การติดตั้งและคูมือการดําเนินการของผูใช T series DVR

ยินดีตอนรับ
- ขอขอบคุณที่เครื่องบันทึกภาพของเรา
- คูมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเปนเครื่องมืออางอิงสําหรับการติดตั้งและการทํางานของระบบของคุณ
-ที่นี่คุณสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับรูปรางคุณลักษณะและหนาที่ของ DVR ชุดนี้ได เชนดังเมนูรายละเอียดที่ใหไว
- กอนที่จะติดตั้งและดําเนินการโปรดอานมาตรการปองกันและคําเตือนอยางระมัดระวังตอไปนี้

มาตรการปกปองและคําแนะนําทีส่ ําคัญ
- อยาวางของหนักบนเครื่อง DVR
- อยาปลอยใหของแข็งหรือของเหลวใดๆ ตกเขาไปในหรือแทรกซึมเขาไปในเครื่อง DVR
- กรุณาแปรงแผงวงจร, ที่เชื่อมตอ, พัดลม, กลองเครื่องและอุปกรณอื่นๆ เปนประจํา กอนที่จะทําความสะอาดฝุนโปรด
ปดไฟและถอดปลั๊กออก
- อยาถอดแยกชิ้นสวนหรือซอมแซมเครื่อง DVR ไดดวยตัวเอง อยาเปลี่ยนองคประกอบดวยตัวเอง

ภาวะสิ่งแวดลอม
- กรุณาวางและใชเครื่องบันทึกภาพระหวาง 0 Ԩ ถึง 40 Ԩ หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง อยูหางจากแหลงความ
รอน
- อยาติดตั้งเครื่องบันทึกภาพในสภาพแวดลอมที่เปยกชื้น
- อยาใชเครื่องบันทึกภาพในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยฝุนควัน
- หลีกเลี่ยงการชนหรือตกกระแทกอยางแรง
- กรุณาใหแนใจวาการติดตั้งเครื่อง DVR อยูในระดับที่มีมั่นคงในพื้นที่ทํางาน
- โปรดติดตั้งในสถานที่อากาศถายเทไดสะดวก เก็บรักษาไวในที่สะอาด
- ควรจะใชภายในอัตราขอบเขตของการรับและสงเทานั้น
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1 ความรูเบื้องตนการผลิต
1.1 ภาพรวมของผลิตภัณฑ
DVR ชุดนี้ ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับรักษาเขตความปลอดภัยและการปองกันพื้นที่ซึ่งเปนผลิตภัณฑเครื่อง
เฝาระวังแบบดิจิตอลที่โดดเดน ผลิตภัณฑไดแนะนําระบบปฏิบัติการ Embedded Linux ซึ่งจะมีเสถียรภาพมากขึ้น สินคาเปดตัวตาม
มาตรฐานการบีบอัดวิดีโอรูปแบบ H.264mp และรูปแบบการบีบอัดสัญญาณเสียง G.711A ซึ่งมั่นใจไดวาจะไดภาพที่มีคุณภาพสูง,
อัตราเขารหัสผิดพลาดต่ําและการเลนเฟรมเดียว, และผลิตภัณฑนี้ยังไดนําเสนอเทคโนโลยีเครือขาย TCP / IP ซึ่งไดรับความสําเร็จที่
สามารถติดตอในเครือขายอยางแข็งแกรงและสามารถในการสื่อสารโทรคมนาคม
DVR ชุดนี้สามารถนํามาใชเฉพาะตัวเดียวหรือแบบออนไลนซึ่งเปนสวนหนึ่งของเครือขายเฝาระวังความปลอดภัยได
ดวยซอฟแวรวิดีโอการเฝาระวังเครือขายระดับมืออาชีพ ดวยเครือขายวิดีโอระดับมืออาชีพอฟแวรการเฝาระวังจึงไดประสบความสํา
เร็วที่สามารถติดตอเครือขายที่แข็งแกรงและสามารถในการสื่อสารโทรคมนาคม
DVR ชุดนี้สามารถนํามาปรับใชในธนาคาร, โทรคมนาคม, ระบบพลังงานไฟฟา, ระบบการพิจารณาคดี, การขนสง, ที่อยู
อาศัยอัจฉริยะ, โรงงาน, โกดัง, พิทักษน้ําและอื่น ๆ
1.2 ฟงกชั่นหลัก
เฝาระวังแบบเรียลไทม
ฟงกชั่นการเฝาระวังเชื่อมตอแบบอะนาล็อกและเชื่อมตอแบบ VGA (เชื่อมตอแบบ VGA เปนอุปกรณตัวเลือก)
ผานจอมอนิเตอรหรือจอแสดงผล
การเก็บรักษา
ไมทํางานอยางหนักเกินในการประมวลผลดิสก พักตัวที่เหมาะวาจะแผความรอนไว, ลดการใชพลังงานและจะขยายอายุ
การใชงาน รูปแบบการจัดเก็บพิเศษที่มั่นใจความปลอดภัยของขอมูล
การบีบอัด
การบีบอัดเรียลไทมโดยฮารดดิสกแบบเฉพาะซึ่งมั่นใจสัญญาณเสียงภาพและเสียงที่มีเสถียรภาพ
สํารองขอมูล
สํารองขอมูลผานอินเตอรเฟซแบบ SATA และ USB เชนอุปกรณ USB, ฮารดดิสกที่ถอดไดและอื่นๆ ผานเน็ตดาวนโหลดไฟล
ในฮารดดิสก
เลนยอนกลับ
การบันทึกวิดีโอเรียลไทมแตละแบบ เชนเดียวกับการคนหา, การเลนยอนกลับ, การเฝาระวังเครือขาย, การตรวจสอบบันทึก
, การดาวนโหลดและอื่นๆ โหมดการเลนหลายซูมเขาที่ขอบเขตโดยพลการ
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การดําเนินงานเน็ต
ผานเน็ตการเฝาระวังระยะไกลแบบเรียลไทม กาควบคุม PTZ ระยะไกล ตรวจการบันทึกระยะไกลและการเลนยอนกลับ
แบบเรียลไทม
การเชื่อมโยงสัญญาณเตือน
เอาตพุตแจงเตือนถายทอดออกหลายเสนทางซึ่งจะสะดวกสําหรับการเชื่อมโยงสัญญาณเตือนและการควบคุมแสงที่จุด
ปกปองวงจรที่ติดตออินพุทและเอาทพุทแจงเตือนซึ่งจะชวยปกปองเครื่องหลักจากความเสียหาย
อินเตอรเฟซการติดตอสื่อสาร
อินเตอรเฟซ RS485 ซึ่งตรงกับอะลารมอินพุตและการควบคุม PTZ มาตรฐานเชื่อมตอเครือขายอีเธอรเน็ตซึ่งตอบสนอง
ฟงกชั่นการสื่อสารโทรคมนาคม
หนาที่การทํางานของเมาส
คัดลอกและจัดการงานไดอยางรวดเร็วสําหรับการตั้งคาที่เหมือนกัน
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2. เปดตรวจสอบแพคเกจและเชื่อมตอสายเคเบิล
2.1 เปดตรวจสอบแพคเกจ
เมื่อคุณไดรับเครื่อง DVR โปรดตรวจสอบกอน
อยางแรกโปรดตรวจสอบวามีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับแพคเกจหรือเปลา, ดูวัสดุปองกันที่ใชสําหรับแพคเกจของ
DVR สามารถปองกันอุบัติเหตุจากการกระแทกกันระหวางการขนสง
จากนั้นโปรดเปดกลองและดึงพาสติกที่หอหุมออก ตรวจสอบวามีความเสียหายอะไรที่เกิดขึ้นกับ DVR
ทายสุดโปรดเปดฝาเครื่องและตรวจสอบสายตอขอมูลในแผงดานหนา, สายไฟ, การเชื่อมตอระหวางไฟพัดลมและ
เมนบอรด

