้ งต้น
คูม
่ อ
ื การใชง้ านเบือ
สาหร ับเครือ
่ งบ ันทึกภาพกล้องวงจรปิ ด
รุน
่ DS-7200HGHI-SH, DS-7300HGHI-SH
ห ัวข้อ
1. วิธก
ี ารตัง้ ค่าวันทีแ
่ ละเวลาเครือ
่ ง

6. วิธก
ี ารสารองข ้อมูลผ่าน USB

2. วิธก
ี าร Format HDD

7. วิธก
ี ารสมัคร DDNS (HIK-Online)

3. วิธก
ี ารตัง้ ค่าการบันทึก

8. วิธก
ี ารใช ้งานโปรแกรม iVMS-4200 ผ่านคอมพิวเตอร์

4. วิธก
ี ารเลือกรูปแบบการบันทึก

9. วิธก
ี ารดูภาพผ่าน Web Browser (Playback/Download)

5. วิธก
ี ารเรียกดูภาพย ้อนหลังผ่านตัวเครือ
่ ง

10. วิธก
ี ารดูภาพผ่านโทรศัพท์มอ
ื ถือ (iVMS-4500 lite)
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การเข้าใชง้ านระบบครงแรก
ั้
คลิกขวา Menu > Login

ค่ามาตรฐาน
User Name

admin

Password

admin12345

การทางานของระบบคลิกขวาคือการเข้าใชง้ าน

1. วิธก
ี ารตงค่
ั้ าว ันทีแ
่ ละเวลาเครือ
่ ง
คลิกขวาเลือก Menu > Configuration > General
ตัง้ ค่าวันทีแ
่ ละเวลาเรียบร ้อยแล ้วกดปุ่ ม Apply
(ให ้เลือกเป็ น GMT+07:00 Bangkok)

2. วิธก
ี าร Format HDD
คลิกขวาเลือก Menu > HDD > General
เลือก HDDทีต
่ ้องการแล ้วกดปุ่ ม Init เพือ
่ ทาการ
Format HDD

3. วิธก
ี ารตงค่
ั้ าการบ ันทึก
คลิกขวาเลือก Menu > Record > Parameters

ั Copy
สามารถเลือก All Channel ได้จากฟังก์ชน
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3.1 Camera คือ การเลือกกล ้อง

ค่ามาตรฐาน

3.2 Resolution คือ ขนาดของภาพ
HD-TVI
Analog

3.3 Frame Rate คือ ความเร็วในการบันทึก
Real-time อยู่ท ี่ 25 FPS

1080P
720P
960H

1920 x 1080
1280 x 720
960 x 576

D1

704 x 576

4. วิธก
ี ารเลือกรูปแบบการบ ันทึก
สามารถเลือกรูปแบบการบันทึกได ้ 5 รูปแบบ ได ้แก่ บันทึกตลอดเวลา บันทึกเฉพาะเวลาทีต
่ ้องการ และ บันทึก
เมือ
่ มีเหตุการณ์
(ค่า Default ของการบันทึก คือบันทึกตลอดเวลา)
บ ันทึกแบบ Manual
บ ันทึกแบบ Motion
บ ันทึกแบบ Alarm
บ ันทึกแบบ M/A
บ ันทึกแบบ M&A
ไม่บ ันทึก

เมือ
่ เลือกการบันทึกเป็ นแบบ Schedule แล ้วจาเป็ นจะต ้องตัง้ ค่าเวลาทีต
่ ้องการบันทึก
สามารถทาได ้โดยคลิกขวาเลือก Menu > Record > Schedule

รูปแบบของการบ ันทึก

กดปุ่ ม Edit เพือ
่ ทาการตัง้ ค่าเวลาทีต
่ ้องการบันทึก

ั Copy
สามารถเลือก All Channel ได้จากฟังก์ชน
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หรือให ้เราเลือกแถบสีทต
ี่ ้องการตัง้ ค่าการบันทึกและคลิกทีต
่ ารางเพือ
่ ทาการตัง้ ค่าเวลาการบันทึกได ้ทันที
4.1 วิธก
ี ารตงค่
ั้ าการบ ันทึกแบบ Motion Detection
คลิกขวาเลือก Menu > Camera > Motion เลือก Channel ทีต
่ ้องการบันทึกเมือ
่ มีเหตุการณ์ เพือ
่ กาหนดพืน
้ ทีใ่ น
การตรวจจับและกาหนดความไวในการตรวจจับวัตถุ

