2.2 การเข้าระบบ
หลังจากที่ระบบเริ่มทางาน จะมีระบบการตัง้ ค่าแบบเรียงลาดับการตัง้ ค่าเริ่มต้น ดูรปู ที่ 2.1 กรุณาอ่านรายละเอียด
คู่มอื การใช้งานสาหรับระบบตัง้ ค่าเริ่มต้น
ข้อแนะนา
-

ตรวจสอบที่ป่ มุ

-

ปุ่มยกเลิกการเริ่มต้น ระบบการเข้าส่รู ะบบโดยตรงเมื่อมันบูทขึ้นในครัง้ ต่อไป

ระบบนี้จะไปเริ่มต้นตัวช่วยสร้างอีกครัง้ เมื่อบูทขึ้นในครัง้ ต่อไป

รูปที่ 2.1
เมือ่ ระบบเริ่มการทางานจะมีหน้าต่างการเข้าระบบดังรูปที่ 2.2 ซึ่งบัญชีผใู้ ช้มดี งั นี้
- Username: admin. Password: admin (ผูจ้ ดั การระบบ, local and network)
- Username: 888888. Password: 888888 (ผูจ้ ดั การระบบ, local only)
- Username: 666666. Password: 666666(ผูใ้ ช้ระบบเฉพาะสิทธิ,ดูภาพย้อนหลัง,สารองข้อมูลและอืน่ ๆ)
- Username: default. Password: default(ซ่อนผูใ้ ช้)
คุณสามารถใช้เมาส์ USB, แผงด้านหน้า,การควบคุมระยะไกล(Remote) (ไม่รวมอุปกรณ์เสริมอยู่ในถุง) หรือแป้นพิมพ์
วิธีการป้อนข้อมูล ให้กด

สลับเปลีย่ นระหว่างเลขกับตัวอักษรภาษา อังกฤษ(เล็ก/ใหญ่)และเครื่องหมาย

หมายเหต ุ
-

เพื่อความปลอดภัยโปรดแก้ไขรหัสผ่านหลังจากที่คณ
ุ ใช้งานครั้งแรก

-

การเข้าระบบล้มเหลว 3 ครั้งติดต่อกัน จะมีการแจ้งเตือน และถ้าเข้าระบบ 6 ครั้งติดต่อกัน ระบบจะล็อกบัญชีผใู้ ช้นนั้

รูปที่ 2.2

2.3 การแสดงภาพ
หลังจากเข้าสูร่ ะบบแล้ว ระบบจะอยู่ในโหมดการดูถ่ายทอดสด ท่านสามารถดูวนั ที่ เวลาและชือ่ ช่องสัญญาณ
ถ้าคุณต้องการที่จะเปลีย่ นระบบวันและเวลาที่คณ
ุ สามารถดูการตัง้ ค่าทัว่ ไป (Main Menu->Setting->System->General)
ดังรูปที่ 2.3 ถ้าคุณต้องการทีจ่ ะปรับเปลีย่ นชือ่ ช่องทางโปรดดูที่การตัง้ ค่าการแสดงผล (Main Menu->Setting>DISPLAY ->CAM Name)

รูปที่ 2.3
ฟังก์ชนั่ การควบค ุมมีค ุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
- รองรับการดูภาพย้อนหลังได้ทนั ที
 สามารถดูภาพย้อนหลังได้ 5-60 นาทีก่อนหน้าในช่วงเวลาปัจจุบนั กรุณาไปที่หน้าMain Menu->Setting>->System->General เพื่อตัง้ ช่วงเวลาดูภาพย้อนหลัง
 สามารถลากไอคอนฟั งก์ชนั ่ โดยใช้เมาส์ควบคุมเพื่อเลือกเวลาเริ่มต้น
 สามารถหยุดและออกจากการดูยอ้ นหลังได้
- รองรับฟั งก์ชนั ่ ซูมแบบดิจิตอล
ให้เลือ่ นเมาส์ไปที่ตรงกลางด้านบนของช่องสัญญาณภาพ ท่านจะเห็นไอคอนแสดงขึน้ มา ดังรูปที่ 2.4 หากหยุดเลือ่ น
เมาส์นานกว่า 6 วินาที ไอคอนจะซ่อนโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 2.4
จากตารางต่อไปนี้เป็นรายละเอียดการทางานของฟังก์ชนั่
No.
Name

Function

1.

Real-time playback

เป็ นการดูภาพย้อนหลังได้ 5-60 นาทีก่อนหน้าในช่วงเวลาปั จจุบนั
เป็ นการซูมในโซนที่กาหนดในช่องสัญญาณภาพปั จจุบนั จะสนับสนุนการซูมในการ

2.

