào cửa sổ đó và nhấn chọn Start 

Recording để bắt đầu ghi hình camera. Biểu tượng  sẽ thành . 

3. Clickvào để dừng ghi lại. 

Mộthộp thoạibậtlên để hiển thị đường dẫnlưu file ghi lạinếu thànhcông. Hộp 

thoạisẽxuất hiện ở góc phảibên dưới mànhình, click vàođó để mở file ghi lại 

Chúý: 

 Trongkhi đangghi hình, biểu tượng hình  sẽxuấthiệnởgócphảitrêncùngcủacửasổđó. 
 Đường dẫnlưu file ghi lạicó thể được cấuhình theo mong muốn. 

 

2.3.4.2 Xemfileđãghihình 
Cácbước: 

1. ClickFile->OpenVideoFile đểmởtrangRecordFiles. 

2. Chọn cameratừ một nhóm. 

3. Clickvàohình đểxác địnhthờigianbắtđầuvàthờigiankếtthúcđểtìmkiếm 

4.  ClickvàoSearch.Hình ảnhcủacamerađó sẽđược hiện thị trong khoảngthời gianvừađặt. 

Chọnmộtfile, vàclick vàoDelete.Nếu Quý kháchmuốn xóafile đó. 

Chọnmột file,vàclick vàoEmail Linkage.Quý kháchcóthểgửiFileđóquađịachỉEmail. 

Chọnmột file, vàclick vàoSaveas.Quý kháchcó thể lưu file đó với một cáitên khác. 
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Clickđúp vàomột file video, file đó sẽđược chạylại. 
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Nhữngphím chức năngsẵncó trong trangxemlại: 

CIF/4CIF                             Hiểnthị độ phângiải:CIF/4CIF. 

FullScreen                          Hiểnthịtoànmànhìnhtrongkhixamlại. 

Close                                    Đóngtrangxemlại. 

Pause/Play                         Tạmdừng/bắtđầuxemlại. 

Stop                                    Dừngxemlại 

Speed                                  Tốcđộ xemlại 

SingleFrame                      Xemtừng khung hình 

DigitalZoom                      Bật/tắtchứcnăngzoomkỹthuậtsố 

MuteBật/tắttiếng 

Capture                              Chụphình 
 

2.3.4.3 Chụphìnhtrongchếđộxemtrựctiếp 
 

Cácbước: 

1. Dichuyển con trỏ đến cửasổhiện thị camerađể hiện thanhcông cụ 

2. Click vàohình trênthanhcông cụ hoặcclick chuột phải 

Mộthình nhỏ sẽđược hiển thị góc phảibên dưới mànhình để xemhình có được chụp 
haykhông. Clickvàocửasổđóđểmởhìnhđãchụp. 

 
2.3.4.4 Xemhìnhđãchụp 

 
Hìnhảnhđãchụpsẽđượclưulạivàomáytính.Quý 

kháchcóthểxemlạicáchìnhảnhđókhiđangxemtrực tiếpnếucần. 

Cácbước: 
1. ClickFile->OpenCapturedPictuređểmởtrangchụphình. 
2. Chọnmộtcameratrongdanhsáchnhóm. 
3. Clickvàohình       đểxácđịnhthờigianbắtđầuvà kếtthúcđểtìmkiếm 

4. ClickSearch.Cáchìnhảnhtrongkhoảngthờigianđósẽđượchiểnthịra. 

5.Clickđúpchuộtvàohìnhảnhđóđểxemto. 

Print:Quý kháchcó thể in hình ảnhđó ngaylậptức. 

Delete: Quý kháchcó thể xóafile ảnhđó. 

EmailLinkage:Quý kháchcó thể gửi hình ảnhđó quaEmail. 

Saveas: Quý kháchcó thể lưutheomộttênmới. 
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2.3.5. Xem lại nhanh 

 
Mụcđích: 

Hìnhảnhđãghicóthểđượcphát lạingaylậptứctrênmànhìnhchính. 

Trướckhibắtđầu: 

CácFilevideocầnđượclưutrêncácthiếtbịlưutrữnhưlà:thẻSD/SDHC trên Camera IP, ổ cứng 
HDDtrêncácthiếtbịDVRs,NVRs...vv, hoặcserverlưutrữ. 

Các bước: 

1. Bật chế độ xem chính và di chuyển con trỏ đến cửa sổ camera cần xem, Quý khách sẽ thấy 

một biểu tượng có hình   trên thanh công cụ và 1 danh sách để Quý khách lựa chọn 
khoảng thời gian cần xem là 30 giây, 1 phút, 3 phút, 5 phút, 8 phút, 10 phút. 

