การติดตั้งโปรแกรม Video Viewer V.01TR
Step1: ใส่ แผ่น CD โปรแกรมใส่ CD-ROM หรื อ DVD-ROM แล้วโปรแกรมจะทางานโดยอัตโนมัติ
Step2: คลิกที่ "ดาวน์โหลด เวอร์ชนั ล่าสุ ด" เพื่อดาวน์โหลดรุ่ น ล่าสุ ดของ Video Viewer จากเว็บไซต์ที่ให้บริ การ
จะแสดงอยูบ่ นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

Step3: ทาตามคาแนะนาบนหน้าจอ เมื่อติดตั้งเสร็ จแล้วไอคอน

1. การเชื่อมต่ อผ่ านเครือข่ าย
 การเชื่อมต่ อในวง LAN
ในการควบคุม DVR คุณต้องทาการตั้งค่า DVR ตามประเภทเน็ตเวิร์คของคุณ
 เชื่อมต่อ DVR กับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ด้วยสายเคเบิล RJ-45 ค่าเริ่ มต้นมาดังนี้
Item
IP address
User name
Password
Port

Default Value
192.168.1.10
admin
admin
80

 ตั้ง IP Address ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ระหว่าง 192.168.XXX.XXX ( 1~254 ยกเว้น 10) เพื่อให้ DVR
 ดับเบิ้ลคลิก
ขวามือ
 คลิก

ที่หน้าจอจะเข้าสู่หน้าจอหลักและหน้าจอ Address Book ที่อยูด่ า้ น

แล้วคลิก

ใส่ หมายเลข IP Address , User name , Password and หมายเลข Port ที่คุณต้องการ

เชื่อมต่อหรื อคลิก
แล้วคลิก
ในการค้นหา IP Address จากตัว DVR ตัวอื่น แต่
ภายใน Domain เดียวกัน และสามารถเพิ่มโดยคลิก
 ดับเบิ้ลคลิกที่ IP Address ที่คุณเพิ่มเข้าไป เพื่อเข้าสู่ระบบ

 การเชื่อมต่ อระยะไกล ( ผ่านระบบ Internet )
เมื่อเราทาการตั้งค่าต่างๆ ของเครื่ อง DVR เสร็ จเรี ยบร้อย เราสามารถเชื่อมต่อระยะไกลผ่านทาง Internet ได้
 ดับเบิ้ลคลิก
ขวามือ
 คลิก

ที่หน้าจอจะเข้าสู่หน้าจอหลักและหน้าจอ Address Book ที่อยูด่ า้ น
แล้วคลิก

ใส่ หมายเลข IP Address , User name , Password และใส่ หมายเลข Port ตามที่ DRV

เชื่อมต่อหรื อคลิก
แล้วคลิก
ในการค้นหา IP Address จากตัว DVR ตัวอื่น
แต่ภายในวงแลนเดียวกันและสามารถเพิ่มโดยคลิก
 ดับเบิ้ลคลิกที่ IP Address ที่คุณเพิ่ม เพื่อเข้าสู่ระบบ
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2. ภาพรวมหน้ าจอควบคุมหลัก
หน้าจอจะมีขนาด 2 แบบที่ใช้ควบคุม ขึ้นอยูก่ บั ความถนัดการใช้งาน

หน้ าจอเล็ก

ปุ่ ม

ความหมาย
รายชื่อ IP Address เครื่ อง DVR
เมนูการตั้งค่า
สถานะ
บันทึกแบบเก็บลงคอมพิวเตอร์
จับภาพ
รายละเอียด DVR ที่กาลังรับชม
แผงควบคุม DVR
เวอร์ชนั โปรแกรม Video Viewer
ย่อหน้าจอ
เต็มจอภาพ
ปิ ดโปรแกรม
หมุดภาพ 180◦
จับภาพ
รายละเอียด DVR ที่กาลังรับชม
แจ้งเตือนและเกิดเหตุการณ์
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ปุ่ ม

ความหมาย
ปิ ดหน้าจอทั้งหมดที่กาลังรับชม
ปิ ดหน้าจอที่กาลังรับชม
ขนาดหน้าจอปกติ
เต็มหน้าจอ
เลือกโหมดแสดงหน้าจอ
ปิ ดเสี ยง
ระดับเสี ยง

ปุ่ ม

ความหมาย
แจ้งเตือนและเกิดเหตุการณ์
ปิ ดหน้าจอทั้งหมดที่กาลังรับชม
ปิ ดหน้าจอที่กาลังรับชม
ย่อ / ขยายหน้าจอภาพ
เต็มหน้าจอ
โหมดจอเดียว
โหมด 4 จอ
โหมด 6 จอ
โหมด 9 จอ
โหมด 13 จอ

2. หน้ าจอใหญ่
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ปุ่ ม

ความหมาย
โหมด 16 จอ
ปิ ดเสี ยง
ระดับเสี ยง
แผงที่
บันทึกแบบเก็บลงคอมพิวเตอร์
เมนูการตั้งค่า
จับภาพ
สถานะ
ตั้งค่า
แผงควบคุม DVR
แผงควบคุม PTZ
เพิ่ม DVR
แก้ไข DVR
สารองรายการ DVR
นารายการ DVR เข้า
ลบ DVR
สารองวีดิโอของ DVR ที่กาลังรับชม
อัพเดทเซิร์ฟเวอร์
เวอร์ชนั โปรแกรม Video Viewer
ย่อหน้าจอ
เต็มจอภาพ
ปิ ดโปรแกรม
หมุดภาพ 180◦
จับภาพ
รายละเอียด DVR ที่กาลังรับชม
แสดงขนาดพื้นที่ของไดร์ ฟที่เราใช้บนั ทึกข้อมูลเป็ นฮาร์ ดิสของ
คอมพิวเตอร์
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รวมปุ่ มหลัก
ปุ่ มกด
หน้ าต่ างเล็ก
หน้ าต่ างใหญ่