Digital zoom

ทางานของหลายช่องทาง เมือ่ กด
ปุ่ มจะโชว์
ให้ท่านลากเมาส์ในโซนที่
ต้องการจะซูม เมือ่ คลิกเมาส์ซา้ ยจะยกเลิกการซูม
การสารองข้อมูลวิดโี อของช่องสัญญาณภาพปั จจุบนั ไปยังอุปกรณ์ USB ระบบไม่

3.

Real-time backup
function

4.

Snapshot

คลิก

5.

Mute

คลิกที่นเี่ พือ่ ปิ ดเสียง คลิกอีกครั้งเพื่อเปิ ดใช้งานฟั งก์ชนั เสียงเมือ่ ภาพตัวอย่าง โปรด
ทราบฟั งก์ชนั ่ นีส้ าหรับโหมดหน้าต่างเดียวเท่านัน้

สามารถสารองข้อมูลวิดโี อของหลายช่องทางในเวลาเดียวกันคลิกที่
ระบบเริ่ม
บันทึก คลิกอีกครั้งระบบหยุดการบันทึก คุณสามารถหาไฟล์ที่บนั ทึกบนแฟลชไดร์ฟ
ไฟล์ภาพจะถูกบันทึกไว้บนอุปกรณ์ USB หรือ HDD

2.4 การกาหนดการบันทึก
หมายเหต ุ:
ท่านจาเป็ นต้องกาหนดให้เหมาะสมในการดาเนินการต่อไป กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจ HDD ได้รับการติดตัง้ อย่างถูกต้อง มี 3 วิธีที่ท่านจะ
ตัง้ ค่าการบันทึก

- คลิกขวาที่เมาส์แล้วเลือก Manual-> Record
- ในเมนูหลักให้เลือก Storage->Record
- ในโหมดดูภาพสดคลิกปุ่ มบันทึกในแผงด้านหน้าหรือบันทึกในการควบคุมระยะไกล (Remote)
2.4.1 Record Operation
ระบบสามารถรองรับแบบ Main stream และ Sub stream จะมี 3 สถานะคือ schedule/manual/stop กรุณาเลือกไอคอน
“ ” ตามช่องสัญญาณที่ตอ้ งการ ดังรูปที่ 2.5
- Manual: ลาดับความสาคัญสูงสุด หลังจากที่การตัง้ ค่าการใช้งานช่องทีเ่ ลือกทัง้ หมดจะเริ่มต้นการบันทึกปกติ
- Schedule: เป็ นการบันทึกช่องสัญญาณที่คณ
ุ ได้ตงั้ ค่าในการตัง้ ค่าการบันทึกแบบกาหนดตารางเวลา (Main
Menu->Setting->System->Schedule)
- Stop: ช่องสัญญาณปั จจุบนั หยุดการบันทึก
- All: เป็ นการกาหนดรูปแบบการบันทึกเหมือนกันทุกช่องสัญญาณ

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

2.5.1 Smart Search
ในระหว่างการเล่นภาพย้อนหลังในโหมดหลายๆช่องสัญญาณ ให้ดบั เบิ้ลคลิกช่องสัญญาณใดช่องหนึง่
จากนัน้ คลิกปุ่ ม

เพื่อเริ่มทางานของฟังก์ชนั ่ ค้นหาแบบอัจฉริยะ(smart search) ให้คลิกซ้ายลากเพื่อกาหนดขอบเขตใน

ช่องสัญญาณ ดังรูปที่ 2.8 คลิกปุ่ ม

เพื่อการทางานของฟั งก์ชนั ่ เมือ่ คลิกอีกครั้งฟั งก์ชนั ่ จะหยุดการทางาน

สิ่งสาคัญ
- ระบบไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงขณะที่ฟังก์ชนั่ กาลังทางานอยู่
- ในระหว่างที่ด ูภาพย้อนหลังหลายๆช่องสัญญาณ ระบบจะหย ุดแสดงภาพในช่องสัญญาณที่เหลือ

รูปที่ 2.8
2.5.2 การแสดงภาพย้อนหลังที่แม่นยา
ในท่านเลือกวันที่บนั ทึก ท่านสามารถเลือกได้จากรายการที่หน้าต่าง ท่านสามารถใส่ที่มนุ บนขวา เพื่อค้นหา
การบันทึกตามเวลา ดังรูปที่ 2.9 ตัวอย่างเช่น ใส่เวลา 11:00:00 และคลิกที่ปุ่ม
บันทึกหลังช่วงเวลาของ 11:00:00 (ลาดับรวมถึงเวลาปั จจุบนั )

