CÀI ĐẶT
CHƯƠNG TRÌNH DMSS
XEM CAMERA TRÊN ĐTDD
Cài đặt & xem:
B1: Cài phần mềm của DMSS trên điện thoại:
 Trên iOS tìm mục appstore và tìm từ khóa dmss (Phần mềm iDMSS)
 Trên Android tìm mục CH Play và tìm từ khóa dmss (Phần mềm gDMSS)

B2: Sau khi tải về và cài đặt thành công sẽ có một biểu tượng ống kính camera trên
màn hình. Các bạn mở phần mềm này lên sau khi tải về xong.

B3: Đây là giao diện lần đầu tiên khi chúng ta đăng nhập vào phần mềm. Chúng ta
chọn vào mục CAMERA để chúng ta cài đặt camera của chúng ta vào phần mềm này.

B4: Sau khi kích vào CAMERA chúng ta sẽ vào mục Live Preview. Từ lần sau khi
vào camera các bạn sẽ vào thẳng mục này để xem rất tiện dụng và đơn giản.
Trong mục xem này các bạn click và ba dấu gạch ngang để hiện ra menu điều khiển

B5: Vào phần Device Manager để chúng ta tiến hành thêm camera. Trong mục
Device manager chúng ta có thể thêm, xóa cấu hình, đổi một khẩu, và nhiều tính năng
khác.

B6: Trong phần Device Manager chúng ta sẽ thấy một cấu hình Demo có sẵn ở đó.
Chúng ta click vào mũi tên và nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa cấu hình này.

B7: Chúng ta nhấn vào dấu + để tiến hành thêm camera.

B8: Trong phần Add Device (thêm camera) chúng ta chọn như hình

B9: Tiếp theo chọn như hình:

B10: Chúng ta sẽ điền thứ tự các khoản như sau:
1. Name: Chúng ta điền gì cũng được. Đây là tên của cấu hình nó sẽ hiện ở
ngoài
2. Address:
• Nếu xem lớp 1abcd thì gõ: thspagu.dssddns.net
• Nếu xem lớp 1egh thì gõ: thuchanhsuphamkhoi1.dssddns.net
3. Port:
• Nếu xem lớp 1abcd thì gõ: 37777
egh thì gõ: 37779
• Nếu xem lớp 1abcd
4. Username: Tên đăng nhập của đầu ghi
5. Password: Mật khẩu của đầu ghi
• Nếu xem lớp 1abcd và nhà ăn số 1 thì điền tên tài khoản và mật khẩu
như sau:
 Username: khoi1_abcd
 Password: khoi1_abcd
• Nếu xem lớp 1ehg thì điền tên tài khoản và mật khẩu như sau:
 Username: khoi1
 Password: abc@123456
6. Live Preview: (Xem trực tiếp) Chọn Extra nếu xem chế độ thường, Main
nếu muốn xem ở chế độ nét
7. Playback: (Xem lại) Chọn Extra nếu xem chế độ thường, Main nếu muốn
xem ở chế độ nét

Sau khi điền đầy đủ nó sẽ ra như thế này. Chúng ta click vào phần Start Live
Preview để xem trực tiếp hoặc tích vào dấu tích trên cùng bên tay phải để lưu cấu
hình này lại.
Vậy là chúng ta có thể xem camera rồi.

Xem lại camera
B1: Trên giao diện xem trực tiếp các bạn sẽ chọn mục Playback để vào mục xem lại.

B2: Click vào biểu tượng camera trong phần playback để tiến hành chọn giờ, chọn
ngày cho camera.

B3: Trong phần Device List trong mục xem lại chúng ta chọn như sau:
 Time
1. Start Time(mũi tên đầu tiên): Chúng ta chọn thời gian bắt đầu muốn xem lại
2. End Time (Mũi tên thứ 2): Chúng ta chọn thời gian kết thúc muốn xem
 Record Type (loại dữ liệu)
1. All: Tất cả
2. Regular:
3. Alarm: Báo động
4. Motion Detect: Phát hiện chuyển động
Thông thường để xem bình thường ta chọn All tất cả.