ฟังก์ชัน

อธิบาย
แสดง IP Address, Port, REC และ Comment ที่อยูใ่ นรายการ
ของ Address Book

Address Book

ตั้งค่า ตั้งค่ารายละเอียด DVR
เครื่ อง
ตั้งค่า ตั้งค่ารายละเอียดการบันทึก
บันทึก
ตั้งค่า เลือกภาษาของโปรแกรมและจะเปลี่ยนภาษาก็
ทัว่ ไป ต่อเมื่อเริ่ มโปรแกรมใหม่
ค้นหาข้อมูลที่บนั ทึก ค้นหาข้อมูลสารอง ดูเหตุการณ์ต่างๆ เลือก
วันที่และเลือกไฟล์วีดิโอที่ตอ้ งการจะดู
คลิกเพื่อเริ่ ม/หยุด การบันทึก

Miscellaneous Control

Log

/

/

Record / Record stop

คลิกเพื่อจับภาพในขณะนั้น และภาพจะถูกบันทึกที่ตาแหน่งที่
คุณตั้งกาหนดไว้
แสดงข้อมูลรายละเอียด สถานะ ของเครื่ อง DVR
แสดงแผงควบคุมของ DVR

Snapshot
Information
DVR Control
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ปุ่ มฟังก์ชัน
หน้ าจอภาพ

พื้นที่แสดงภาพ




หมายเลข

ปุ่ ม



ฟังก์ชัน

คาอธิบาย



แถบแสดงการทางาน



ขยายทุกมุมมอง



เต็มจอ






ขนาดปกติ
ปิ ด
ปิ ดทั้งหมด
ปิ ด / เปิ ดเสี ยง

แถบแสดงภาพการทางานของแต่ละหน้าต่าง
การแสดงผลของหน้าจอภาพทั้งหมด ถ้าคุณมีหลายหน้าจอ
และไม่ตอ้ งการคลิกเปลี่ยนหน้าจอ คลิกเลือกการแสดงผล
ตามที่ตอ้ งการ (1-cut/4-cut/9-cut/16-cut)
หน้าต่างที่เลือกจะมีกรอบสี แดงปรากฏที่หน้าต่างนั้น
คลิกเพื่อดูจอภาพแบบเต็มจอและออกจากโหมดเต็มหน้าจอกด
ESC
คลิกเพื่อดูจอภาพแบบปกติ
คลิกเพื่อปิ ดหน้าจอที่กาลังมอง
คลิกเพื่อปิ ดหน้าจอทั้งหมด
คลิกเพื่อปิ ดเสี ยงหรื อคลิกเพื่อเปิ ดเสี ยงและปรับระดับเสี ยง
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(Address Book)
Address Book

คลิกเลือกรายการ DVR ที่ตอ้ งการเข้าใช้ในช่อง Address
การ Log in เลือก IP address หรื อ Hostname จากรายการ Address และดับเบิ้ลคลิกที่ Address ถ้าต้องการ
การ Log out กดดับเบิ้ลคลิกที่ IP address หรื อ Hostname ที่ช่อง Address
Tips: คุณสามารถคลิก “ ” หรื อ “
” ที่หน้าต่างที่ตอ้ งการ Log out
คุณสามารถเพิ่ม IP address แก้ไขหรื อลบ IP address ได้

ปุ่ ม

ฟังก์ชัน

รายละเอียด
คลิกเพื่อทาการเพิ่ม IP address หรื อ Hostname แล้วกรอกข้อมูลที่ตอ้ งการและคลิก
Apply และ Close

Add

เลือก IP address จากรายการ และคลิกที่ปุ่มเพื่อทาการแก้ไขข้อมูล

Edit

Export
Import
Remove

เป็ นการ Backup การตั้งค่าต่างๆและรายการ Address Book
เป็ นการนาค่าที่เรา Export ไว้จะทาให้เราได้ค่าและรายการต่างๆ เหมือนเดิม
เลือก IP address ที่ตอ้ งการแล้วคลิกปุ่ มเพื่อลบ
7

ปุ่ ม

ฟังก์ชัน

รายละเอียด
เป็ นฟังก์ชนั การสารองข้อมูล โดยเราสามารถเลือกฮาร์ดดิสก์ กล้องและเหตุการณ์ต่างๆรวมทั้ง
เลือกเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ด แล้วเลือกที่เก็บไฟล์

Backup

ฟังก์ชนั ของ Update Server ภายในจะมีเฟิ ร์มแวร์ ภาษาและโลโก้

Update Server

REC
คลิกเครื่ องหมายถูก “REC” ที่ IP Address ของ DVR เป็ นการเปิ ดใช้งานฟั งก์ชนั บันทึกลงคอมพิวเตอร์
Note: เมื่อโปรแกรมมีการติดต่อกับกล้องมากกว่า 1 ตัว คลิก “
” จะเป็ นการบันทึกสดกล้องทุกตัว ในการเปิ ดฟังก์ชนั การ
บันทึกนี้จะทาการบันทึกลงฮาร์ดดิสค์ Shock Labyrinth คุณสามารถตั้งค่าจากหน้าต่างนี้
(Search)
Search

คลิกเพื่อค้นหา IP Address ของกล้องและ DVR ที่ได้ติดตั้งภายในวง LAN คุณสามารถเพิ่ม IP address หรื อ
Hostname ไว้ใน address book นอกจากจะเพิ่มได้แล้วยังแก้ไขรายละเอียดหรื ออัพเดตรายการได้อีกด้วย
ปุ่ ม
ฟังก์ ชัน
รายละเอียด
เพิ่ม IP
เลือกจากรายการ IP address และคลิกปุ่ มเป็ นการเพิ่มข้อมูลไป address book
ตั้งค่า
เลือกจากรายการ IP address และคลิกปุ่ มเพื่อการแก้ไขการตั้งค่า
Refresh
คลิกเพื่อเป็ นการอัพเดตรายการ IP address
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Miscellaneous Control
คลิก “

d

” (Miscellaneous Control) บนหน้าต่างควบคุมและมี 3 เมนูให้เลือกใช้



หมายเลข

ปุ่ ม

ฟังก์ชัน





รายละเอียด
คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่า จะมี 4 หัวข้อให้ต้ งั ค่าต่างๆ



Remote
Config

คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่าบันทึก (โดยการบันทึกจะบันทึกลง
Computer )



