คู่มอื การใช้ งานเบือ้ งต้ น
สาหรับโปรแกรมสาหรับบริหารจัดการ ASM200
หัวข้ อ
1.โปรแกรมสาหรับการตั้งค่ า (setup software)
1.1 วิธีการตั้งค่าระบบ (system basic setup)
1.2 วิธีการเพิ่มอุปกรณ์ (Device mng : Add device)
1.3 การตั้งค่าสิ ทธิ์ ผูใ้ ช้งาน (User mng)
1.4วิธีการสร้างกลุ่มการแสดงผล (Camera : Group)
1.5 การตั้งค่าการแจ้งเตือน (Event)
1.6 การตั้งค่าการส่งข้อมูลผ่านเครื อข่าย( Comm)
1.7การบารุ งรักษาระบบ (Maintenance)
1.8การลงทะเบียน License (registration of license)
2.โปรแกรมสาหรับปฏิบัติการ (Operation software)
2.1 หน้าจอหลัก (Main Operator)
2.2 แถบหัวข้อการใช้งาน (Topic of Operator)
2.2.1 แผนผังอุปกร์ (Device tree)
2.2.2 การแสดงภาพแบบกลุ่ม (Group)
2.2.3 การดูภาพย้อนหลังอย่างง่าย ( Quick Playback)
2.2.4 การสารองข้อมูล ( Download)
2.2.5 รายงานระบบ (LOG)
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เมื่อทาการติดตั้ง ASM200 เสร็ จสิ้ นแล้ว โปรแกรมจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนคื อ

2

1

1.Setup Software (โปรแกรมสาหรับการตั้งค่ า ) : จะใช้ในการตั้งค่าทั้งหมดของโปรแกรม ASM200
2.Operation Software (โปแกรมสาหรับปฏิบัติการ) : จะใช้ในการแสดงผลและใช้งานโปรแกรม ASM200
*หมายเหตุ : สาหรับการเริ่ มต้นใช้งานโปรแกรม ASM200 เป็ นครั้งแรกจาเป็ นจะต้องตั้งค่าด้วย Setup software ก่อน

1.Setup Software (โปรแกรมสาหรับการตั้งค่ า )
1.1 วิธกี ารตั้งค่ าระบบทั่วไป (System basic setup)

1
2
3
4
5
6

7

1.เลือกภาษา (Language)

1

2.เลือกรู ปแบบวันที่ (Date format)
3.เลือกรู ปแบบเวลา (Time format)
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4.เลือกจานวนช่องสูงสุดที่สามารถแสดงในรู ปแบบหลายช่อง (Operation window multi-screen with the maximum number of area)
5.เลือก ปิ ด-เปิ ด เสี ยง (Audio)
6.เลือก ปิ ด-เปิ ด การแสดงภาพแบบเต็มจอ (Full screen display when opening the operation window)
7.กด set เพื่อบันทึกค่าเป็ นอันเสร็ จสิ้ น

1.2 วิธีการเพิม่ อุปกรณ์ (Device mng : Add device)
1. เลือก Device mng
1

2. กดปุ่ ม Add

2

3. ใส่ IP เครื่ องบันทึก
4. ใส่ HTTP Port ของเครื่ องบันทึก
5. ใส่ชื่อผูใ้ ช้ ( Default : ADMIN )
6. ใส่รหัสผ่าน ( Default : 12345 )

3
4

5

7. กด Start เพื่อเริ่ มต้นการเพิ่มเครื่ องบันทึก

6
7

8. เมื่อเสร็ จจากขั้นตอนที่ 7 จะแสดงชื่อรุ่ นของเครื่ องบันทึก
9. ตั้งชื่อของเครื่ องบันทึก
10. ใส่ FTP Port ของเครื่ องบันทึก
11. ตั้งค่ากล้องภายในเครื่ องบันทึก
12.กดปุ่ ม Set เพื่อบันทึกค่าเป็ นอันเสร็ จสิ้ น

8
9
10

11
12
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เมื่อทาการเพิ่มเครื่ องบันทึกเสร็ จสิ้ นจะมีราย
ละเอียดของเครื่ องบันทึกแสดงที่รายการ ดังรู ป

1
2

1.3 การตั้งค่ าสิ ทธิ์ผ้ ใู ช้ งาน ( User mng )
หากต้องการตั้งค่าสิ ทธิ์ ของผูใ้ ช้งานสามารถตั้ง
ค่าได้จากเมนูน้ ี โดยเราสามารถกาหนดสิ ทธิ์ ของผูใ้ ช้งานแต่

1

2

ละระดับได้อย่างอิสระ โดยสามารถกาหนดสิ ทธิ์ ได้จากเมนู
User level setup และ สามารถสร้างผูใ้ ช้งานได้จากเมนู User
Setup

1.4 วิธีการสร้ างกลุ่มการแสดงผล ( Camera : Group)
การสร้างกลุ่มการแสดงผลของกล้องมีเพื่อ
จัดสรรค์ตาแหน่งการแสดงภาพกล้องแต่ละตัวเพื่อให้ง่ายต่อ
การสังเกตุการณ์ของผูใ้ ช้งาน จะแบ่งออกเป็ นสองแบบคือ