•
•

แผงดานหนาและดานหลัง
สเปคการทํางานที่สําคัญในแผงดานหนาและสเปคอินเตอรเฟซในแผงดานหลังอยูในคูมือรายละเอียด
กรุณาตรวจสอบประเภทของสินคาที่มีในแผงดานหนาใหสอดคลองกับประเภทของสินคาที่คุณสั่งซื้อ

ปายชื่อในแผงดานหลังเปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการบริการหลังการขาย กรุณารักษาอยางระมัดระวัง เมื่อใดคุณติดตอเราสําหรับ
การขอบริการหลังการขาย กรุณาเตรียมประเภทของผลิตภัณฑและหมายเลขในฉลาก
2.2 การติดตั้งฮารดดิสก
สําหรับการใชครั้งแรกโปรดติดตั้งฮารดดิสกกอน

ถอดสกรู

เชื่อมตอสายไฟฮารดดิสก

ถอดฝาครอบออก

ตอสายไฟขอมูล
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ใสสกรูของฮารดดิสกเขาไป

แบบที่ตอถูกตอง

ใสฝาครอบ

ปดฝาครอบใหแนน

ติดตั้งสําเร็จ

2.3 แผงดานหนา

1. ไฟแสดงสถานะของพลังงาน
4. ESC= ออก

2. ไฟแสดงการบันทึก
5. เมนู

3. ไฟแสดงสถานะเตือน
6. ทิศทางและตกลง

2.4 แผงดานหลัง

2.5 การเชื่อมตออินพุตเอาทพุทของเสียงและวิดีโอ
2.5.1 การเชื่อมตอสัญญาณวิดีโอ
พอรตอินพุตวิดีโอมีเพียงตัวเชื่อมตอ BNC ความตองการของสัญญาณอินพุทเปนระบบ PAL / NTSC BNC (1.0VP-P,
75Ω)
สัญญาณภาพจะตองสอดคลองกับมาตรฐานของรัฐซึ่งมีสัญญาณสูงที่อัตราสวนรบกวน, มีความผิดปกติในระดับต่ําและ
การรบกวนต่ํา ภาพตองมีความชัดเจนและมีสีธรรมชาติในความสวางที่เหมาะสม
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ใหแนใจวาสัญญาณวิดีโอมั่นคงและนาเชื่อถือ
วิดีโอควรจะติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสมซึ่งอยูหางจากแสงไฟเรืองแสงและแสงสวางต่ําหรือปรับแสงไฟเรืองแสงและ
แสงสวางต่ําใหดีขึ้น
สายดินและพาวเวอรซัพพลายของวิดีโอและเครื่องบันทึกภาพควรจะใชรวมกันและใหมั่นคง
ใหแนใจวาสายสงมั่นคงและเชื่อถือได
สายสงวิดีโอควรใชสายโคแอคเชียลที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตองเลือกโดยระยะการสง หากระยะการสงไกลเกินไปก็ควรปรับใช
สายคูเกลียวบิด (Shielded twisted pair) อุปกรณชดเชยวิดีโอและสงโดยเสนใย (fiber) เพื่อรับรองคุณภาพของสัญญาณ
สายสัญญาณภาพควรจะหางจากการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟาและสายสัญญาณเครื่องมือเครื่องใชอื่นๆ ไฟฟาแรงดันสูง
ของปจจุบันควรหลีกเลี่ยงเปนอยางยิ่ง
ใหแนใจวาการเชื่อมตอมั่นคงและนาเชื่อถือแลว
สายสัญญาณและสายชิล (shield) ที่ควรจะมั่นคงและเชื่อมตอนาเชื่อถือซึ่งหลีกเลี่ยงการเชื่อมตอและออกซิเดชันที่ผิดพลาด
2.5.2 การเชื่อมตอสัญญาณภาพและตัวเลือกตางๆ
ออกวิดีโอแบงออกเปน PAL / NTSC BNC (1.0VP-P, 75Ω) และ VGA output (การกําหนดคาที่เลือก)
เมื่อแทนที่จอแสดงผลโดยคอมพิวเตอรมีบางประเด็นที่จะสังเกต
1. หามอยูสถานะเปดเปนเวลานาน
2. ใหคอมพิวเตอรแสดงผลการทํางานตามปกติสม่ําเสมอ
3. อยูหางจากสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟา
ทีวีไมไดเปนที่นาเชื่อถือเปลี่ยนเปนเอาทพุทวิดีโอ มันตองการลดเวลาในการใชและการควบคุมการจายไฟและสัญญาณ
รบกวนที่นําโดยอุปกรณที่ใกลเคียงอยางเครงครัด creepage ของทีวีที่มีคุณภาพต่ําสามารถนําไปสูความเสียหายของอุปกรณอื่น ๆ
2.5.3 สัญญาณเสียงเขา
พอรตการเชื่อมตอเสียงเปนแบบ BNC
ความตานทานของอินพุตสูงดังนั้นโทนอารมจะตองใชงานอยู
สายสัญญาณเสียงควรจะมั่นคงและอยูหางจากสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาและตองเชื่อมตอที่มั่นคงซึ่งหลีกเลี่ยงการ
เชื่อมตอพลาดและการเกิดออกซิเดชัน ปจจุบันแรงดันสูงควรหลีกเลี่ยงเปนอยางยิ่ง
2.5.4 สัญญาณเสียงออก
ปกติพารามิเตอรเอาตพุตของสัญญาณเสียง DVR จะมากกวา 200mV 1KΩ (BNC) ซึ่งสามารถเชื่อมตอหูฟงความตานทาน
ต่ําและกลองเสียงที่ใชงานหรืออุปกรณเอาตพุตอื่น ๆ ผานเครื่องขยายเสียง ถากลองเสียงและโทนอารมที่ไมสามารถแยกเสียงไดเปน
ปรากฏการณที่มีอยู มักจะมีวิธีการบางอยางเพื่อจัดการกับปรากฏการณขางตน
1. ปรับทิศทางโทนอารมใหใชไดดีขึ้น
2. ปรับระดับความดังที่กลองเสียงจะอยูภายใตเกณฑที่ผลิตปรากฏการณยิ่งใหญ
3. การใชวัสดุประกอบที่ดูดซับเสียงเพื่อลดการสะทอนของเสียง
4. ปรับรูปแบบของกลองเสียงและโทนเสียงที่แขน
5

2.6 การเชื่อมตอสปดโดม
1. ตอสาย 485 ของสปดโดมกับอินเตอรเฟซ 485 ของ DVR
2. เชื่อมตอสายวิดีโอกับอินพุตวิดีโอเครื่องบันทึกภาพ
3. สปดโดมตอไฟฟา