2. Chọnmộtkhoảngthờigiantrongdanhsáchđểxemlại. 

Vídụ:nếu thời gianxemtrực tiếp hiện tạilà09:30:00,vàQuý 

kháchchọn3phút,sauđóthờigianxem lạisẽbắtđầutừ09:27:00. 

3. Clickvàohình mộtlầnnữađểdừngviệcxemnhanhvàtrởvềmànhìnhxemtrựctiếp 

Chúý: 

 Trongkhi xemlạinhanh,có một biểu tượng xuấthiện ở góc phảitrên 

cùng của cửa sổ đó. 

 Quátrình xemtrực tiếp sẽtiếp tục khi việc xemlạinhanhkết thúc. 
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Nhấpchuột phảivàocửasổkhi xemlạinhanhsẽxuấthiện cácmenu sau: 

 
Ýnghĩacủacác nút trong menu: 

 
Pause/Play Tạm dừng / bắt đầu xem lại nhanh trong cửa sổ hiển 

thị. 

 

Stop Dừng xem lại nhanh trong cửa sổ hiển thị 

 

Speed Up/Down Tăng/ giảm tốc độ khi xem lại nhanh 

 

Single Frame Xem lại từng khung hình một 

 

Open Digital Zoom Kích hoạt chức năng zoom kỹ thuật số. Nhấp một lần 
nữa để vô hiệu hóa chức năng 
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Capture Chụp ảnh trong quá trình xem lại nhanh 

 

Print Captured 
Picture 

Chụp hình và in ảnh 

 

Send Email Chụp hình và gửi hình ảnh đó đến một địa chỉ Email 
đã cài đặt trước 

 

Start/Stop Recording Bật/ tắt chức năng tạo clip trong khi đang xem lại. 

 

Enable/Disable Audio Bật/ tắt tiếng khi xem lại. 

 

Switch to Live View Chuyển sang chế độ xem trực tiếp. 

 

Full Screen Hiển thị chế độ toàn màn hình. Nhấp một lần nữa để 
thoát. 

 
2.3.6. Một số chức năng khác trong chế độ xem trực tiếp 
 

Cómộtsốchứcnăngkháchỗtrợtrongchế độ này,kểcảzoomkỹthuậtsố,âmthanhhaichiều, 

trạngtháicameravàđồngbộhóa. 
 

Mànhìnhphụ 
 

Hìnhảnhcameracóthểđượchiểnthịtrênmànhìnhphụkhácchophépgiámsátnhiều cameracùng một 

lúc.Hỗ trợ lênđến3mànhìnhphụ. (Quý khách phải cài thêm card màn hình hỗ trợ) 
 

Zoomsố - Digital zoom (Click phải chuột trong màn hình hiển thị để tìmchức năng này) 

Ấn vàogiữ chuộttráiđểkéomộtkhuvựchìnhchữnhậtbấtkỳ để phóng to (nếu kéo từ tráiquaphải, 

từ trên xuốngdưới) hoặcngược lạiđể thu nhỏ 
 

Âmthanh2chiều – Start two way audio (Click phải chuột trong màn hình hiển thị để tìm 

chức năng này) 

Chứcnăngâmthanh2chiềuchophépnóichuyện vớingườicómặtởcamerađó.Quý 

kháchkhôngchỉthấy đượchìnhảnh màcòncả âmthanh trongthờigianthực. 

Chứcnăngâmthanhhaichiềunày chỉcóthể đượcsửdụngchomộtcameracùngmộtlúc. 
 

Trạngtháicamera – Camera status (Click phải chuột trong màn hình hiển thị để tìm chức 

năng này) 

Trạngtháicamera,chẳnghạnnhưtrạngtháighiâm,trạngtháitínhiệu,sựkếtnối,vv,cóthểđược 

pháthiệnvàhiểnthịđểkiểmtra.Thôngtintrạngtháiđược làmmớimỗi10giây. 
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Đồngbộ - Synchronization(Click phải chuột trong màn hình hiển thị để tìm chức năng này) 

Chứcnăngđồngbộhóacungcấpmộtcáchđồngbộthờigiancủathiết bịvớicácmáytínhchạy 

cácphầnmềm. 

 

 
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT LỊCH GHI HÌNH 

VÀ XEM LẠI TỪ XA 
 
Khi sử dụng các thiết bị lưu trữ video như ổ cứng HDD, thẻ nhớ SD/SDHC, hoặc các máy chủ 
Server lưu trữ, Quý khách có thể thiết lập lịch ghi hình cho các camera là liên tục, theo lịch, theo 
chuyển động hay theo chế độ báo động. Các tập tin hình ảnh video có thể tìm kiếm và cho phát 
lại từ xa. 
 