้ ทีต
พืน
่ รวจจ ับ

้ ทีไ่ ม่ตรวจจ ับ
พืน

การ Set Area
ครอบสีแดง

้ ทีต
พืน
่ รวจจ ับว ัตถุ

ไม่ครอบสีแดง

้ ทีไ่ ม่ตรวจจีบว ัตถุ
พืน

5. วิธก
ี ารเรียกดูภาพย้อนหล ังผ่านต ัวเครือ
่ ง
คลิกขวาเลือก > Menu > Playback

1. เลือกกล ้องทีต
่ ้องการ

2. เลือกวันทีต
่ ้องการ

3. เลือกช่วงเวลาทีต
่ ้องการ
HIKVISON TVI
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6. วิธก
ี ารสารองข้อมูลผ่าน USB
ต่อ Flash Drive เข ้าทีต
่ วั เครือ
่ งบันทึกแล ้วเข ้าไปทีเ่ มนูการดูภาพย ้อนหลัง
1. กดปุ่ ม

ครัง้ ทีห
่ นึง่ เป็ นการเริม
่ ต ้นการตัดไฟล์

2. กดปุ่ ม

้ สุดการตัดไฟล์
ครัง้ ทีส
่ องเป็ นการสิน

3. กดปุ่ ม

การเลือกช่วงเวลาทีต
่ ้องการจัดเก็บ

กดปุ่ ม Export เพือ
่ ทาการสารอง

เลือก Video and Player กดปุ่ ม OK

ข ้อมูล
ไฟล์ทไี่ ด ้จะเป็ นรูปแบบ .Mpeg4 สามารถเปิ ดดูได ้กับโปรแกรม Player ทัว่ ไป เช่น VLC, WMP เป็ นต ้น
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7.วิธก
ี ารสม ัคร DDNS (HIK-Online)
วิธก
ี ารสมัคร Hostname hik-online DDNS สามารถทาได ้ทีห
่ น ้าเครือ
่ งบันทึก โดยการคลิกขวาเลือก Menu >
Configuration > Network > DDNS

1.เปิ ดการใช ้งาน Enable DDNS
2. เลือก DDNS Type เป็ น HDDNS
Area Country เป็ น Asia>Thailand
่ Domain Name : zynek (ตัวอย่าง)
3. ตัง้ ชือ
4. กด Apply เพือ
่ บันทึกค่า
5. เมือ
่ บันทึกค่าแล ้วสถานะจะขึน
้ ว่า DDNS is Register
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้ านโปรแกรม iVMS-4200 ผ่านคอมพิวเตอร์
8. วิธก
ี ารใชง
ก่อนทีจ
่ ะใช ้งานโปรแกรม iVMS-4200 ผ่านคอมพิวเตอร์ได ้นัน
้ จาเป็ นจะต ้องตัง้ ค่าทีเ่ ครือ
่ งบันทึกก่อนสามารถทาได ้โดย
คลิกขวาเลือก Menu > Configuration > Network > General

IP Address : ใส่ IP ให ้อยูใ่ นวง Lan เดียวกับคอมพิวเตอร์

Gateway : ให ้ใส่เป็ นค่า IP ของ Router

หลังจากตัง้ ค่า IP และ Gateway เรียบร ้อยแล ้วขัน
้ ตอนต่อไปต ้องตัง้ ค่าค่า Port ทีเ่ มนู Menu > Configuration >
Network > More Settings
More Settings
Server Port

สาหร ับดูผา
่ นโปรแกรม CMS, Mobile

HTTP Port

สาหร ับดูผา
่ น Browser

ค่า Default
TCP Port

8000

HTTP Port

80

หลังจากทาการตัง้ ค่าทีเ่ ครือ
่ งบันทึกเรียบร ้อยแล ้วขัน
้ ตอนต่อไปต ้องลงโปรแกรม iVMS-4200 ดาวน์โหลดผ่าน
www.hikvision.com หลังจากติดตัง้ โปรแกรมเสร็จแล ้วจะได ้ Icon

ดับเบิลคลิกเพือ
่ เข ้าโปรแกรม iVMS-4200 ทาการสมัครเข ้าใช ้งาน ตัง้ User และ Password > Register
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หน้าตาเมนูโปรแกรม iVMS-4200

8.1 ขนตอนการเพิ
ั้
ม
่ อุปกรณ์ผา
่ นโปรแกรม iVMS-4200
คลิก

Device Management > Server > Encoding Device

1. คลิก + Add Device
่ อุปกรณ์
2. ตัง้ ชือ
่ อุปกรณ์ห ้ามใช ้สัญลักษณ์)
- Nickname (ชือ
- IP Address หรือ Hostname
- Port
- Username

ค่ามาตรฐาน
่ อุปกรณ์
Name
ตัง่ ชือ
IP Address
192.168.1.88
Port
8000
User Name
admin
Password
admin 12345

