คู่มือการใช้งาน PC-NVR (Free 32CH Ver. 2.144)
PC-NVR เป็ นโมดูลหนึง ทีติดตังมากับโปรแกรม Smart PSS ของ Dahua ซึงเราสามารถจะนํากล้อง IP Camera
ของ Dahua มาบันทึกลงบน คอมพิวเตอร์ของเราได้ โดยไม่ตอ้ งพึง เครื องบันทึก NVR แต่มีขอ้ จํากัดตรงทีว่า สามารถใช้กบั
กล้อง ยีห้อ Dahua อย่างเดียว ใช้กบั ยีห้ออืนๆ ไม่ได้ จํานวนกล้องทีสามารถบันทึกได้ คือ 32 กล้อง

วิธีการใช้งาน
1. หลังจากทีติดตัง Smart PSS และ PC-NVR เรี ยบร้อยแล้ว ขันตอนแรกให้ทาํ การ Add Device (กล้อง) ก่อน
เข้าไปทีไอคอน ของ Device ในหน้า Home ของโปรแกรม Smart PSS

2. เข้าหน้า Device เราจะเห็นกล้อง IP Camera ทีเราตังค่าไอพีไว้เรี ยบร้อยแล้ว คลิกเครื องหมายถูกด้านหน้า
คลิก Add เพือให้ IP Camera ลงไปอยูใ่ นตารางด้านล่าง (ถ้าไม่เจอ IP Camera ตรวจสอบการตังค่าไอพี และ
ทําการ Manual Add ทีปุ่ มด้านล่าง) ถ้ากล้องขึนสถานะ Online ก็แสดงว่าสามารถใช้งานได้

3. กลับเข้าไปทีหน้า Home Page เลือกไอคอน PC-NVR

4. ไปทีเมนู Remote Device เพือทําการ Add Device เข้าโมดูล PC-NVR เพือทําการบันทึกภาพลง PC คลิกที
เครื องหมายบวก จะมีหน้าต่างขึนมาให้เลือกไปทีกล้องทีเราได้ทาํ การเพิมไว้ เสร็ จแล้ว คลิก Import

5. เข้าไปที Disk Management เพือจัดการพืนทีจัดเก็บไฟล์วดิ ีโอ เลือก when disk is full : Overwrite กด
Allocate เพือแบ่งพืนทีจาก Drive ใส่ จํานวน GB เพือทีจะแบ่งพืนที ถ้าแบ่งได้ จะขึนเป็ น Release และ
Total/Idle จะมีพนที
ื มาให้เราบันทึก ตัวอย่าง แบ่ง 50GB จาก Drive D:

6. เข้าไปที Record Plan เพือจัดการเวลา และประเภท ในการบันทึก ให้กบั กล้องทีเราเพิมเข้าไป เลือก Chanel
เลือกกล้องทีเราได้ทาํ การเพิมไว้ ปกติจะเป็ นแบบ Regular = ตลอดเวลา, MD = บันทึกแบบเคลือนไหว,
Alarm = บันทึกแบบมีสญ
ั ญาณ Alarm in, MD & Alarm = ทังเคลือนไหวและอลาร์ม เราสามารถระบายสี
ประเภทลงไปตามตาราง โดยนําเม้าส์ไปกดทีแถบประเภท ด้านบนขวามือ ตามทีเราต้องการ หรื อจะคลิกที
รู ปฟันเฟื องด้านขวาก็ได้ และสามารถ Copy To ไปยังกล้องอืนๆ ได้ดว้ ย กรณี มีกล้องหลายตัว กด SAVE
*ความละเอียดในการบันทึกภาพ Resolution, Fps, Bitrate ขึนอยูก่ บั ตัวกล้องทีส่งมา

7. สังเกตสถานะด้านบน Name, IP, Port, Status ว่า Online อยูห่ รื อไม่ถา้ Online และ PC-NVR ไอคอนที Task
ด้านขวาล่างของ Windows Desktop ว่ามีหรื อไม่ถา้ มีแสดงว่า PC-NVR ได้มีการทํางานแล้ว และสามารถ
สังเกตุจาก พืนทีว่าง จากหน้าต่าง Disk Management ว่าต้องมีพนที
ื ลดลงเรื อยๆ

8.

วิธีการดูภาพย้ อนหลัง Play Back จาก PC-NVR ให้ เข้ าไปที Home Page ของ Smart PSS ไปที Device
ทําตามขึนตอนเหมือนกับตอน Add กล้ อง เพียงแต่ PC-NVR จะเป็ น IP ของเครื องคอมพิวเตอร์ แทน สังเกต
Type จะเป็ น PC-NVR ถ้ ากด Add แล้ วการเชือมต่อใช้ งานได้ Status สีเขียวจะแสดงขึนมา

9.

กลับไปหน้ า Home Page ไปทีไอคอน Play back ให้ เลือก Camera หรื อ PC-NVR ด้ านขวามือ ทีเราได้
ทําการ Add ไว้ เลือก วันที เวลา From – To กด Search จะแสดงแถบสีเขียวด้ านล่าง นําเมาส์ไปคลิก
ภาพวิดีโอทีบันทึกไว้ จะเล่นขึนมา และสามารถนําไฟล์ Export AVI ออกมาเป็ น Clip ได้ จากหน้ าต่างนีโดย
ใช้ เครื องมือตัด Clip รูปกรรไกร ด้ านล่างขวามือ ตัดคลิป โดยนําเม้ าส์ไปคลิกทีจุดเริ มต้ นทีต้ องการบนแถบสี
เขียวแล้ วกดรูปกรรไกร 1 ครัง และนําเม้ าส์ไปคลิกทีจุดสินสุดทีต้ องการบนแถบสีเขียว แล้ วกดรูปกรรไกร
ครังที 2 จะปรากฏหน้ าต่าง Export ขึนมา เลือก ประเภทเป็ น AVI เลือก ทีเซฟไฟล์ กด OK

10.

วิธีทําให้ PC-NVR เปิ ดใช้ งานเองโดยอัตโนมัติเมือเริม Windows คลิกขวาที ไอคอน PC-NVR ทีอยูใ่ น
Hidden ไอคอนคลิกขวา เลือก Setting เลือก Auto Run และ Auto Logons Windows เสร็ จแล้ วใส่
Username และ Password คลิก SAVE เป็ นอันเสร็ จสิน
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