3 การดําเนินงานขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุ: ปุมในหนาจอสีเทาบงชี้วาไมสนับสนุน
3.1 เปด
เสียบสายไฟและเปดสวิทชไฟ พาวเวอรซัพพลายบงชี้ถึงการแสงสองและแสงบอกถึงการเปดเครื่องบันทึกวิดีโอ
หลังจากการเริ่มตน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป ตั้งคาเริ่มตนของวิดีโอเอาตพุตคือโหมดเอาทพุทที่มีหลายหนาตาง
ถาเวลาเริ่มตนอยูภายในเวลาการตั้งคาวิดีโอระยะเวลาหนาที่การบันทึกวิดีโอจะเริ่มตนขึ้นโดยอัตโนมัติ จากนั้นไฟแสดงสถานะของ
ชองวิดีโอที่เกี่ยวของจะสองแสงและบันทึกภาพการทํางานไดตามปกติ
หมายเหตุ:
1 ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันไฟฟาที่ปอนเขาที่ตรงกันกับสวิทชของแหลงจายไฟเครื่อง DVR
2 ตองการแหลงจายไฟ: 220V ± 10% / 50Hz
ขอแนะนําใหใชยูพีเอสเพื่อที่จะปกปองแหลงจายไฟภายใตเงื่อนไขที่อนุญาต
3.2 ปด
มีสองวิธีที่จะปดเครื่อง DVR เขาไปยัง [เมนูหลัก] และเลือก [ปด] ในตัวเลือก [ปดระบบ] ซึ่งเรียกวาปดโดยซอฟตแวร
กดสวิทชพาวเวอรซัพพลายซึ่งเรียกวาปดจากตัวเครื่อง
1 ประวัติอัตโนมัติหลังจากที่ไฟดับ
หากเครื่องบันทึกภาพถูกปดอยางผิดปกติ ก็จะสามารถสํารองขอมูลภาพวิดีโอและดําเนินการสถานะการทํางาน
กอนหนานี้หลังจากเกิดไฟดับ
2. แทนที่ฮารดดิสก
กอนที่จะเปลี่ยนฮารดดิสกควรปดไฟที่พาวเวอรซัพพลายดานแผงหลังเครื่อง
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่
กอนที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่, ขอมูลการตั้งคาจะตองถูกบันทึกไวกอนและสวิทชพาวเวอรซัพพลายในแผงดานหลัง
เครื่องควรจะถูกปด, DVR ใชแบตเตอรี่กอน เวลาของระบบจะตองตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ถาเวลาที่ไมถูกตองคุณ
จะตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ เราแนะนําใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกปและควรใชแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน
หมายเหตุ: ขอมูลการตั้งคาจะถูกบันทึกไวกอนที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่มิฉะนั้นจะสูญเสียขอมูล
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3.3 ล็อกอินเขาระบบ
เมื่อบูบทเครื่อง DVRR ผูใชจะตองเขาสูระบบและระะบบการทํางานนที่สอดคลองกันให
น กับผูใชขอบเขต มีสามคาการตั้งคาของ
ผูใชคือ Adminn, guest และ deefault และชื่อเหหลานี้ไมมีรหัสผ
ส าน Admin คือผู
อ ใชที่สูงสุด; guest
g และdefauult ไดรับอนุญาตให
า ดูตัวอยาง
และเลนวิดีโอยอนกลับเทานัั้น รหัสผานของง User admin และ
แ guest สามาารถปรับเปลี่ยนได
น ในขณะที่สสิิทธิ์ของพวกเขขาไมสามารถ
ไ
แกไข; User deefault เปนผูใชเขาสูระบบเริ่มตตนมีสิทธิ์สามาารถปรับ แตปรัับรหัสผานไมได

รูปที่ 3.1
ปองกั
ง นรหัสผาน: ถถารหัสผานใชผิผดิ ตอเนื่องผิดสามครั
ส ้ง, สัญญาาณเตือนจะเริ่มตน ถารหัสผานนใชผิดอยางตอเนื่องหาครั้ง
บัญชีผูใชจะถูกล็
ก อค (ผานการรรีบูตหรือหลังจากครึ
จ ่งชั่วโมง, บัญชีจะถูกปลลดล็อคโดยอัตโนมั
โ ติ)
สําหรับระบบรัรักษาความปลออดภัยของคุณโปปรดแกไขรหัสผานของคุณหลัลังจากที่ login ครั้งแรก
3.4 ตัวอยาง
คุณสามารถคลิกขววาของเมาสที่จะเลือกสลับระหหวางหนาตาง
วันที่ของระบบ, เวลลาและชื่อชองสสัญญาณจะแสดดงในหนาตางการดูแตละชอง วิดีโอเฝาระวังและสถานะเตือนจะแสดงใน
แตละหนาตาง
1

สถานะการบันทึก

3

วิดีโอเสีย

2

ตรวจจับการเคลื่อนไหว

4

ล็อคกลอง

ตารางง 3.1 ไอคอนตัวอยาง
3.5 เมนูลัดเดสสกท็อป
ในโหมดการแแสดงตัวอยางคุณสามารถคลิกขวาของเมาสจะไดรับเมนูทางงลัดที่เดสกท็อป ซึ่งเมนูรวมถึง
main menu, reecord mode, plaayback, PTZ coontrol, High Sppeed PTZ, Alarrm Output, coloor Setting, Outpput adjust, Loggout,
view1/4/8/9/16 screens
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รูปที่ 3.2 เมนูลัด
3.5.11 เมนูหลัก
เมื่อคุณเขาสูระบบ,, ระบบเมนูหลักจะแสดงดังดานลาง

รูปที่ 3.3 เมนูหลัก
3.5.22 เลนยอนกลับ
มีสองวิธีที่ใหคุณเลลนไฟลวิดีโอในนฮารดดิสก
1 ในเมนูทางลัดเดสกทอ็ ป
2, เมนูหลัก> บันทึก> เลลนยอนกลับ
หมาายเหตุ: ฮารดดิสกที่บันทึกไฟลลวิดีโอจะตองตัตั้งคาเปนแบบอานเขียนหรืออานอยางเดียวขออง อยูสวนที่ (4.5.1)
8

รูปที่ 3..4 เลนวิดีโอยอนกลับ
3 คนหาไไฟล
2 ขอมูลไฟล
1 ไฟฟลรายชื่อ
4 กาารสํารองขอมูลไฟล
5 สวนอธิบายการดํดําเนินงาน
6 ควบคุมการเลนยอนกกลับ
【ไฟลรายชื่อ 】ดูไฟลที่ระบุวาสอดคลองกับเกณฑการคนหา
【ขอมูลไฟลล 】มองขอมูลไฟลที่พบ
【การสํารองงขอมูลไฟล 】สํารองขอมูลไฟลที่เลือกไวแลว คลิกที่ปุมและดําเนินการตตามนั้น
หมายเหตุ: การรจัดเก็บขอมูลตองติดตั้งกอนกการสํารองไฟลขอมูล ถาการสํสํารองขอมูลถูกยกเลิก การสํารองขอมูลที่เสร็จแลวสามารถ
เลนกลับโดยลํลําพังได

รูปที่ 3.55 ตรวจสอบกาารจัดเก็บ
ตรววจหา: ตรวจหากการจัดเก็บขอมูลที่เชื่อมตอกับเครื่อง DVR เชชนฮารดดิสกหรือ USB ดิสก
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การลลบ: เลือกไฟลทีที่จะลบและคลิก erasure=ลบ เพื่อลบไฟล
หยุด: หยุดการสํารองขอมูล
สํารองของมูล: คลิกที
ก ่ปุมสํารองขอมูลและกลองโตตอบจะผุดขึึ้น คุณสามารถเเลือกไฟลสํารอองตามประเภทขของชองและ
เวลาา

รูปที่ 3.6 การสํารองขอมูลที่บันทึก
ลบอออก: ลางขอมูลของไฟล
เพิม่ : แสดงไฟลขอ มูลที่พอใจเพื่อใสในไฟลแอตทริบิวต
เริ่ม / หยุดชั่วคราาว: คลิกที่ปุมเลลนเพื่อเริ่มการสํสํารองขอมูลและคลิกที่ปุมหยุดชั่วคราวเพื่อหยุดการสํารองขขอมูล
ยกเเลิก: ระหวางกาารสํารองขอมูล คุณสามารถอออกจากเคาโครรงหนาเพื่อดําเนินินการฟงกชั่นอื่น ๆ
【 คนหาไฟลล】คนหาไฟลลตามพารามิเตอรการคนหา

รูปที่ 3.7 การคนหาาไฟล
ประะเภทของไฟล: ตั้งคาการคนหาประเภทไฟลล
ชอง: ตั้งคาการคนหาชองสัญญาาณ
เริ่มเวลา: ตั้งคากาารคนหาสแกนเเวลา
【การควบคุมการเลนยอนกกลับ】อางถึงแผนดังตอไปนีนีส้ ําหรับขอมูลเพิ่มเติม
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ปุม
/

หนาที่

ปุม

หนาที่

เลน/หยุดชั่วคราว

เลนยอนกลัลับ

หยุด

เลนชาลง

เลลนอยางเร็ว

กลัลับไปยังเฟรมกอนหนา

ไปปยังเฟรมหนา

กลลับไปยังไฟลกอนหนา

ไปปยังไฟลหนา

หมุนยอนกลัลับ

เต็มหนาจอ
ตารางที่ 3.2 คียควบคุมการรเลนยอนกลับ
หมาายเหตุ: การเลนยอนกลับเฟรรมตอเฟรมจะดําเนินการไดเฉพพาะในสถานะหหยุดการเลน
【คําอธิบายยการดําเนินงานน】แสดงหนาที่ของสถานะเคคอรเซอร