1

การแสดงกลุ่มการแสดงผลทัว่ ไป และ กลุ่มการแสดงผล
แบบลาดับ
1.กดปุ่ ม Add
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2.ตั้งชื่อกลุ่ม (Group title)
3.เลือกเลย์เอาท์ที่ตอ้ งการ (Number of camera)
4.นากล้องที่ตอ้ งการมาใส่ในเลย์เอาท์ โดยการ คลิกซ้ายค้าง

3

2

แล้วลากมาวางบนเลย์เอาท์ดา้ นขวา
5.กด Set เพื่อบันทึกเป็ นอันเสร็ จสิ้ น

4

5

1.5 การตั้งค่ าการแจ้ งเตือน (Event)
ในการตั้งค่าการแจ้งเตือนจะแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ
คือ อลาร์ ม (Alarm) และ ความผิดปกติของระบบ (Error) สิ่ ง
ที่ทาการตั้งค่าได้คือ

1

1.เลือกการแจ้งเตือนแบบ Pop-up (Pop-up notification)

2
3

2.เลือกรู ปแบบการแจ้งเตือนด้วยเสี ยง (Buzzer)
3.กด Set เพื่อทาการบันทึกค่าเป็ นอันเสร็ จสิ้ น

1.6 การตั้งค่ าการส่ งข้ อมูลเครือข่ าย (Comm)
ในเมนูน้ ี จะเป็ นการตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่าน
เครื อข่ายหรื อการทา FTP (File Transfer protocol) เป็ นต้น
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1.7 การบารุงรักษาระบบ (Maintenance)
การบารุ งรักษาระบบในเมนูน้ ี เราจะสามารถดู
ข้อมูลของระบบเบื้องต้นได้ เช่น เวอร์ ชนั่ ของโปรแกรม ,
รายงานระบบต่างๆ (Log file) , การ Backup Configuration
เป็ นต้น

1.8 การลงทะเบียน License (Registration of license)
ในเมนูน้ ี จะใช้ในการลงทะเบียน License ต่างๆ
ของ ASM200 หรื อการลงทะเบียน License เสริ ม เช่น
ASE201 , ASE202 ก็สามารถทาได้จากเมนูน้ ี
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2. โปรแกรมสาหรับปฏิบัติการ (Operation software)
โปรแกรมนี้ จะเป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการแสดงผลหรื อหน้าต่างการใช้งานหลัก ของโปรแกรม ASM200
*หมายเหตุ : หากผูใ้ ช้งานได้ทาการตั้งค่าในโปรแกรม Setup Software ในหัวข้อที่ 1 เรี ยบร้อยแล้ว สามารถเปิ ด Operation software แล้วใช้งานได้เลยไม่จาเป็ นต้อง
ตั้งค่าใหม่

2.1 หน้ าจอหลัก ( Main Operator )
1
3
2

4

5

6

1. แถบเมนู ( Menu bar)
2. แถบเครื่ องมือ ( Tools bar)
3. แถบแสดงสถานะ ( Status bar )
4. แถบหัวข้อการใช้งาน ( Topic)
5.หน้าต่างการแสดงผล ( Display widows)
6.แถบเครื่ องมือสาหรับควบคุม ( Control Panel )
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2.2 แถบหัวข้ อการใช้ งาน ( Topic )
2.2.1 แผนผังอุปกรณ์ ( Device tree)
เป็ นเมนูแสดงแผนผังของอุปกรณ์ท้ งั หมด เพื่อให้
ง่ายต่อการใช้งานจะแสดงแผนผังในรู ปของแผนผังเครื่ อง
บันทึก และ กล้อง โดยเราสามารถนาอุปกรณ์จากรายการ
ด้านซ้าย มาแสดงภาพในหน้าต่างการแสดงผลได้

2.2.2 การแสดงภาพแบบกลุ่ม ( Group )
จะเป็ นการแสดงภาพแบบกลุ่มกล้องที่ผใู ้ ช้สร้าง
ไว้ จากหัวข้อที่ 1.4 โดยเราสารารถเลือกกลุ่มภาพที่จะนามา
แสดงได้จากรายการทางด้านซ้าย
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2.2.3 การดูภาพย้อนหลังอย่างง่ าย ( Quick Playback)
เป็ นเมนูในการดูภาพย้อนหลังอย่างง่าย โดย
สามารถเลือกช่วงเวลาที่ตอ้ งการดูได้ตามต้องการ
1.เลือก วัน/เดือน/ปี
2.เลือก เวลา ที่ตอ้ งการ

1

3.กด Go to date เพื่อดูภาพย้อนหลัง ณ เวลาที่กาหนด

2
3

2.2.4 การสารองข้ อมูล ( Download )
ผูใ้ ช้สามารถสารองข้อมูลได้จากเมนูน้ ี โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1.เลือกกล้องที่ตอ้ งการสารองข้อมูล
1

2.กาหนดเวลาเริ่ มต้น และ เวลาสิ้ นสุด ที่ตอ้ งการสารองข้อมูล
3.เลือก Viewer จากนั้นกด
4.กด Download รอจนเสร็ จ

2
3
4

2.2.5 รายงานระบบ ( Log )
เราสามารถดูรายงานระบบ ( Log ) ทั้งหมดได้
จากเมนูน้ ี โดยจะแบ่งรายงานเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1.Alarm log (รายงานจากการแจ้งเตือน)
2.Device error log (รายงานความผิดพลาดของอุปกรณ์)
3.Network error log (รายงานความผิดพลาดของเครื อข่าย)
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