3.1. Cấu hình chế độ ghi hình 
 

Chế độ ghi hình ảnh sẽ được cấu hình theo yêu cầu của Quý khách khi cài đặt hệ thống camera. 
Do mức độ quan trọng của việc lưu dữ liệu hình ảnh nên trong trường hợp Quý khách muốn thay 
đổi, Quý khách hãy liên hệ với nhân viên của Tâm An để được hỗ trợ cài đặt.   
 

3.2. Xem lại từ xa 
 
Mụcđích: 

Cáctậptinghilạiđượclưutrữtrêncácthiếtbịlưu trữ (ví dụ ổ cứng HDD)hoặcmáychủlưutrữ 

(server)cóthểđượctìmkiếm và xemlạitừxa. Clickvào trênbảngđiềukhiển,hoặcvào View-

>RemotePlaybackđểmởtrangxemlạitừxa: 
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Trang xemlạitừxa: 

1. Danhsách xem, danhsách cameravàdanhsáchsự kiện. 
2. Lịch. 
3. Tùy chọntìmkiếm. 
4. Danhsáchkếtquảtìmkiếm. 
5. Cửasổxemlại. 
6.  Thanhcôngcụxemlại. 
7. Thanhthờigian. 

 

3.2.1Xemlạithôngthường 
 

 Tìmkiếmcáctệptinxemlạithôngthường 

Cácbước: 

1.   Mởtrangxemlạitừxa. 

2.   Click đểmở rộngdanhsáchxemhoặcdánhsáchcamera. 

3.   ChọnViewhoặcCamerađểtìmkiếmtừdanhsách. 

4.   Chọnngàytrênlịchđểxem 

Quý kháchcóthểclick  đểhiểnthịnhiềutùychọntìmkiếm và sau đó click vào  để xác 
định thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cho việc tìm kiếm. 

5. ClickSearch.Cáctậptinhình ảnh lưu 

trữcủacácđiểmđượclựachọnhoặccamerasẽđượchiểnthịtrongdanh sáchkếtquảtìmkiếm.Quý 

kháchcóthểlọccáckếtquảthôngquacácphầnlọc vănbản. 

 Nếucónhữngdữliệuđượcghichocamerađótrongngàyhômđóthìtrêntranglịchsẽđượchiểnthị

nhưbiểutượng  . Nếukhôngcóthìhiểnthị . 
 Có thể tìm kiếm 16 camera cùng một lúc. 

 
 

Xemlạithôngthường: 
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Saukhitìmkiếmcáctậptinlưu trữchochếđộxemlạithôngthường,Quý 

kháchcóthểmởlạicáctậptintheohaicáchsauđây: 

 Xemlạitheodanhsách: 

Chọn tập tin lưu trữ trong danh sách kết quả tìm kiếm và nhấn vào  
 Xemlạibằngthanh thờigian: 

 

Thanhthờigianchogiớihạnthờigiancáctậptinlưu trữ,vàcáctậptinlưu trữ theo các chế độ ghi 

hình khác nhau (theo chuyển động, lịch...vv)có màusắcđượcmãhóa khác nhau.Clickvà kéo 

con trỏ trong thanh thời gian để phát lại video vàothờigiancụ thể, Quý kháchclickvào

hoặc đểmởrộnghoặcthuhẹpthanhthờigian. 

      Click vào          hoặc        đi đến trước hoặc khoảng thời gian tiếp theo. 

Quý kháchcóthểsửdụngconlăncủachuộtđểphóngtohoặcthunhỏtrênthanhthời gian. 

 
 
 

Thanh côngcụPlaybackSpeed: 
 

 
 

Trêntrangxemlại thôngthường,cácnúttrênthanhcôngcụsau: 

 
Async/SyncPlayback    Nhấnvàođâyđểmởlạicáctậptinghilạiđồngbộ/khôngđồngbộ. 

 StopPlayback                 Dừngxemtấtcáccamera. 

 
Pause/StartPlayback   Tạm dừng/chạycácfilelưulại. 

 SingleFrame                   Xemlạitheo từngkhunghình. 

 Volume Nhấnvàođâyđểbật/tắtâmthanhvàđiềuchỉnhâmlượng 

 FullScreen                      Hiểnthịphátlạivideoởchếđộtoànmànhình.NhấnESCđểthoát. 
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Lưuý:Quý kháchcóthểdichuyểnthanhtrượttrêncôngcụ PlaybackSpeedđểđặttốcđộphátlại. 
 