ฟงกชั่นพิเศษ
การรเลนที่ถูกตอง: ปอนขอมูลเวลา (ชั่วโมง h/นนาที m /วินาที s) ในคอลัมนเวลาและจากนั้นคลิกที่ปุมเลน ระบบสามารถ
จัดการการเลนย
น อนกลับไดถกต
ู องตามเวลาาในการคนหา
ซูมททองถิ่น: เมื่อระะบบอยูในโหมดดการเลนยอนกกลับแบบเต็มหนนาจอหนาตางเดียวคุณสามารถลากเมาสของคุ
อ ณใน
หนาจอเพื่อเลือกสวนและจากนั้นคลิกเมาสซายเพื่อจะซูมทีท่ตองการ คุณสามารถคลิ
ส
กขววาของเมาสเพื่ออออก
3.5.3 โหมดบันทึก
ณ
ถานะของชองในปจจุบัน: "○" หมายความวามันไมไดอยูในสถานะการบันทึก "●" หมายความวาอยูใน
กรุณาตรวจสอบสถ
สถานะการบันทึ
น ก
คุณสามารถใชเมนูนูทางลัดเดสกท็อปหรือคลิก [M
Main menu=เมมนูหลัก]> [reccording functioon=ฟงกชั่นการรบันทึก]>
[recording seet=ตั้งคาการบับันทึก] เพื่อเขาไปยั
ไ งหนาการคควบคุมการบันทึก

รูปที่ 3.8 โหมดบันทึก
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【ตารางเวลา】บันทึกตามการกําหนดคคา
【คูมือการใชชงาน】คลิกปุมทั้งหมดและตามชองที่กําลัังบันทึกไมวาชองอยูในสวนใดด
【หยุด】คลิกที่ปุมหยุดแลละตามชองที่จะหยุดบันทึกไมมวาชองจะอยูในสวนใด
3.5.4 การควบคุม PTZ
า าเนินงานนเปนเชนนี้คือ หน
ห าที่การทํางาานรวมถึงการคควบคุมทิศทาง PTZ, ขั้นตอน, ซูม, โฟกัส, Iriss, การ
หนาการดํ
ดําเนินการติดตั
ด ้ง, หมุนกวาดดตรวจระหวางจจุดที่ตั้งไว, หมุนตรวจแบบสะก
น
กดรอยตาม, สแแกนกวาดรอบบบริเวณ, สวิทชชชวย, สวิทชไฟ,
ระดับการหมุนและอื
น
่น ๆ
หมาายเหตุ 1. สายย Decoder A (B) เชื่อมตอกับสายเครื่องบันทึกภาพ A (B) สาย การเชื่อมตตอจึงจะถูกตอง
2. คลิกที
ก ่ [main menuช=เมนูหลัก]>> [system connfiguration=ระะบบการตั้งคา]> [PTZ setup] เพื่อตั้ง
คาพารามิมิเตอร PTZ
3. ฟงกชั่น PTZ จะตัดสินใจโดยโปรโโตคอล PTZ

รูปที่ 3.10 การติดตััง้ PTZ
【ความเร็ว】ตั้งชวงหมุน PTZ ชวงเริ่มตน: 1 - 8
【ซูม】คลิกที่ปุม / เพื่อปรรับซูมกลอง
【โฟกัส】คคลิกที่ปุม / เพื่อปรับโฟกัสของงกลอง
【Iris】คลิลิกที่ปุม / เพื่อปรับ iris ของกลอง
【การควบคุมทิศทาง】ควบคุมการหมุน PTZ สนับสนุนควบคุม 8 ทิศทาง (4 ทิศทางงในแผงดานหนนาก็สนับสนุน)
【ความเร็วสูง PTZ 】แสดงชองภาพแบบเต็มจอ กดเมมาสซายและควบคุม PTZ เพื่อหมุนปรับทิศทาง กดเมาสซายและจากนั้น
หมุนเมาสเพื่อปรั
อ บซูมกลอง
【ติดตั้ง】กกดเขาไปเมนูฟฟงกชั่นการทํางาาน
【สวิทชหนา】สลับระหวางหนาตางๆ
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ฟงกชนั่ พิเศษ:
1. ตั้งลวงหนา
กําหนดสถานที่สําหรับตั้งคาไวแลวเรียกจุดที่ตั้งไว ซึ่ง PTZ จะหหมุนไปยังตําแหหนงที่กําหนดอยางอัตโนมัติ
1) ตัวเลือกที่ตั้งไวลวงหนา
กําหนดสถานที่สําหรับกระบวนงาานที่กําหนดไวลวงหนามีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ในรูปภาพ 3.10 คลิกปุมทิศทางจะเปลี่ยนเปนตําแหนงที่กําหนดไไวลวงหนาจากกนั้นใหคลิกที่ปุมการตั้งคา
เพื่อเขขารูปภาพ 3.111
ขั้นตอนที่ 2: คลิกปุมที่ตั้งไวลวงหนาแลวเขียนจุดที่ตั้งไวในที่วางของทาน
ขั้นตอนที่ 3: คลิกปุมการตั้งคา, ติดตั้งเสร็จสมบูรณใหกลับไปยัยังรูปภาพ 3.10,นั่นคือจุดที่ตั้งไวลวงหนาและะตําแหนงที่
กําหนนดไวลวงหนาทีส่ อดคลอง
ลางคาที่ตั้งไวลวงหนา
ใสจุดที่กําหนดตั้งไว, ใหคลิกที่ปุม Remove, เพื่อเอาคาที่ตั้งไวออก
ปุมที่ตั้งไว
ลลวงหนา

ที่วางเพื่อใสจุดที่ตั้งไว
ลวงหนา

รูปที่ 3.11 การตั้งคาที่ตั้งไวลวงหนา
2) เรียกจุจุดที่ตั้งไวลวงหนนา
ป 3.10 คลิลิกที่ปุม Page Shift, เขาไปสูอิอ ินเตอรเฟซการรควบคุม PTZ ตามที่แสดงในนรูปภาพ 3.12 ในที
ใ ่ชองวาง
ในรูปภาพ
เปลา ปอนเขียนจุ
ย ดที่ตั้งไวลวงหน
ว
าแลวคลิกปุ
ก มที่ตั้งไวลวงหนา (Preset), PTZ จะหันไปตามจุดที่ตั้งไวออยางสอดคลอง
ระดับคคาการใสใน
ที่วาง

รูปที่ 3.12 การควบคุคุม PTZ
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2. ชวงหมุนระหวางจุด
จุดที่ตั้งไวหลายจุดเชื่อมตอกับเสนการหมุนสาย, เรียกวาชวงหมุนระหวางจุด, PTZ วิ่งรอบในเสนทางนั้น
1) การตั้งคาการหมุนสายระหวางจุด
เสนทางการหนุนสายมีการเชื่อมตอโดยจุดที่กําหนดไวหลากหลายมีการตั้งคาดังนี้L:
ขั้นตอนที่ 1: ในรูปภาพ 3.10, คียทิศทางจะหมุน PTZ ไปยังตําแหนงที่กําหนดใหคลิกปุมการตั้งคา (Settings) เพื่อเขาไป
ดังรูปภาพ 3.13,
ขั้นตอนที่ 2: คลิกปุม Cruise, เขียนคาที่เหมาะสมเขาไปในเสนทางที่จะใหหมุนและในชองจุดที่ตั้งไวลวงหนาแลวคลิกปุม
เพิ่มจุดที่ตั้งไวลวงหนา, การติดตั้งเสร็จสมบูรณ (ยังสามารถเพิ่มและลบเสนหมุนสายที่ไดตั้งคาไวได)
ขั้นตอนที่ 3: ทําซ้ําขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 จนไดเสนทางการหมุนสายที่กําหนดตั้งไวออกมา
การลบที่ตั้งไวลวงหนาออก: กรุณาใสคาที่ตั้งไวในชองวางแลวใหคลิกที่ปุม Remove Preset (คาที่ตั้งไวลวงหนา) แลวลบเอาจุด
ที่ตั้งไวออก
การลบเสนทางหมุนสายออก: ใสหมายเลขของเสนทางการหมุนแลวใหคลิกที่ปุมลบ Cruise Lines ออก จากนั้นเอาการตั้งคา
เสนการหมุนออก
ชองวางที่ใหใสจุดตั้งคา
กําหนดกอน