Record
Setting

คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่าทัว่ ไป



Custom
Setting

Note: การที่จะเข้ามาตั้งค่าต่างๆ คุณต้องมีสิทธิ์ ในการเข้ามาจัดการ สามารถดูได้จาก Account
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General
ใน General และเมนูยอ่ ย “Log”, “Account”, “Online User” คุณสามารถทาการตั้งค่าตามขั้นตอนหรื อ
สร้าง Account และการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของทุก User ที่ออนไลน์

ฟังก์ชัน
Firmware Version
MAC Address
Title
Turbo Step

อธิบาย
แสดงเวอร์ชนั เฟิ ร์มแวร์ของ DVR
แสดง MAC Address
ตั้งชื่อให้ตวั DVR ความยาวสูงสุ ด 16 ตัวอักษร
ความเร็ วในการกดปุ่ มของโปรแกรม จาก 1-10
ตัวอย่างเช่น ถ้าตั้งค่าไว้ที่ 5 คลิกหนึ่ งครั้งที่ฟังก์ชนั จะเป็ นเหมือนการคลิกเมาส์
5 ครั้ง เมื่อคุณคลิก1ครั้งที่ปุ่ม

/

/

/

Log
จาก “General”  “Log” คุณสามารถดูเหตุการณ์ต่างๆ ได้โดยอ้างอิงจากตัว DVR คลิกปุ่ ม Prev. Page /
Next Page ถ้ามีหน้ามากกว่าหนึ่ งหน้า การ Refresh กด Reload การลบสถานะกด Clear
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Account
จาก “General” ”Account” คุณสามารถสร้างและให้สิทธิ์ Account ลบหรื อแก้ไขได้
 การเพิ่มกด Add แล้วใส่ ขอ้ มูลที่ช่องตามคอลัมน์ แล้วก็คลิก Apply เพื่อเป็ นการยืนยันการตั้งค่าและผูใ้ ช้งานใหม่

คอลัมน์

อธิบาย
ใส่ ชื่อผูใ้ ช้งาน กาหนดความยาวได้ 10 ตัวอักษร

User
Name
Password ใส่ รหัสให้กบั ผูใ้ ช้งาน กาหนดความยาวได้ 8 ตัวอักษร

ตั้งค่าระดับความปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน ให้สิทธิ์ ในการควบคุมฟังก์ชนั ของโปรแกรม มี 4 ระดับคือ
Supervisor, Power User, Normal User และ Guest สาหรับฟังก์ชนั อื่นๆที่อนุญาตให้ใช้ดู
Supervisor

User
Level

Address Book
Miscellaneous Control



ตั้งค่าสี
สารองข้อมูล
ตั้งค่าการบันทึก
ตั้งค่า DVR
เครื่ องมือ
ดูสถานะ












บันทึก
จับภาพ
ข้ อมูล
ควบคุม DVR

Power
User


Normal User

Guest





X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
















X
(ยกเว้นเมนู
(ยกเว้นเมนู และ
หลัก)
เสี ยงปุ่ ม)
เลือกระยะเวลาที่ตอ้ งการอยูใ่ ช้งานโปรแกรม (1min/5min/10min/1Hour/1Day/INFINITY)

Lifetime






การแก้ไข Account เลือก Account ที่คุณต้องการ แก้ไขและคลิก Save
การลบ Account เลือก Account ที่คุณต้องการลบแล้วก็คลิก Delete
การบันทึกที่คุณเปลี่ยนแปลง คลิก Save
การกาหนดจานวนการสร้าง Account ใส่ หมายเลขใน Max User(s): 1-20และคลิก update
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OnLineUser
ที่ “General”  “OnLineUser” เป็ นการดูรายชื่อผูท้ ี่เข้ามาใช้งานเครื่ อง DVR ในการอัพเดตรายการล่าสุ ด คลิก
“Refresh”

Network
ที่ “Network” และเมนูยอ่ ย “DDNS” คุณสามารถตั้งค่า Network ให้ตวั DVR ได้ตามต้องการ

ฟังก์ชัน
Web Port
Static IP
PPPOE

DHCP

อธิบาย
โดยปกติ ค่าพื้นฐานของ TCP จะเป็ นพอร์ต HTTP คือ 80 คุณสามารถเปลี่ยนค่าได้จาก 1 ถึง 9999
กาหนดหมายเลข IP address ค่า gateway และหมายเลขพอร์ต ส่ วน NetMask ไม่ตอ้ งแก้ไข
PPPOE ย่อมากจาก Point-to-Point Protocol over Ethernet ผูใ้ ช้งานจะได้รับบริ การทาง
อินเตอร์เน็ต มีข้ นั ตอนดังนี้ 1) เสี ยบการ์ด Ethernet ในคอมพิวเตอร์ 2)ขอรับบริ การจาก ADSL ผ่านทาง
ISP 3)ทาการติดตั้งซอฟแวร์ PPPOE จาก CD
เมื่อลงซอฟแวร์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เลือกชนิด PPPOE และใส่ user name และ password ที่ได้จาก
ISP เมื่อเลือก “Network”  “DDNS” เข้าสู่การตั้งค่า DDNS สาหรับการตั้งค่า DDNS ดู
ด้านล่าง
DHCP Server จะแจก IP Address มาให้เพื่อป้ องกันการซ้ าซ้อนของลูกเครื อข่าย
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DDNS
คุณต้องสมัครบริ การของ DDNS หลังจากตั้งค่า PPPOE หรื อ DHCP และ DDNS เป็ นบริ การสาหรับแปลง
หมายเลข IP Address เป็ นชื่อ Host name เพื่อที่จะใช้งานผ่านทางอินเตอร์เน็ทได้ โดยใช้ชื่อ Host name ที่คุณกาหนด