3.2.2Xemlạitheosựkiện 
 

Mụcđích: 

Chế độ ghi hình ảnh được kíchhoạtbởitính năng 

pháthiệnchuyểnđộng,hoặcđầuvàobáođộngcóthểđượctìmkiếm xemlạibằng phương pháp tìm 

kiếm theo sựkiện. Chức năng này có thể yêu cầu phải có sự hỗ trợ của các thiết bị kết nối. 
 

Tìmkiếmhình ảnhtheosựkiện 
 

Cácbước: 

1. MởtrangRemotePlayback. 

2. Click mởrộngdanhsáchsự kiệnởphíabên trái. 
3. ClickMotionDetectionhoặcAlarmInput,vàchọncáccamerahoặccáccảmbiếnđầu vàobáođộng. 

4. Quý khách có thể  click để hiện tùy chọn tìm kiếm, và sauđólick vào 

biểutượng đểxácđịnhthờigianbắtđầuvàkếtthúcchoviệctìmkiếm. 

5. Click Search. Cáchình ảnh lưu trữđượclựachọntừcáccamera vàthời điểm kích hoạtbáođộng. 

Xemlạitheosựkiện 
Sau khitìmkiếmcáchình ảnh lưu trữđượckíchhoạtbởisựkiệnnày,Quý 
kháchcóthểxemlạicáctậptinghilạitronghaicáchsau đây: 

- Xemlạibởicácfile: Chọncácfileghilạitừdanhsáchkếtquảtìmkiếm,click vàobiểu tượng 

trên thanh côngcụ, hoặcclick đúp vàofile ghilại để mở đoạn video xem lại trên cửa sổ 
trong màn hình playback. 

- Xemlạitheodòngthờigian 

Thanh thờigianhiểnthịkhoảngthờigianchocáctậptinhình ảnh lưu trữ.Clickvào1 vị trí trên 
thanh thờigianđểphát lại videothờigiancụthể. 

 
Cóthểclick   hoặc đểmởrộnghoặcthuhẹpthanhthờigian. 

Cóthểclickhoặc   đểđilùi hoặctiến đến khoảngthờigiantiếptheo.Quý khách 
cóthểsửdụngconcuộnchuộtđểphóngtohoặcthunhỏtrênthanhtimeline. 

 
Thanhcôngcụxem lạitheosựkiện: 

 

 
 

Giải thích các phím chức năng 

 

Stop the playback of all 
channels. 

Dừng xem lại tất cả các camera 
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Pause/Start Playback Bật/tắt xem lại 

 

Single Frame Xemlạitheo từngkhunghình. 

 

Previous Event Lùi lại sự kiện trước 

 

Next Event Tiến đến sự kiện tiếp theo 

 
Volume Bật/tắt, hoặc điều chỉnh âm lượng 

 

Full Screen Hiện thị ở chế độ toàn màn hình. Ấn ESC để thoát 

 
Quý kháchcóthểdichuyểnthanhtrượttrênPlaybackSpeedđểđặttốcđộphát lại. 

 
3.2.3ĐồngBộxemlại 

 
Mụcđích: 

Trongchếđộ đồngbộxemlại,cácfilehình ảnh lưu trữcóthểđượcđồngbộphátlại. 

Chúý:Có thể xemlại đồng thời đến16cameracùngmộtlúc. 
 

 Đồngbộxemlạitheomộtsốcamerađượctìmkiếm 
 

Cácbước: 

1.Mởmenuxem lại và tìmkiếmcáccameramuốn xem. 

2.Click  trên thanh công cụ, và các file ghi lại trong chế độ xem lại thông thường sẽ 

được chạy đồng bộ. Biểu tượng  sẽ thành . 

3. Để tắt chế độ đồng bộ khi xem lại thì click vào hình . 
 

 Đồng bộ xem lại với tất cả các camera 
Các bước:  

1. Tìm kiếm các hình ảnh lưu trữ ở chế độ xem thông thường 

2. Click  trên thanh công cụ để kích hoạt đồng bộ xem lại. Biểu tượng  sẽ trở 

thành  

3. Chọn file hình ảnh lưu trữ và click vào biểu tượng  hoặc click vào thời gian để 
bắt đầu đồng bộ xem lại cho tất cả các camera. 

4. Để tắt đồng bộ xem lại click vào biểu tượng . 
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Trong quá trình sử dụng, Quý khách có thể liên hệ Công ty Tâm An để được hỗ trợ và tư vấn 
thêm về các chức năng và cách sử dụng hiệu quả nhất.  

Trân trọng cám ơn Quý khách. 
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