ปุมหมุนสาย

ชองวางที่ใหใสเสนทางการ
หมุนสาย

รูปที่ 3.13 การตั้งคาชวงหมุนระหวางจุด
2) การเรียกของการหมุนสายระหวางจุด
ในรูปภาพ 3.10 คลิกปุม Page Shift เขาสูเมนูการควบคุม PTZ ตามที่แสดงในรูปภาพ 3.12}, กรุณาใสตัวเลขของการ
หมุนสายในคาชองวางจากนั้น คลิกที่ปุมการหมุนสายระหวางจุด (Cruise between Points), PTZ จะเริ่มตนการทํางานในเสนทาง
การหมุน คลิกที่ปุมหยุดเพื่อที่จะหยุดหมุน
3. สแกน
PTZ ยังสามารถทํางานในการสแกนที่กําหนดตั้งไวซ้ําแลวซ้ําอีกได
1) การตั้งคาการสแกน
ขั้นตอนที่ 1: ในรูปภาพ 3.10 คลิกปุม Setup เพื่อเขาสูหนารูปภาพ 3.14
ขั้นตอนที่ 2: คลิกปุม Scan, ใสคาที่เหมาะสมในชองวางคาการสแกน;
ขั้นตอนที่ 3: คลิกปุม Start เพื่อเขาสูหนาดังรูป 3.10 ที่นี่คุณสามารถตั้งคารายการตอไปนี้: ซูม, โฟกัส, Aperture, ทิศทาง
และอื่น ๆ จากนั้นคลิกที่ปุม Setup เพื่อกลับไปหนาดังรูปภาพ 3.14
ขั้นตอนที่ 4: คลิกปุม End เมื่อดําเนินการติดตั้งสมบูรณแลวคลิกที่ปุมขวาของเมาสเพื่อออก
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ชองวางคาสแกน
ปุมสแกน

รูปที่ 3.14 ตั้งคาการสแกน
2) เรียกการสแกน
ในรูปภาพ 3.10 คลิกปุม Page Shift แลวเขาสูเมนูการควบคุม PTZ ตามที่แสดงในรูปภาพ 3.12 ใสหมายเลขการสแกน
ในชองวางจากนั้นคลิกที่ปุม Scan, PTZ เริ่มตนทํางานในสายการสแกน คลิกที่ปุมหยุดเพื่อที่จะหยุด
4. สแกนขอบเขต
1) ตั้งคาการสแกนขอบเขต
ขั้นตอนที่ 1: ในรูปภาพ 3.10 คลิกปุมทิศทางเพื่อหมุน PTZ ไปยังทิศทางที่ตั้งไวจากนั้นคลิกปุม Setup เขาไปดังรูปภาพ
3.15 ใหเลือกขอบเขตที่ดานซาย, กลับไปที่รูปภาพ 3.10
ขั้นตอนที่ 2: กรุณาคลิกที่ลูกศรทิศทางที่จะปรับทิศทาง PTZ คลิกที่ปุมติดตั้ง เขาไปหนาดังรูปภาพ 3.15 แลวเลือก
ขอบเขตดานขวา, กลับไปที่รูปภาพ 3.10
ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งเสร็จสมบูรณ นั้นคือจุดตําแหนงของเขตแดนดานซายและขวา

เสนขอบปุมสแกน

รูปที่ 3.15 ตั้งคาการสแกนขอบเขต
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2) เรียกกการสแกนขอบเขขต
ป 3.10 คลิลิกปุม Page Shift แลวเขาสูเมนู
ม การควบคุม PTZ ตามที่แสดงในรู
ส
ปภาพ 33.12 ใสหมายเลขของการ
ในรูปภาพ
สแกนในคาชองว
อ างจากนั้นคลิ
ค กที่ปุม Scann, PTZ เริ่มตนทํางานในเสนกาารสแกน, คลิกที่ปุมหยุดเพื่อที่จะหยุด
5. หมุนแนวนอน
คลิกที่ปุมแนวนอนหมุน(Horrizontally Rotaating), PTZ เริ่มหมุนในแนวนออน (เทียบกับตําแหนงเดิมของงกลอง) คลิกทีป่ ุม Stop เพื่อ
หยุด
6. หมุน
คลิกที่ปุมหมุนในแนวนอน(HHorizontally Rootating), PTZ หันไปรอบ ๆ
7. รีเซ็ต
PTZ เริ่มตนใหหม, ขอมูลทั้งหมมดลางที่ 0
8. Page Shift
ในรูปภาพ 3.112 คลิกปุม Pagge Shift เพื่อเขขาหนาดังรูปภาาพ 3.16, ตั้งคาฟงกชั่นเสริม จํานวนอุปกรณเสริมที่สอดคลองกับสวิทช
ชวยในการถอด (Decoder)

รูปที่ 3.16 ควบคุมฟงกชั่นเสริม
【การดําเนินงานเสริมที่ชาญฉลาด】เลือกอุปกรณเสริมใหเลือกปุมเปปดหรือปด,สลับการควบคุม
【หมายเลขเสริม】การดําเนินงานของสสวิทชเสริมที่สอดคลองกันตามมการเขากันไดของ PTZ
【Page Shift】ในรูปภาพพ 3.16 คลิกปุม Page Shift จะเขาสูรูปภาพ 3.17 เมนูหลัก PTZ, เมนูที่ตัวเองสามารถคววบคุมไดโดย
ปุมควบคุมเมนนู
3.5.5 การตั้งคาสี
( องปจจุบันสําหรั
า บการแสดงผลหนาจอเดียวและใชเคอรเซอร
ซ วางสําหรับการแสดงผลหลายหนาตาง)
ตั้งคาภาพที่เลือก (ช
คุณสามารถใชชเมนูทางลัดเดสกทอปและเขาไปใสพารามิเตอร, ภาพพารามิเตอรรวมถึง: โทนสี, ความสสวาง, คมชัดคววาม, คาอิ่มตัว
คุณสามารถตัั้งคาพารามิเตออรที่แตกตางกันในที
น ่สวนเวลาทที่แตกตางกันไดด
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รูปที่ 3.18 ตั้งคาสี
3.5.6 ปรับเอาทพุ
พุท
ปรับพื
บ ้นที่พารามิเตอร
ต ทีวีเอาทพุท คุณสามารถใชชเมนูทางลัดเดสกท็อปหรือเขาไป
า [Main meenu=เมนูหลัก]>>
[managemennt tools=การจััดการเครื่องมือ]>
อ [Output addjust=ปรับเอาทพุท]

รูปที่ 3.19 ปรับเอาทพุต
3.5.7 ออกจากระะบบ
ออกกจากระบบ, ปดระบบหรือรีบูตเครื่อง คุณสามมารถใชเมนูทางลัดเดสกท็อปหรือเขา [เมนูหลัก]

รูปที่ 20 ออกจากระบบ / รีบูตระบบ
【ออกจากระบบ】ออกจาากเมนู ใสรหัสผานเมื่อเขาครั้งัตอไป
【รีบูตระบบบ】ออกจากระะบบ รีบูตระบบบ ..
3.5.8 สวิทชหนาตาง
แสดดงตัวอยางแบบบในหนาตางเดียว / 4 หนาตาง / 8 หนาตาง / 9 หนาตาง / 16 หนาตางตามมที่คุณเลือก
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4 เมนูหลัก
4.1 การนําเมนูหลัก
เมนูหลัก
เมนูยอย