วิธีการสมัคร DDNS
a) ไปที่เว็บไซต์ http://www.dyndns.org
b) ไปที่ Create account ใน DynDNS
c) หลังจากสร้าง Account ทางเว็บจะส่ งอีเมล์มายืนยันที่อีเมลล์ของคุณ คุณควรยืนยันภายใน 48 ชัว่ โมง ถ้าไม่มีอีเมล์
เข้ามาให้ทาการรี เซ็ตรหัสที่ (http://www.dyndns.org/account/resetpass/)
d) ใช้ username และ password ในการเข้าระบบจะเข้า DynDNS
e) สร้าง Host name:
หลังจากเข้าระบบ คลิก .Account”  “My Service”  “Add Host Service”  “Add
Dynamic DNS Host” ใส่ ชื่อและเลือกเครื อข่ายที่ให้บริ การ (แนะนา dyndns.org) คลิก “Add
Host” คุณก็จะได้ DDNS host name
Note: คุณสามารถศึกษาการตั้งค่าได้จากเอกสาร “การติดตั้งการทางานระบบ Network และการใช้งานขั้นสูง” ในหน้า Dealer
Login จากเว็บไซต์ www.zynekcctv.com
SNTP
คือการตั้งเวลาให้ตรงตามมาตรฐานผ่านทางระบบเน็ตเวิร์ค โดยจะมีให้เลือกโซนเวลาจากผูใ้ ห้บริ การและเลือกการอัพเดท
จากนั้นคลิก Sync Server Time เพื่อทาการเปลี่ยนแปลง
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Video
เป็ นส่ วนกาหนดชนิดของภาพ จะมีรูปแบบการแสดงภาพ ความละเอียดและอัตราแสดงภาพต่อวินาที

ฟังก์ชัน
JPEG
MPEG
FrameRate

อธิบาย
เลือกขนาดภาพ (4CIF / CIF) และคุณภาพของรู ป (BEST / HIGH / NORMAL /
BASIC) เมื่อเราจะส่ งผ่านเว็บจะเป็ นรู ปแบบ JPEG
เลือกขนาดภาพ (4CIF / CIF) และคุณภาพของรู ป (BEST / HIGH / NORMAL /
BASIC)เมื่อเราจะส่ งผ่านเว็บจะเป็ นรู ปแบบ MPEG
เลือกขนาดอัตราในการส่ ง (FULL / HAFL / ONE THIRD / QUARTER / FIFTH)

DVR
ในเมนู DVR จะมีเมนูยอ่ ย “Camera”, “Detection”, “Record”, “Record Timer”, “Alert” and
“Display” คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชนั ทัว่ ไปของ DVR เช่น ค่า Host ID หรื อตารางเตือนการบันทึกหรื อ Alerts หรื อการ
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวและข้อความหรื อแสดงไอคอน และอื่นๆ

ฟังก์ชัน
Host ID
System Type
De-interlace
Daylight
Saving

อธิบาย
ตั้งค่า Host ID จาก 0 ถึง 254 ค่ามาตรฐานคือ 0
แสดงประเภทของระบบ (NTSC/PAL) จะเช็คโดยอัตโนมัติ
เลือก On ที่จะลดหรื อ Off ละเว้นการสัน่ สะเทือนของหยุดภาพ
เป็ นการปรับระบบเวลาใช้ในบางประเทศ
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ฟังก์ชัน
Menu
Operation
Serial Type
Baud Rate

อธิบาย
เลือกเวลาที่ตอ้ งการให้ DVR ทาการล็อคเครื่ องแบบอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานภายในระยะเวลาที่กาหนดมี
ค่าให้เลือก (0/30/60/120) ซึ่ งค่ามาตรฐาน 30 วินาที
บอกชนิดของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างอื่น เช่น กล้อง Speed dome
เลือกอัตราการรับส่ งข้อมูลของเครื่ อง DVR จากตัวเลือก
(2400/9600/19200/38400/57600/115200)

Camera
ในเมนู “DVR”  “Camera” คุณสามารถตั้งค่าการบันทึกแต่ละกล้องได้จากการคลิกเครื่ องหมายถูกที่แถบ
Record และสามารถเลือกฟังก์ชนั “Covert Recording” เพื่อซ่อนกล้องที่ตอ้ งการ คลิกเครื่ องหมายถูกที่แถบ Covert ของ
กล้องแต่ละตัวและสามารถเปลี่ยนชื่อกล้องแต่ละตัวได้ที่แถบ Title คลิกและเปลี่ยนชื่อ

Device
แสดงประเภทของกล้อง ที่ช่อง Device คลิกเลือกประเภทของกล้อง (Camera / PTZ) แล้วก็เลือก ID ของกล้องตัว
นั้น (ค่า ID จะขึ้นเมื่อทาการเชื่อมต่อกล้องขึ้นมาจะแสดงที่หน้าจอเช่น ID 001) และสามารถตั้งค่าตามต้องการได้

ฟังก์ชัน
CH
DEVICE
ID
PROTOCOL
RATE

อธิบาย
ช่องที่กล้องเชื่อมต่ออยู่
เลือกชนิดของกล้อง
กาหนด ID ของกล้องที่เชื่อมต่อ
เป็ นโปรโตคอลในการติดต่อสื่ อสารจะมีให้เลือก Normal/P-P/P-D ค่าพื้นฐาน Normal
คืออัตราความเร็ วในการเชื่อมต่อระหว่างกล้องกับเครื่ อง DVR ค่าพื้นฐานอยูท่ ี่ 2400
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Detection
คลิกเลือกกล้องที่ตอ้ งการและคลิก “Edit” เข้าสู่การตั้งค่าและกาหนดพื้นที่ที่ตอ้ งการ

ฟังก์ชัน
DETECT
Motion Detection
Sensitivity
(LS/SS/TS/RE)

