2.5 Search & Playback
ให้คลิกที่
ที่เมนูหลักหรือคลิกซ้ายที่เมาส์แล้วเลือก Search เมือ่ ท่านเข้าสูร่ ะบบการค้นหาจะเห็น ดังในรูปที่
2.7 ปกติจะมีไฟล์ขอ้ อยู่ 3 ประเภทคือ
- R : บันทึกแบบปกติ
- A : บันทึกแบบแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ภายนอก
- M : บันทึกแบบจับความเคลือ่ นไหว

รูปที่ 2.7
รายละเอียดการทางานของฟังก์ชนั่ ต่างๆมีดงั นี้
No.
Name

Function

- นีค่ ือโหมดการแสดงภาพย้อนหลัง
- รองรับการแสดงผล 1/4/9/16 ช่องสัญญาณ
- ท่านสามารถเลือกการค้นหาข้อมูลแบบรูปภาพ หรือแบบวิดโี อ
- ท่านสามารถค้นหาจาก HDD ในเครื่อง( Internal) หรือจาก HDD สารอง(External) อืน่
ได้
- ก่อนทีท่ ่านจะเลือกที่จะค้นหาข้อมูลจากHDDสารอง(External) โปรดเชือ่ มต่ออุปกรณ์
ให้เรียบร้อย คุณสามารถดูไฟล์บนั ทึกทัง้ หมดของไดเรกทอรีของ HDDสารอง(External)
คลิกปุ่ มBrowse เพื่อเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการ

1.

Displaywindow

2.

Searchtype

3.

Calendar

- ส่วนที่เน้นเป็ นสีฟ้าทึบ หมายถึงมีไฟล์ขอ้ มูลและส่วนที่ไม่เน้น หมายถึงไม่มไี ฟล์ขอ้ มูล
- ในการดูไฟล์ขอ้ มูล ให้คลิกวันที่ที่ตอ้ งการ ท่านจะเห็นแถบเวลาขึน้ เป็ นสีเขียว

4.

Playbackmodeand
Channelselection
pane.

- โหมดดูภาพย้อนหลัง : 1/4/9/16 (อาจขึน้ อยู่กบั รุ่น DVR)
- ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาที่แถบช่วงเวลาได้

เป็ นฟังก์ชนั ่ การค้นหาหมายเลขบัตรเครดิต สามารถค่าตัง้ เพือ่ ดูหมายเลขบัตร สาขา
5.

Cardnumbersearch

6.

Mark filelist button

7.

File listswitchButton

Playbackcontrolpane.

8.

Smart Search

Snapshot

คุณสามารถดูขอ้ มูลเครื่องหมายทุกช่องสัญญาณตามเวลาปั จจุบนั โปรดดูบทที่ 2.5.3
สาหรับข้อมูลรายละเอียด
- มันคุณสามารถดูรายชือ่ ไฟล์ภาพ / บันทึกของวันที่ปัจจุบนั
- รายชือ่ ไฟล์คือการแสดงช่องสัญญาณแรกของไฟล์บนั ทึก
- ระบบสามารถแสดงผลสูงสุด 128 ไฟล์ในครัง้ เดียวสามารถใช้เครื่องหมาย กับ
หรือเมาส์เพื่อดูไฟล์ขอ้ มูล ให้เลือกรายการและจากนัน้ คลิก 2 ครั้งหรือคลิกที่ปุ่ม
ENTER เพื่อเล่นภาพย้อนหลัง
- ท่านสามารถใส่ชว่ งเวลาที่ตอ้ งการค้นหาข้อมูล
- ประเภทการบันทึก : R=บันทึกปกติ (Regular) ,A=บันทึกจากสัญญาณเตือนภายนอก
(External) ,M=บันทึกจากภาพเคลือ่ นไหว(Motion)
- Lock file.คลิกที่ชอื่ ไฟล์ที่คณ
ุ ต้องการล็อคและคลิกที่ปุ่ม
เพื่อล็อคไฟล์ขอ้ มูลไฟล์
ที่ล็อกไว้จะไม่ถกู เขียนทับ
- Search locked file:คลิกที่ปุ่ม
เพื่อค้นหาไฟล์ที่ถกู ล็อค
- Return:เมือ่ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจากกลับสูโ่ หมดการตัง้ ค่าปฏิทินและช่อง สัญญาณ
เล่น/หยุด
มี 3 วิธีที่ท่านจะทาการเล่นภาพย้อนหลัง
- คลิกที่ปุ่มโดยตรง
- ดับเบิ้ลคลิกที่แถบเวลา
- ดับเบิ้ลคลิกที่ในรายการแฟ้ม
หยุด
เล่นย้อนหลัง
ในโหมดการเล่นปกติซา้ ยคลิกที่ปุ่มแล้วไฟล์จะเริ่มต้นการเล่นภาพย้อนหลัง
เมือ่ คลิกอีกครั้งเป็ นการหยุดการเล่นปั จจุบนั ในโหมดเล่นย้อนหลัง เมือ่
คลิก
เป็ นการเล่นแบบปกติ
ในโหมดการดูภาพย้อนหลัง ท่านสามารถคลิกเพื่อเล่นภาพต่อไปหรือส่วน
ก่อนหน้านีอ้ ย่างต่อเนือ่ งเมือ่ คุณกาลังดูไฟล์ภาพจากช่องสัญญาณ
เดียวกัน
เล่นภาพย้อนหลังอย่างช้าๆ
เล่นภาพย้อนหลังแบบรวดเร็ว
ปรับระดับเสียง
รายละเอียดการทางานอยูใ่ นหัวข้อ 2.5.3
ระบบค้นหาอัจฉริยะ
- เมือ่ ระบบมีการเล่นคุณสามารถเลือกโซนในช่องสัญญาณ เพื่อเริ่มต้น
การค้นหาอัจฉริยะ คลิกที่ปุ่มตรวจจับการเคลือ่ นไหวเพื่อเริ่มการทางาน
- เมือ่ มีการตรวจจับการเคลือ่ นไหวที่ตอ้ งได้แล้ว ให้คลิกที่ปุ่มอีกครั้งเพื่อ
หยุดการทางาน
- ถ้าคุณเลือกที่จะเล่นไฟล์ภาพอืน่ ๆ ในรายการแฟ้มระบบจะเปลีย่ นการ
ตรวจจับเคลือ่ นไหวในไฟล์ที่ท่านเปลีย่ น
- ในระหว่างขัน้ ตอนการตรวจจับการเคลือ่ นไหว ท่านไม่สามารถ
เปลีย่ นแปลงที่แถบเวลาได้
เป็ นการถ่ายภาพบนหน้าจอ ขณะที่ชอ่ งสัญญาณแสดงภาพเต็มหน้าจอ
(Full screen) คลิก 1 ครั้งจะได้ 1 ภาพ
ระบบรองรับการบันทึกแบบถ่ายภาพ (Snapshot)