หนาที่

คาคอนฟก

ตั้งคาการบันทึก, ประเภทการบันทึก, การบันทึกสวนเวลา

เลนยอนกลับ

ตั้งการบันทึกเอาไว, ดูบันทึกการเลน, การจัดเก็บไฟลวิดีโอ

สํารองขอมูล

ตรวจหาหรือลบขอมูลจากอุปกรณสํารองขอมูล, เอาไฟลที่เลือกกลับมา

บันทึก

การตรวจจับการ
เคลื่อนไหว
เตือน

วีดีโอไมมีภาพ
วีดีโอเสีย

ตั้งการตรวจสอบการเคลื่อนไหวในชองสัญญาณ, ความไว, พื้นที,่ การเชื่อมโยงพารามิเตอร: ปกปองสวน
เวลา, อะลารมเอาตพุท, screen hint, การบันทึก, PTZ, ตรวจตระเวน
ตั้งกลองปกปดทางชองสัญญาณเตือน, ความไว, พื้นที,่ การเชื่อมโยงพารามิเตอร: ปกปองสวนเวลา, อะ
ลารมเอาตพุท, screen hint, การบันทึก, PTZ, ตรวจตระเวน
ตั้งวิดีโอเสียทางชองสัญญาณเตือน, คาเชื่อมโยงพารามิเตอร: ปกปองสวนเวลา, อะลารมเอาตพุท,
screen hint, การบันทึก, PTZ, ตรวจตระเวน

ความผิดปกติ

ตั้งคาการเตือนใหทํางานเมื่อดิสกไมมี, ดิสกขอมูลผิดพลาดและดิสกไมมีพื้นที่วางพอ

การกําหนดคา

ตั้งเวลาระบบ, รูปแบบขอมูล, ภาษา, ฮารดดิสกดําเนินงานเต็มเวลา, หมายเลขเครื่อง, รูปแบบวิดีโอ,

ทั่วไป

โหมดการแสดงผล, เวลารอน, เวลาพัก

การกําหนดคาการ ตั้งคารหัสหลัก (ตัวชวย) พารามิเตอร: โหมดรหัส, การแกปญหาความสามารถ, อัตราเฟรม, การควบคุม
เขารหัส
การกําหนดคา
ระบบ

โคดสตรีท, ประเภทของคุณภาพของภาพ, คาสตรีมโคด, เฟรมระหวางคา, เปด video / audio ใชงาน

การกําหนดคา
เครือขาย
บริการ Net

ตั้งคาเครือขายพื้นฐาน, พารามิเตอร DHCP และ DNS, ดาวนโหลดเครือขายความเร็วสูง

PPPOE、NTP、Email、IP purview、DDNS parameter

แสดงผลแบบ GUI ตั้งชื่อชอง, แสดงตัวอยางของสถานะไอคอน hint, พื้นที่โปรงใส, ครอบคลุมพื้นที,่ ชองโฟลเดอรเวลา
การตั้งคา PTZ
Tour

ตั้งคาชอง , PTZ โปรโตคอล, ที่อยู, อัตราบอด, stop bit,ตรวจสอบ
ตั้งโหมดตรวจตระเวนและชวงเวลา
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การจัดการ
ฮารดดิสก
การจัดการผูใช
การจัดการ

ผูใชออนไลน

เครื่องมือ

ปรับทีวี

ตั้งคาฮารดดิสกที่ต้ังไวเชน อาน-เขียนดิสก, อานดิสกอยางเดียวหรือดิสกที่ซ้ําซอน,ลางขอมูล, ประวัติ
ขอมูลและอื่นๆ

ปรับเปลี่ยนผูใช, ทีมหรือรหัสผาน, เพิ่มผูใชหรือทีม, ลบผูใชหรือทีม
ตัดการเชื่อมตอกับผูใชเขาสูระบบแลว ล็อคบัญชีรายชื่อหลังจากหยุดจนกวาจะบูตขึ้นอีกครั้ง
Adjust TV upside, downside, nearside, starboard distance

การบํารุงรักษาโดย
อัตโนมัติ
ฟนฟู

ตั้งระบบรีบูตโดยอัตโนมัติและลบไฟลโดยอัตโนมัติ
ประวัติการตั้งคาสถานะ: การตั้งคาทั่วไป, การตั้งคารหัส, การตั้งคาการบันทึก, การตั้งคาการเตือน, การ
ติดตั้งเครือขาย, บริการเครือขาย, การเลนตัวอยางยอนกลับ, การตั้งคาพอรตอนุกรม, การจัดการผูใช

ขอมูลของ
ฮารดดิสก
ขอมูลระบบ

โคดสตรีมคงที่
ขอมูล Log
ขอมูลรุน

ปด

แสดงความสามารถในฮารดดิสกและเวลาในการบันทึก

แสดงขอมูลโคดสตรีม
ลางขอมูลบันทึก log ทั้งหมดตามบันทึกวิดีโอและเวลา
แสดงขอมูลรุน
ออกจากระบบหรือรีบูต

4.2 บันทึก
4.2.1 ตั้งคาบันทึก
ตั้งคาการบันทึกในชองการเฝาระวัง ระบบการตั้งคาการบันทึกภาพตลอด 24 ชั่วโมง ติดตอกันในการเริ่มตนครั้งแรก คุณสามารถ
เขาตั้งคาได [main menu=เมนูหลัก]> [recording function=ฟงกชั่นการบันทึก]> [recording setup=การตั้งคาการบันทึก] เพื่อ
ตั้ง
หมายเหตุ: มีอยางนอยหนึ่งฮารดดิสกอาน-เขียน (ดูที่บทที่ 4.5.1).
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รูปที่ 4.1 ตั้งคาบันทึก
【ชอง】เลืลือกหมายเลขชองที่สอดคลองกันในการกําหนนดชอง เลือกตััวเลือกทั้งหมดเพื่อกําหนดชอง
【ซ้ําซอน】เลือกตัวเลือกที่ฟงกชั่นความมซ้ําซอนในการดําเนินการฟงกกชั่นการสํารองขขอมูลแฟมสองงครั้ง สํารองขอมูลคูจะเขียน
ไฟลวิดีโอในสองฮารดดิสก เมืมื่อคุณทําสํารอองขอมูลตรวจสสอบใหแนใจวามีมสองฮารดดิสกกที่ติดตั้ง หนึ่งคือดิสกอานเขียนและอื
ย
่น ๆ
เปนดิสกที่ซ้ําซอน (ดู 4.5.1)
【Length】กําหนดระยะเวลาของแตละไฟลวิดีโอ 60m
minutes เปนคาเริ่มตน
【prerecordd】บันทึก 1-330 วินาทีกอนกการกระทํา (ระยยะเวลาจะตัดสินโดยโคดสตรีม)
【โหมดบันทึก】ภาพวิดีโอชุด: ตาราง, กําหนดการใชหรือหยุด
ตารรางเวลา: บันทึกตามประเภทขของวิดีโอชุด (ปปกติ, ตรวจสอบบ, และการเตือน) และชางเวลลา
คูมือการใชงาน: คลิกปุมและตาามชองที่ไมมีการบันทึกทางในนสวนใด ๆ
หยุด: คลิกปุมหยุดและชองทางทีทีจ่ ะหยุดการบันทึกตามไมวาชองทางในสวนใใด ๆ
【ระยะเวลาา】ตั้งคาสวนเเวลาของการบันัทึกปกติการบับันทึกจะเริ่มขึน้ เฉพาะในชวงทีที่ตั้งคา
【ประเภทขอองระเบียน】ตตั้งคาประเภทขของการบันทึก: ปกติ, ตรวจสออบหรือการเตือนภัย
ปกติติ: ดําเนินการบับันทึกปกติในสวนของเวลาทีกํก่ าํ หนด ประเภททของไฟลวิดีโอเปน "R"
การรตรวจสอบ: เรีรียกสัญญาณ "การเคลื่อนไหววในการตรวจสออบ", "ปกปดกลลอง" หรือ "วิดีโออสูญเสีย" เมื่อสัสญญาณเตือน
ดังกล
ก าวขางตนจะถถูกตั้งคาเปนเปปดบันทึก "การตตรวจสอบการบับันทึก" สวนนั้นจะดําเนินไป ประเภทของไฟลลวิดีโอเปน "M"
เตือน:
อ เกิดสัญญาาณเตือนภัยจากกภายนอกในสวนของเวลาที
ว
กํก่ าํ หนด เมื่อสัญญาณเตื
ญ
อนดังกลาวขางตนจะะถูกตั้งคาเปน
เปดบันทึก "การตรวจสอบการบันทึ
น ก" สวนนั้นก็จะดํ
จ าเนินไป ปรระเภทของไฟลวดิ ีโอที่เปน "A""
หมายเหตุ: อางถึงบทที่ 4.3 การตั้งคาฟงกชนั่ การเตือนภัยที่สอดคลองกัน
4.2.2 การเลนยอนกลับ
โปรดดูบทที่ 3.5.2
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4.2.3 การสํารองขขอมูล
คุณสามารถสํารองงไฟลวิดีโอที่จะเก็บขอมูลไวในตัวเก็บภายนออกผานการติดตัง้
น
ารองขอมูลแฟม ถาการสํารองขอมูลถูกยกเลิกการสํารอง
หมาายเหตุ: การจััดเก็บขอมูลตองติดตั้งกอนการสํ
ขอมูลอยูแลวสามารถเลนเป
น นรายอยาง