Alarm
Motion Detection
Setting Area

Apply / Cancel

อธิบาย
คลิกเลือกการ เปิ ด(ON) หรื อปิ ด(OFF) ฟังก์ชนั ของ “Motion Detection”
การตั้งค่าความไวของการตรวจสอบมี 4 อย่าง (LS/SS/TS/RE)
LS “Level of Sensitivity” จะเป็ นการตั้งค่าการเปรี ยบเทียบความความแตกต่าง
ระหว่างภาพ 2 ภาพ ยิ่งค่าน้อยยิ่งมีความไวสูงของการตรวจสอบ ความไวสูงจะมีค่าเป็ น 0 ความไวต่า
จะตั้งเป็ น 15 และค่าพื้นฐานจะเป็ น 7
SS “Spatial Sensitivity” เป็ นการตั้งค่าความไวในการตรวจสอบขนาดในช่องสี่ เหลี่ยม
บนหน้าจอ ยิ่งค่าน้อยยิ่งมีความไวสูง ความไวสูงจะมีค่าเป็ น 0 ความไวต่ามีค่าเป็ น 15 และค่าพื้นฐาน
จะเป็ น 3
TS “Time of Sensitivity” เป็ นการตั้งค่าของเวลาในการตรวจหาวัตถุในพื้นที่เขต
ตรวจสอบและเรี ยกการบันทึก ยิ่งค่าน้อยยิ่งมีความไวสู ง ความไวสูงจะมีค่าเป็ น 0 ความไวต่าจะมีค่า
เป็ น 15 และค่าพื้นฐานจะเป็ น 2
RE “Reference” เป็ นการตั้งค่าอ้างอิงของการตรวจสอบ ค่าพื้นฐานมีค่าเป็ น 10 นั้นคือ
เครื่ อง DVR จะเปรี ยบเทียบ 10 ภาพต่อเนื่องในหนึ่งครั้งตามความไวของ LS,SS,TS ในเวลา
เดียวกัน ยิ่งค่ามากจะเป็ นความไวสูงของการตรวจจับความเคลื่อนไหว ความไวสูงจะอยูท่ ี่ 61
เลือกโหมดการแจ้งเตือน ปกติจะตั้งไว้ที่ OFF ส่ วน N.C. และ N.O. จะไว้ต่อกับอุปกรณ์เสริ ม
ตั้งค่าการตรวจจับความเคลื่อนไหวในเขตจากการเลือกพื้นที่ตารางจากการคลิกเมาส์ ตารางสี ชมพูจะ
เป็ นส่ วนที่ตรวจสอบ
คลิก “ + ” (เลือกทั้งหมด) พื้นที่วา่ ง
คลิก “ - ” (ไม่เลือกทั้งหมด) พื้นที่จะเป็ นสี่ เหลี่ยมสี แดง
บันทึกคลิก Apply และจะกลับไปหน้าต่าง DVR Setting
การยกเลิกคลิก Return และจะกลับไปหน้าต่าง DVR Setting โดยไม่ได้บนั ทึก
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Record
ในเมนู “DVR”  “Record”

ฟังก์ชัน
Image Size /
Quality
Manual Record /
Event Record /
Timer Record
Pre-Alarm Record
Overwrite

อธิบาย
เลือกรู ปแบบของรู ป (FRAME/FIELD/CIF) และคุณภาพ
(BEST/HIGH/NORMAL/BASIC)
เปิ ดการบันทึกด้วยตัวเองจะบันทึกตลอดเวลา /เปิ ดการบันทึกที่ได้ต้ งั ค่าตามเวลานั้นๆและตามเงื่อนไข
/ เปิ ดการบันทึกตามเวลาที่กาหนด ถ้าต้องการเปิ ดใช้งานคลิก Yes ถ้าไม่ตอ้ งการคลิก No
คลิกถูก ถ้าคุณต้องการเปิ ดระบบการเตือน Pre-alarm เมื่อเกิดการเตือน DVR จะบันทึกไฟล์
วีดิโอขนาด 8MB
เป็ นส่ วนที่อนุญาตให้เครื่ อง DVR สามารถบันทึกทับข้อมูลเก่าได้ คลิกเลือกที่ Yes

Record Timer
เป็ นส่ วนที่ให้คุณสามารถตั้งค่าการบันทึกที่เป็ นตาราง มีแบบปรกติหรื อแบบเคลื่อนไหว

Time Scale
(0-24)

Week Day

1. Permit
คลิกเลือกที่ช่องเป็ นการเปิ ดการบันทึกของเครื่ อง DVR ถ้าไม่คลิกจะเป็ นการปิ ดฟั งก์ชนั นี้ จะ
2. Routine / motion
คลิกแถบ “Routine” แล้วก็เลือกช่วงระยะเวลาเป็ นการบันทึกต่อเนื่อง หรื อแถบ “Motion” จะบันทึกก็ต่อเมื่อ
มีการเคลื่อนไหวตามที่ได้ต้ งั เวลาที่กาหนดไว้
3. Time Table
เลือกวันและเวลาที่คุณต้องการจะบันทึก คลิกเลือกช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาจะได้ 30 นาที
การเลือกที่จะบันทึกทั้งหมดคลิก “+” การยกเลิกบันทึกคลิก “-”
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Alert
เมนู “Alert” คุณสามารถตั้งค่ารู ปแบบเสี ยงเตือนของ DVR เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้ ึน คลิกเลือกเสี ยงเตือนตามต้องการและ
สามารถตั้งค่าระยะเวลาของเสี ยงเตือนได้

ฟังก์ชัน

อธิบาย

Ext Alert
Buzzer Enable
Motion Buzzer/Alarm Buzzer
/Video Loss Buzzer/Key Input
Buzzer
Duration

เป็ นการเปิ ดใช้งานสี ยงเตือนภายนอก ผ่านพอร์ต External I/O
ฟังก์ชนั เปิ ดเสี ยงเตือน
คลิกเลือกทั้ง 4 ฟังก์ชนั จะมีเสี ยงเตือนการเคลื่อนไหว / เสี ยงเตือน / ขาดการติดต่อกับ
กล้อง / เสี ยงกดปุ่ มต่างๆของ DVR
กาหนดระยะเวลาการเตือน 5/10/20/40 วินาที

Display
ในเมนู “Display” คุณสามารถเลือกให้แสดงชื่อหรื อเหตุการณ์ มีการตั้งค่าระยะเวลาในการเปลี่ยนช่องแบบเรี ยงลาดับ มีการ
และสามารถเลือกรู ปแบบวันที่

ฟังก์ชัน
Title
Event
Full Sequence
Duration / Quad
Sequence Duration
Server Time
Date Format