- Password
3. คลิก Add เพือ
่ เพิม
่ อุปกรณ์
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8.2 ขนตอนการดู
ั้
ภาพ Real-time ผ่านโปรแกรม iVMS-4200

1. คลิก Control panel > Main View
2. เลือกกล ้องทีต
่ ้องการดูภาพ (Double Click เพือ
่ เรียกดูภาพ)
8.3 ขนตอนการดู
ั้
ภาพย้อนหล ังผ่านโปรแกรม iVMS-4200
คลิก

Control panel > The Remote Playback

1. เลือกวันและเวลาทีต
่ ้องการดูภาพย ้อนหลัง > OK
2. เลือกกล ้องทีต
่ ้องการดูภาพย ้อนหลัง (Double Click)
3. เลือกเวลาทีต
่ ้องการดูภาพย ้อนหลัง (Double Click เพือ
่ ดูภาพย ้อนหลัง)
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8.4 ขนตอนการส
ั้
ารองข้อมูลผ่านโปรแกรม iVMS-4200

1.เข ้าไปที่ The Remote Playback คลิกขวากล ้อง
ทีต
่ ้องการสารองข ้อมูล จากนัน
้ เลือก Download
2.เลือกวันและเวลาทีต
่ ้องการดาวน์โหลด
3.กดปุ่ ม ดาวน์โหลด

ตาแหน่งไฟล์บันทึกภาพ

: C:/ ivms4200/video/

ตาแหน่งไฟล์ capture ภาพ : C:/ ivms4200/capture/
ตาแหน่งไฟล์ config

: C:/ ivms4200 /config/

9. วิธก
ี ารดูภาพผ่าน Web Browser (Playback/Download)

1. ในช่อง Address ใส่เป็ น Host Name หรือ IP
ของอุปกรณ์แล ้วตามด ้วย Port
2. ใส่ User Name กับ Password แล ้วกดปุ่ ม Login

ค่ามาตรฐาน
User Name
Password

admin
admin 12345
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9.1 การดูภาพย้อนหล ังผ่าน Web Browser

1. เลือกเมนู Play back
2. เลือกกล ้องทีต
่ ้องการดูภาพย ้อนหลัง
3. เลือกวันทีต
่ ้องการดูภาพย ้อนหลัง
4. เลือกเวลาทีต
่ ้องการดูภาพย ้อนหลัง > คลิก
9.2 วิธก
ี ารสารองข้อมูลผ่าน Web Browser

1. เลือกกล ้องทีต
่ ้องการสารองข ้อมูลผ่าน
2. เลือกวันทีต
่ ้องการสารองข ้อมูลผ่าน
3. กดปุ่ ม

Download
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4. เลือกไฟล์ทต
ี่ ้องการสารองข ้อมูล
5. กดปุ่ ม Download เพือ
่ สารองข ้อมูล
ตาแหน่ง Record files to : C:\Users\Admin\Web\RecordFiles
ตาแหน่งไฟล์ Snapshot in live view to : C:\Users\Admin\Web\CaptureFiles
ตาแหน่งไฟล์ Snapshot when playback to : C:\Users\Admin\Web\CaptureFiles
ตาแหน่ง Save Clips to : C:\Users\Admin\Web\PlaybackFiles
ตาแหน่ง Download files to : C:\Users\Admin\Web\DownloadFiles
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ั มอ
10. วิธก
ี ารดูภาพผ่านโทรศพท์
ื ถือ (iVMS-4500 lite)
10.1 วิธก
ี ารดาว์นโหลด Application iVMS-4500 lite
1. เข ้าไปที่ Play Store (Android) หรือ App Store (IPhone) ณ ทีน
่ ข
ี้ อยกตัวอย่างเป็ น Iphone

App Store

้
2. ให ้ค ้นหาคาว่า iVMS-4500 lite จากนัน
้ กด ติดตัง้ รอจนเสร็จสิน

10.2 การเพิม
่ อุปกรณ์ (Add Device)
1. กดสัญลักษณ์

ด ้านบนซ ้าย

2. เลือก Devices
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3. กดสัญลักษณ์

ด ้านบนขวา

4. เลือก Manual Adding
5. ใส่ข ้อมูลให ้ครบถ ้วนดังนี้
-

่ อุปกรณ์)
Alias (ตัง้ ชือ

-

Register Mode (เลือก HiDDNS )

-

Device Domain (ใส่ Hostname หรือ DDNS)

-

่ ผู ้ใช ้ทีใ่ นการเข ้าใช ้งานเครือ
User Name (ชือ
่ งบันทึก ค่าเริม
่ ต ้น = admin)