รูปที่ 4.3 การสํารองขอมูล
【ตรวจ】ตตรวจหาการจัดเก็บขอมูลที่เชื่อมตอกับเครื่อง DVR เชนฮารรดดิสกหรือ USB
【ลบ】เลือกไฟลที่จะลบและคลิกการลบบเพื่อลบไฟล
【หยุด】หหยุดการสํารองขขอมูล
【สํารอง】คลิกที่ปุมสํารอองขอมูลและกลลองโตตอบจะผผุดขึ้น คุณสามารถเลือกแฟมสํารองตามประะเภทของชองทาางและเวลา

รูปที่ 4.3 ไฟลสํารอง
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ลบอออก: ลางขอมูลของไฟล
เพิม่ : แสดงขอมูลไฟลขอมูลความมพึงพอใจของแแอตทริบิวตของงแฟมชุด
เริ่ม / หยุดชั่วคราาว: คลิกที่ปุมเลลนเพื่อเริ่มการสสํารองขอมูลแลละคลิกที่ปุมหยุดชั่วคราวเพื่อหยุดการสํารองขอมูล
ยกเเลิก: ระหวางกาารสํารองขอมูลที่คุณสามารถออกจากเคาโคครงหนาเพื่อดําเนินการฟงกชั่นอื่น ๆ
4.3 ฟงกชั่นอะลารม
รวมฟงกชั่น Alarm
m: ตรวจจับการเเคลื่อนไหว, วิดีดโี อบอด, วิดีโอเเสีย, อะลารมอินพุทและเอาทพุเตือน
4.3.1 ตรวจจับกาารเคลื่อนไหว
ญ
่อนไหวพบคาที่มาถึงความไไหว, อะลารมจะะตรวจจับการเคลื่อนไหวอยูและฟงกชั่นการ
เมื่อระบบตรวจสัญญาณความเคลื
ก ด
เชื่อมโยงจะถูกเป

รูปที่ 4.4 ตรวจจับการเคคลื่อนไหว
【ชอง】เลืลือกชองทางการรจัดชุดเคลื่อนทีที่ชองตรวจ
【เปดใชงานน】■ หมายยถึงวาการเคลื่อนไหวในการตรวจสอบการทํางานอยูบน
【ความไว】เลือกหกตัวเลืลือกตามความไไว
ง
น PAL 8x8 บล็อกสีเขียวหมายถึงพื้นนที่ที่เคอรเซอรปจจุบัน บล็อก
【ขอบเขต】คลิกที่ติดตั้งและเขาสูพื้นทีตัต่ ้งคา พื้นที่แบงออกเป
สีเหลืองหมายยถึงพื้นที่ตรวจจัจับการปองกันแบบไดนามิ
แ
ก บล็
บ อกสีดําหมายยถึงพื้นที่ไมปกปด คุณสามารรถตั้งคาพื้นตามม: การลาก
เมาสและวาดพื้นที่

รูรปที่ 4.5 ขอบเขขต
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【ระยะเวลาา】 เรียกการเคลื่อนไหวตรวจจจับสัญญาณใในสวนของเวลาาที่กําหนด คุณสามารถตั
ณ
้งคาตามสัปดาหหรือตั้งคา
เหมือนกัน ในแตละวันจะแบงออกเปนสี่สวนเวลา
น ■หมายยถึงตั้งคาถูกตอง
อ

รูปที่ 4.6 ตั้งสวนเเวลา
【เวลาหยุดพัพก】เฉพาะสัสัญญาณเตือนออยางเดียวถูกเปปดอยูแมจะมีสัสญ
ั ญาณการตรรวจจับการเคลื่อนไหวหลายในนการตั้งเวลา
หยุดพัก
【อะลารมเออาทพุต】เริ่มที่อุปกรณภายนนอกของการปลลุกความเชื่อมโโยงสอดคลองกัันเมื่อการเตือนตรวจจับการเคคลื่อนไหวจะ
ถูกเปด
【หนวงเวลาา】หนวงเวลาาสักครูและหยุดเมื่อสวนเตือนถูกปด ชวงคือ 10 - 300 วินาทที
【ชองบันทึก】เลือกชองสัสัญญาณในการบันทึก (สนับสนุนหลายตัวเลืลือก) เกิดสัญญาณวิดีโอเมื่อการเตือนเปดอยยู
หมายเหตุ: ตั้งอยู
ง ใน [Recordding setup=การตั้งคาการบันทึก] และดําเนินินการบันทึกกาารเชื่อมโยง เริ่มที่การตรวจสออบไฟลวิดีโอใน
สวนเวลาที่สอดคล
อ องกัน
【Tour】■
■หมายความวาชองที่เลือกเปปนหนาตางเดียวที่แสดงตัวอยยางตรวจตระเววน ชวงเวลาทีไ่ ดกําหนดไวใน [Main
Menu]> [Sysstem]> [Tour]
【จับภาพนิง่ 】เลือกชองบบันทึก เมื่อมีการเตือนเกิดขึ้น, ระบบจะเรียกชชองที่เกี่ยวของสําหรับสัญญาาณภาพ
หมายเหตุ: สําหรั
า บการเปดใชชงาน Snapshoot, pls ไปกําหนนดระยะเวลาในนการตรวจสอบบและเตือนการรเปดใชงานไดทีท่ี MainMenu> ระเบียน-> config
c
บันทึก,
【 การเปดใชชงาน PTZ 】ตั้งคาการเปดใชงาน PTZ เมือ่ มีการเตือนเปปด
หมายเหตุ: กาารเปดใชงาน PTZ ตั้งอยูใน [sshortcut menuu=เมนูทางลัด]>> [PTZ controol=การควบคุม PTZ] ตั้งคากาารตรวจตระเวนน
ระหวางจุด ตรรวจตระเวนตามมเสนทางและอือื่น ๆ
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รูปที่ 4.8 การเปดใชงาน PTZ
【Delay】เมื่อสัญญาณเเตือนเต็ม การบับันทึกจะมีอายุการใชงานนิดหนอย (10 ~ 3000วินาที) จากนันั้นจะหยุด
【แสดงขอความ】กลองขขอมูลเตือนโตตอบจะโชวในหนาจอคอมพิวเตอรโฮสตทองถิถิ่น
【สง EMAILL】 ■ หมายถึถึงการสงอีเมลไปยังผูใชเมื่อมีการเตือนเปด
หมายเหตุ: ตั้งคาใน [ Net seervice] และสงอีเมล
4.3.2 ไมเห็นวิดีโอ (Video Blindd)
ภ ดีโอไดรบอิ
บั ทธิพลจากสภภาพแวดลอมเชชนความสวางทีที่ไมดีหรือคนหาาการติดตั้งควาามไวพารามิเตออร ฟงกชัน
เมื่อภาพวิ
ปกปดกลองถูกเปดอยูและฟงกชั่นการเชื่อมโยงจะถู
ม
กเปด