อธิบาย
แสดงชื่อกล้องที่เชื่อมต่อ
แสดงสัญลักษณ์เหตุการณ์ที่เชื่ อมต่อ
ตั้งค่าเวลาใช้งานเป็ นวินาที (3/5/10/15) ในการสลับหน้าจอ จากกล้องหนึ่งไปอีกกล้องตัวหนึ่ง
(แบบเต็มหน้าจอ) หรื อแบบแสดงทีละ 4 หน้าจอ(กล้อง 4 ตัวใน 1 หน้าจอ)
ตั้งค่าเวลาให้ DVR
เลือกรู ปแบบของวันเดือนปี
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Recording Setting
กด “

” หรื อ “

” “

” เข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่าการบันทึกลงเครื่ องคอมพิวเตอร์








1. Record Type
คุณสามารถเลือกชนิดใดก็ได้ของการบันทึก มี 4 รู ปแบบ Manual / Timer / Motion / Alarm
2. Hard disk Overwriting
เมื่อฮาร์ดดิสก์เต็มจะทาการบันทึกทับข้อมูลเดิม จะเริ่ มบันทึกทับข้อมูลที่หลังสุ ด
3. Pre-/ post-alarm record time
เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้ ึนจะเป็ นการตั้งค่าเวลาการบันทึกก่อน จาก 0 ถึง 60 วินาที
4. Record time setting
มี 2 แบบในการตั้งค่าการบันทึกตามเวลาคือ แบบสัปดาห์และแบบกาหนดเอง
5. Record path
แสดงไดร์ฟของฮาร์ดดิสก์ ความจุที่สามารถบันทึกได้และตาแหน่งที่บนั ทึก
 Weekly
คลิกแถบ “Weekly” แล้วคุณจะเห็นตารางเวลาที่เป็ นสัปดาห์ต้ งั แต่อาทิตย์ถึงเสาร์และเวลาตั้งแต่ 0-24 ชม. ดังรู ป

แกน X: 0-24 ชัว่ โมง ช่วงเวลาแต่ละตารางจะมี 15 นาที
แกน Y: อาทิตย์ ถึง เสาร์
อธิ บาย: คุณสามารถตั้งค่าตารางบันทึกได้ 3 แบบ
Timeline 1– บันทึกด้วยตัวเอง แสดงในสี เหลือง
Timeline 2 – บันทึกการเตือน แสดงในสี ม่วง
Timeline 3 – บันทึกการเคลื่อนไหว แสดงในสี ฟ้า
คลิกและลากที่จุดเริ่ มต้นและปล่อยเมื่อถึงจุดสิ้ นสุ ด
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 Custom
คลิกแถบ “Custom” เลือกตั้งค่าต่างๆและเลือกการบันทึก 3 รู ปแบบ Timer, Motion และ Alarm

วิธีการตั้งค่ า
1. คลิกเลือกที่รูปแบบการบันทึก
2. ตั้งค่าเวลาจากที่ Start Time และเวลาสิ้ นสุ ด End Timer
3. คลิก “Add” จะมีหน้าต่างยืนยันเวลา ตรวจสอบให้เรี ยบร้อย
4. ถ้าข้อมูลถูกต้องคลิก “OK” ถ้าข้อมูลไม่ถกู ต้องหรื อต้องการยกเลิกคลิก “Cancel”
Custom Setting
กด “

” หรื อ “

” “

” เข้าสู่หน้าต่างการกาหนดตั้งค่าเองและคุณสามารถตั้งค่าดังต่อไปนี้






1.
2.
3.
4.

เลือกภาษา
คลิกเลือกถ้าต้องการเก็บการตั้งค่าต่างๆเมื่อปิ ดโปรแกรมและเมื่อเปิ ดเครื่ องขึ้นมาการทางานและการตั้งค่าจะเหมือนเดิม
จะถามรหัสทุกครั้งเมื่อเปิ ดโปรแกรม
ใส่ รหัสของโปรแกรมหรื อเปลี่ยนแปลงรหัสเดิม
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Log
คลิก “
” หรื อ “
” เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง Log ในหน้าต่างนี้จะมีดว้ ยกัน 3 ฟังก์ชนั คือ Event, Record
และ Backup การเล่นข้อมูลวิดีโอที่เราบันทึกไว้หรื อที่เราสารองไว้ หรื อจะดู Log เราสามารถทาได้โดย ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ เพื่อดู
ไฟล์น้ นั ๆ
 Record
เป็ นฟังก์ชนั ที่แสดงการบันทึกรายการทั้งหมดและสามารถค้นหาตามเงื่อนไขที่กาหนด

ฟังก์ชัน

อธิบาย

Rang Unit
Start / End Time
Record Type
Query

เลือกรู ปแบบการแสดง ถ้าวันเดียวเลือก “One Day” หรื อเป็ นสัปดาห์เลือก “One Week”
เลือกวันที่เริ่ มต้นตามที่ตอ้ งการค้นหา / และเวลาสิ้ นสุ ด
เป็ นส่ วนที่วา่ เราต้องการแสดงรายการใดบ้าง (User, Alarm, Motion, RETR)
เมื่อคุณตั้งค่าเงื่อนไขต่างๆ เรี ยบร้อย คลิกปุ่ ม “Query” เพื่อแสดงรายการที่ตอ้ งการ

Delete/Delete All
Play
Repair
Apply
Close

คลิกที่ไฟล์แล้วคลิก Delete เพื่อทาการลบ หรื อคลิก Delete All เพื่อลบทั้งหมด
คลิกที่ไฟล์ที่เราต้องการดูยอ้ นหลัง แล้วคลิก Play
คลิกที่ไฟล์เพื่อซ่อมแซมรายการที่มีปัญหา
คลิกที่ปุ่มเพื่อบันทึกค่าที่เราตั้งค่าไว้
ปิ ดหน้าต่างนี้

Tips: ถ้าคุณจะเลือกมากกว่าหนึ่งไฟล์แต่ไม่ทุกไฟล์ กดปุ่ ม “Ctrl” ที่คียบ์ อร์ดและคลิกที่ไฟล์ที่ตอ้ งการลบ
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 Backup
เป็ นฟังก์ชนั ที่แสดงรายการที่เราได้สารองข้อมูลไว้ สามารถดาวโหลดมาดูที่เครื่ องได้