9.

10.

11.

12.

13.

- เป็ นการแสดงประเภทการบันทึกและช่วงเวลาเพื่อค้นหาข้อมูลภาพย้อนหลัง
- ในการดูภาพแบบ 4 ช่อง จะมีแถบเวลาให้ 4 แถว แต่โหมดอื่นจะมีแถบเวลาเพียงแถว
แถบเวลา (Time bar)
เดียว
- ใช้เมาส์คลิกในแถบเวลาที่เป็ นสี ระบบเริ่มต้นการเล่นภาพที่บนั ทึกไว้
เป็ นฟังก์ชนั ่ ขยายแถบช่วงเวลาให้เห็นรายละเอียดการดูภาพย้อนหลังมากขึน้ สามารถ
Time barunit
ขยายได้ 4 ระดับ คือ 24ชม./12ชม./1ชม. และ 30 นาที
- เลือกไฟล์ขอ้ มูลทีท่ ่านต้องการสารองข้อมูลจากรายการไฟล์ขอ้ มูล คุณสามารถ
ตรวจสอบจากรายชือ่ จากนัน้ คลิกทีป่ ุ่ มสารองข้อมูล ระบบรองรับการติดตัง้ โดย
สามารถกาหนดเอง หลังจากสร้างโฟลเดอร์ใหม่คลิกปุ่ ม Stat เพื่อเริ่มต้นการสารอง
ข้อมูล
Backup
- ตรวจสอบไฟล์อีกครั้งคุณสามารถยกเลิกรายการทีเ่ ลือกในปั จจุบนั ระบบรองรับ
สูงสุดที่จะแสดง 32 ภาพจากช่อง
- หลังจากนัน้ คลิกปุ่ ม
เพื่อบันทึกข้อมูลสารอง
เป็ นฟังก์ชนั ่ การกาหนดเวลาทีต่ อ้ งจะสารองข้อมูล โดยคลิกเล่นภาพย้อยหลังปกติ
จากนัน้ คลิกที่ปุ่ม
แล้วใส่เวลาที่
แล้วคลิกที่ปุ่ม
Clip
ท่านสามารถดูไฟล์ขอ้ มูลก่อนสารองข้อมูลลงในอุปกรณ์เสริมได้ จากนัน้ คลิก Start เพื่อ
เริ่มการสารองข้อมูล
เป็ นการแสดงสถานการณ์บนั ทึก
บันทึกแบบปกติ
บันทึกเฉพาะการแจ้งเตือน
ประเภทการบันทึก บันทึกเฉพาะภาพเคลือ่ นไหว
แสดงทุกสถานะ
เป็ นฟั งก์ชนั ่ ที่ใช้ได้เฉพาะการดูภาพแบบ 4 ช่องสัญญาณ โดยสามารถ
เลือกเวลาที่แตกต่างกันของช่องสัญญาณแต่ละช่อง

หมายเหต ุ:
ระบบการทางานทัง้ หมดนี้ (เช่น ความเร็วภาพย้อนหลัง ,ช่องสัญญาณและเวลา) ขึน้ อยู่กบั ฮาร์ดแวร์ของ DVR บางรุ่นอาจไม่รองรับกับ
ฟังก์ชนั ่ บางส่วนการทางาน