-

Password (รหัสทีใ่ นการเข ้าใช ้งานเครือ
่ งบันทึก ค่าเริม
่ ต ้น = admin12345)

6. กดสัญลักษณ์

ด ้านบนขวาเพือ
่ บันทึกการตัง้ ค่า

7. ให ้สังเกตว่าคาว่า “Camera No.” จะปรากฏจานวนของกล ้องขึน
้ มา จากนัน
้ กด “ Start Live View ” เพือ
่ ดูภาพ
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10.3 การปร ับการดูภาพหลายช่อง (Multi-Screens)
เลือกจานวนการดูภาพหลายช่อง จากสัญลักษณ์ในกรอบสีแดง

10.4 การปร ับคุณภาพของภาพ (Quality Adjustable)

กดสัญลักษณ์

จากนั น
้ เลือกคุณภาพของภาพตามต ้องการ

*ข ้อควรระวัง : การปรับคุณภาพสูงๆนัน
้ มีผลทาให ้การดูภาพผ่านระบบเครือข่ายนัน
้ ช ้าลงด ้วย
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10.5 การดูภาพย้อนหล ัง (Playback)
1. กดสัญลักษณ์

ด ้านบนซ ้าย

2. เลือก “ Remote Playback ”

3. กดสัญลักษณ์

ด ้านบนขวา

4. เลือก วัน / เดือน/ ปี , เครือ
่ งบันทึกทีแ
่ ละกล ้องทีต
่ ้องการดูภาพย ้อนหลัง
5. จากนัน
้ กด Start Playback
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6. จากนัน
้ เลือ
่ นช่วงเวลาทีต
่ ้องการจะดู ได ้จากแถบ Time bar ด ้านล่าง

10.6 การซูมภาพ ( Zoom )
1. กดสัญลักษณ์

ด ้านล่างให ้สัญลักษณ์เปลีย
่ นเป็ นสีเขียว

2. จากนัน
้ กดทีภ
่ าพในบริเวณทีต
่ ้องการซูมภาพ
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10.6 การบ ันทึกภาพโดยการถ่ายภาพ (Snap shot)

1. กดสัญลักษณ์

2. กดสัญลักษณ์

เพือ
่ ทาการถ่ายภาพในเวลาทีต
่ ้องการ

ด ้านบนซ ้าย

3. เลือก Picture & Video
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10.7 การใชง้ าน Cloud P2P (Cloud P2P login)
กดสัญลักษณ์

ด ้านบนซ ้าย

1. เลือก Cloud P2P
2. เลือก Register

3. ใส่ E-mail และ Verification Code
4. จากนัน
้ กด Get Verification Code เพือ
่ ขอรหัสยืนยันผ่านทาง E-mail

*ข ้อควรระวัง: รหัสยืนยันจะมีอายุการใช ้งาน 30 นาที
หลังจากได ้รับ E-mail
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5. จากนัน
้ นา Verification Code ทีไ่ ด ้จาก E-mail มาใส่ iVMS-4500 lite
6. กด Next
ื่ ผู ้ใช ้และรหัสผ่านตามต ้องการ
7. ใส่ชอ
้ การลงทะเบียน
8. กด Finish เพือ
่ เสร็จสิน

ื่ ผู ้ใช ้และรหัสผ่านมีสมัครไว ้
9. จากนัน
้ สามารถ Log in เข ้าใช ้งานระบบ Cloud P2P ได ้ทันที โดยการใส่ชอ
จากนัน
้ กด Login
10. เมือ
่ Login เข ้าสูร่ ะบบเรียบร ้อยแล ้วจะแสดงหน ้า Cloud P2P จากนัน
้ กดสัญลักษณ์

เพือ
่ เพิม
่ อุปกรณ์

10
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11. ทาการกดสัญลักษณ์

และนา Serial No. ของเครือ
่ งบันทึกมาใส่ในช่อง Serial No.ทาการกด Search

12. จะแสดงรุ่นของเครือ
่ งบันทึกและกด

11

12

13. จะแสดงหน ้าต่างให ้ใส่เลข Verification Code จากเครือ
่ งบันทึกโดยการเข ้าไปที่ คลิกขวา Menu
> Configuration > Network > Platform Access > Verification Code (ตัวพิมพ์ใหญ่ทงั ้ หมด)
และ กด Confirm จะแสดงอุปกรณ์ทท
ี่ าการเพิม
่ เสร็จเรียบร ้อยแล ้ว
ั ลักษณ์
14. ทาการกดทีส
่ ญ

14

13
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15. ทาการกดที่ Live View ก็สามารถดูภาพสดได ้ทันที่

15
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