ฟังก์ชัน
Rang Unit
Start / End Time
Query
Delete/Delete All

อธิบาย
เลือกรู ปแบบการแสดง ถ้าวันเดียวเลือก “One Day” เป็ นสัปดาห์เลือก “One Week”
เลือกวันที่เริ่ มต้นตามที่ตอ้ งการค้นหา
เมื่อคุณตั้งค่าเงื่อนไขต่างๆ เรี ยบร้อย คลิกปุ่ ม “Query” เพื่อแสดงรายการที่ตอ้ งการ
คลิก “Delete” เพื่อลบไฟล์ที่ตอ้ งการ และคลิก “Delete All” เพื่อลบรายการทั้งหมด

 Event
เป็ นฟังก์ชนั ที่แสดงรายการเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น สามารถค้นหาได้ตามเงื่อนไขที่เรากาหนดได้ตามวันที่

ฟังก์ชัน
Rang Unit
Start / End Time
Query
Delete All
Close

อธิบาย
เลือกรู ปแบบการแสดง ถ้าวันเดียวเลือก “One Day” เป็ นสัปดาห์เลือก “One Week”
เลือกวันที่เริ่ มต้นตามที่ตอ้ งการค้นหา
เมื่อคุณตั้งค่าเงื่อนไขต่างๆ เรี ยบร้อย คลิกปุ่ ม “Query” เพื่อแสดงรายการที่ตอ้ งการ
คลิก “Delete All” เพื่อลบทั้งหมด
คลิก “Close” เพื่อปิ ดหน้าต่างนี้
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Backup
คลิก “

” หรื อคลิก “

ฟังก์ชัน
HDD Number / Channel
Download by Time
Download by Event

File Path
Simultaneous Playback

Download / Cancel

” คุณสามารถเลือกช่วงเวลาหรื อตามเหตุการณ์ที่ได้บนั ทึกไว้

คาอธิบาย
เลือกฮาร์ดดิสก์ (HDD Number) และเลือกหมายเลขกล้อง (Channel)
เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการดูวีดิโอที่ Start Time และ End Time
- เลือกเหตุการณ์จากรายการ จะเรี ยงจากบันทึกครั้งล่าสุ ด
- การค้นหาแบบรวดเร็ ว สามารถคลิกเลือกที่ต้องการค้ นหาและจะแสดงทันที
“System”/“Manual”/“Timer”/“Alarm”/“Motion”
- คลิก Prev.Page เพื่อไปก่อนหน้ านี ้ หรื อ Next Page เพื่อดูหน้ าถัดไป
- รี เฟรชรายการคลิก Reload
กาหนดตาแหน่งที่ตอ้ งการบันทึก Backup
ถ้าจะดูวีดิโอขณะที่ทาการ Download คลิกเลือก Simultaneous Playback
คุณจะเห็นภาพวีดิโอที่กาลังดาวน์โหลด ถ้าเราไม่คลิกเลือก Simultaneous
Playback คุณจะเห็นแต่กล่องข้อความ เวลาทั้งหมด สถานะปัจจุบนั และตาแหน่ง
คลิก Download ในการเริ่ ม หรื อคลิก Cancel ในการยกเลิกการดาวน์โหลด
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เมื่อกดปุ่ ม Download จะแสดงหน้าต่างการ Download





    

หมายเลข










คาอธิบาย
หน้ าจอที่กาลังดาวน์โหลด
แสดงที่เก็บไฟล์ / ความเร็ วในการเล่นภาพ / ขนาดภาพ / ระยะเวลาที่เลือก / วันที่และเวลาที่กาลังเล่นภาพ
คลิกเพื่อลดการสัน่ สะเทือนของการหยุดภาพ
ค่าเปอร์เซ็นต์
เพิ่มความเร็ วในการเล่นภาพ
ลดความเร็ วในการเล่นภาพ
หยุดการเล่นภาพ
หยุดชัว่ คราว
เล่นภาพ

เมื่อทาการดาวน์โหลดครบ 100% ไฟล์วิดีโอจะไปอยูท่ ี่ตาแหน่งที่เรากาหนดไว้ คุณสามารถคลิกเลือกที่ไฟล์วิดีโอ
เพื่อแสดงภาพและสามารถทาการแปลงเป็ นไฟล์วิดีโอที่สามารถเล่นได้กบั โปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโออื่นๆทัว่ ไปได้
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แผงควบคุมโปรแกรมที่ใช้ดูภาพวงจรปิ ด

ฟังก์ชัน

คาอธิบาย
จับภาพ
On-screen display คือข้อความที่แสดงที่หน้าจอ
หน้าต่างการตั้งค่ารายละเอียดต่างๆ
Icon อธิบาย
ระบุตาแหน่งที่ใช้เก็บไฟล์ที่เราบันทึก
ตั้งค่าสี ตวั อักษร
ตั้งค่าสี ตวั โปรเซส
ตั้งค่า code ในการ convert

ไปยังไฟล์ก่อนหน้านี้
ไปยังไฟล์ถดั ไป
Deblock
เป็ นฟังก์ชนั การ convert ไฟล์นามสกุล .AVC ที่กาลังรับชมเป็ นไฟล์นามสกุล .AVI เพื่อสามารถเล่นกับ
โปรแกรมอื่นได้
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Update Server
คลิก “
” หรื อ “
” เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง “Update Server” มีฟังก์ชนั ที่ให้อพั เดต 3 ตัว คือ
Firmware, Language และ Logo
 Firmware
1. ที่หน้าต่าง Update Server จะเห็นหมายเลขไอทีของเครื่ อง DVR และเวอร์ชนั ของ Firmware ปัจจุบนั
2. คลิก Add เลือกไฟล์ของ Firmware ที่ตอ้ งการจะอัพเดต
3. คลิกที่ไฟล์แล้วก็กด Upgrade Firmware
4. ถ้าคุณต้องการจะสารองข้อมูลทั้งระบบก่อนจะอัพเดตเวอร์ชนั ใหม่ จะอยูใ่ นส่ วน Configure File คลิกที่ “...”
เพื่อเข้าไปตาแหน่งที่ตอ้ งการสารองข้อมูล และคลิก “Backup” เพื่อเริ่ มกระบวนการ