ท่านสามารถดูไฟล์ทงั้ หมดที่

หมายเหต ุ
- หลังจากที่ท่านค้นหาไฟล์ ระบบการแสดงภาพที่ถ ูกต้องเมื่อค ุณคลิกเล่นเป็นครัง้ แรก
- ระบบไม่รองรับการเล่นที่ถ ูกต้องขอภาพ
- ระบบรองรับการด ูภาพแบบ sync และไม่ sync ได้ 4 ช่องสัญญาณภาพ

รูปที่ 2.9

2.5.2 Mark Playback
เมือ่ ท่านมีการบันทึก ท่านสามารถทาการบันทึกเมือ่ มีขอ้ มูลทีส่ าคัญ หลังจากที่แสดงภาพย้อนหลัง ท่าน
สามารถใช้เวลาหรือเครื่องหมายสาคัญในการค้นหาการบันทึกที่เกี่ยวข้องแล้วดูขอ้ มูล เป็ นฟังก์ชนั ่ ทีเ่ ก็บและจัดการ
ไฟล์ขอ้ มูลที่สาคัญ
- Add Mark : เมือ่ ระบบแสดงภาพย้อนหลัง ให้คลิกปุ่ ม

ดังรูปที่ 2.10

รูปที่ 2.10
- Playback Mark : ในการดูภาพแบบ 1 ช่องสัญญาณ ให้คลิกปุ่ ม
มาร์ครายชือ่ ไฟล์ แล้วดับเบิ้ลไฟล์ที่มาร์คไว้
ท่านสามารถเริ่มต้นแสดงภาพย้อนหลังจากเวลาที่ทาเครื่องหมายไว้
- Play before mark time : ในที่นที่ ่านสามารถตัง้ ค่าที่จะเริ่มต้นเล่นภาพย้อนหลังจากวินาทีก่อนหน้านีย้ งั เวลาทีท่ า
เครื่องหมายไว้
- Mark Manager : การจัดการในฟั งก์ชนั ่ ให้คลิกที่ปุ่ม
ท่านสามารถเข้าไปจัดการไฟล์ขอ้ มูลที่มาร์คไว้ ดังรูปที่
2.11 ระบบสามารถจัดการข้อมูลบันทึกที่ทาเครื่องหมายของช่องสัญญาณปั จจุบนั โดยเป็ นค่าเริ่มต้น

รูปที่ 2.11
- Modify : ดับเบิลคลิกที่รายการข้อมูลทีท่ าเครื่องหมาย ท่านจะเห็นรายการไฟล์ขอ้ มูลจะปรากฏขึน้ คุณสามารถ
เปลีย่ นชือ่ ทาเครื่องหมายได้ที่นี่
- Delete : ในทีน่ ที่ ่านสามารถตรวจสอบรายการข้อมูลทีท่ าเครื่องหมายที่ท่านต้องการลบได้

3 Web Operation
3.1 Network Connection
 เชือ่ มต่อ Internet เข้ากับเครื่องบันทึก
 ติดตัง้ เครื่องบันทึกภาพและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่การตัง้ ค่าเครือข่าย (หลักเมนู> ตัง้ ค่า>
เครือข่าย)
 ใช้คาสัง่ ping. ***. ***. *** *** (* ที่อยู่ IP DVR) เพื่อตรวจสอบการเชือ่ มต่อเป็ นปกติหรือไม่ โดย
ปกติค่า TTL ไม่ควรเกิน 255
 อุปกรณ์เครื่องบันทึกเบราว์เซอร์ตา่ งๆเช่น Safari ,fire fox และ Google อุปกรณ์สามารถรองรับการ
ควบคุมฟั งก์ชนั ่ PTZ และตัง้ ค่าเครื่องบันทึกบน Apple PC

3.2 Login
เปิ ดเว็บเบราเซอร์ และใส่ที่อยู่ IP ของเครื่องบันทึกภาพใน URL ของเว็บบราวเซอร์ ตัวอย่างเช่นถ้า DVR ของ
ท่านเป็ น 10.10.3.16 ให้ใส่ http: // 10.10.3.16 ใน URL ของเว็บเบราเซอร์ ระบบจะให้ท่านติดตัง้ ตัวควบคุมเครื่อง
บันทึกในหน้าเว็บเบราเซอร์ ดังรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1
หลังจากติดตัง้ เรียบร้อยให้ใส่ขอ้ มูลเริ่มต้นดังนี้

Username : admin
Password : admin

รูปที่ 3.2

รูปที่ 3.3