 Language
เป็ นการอัพเดต DVR OSD Language หรื อภาษาของเครื่ อง DVR นั้นเอง ซึ่ งวิธีการทาตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิก “Add” เลือกไฟล์ภาษาที่ตอ้ งการจะทาการอัพเดต
2. ไฟล์จะแสดงในช่องรายการ ถ้าคุณเลือกไฟล์มาผิด สามารถคลิก “Remove” เพื่อทาการลบ
3. คลิก “Upgrade Firmware” เพื่อเริ่ มกระบวนการ
4. รอจนเสร็ จสิ ้นกระบวนการจะขึ ้นหน้ าต่าง Succeed ตอบ OK
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 Logo
เปลี่ยน Logo ที่แสดงบนหน้าจอ DVR เวลาบูทเลือกที่แทบ “Logo” และทาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เตรี ยมไฟล์รูปภาพที่ใช้นามสกุล jpeg หรื อ bmp
Note: ใช้โปรแกรมตั้งค่ารู ปขนาด 320*240 และบันทึกรู ปภาพขนาด 8 bit ในรู ปแบบ jpeg หรื อ bmp
2. คลิก “Add” ที่ตาแหน่งและเลือกรู ปภาพ ไฟล์จะแสดงในหน้ารายการ ถ้าคุณเพิ่มรู ปผิดสามารถคลิก
“Remove” เพื่อทาการลบ
3. คลิก “Update Logo” เพื่อทาการเริ่ มกระบวนการอัพเดต
4. รอจนเสร็ จสิ ้นกระบวนการจะขึ ้นหน้ าต่าง Succeed ตอบ OK เครื่ อง DVR จะทาการรี เซตมาใหม่
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4. E-map
เป็ นฟังก์ชนั แผนที่ช่วยจัดการวางตาแหน่งของกล้องวงจรปิ ดในตาแหน่งต่างๆ โดยอ้างอิงตามแผนที่จาก Google map
Note: E-map จะใช้ได้กต็ ่อเมื่ออยูใ่ นโหมดเต็มหน้าจอและโปรแกรมนี้สามารถใช้แผนที่จาก Google Map ได้โดยตรง
ในหน้าต่างเวอร์ชนั หน้าจอเล็ก ให้คลิก
E-Map

Icon

(Full screen) จะเปลี่ยนเป็ นหน้าต่างเต็มหน้าจอ แล้วคลิก

อธิบาย
สัญลักษณ์กล้องวงจรปิ ด
สัญลักษณ์เครื่ อง DVR
สัญลักษณ์การเตือนเหตุการณ์ต่างๆและการตรวจจับความเคลื่อนไหว

วิธีการเพิม่ Google E-Map Group
เป็ นการเชื่อมโยงกับ Google map
1. คลิกขวาที่ช่องว่างสี เทาด้านซ้ายเลือก Add Google E-map
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จะเข้าไป หน้าต่าง

2.
3.
4.
5.

ใส่ ที่อยูห่ รื อสถานที่ แล้วกด Search หรื อเลื่อนเมาส์คน้ หาตาแหน่งที่ตอ้ งการ
คลิกและลาก IP Address มาจุดที่ตอ้ งการ
ใส่ ชื่อตาแหน่งที่เรากาหนดจุดไว้
กด Apply บันทึกและจบขั้นตอน







ลบ / ลบทั้งหมด

แสดงจุดที่เราวาง DVR

6. หน้าต่างแสดงตาแหน่งของ DVR เราสามารถดูภาพโดยดับเบิ้ลคลิกที่สญ
ั ลักษณ์เครื่ องหรื อคลิกขวาที่ IP Address เลือก
Show display
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วิธีการเพิม่ Single E-Map Group
เป็ นการเพิ่มรู ปภาพโครงสร้างบ้านหรื อแบบแปลงบ้าน เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งวางเครื่ อง DVR หรื อกล้องวงจรปิ ด
1. คลิกขวาที่ช่องว่างสี เทาเพื่อสร้างใหม่หรื อคลิกขวาที่ชื่อของ Google e-map เพื่อทาเป็ นโครงสร้างภายในตึก



2. เลือกไฟล์รูปภาพที่ตอ้ งการ
3. ตั้งชื่อ
4. เลือก DVR หรื อกล้องวงจรปิ ด แล้วลากมาวางตาแหน่งที่ตอ้ งการ จากนั้นคลิกปุ่ ม Apply
หรื อว่ายังไม่ตอ้ งการวางเครื่ อง DVR หรื อกล้องวงจรปิ ด สามารถคลิกปุ่ ม Apply ได้เลย
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หลังจากเพิ่ม Single E-Map จะได้หน้าต่างเช่นนี้

วิธีการเพิม่ Building E-Map Group
เป็ นการสร้างในรู ปแบบอาคารที่มีหลายชั้น แต่ละชั้นเราสามารถกาหนดวาง DVR หรื อกล้องได้ตามอิสระ
1. คลิกขวาที่ช่องว่างสี เทาเพื่อสร้างใหม่หรื อคลิกขวาที่ชื่อของ Google e-map เพื่อทาเป็ นโครงสร้างตึก



2. ใส่ จานวนชั้นของตึก
3. เลือกชั้นที่ตอ้ งการตั้งค่า
4. ใส่ ชื่อของชั้น
5. เลือกไฟล์รูปภาพชั้น
6. ใส่ ชื่อของโครงสร้างตึก
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7. คลิกเลือก DVR หรื อกล้องวงจรปิ ดมาวางที่ตาแหน่งตามต้องการ
8. กด Apply เป็ นอันเสร็ จเรี ยบร้อย









ลบชั้นที่คลิกเลือก





เมื่อทาการตั้งค่าเสร็ จเรี ยบร้อยจะได้หน้าต่างนี้

การจะแก้ไขหรื อการลบ ของ Single E-Map Group หรื อ Building E-Map Group ให้คลิกขวาที่ชื่อของ
E-map ที่ตอ้ งการ และเลือก Edit E-Map หรื อ Remove E-Map ตามที่ตอ้ งการ
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