รูปที่ 4.9 วิดีโอบออด
วิธีการกําหนด: อางถึงบทที่ 4.3.1 ตรวจจับการเคลื่อนไหว
หมาายเหตุ: ปุม "ขั้ันสูง" เปนเชนเดียวกับ Right click (คลิกขวาา)
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4.3.3 วิดีโอเสีย
เมื่ออุปกรณไมสามารถรับสัญญาณภาพชองสัญญาณวิดีโอได เสียงเตือนวิดีโอเสียจะถูกเปดและฟงกชั่นการเชื่อมโยงจะ
ถูกเปด

รูปที่ 4.10 วิดีโอเสีย
วิธีการกําหนด: อางถึงบทที่ 4.3.1 ตรวจจับการเคลื่อนไหว
หมายเหตุ: ปุม "ขั้นสูง" เปนเชนเดียวกับ Right click (คลิกขวา)
4.3.4 ความผิดปกติ
การวิเคราะหและตรวจสอบซอฟแวรในปจจุบันและฮารดแวรของอุปกรณ: เมื่อบางเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้นกับอุปกรณ
อุปกรณจะทําการตอบสนองสัมพันธกันเชนขอความพรอมกับมีเสียง

รูปที่ 4.11 ความผิดปกติ
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【ชนิดเหตุการณ】เลือกสิ่งผิดปกติที่คุณตองการตรวจสอบ
【เปดใชงาน】ใหเลือกเพื่อใหแนใจวาฟงกชั่นที่ผิดปกติสามารถทํางานได
【แสดงขอความ】กลองโตตอบสี่เหลี่ยมจะเตือนโดยอัตโนมัติออกมาจากหนาจอหลัก
【Buzzer】อุปกรณจะมีเสียงยาวสองครั้ง "ตี๊ด ตี๊ด" ขณะที่สัญญาณเตือนเกิดขึ้น
4.4 การติดตั้งระบบ
ตั้งคาระบบพารามิเตอรเชนการตั้งคา, ทั่วไป, เขารหัส, Network, NetService, แสดงแบบ GUI, PTZ config, RS232
และTour
4.4.1 ทั่วไป

รูปที่ 4.13 การตั้งคาทั่วไป
【เวลาของระบบ】การตั้งคาขอมูลของระบบและเวลา
【รูปแบบวันที่】เลือกรูปแบบขอมูล: YMD, MDY, DMY
【Separator วันที่】 เลือกรายการลิสทแยกออกจากรูปแบบขอมูล
【รูปแบบเวลา】เลือกรูปแบบเวลา: ตลอด 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมง
【ภาษา】Arabic,Czech,English,Finnish,Greek,Indonesian,Italian,,Japanese,Portuguese,Russian,Thai,T-Chinese,SChinese,Turkish,Brazilian,Bulgarian,Farsi,French,German,Hebrew,Hungarian,Polish,Romanian,Spanish,Swedish,Vietn
amese
【ฮารดดิสกเต็ม 】เลือกหยุดบันทึก: หยุดบันทึกเมื่อฮารดดิสกเต็ม
เลือกเขียนทับ: ปกคลุมตั้งแตไฟลบันทึกและดําเนินการตอการบันทึกเมื่อฮารดดิสกเต็ม
【 DVR No.】เฉพาะเมื่อปุมที่อยูในการควบคุมระยะไกลและจํานวนเครื่องบันทึกภาพจะถูกจับคูอยางสอดคลองกัน การ
ดําเนินการรีโมทจะถูกตอง
【วิดีโอมาตรฐาน】 PAL หรือ NTSC
【ออกจากระบบอัตโนมัติ】ตั้งเวลาภายใน 0-60, 0 หมายถึงไมมีเวลาที่ตั้งไวภายใน
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【DST】เลือกตัวเลือกเวลาในฤดูรอนและจะปรากฏกลองโตตอบดังนี้

รูปที่ 4.14 DST (สัปดาห)

รูปที่ 4.15 DST (วันที่)
4.4.2 ตั้งคาการเขารหัส
ตั้งคาพารามิเตอรรหัสภาพ / เสียง: ไฟลวิดีโอ, ตรวจสอบระยะไกลและอื่นๆ ตั้งคาพารามิเตอรการเขารหัสทุกชองทางที่
เปนอิสระในสวนซายและตั้งคาพารามิเตอรการเขารหัสรวมกันในสวนขวา
หมายเหตุ: แนะนําเทคนิคการบีบอัดวิดีโอที่เขารหัสรวมกันซึ่งการรวมกันและบีบอัดวิดีโอแบบหลายชองสัญญาณเพื่อชองทาง
พิเศษ.การปรับนําไปใชสําหรับ การเลนยอนกลับหลายชองทางพรอมกัน, Dial-up จอมอนิเตอรตามเวลาจริงหลายชองทาง, เชนจอ
มือถือและอื่นๆ
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รูปที่ 4.16 ตั้งคาการเขารหัส
【ชอง】เลือกหมายเลขชอง
【การบีบอัด】มาตรฐานการบีบอัด H.264 รายละเอียดหลัก
【ความละเอียด】ประเภทความละเอียด: D1 / HD1/CIF / QCIF
【อัตราเฟรม】 P: 1 เฟรม / วินาที - 25 เฟรม / วินาที; N: 1 เฟรม / วินาที - 30 เฟรม / วินาที
【ประเภทอัตราบิต】คุณสามารถเลือกโคดสตรีมแบบจํากัด หรือโคดสตรีมเปลี่ยนแปลงได เมื่อคุณเลือกโคดสตรีมที่
เปลี่ยนแปลงไดจะมีตัวเลือกคุณภาพของภาพที่ 6 ตัว
【อัตราบิต】ตั้งคาโคดสตรีมการปรับเปลี่ยนคุณภาพของภาพรหัส คาโคดสตรีมใหญก็จะไดคุณภาพของภาพที่ดีกวา
D1 (1000 – 1500 kbps ), CIF (384 - 1500kbps ), QCIF (64 - 512kbps )
【 ภาพ /เสียง 】เมื่อไอคอนที่มีทั้งหมดแสดงผลในแบบยอนกลับ ไฟลวิดีโอเปน multiplex สตรีมวิดีโอและเสียง
การเปดใชงานรวมกัน
【การเปดใชงานรวมกัน】เมื่อไอคอนที่มีทั้งหมดในแบบที่แสดงยอนกลับ การเปดการรวมฟงกชั่นการเขารหัส
【โหมด】การเลนยอนกลับแบบหลายชองสัญญาณที่ใชในการเลนยอนกลับทุกชองพรอมกัน และการสง narrowband จะใชใน
หลายชองทางตาม real-time ตรวจสอบรีโมทพรอมกันที่สวน narrowband โดยเฉพาะอยางยิ่งในจอแสดงผลโทรศัพทมือถือ
4.4.3 ตั้งคาเครือขาย

รูปที่ 4.17 เครือขาย
【Net Card】คุณสามารถเลือกการดเครือขายสายเคเบิลหรือการดเครือขายไรสาย
【 DHCP Enable 】การรับที่อยู IP โดยอัตโนมัติ (ไมแนะนําใหใช)
หมายเหตุ: เซิรฟเวอร DHCP จะติดตั้งกอน
【ที่อยู IP 】ตั้งที่อยู IP เริ่มตน: 192.168.1.10
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【Subnet Mask 】ตั้งคารหัส subnet mask เริ่มตน: 255.255.255.0
【Gateway】ตั้งเกตเวย default เริ่มตน: 192.168.1.1
【ติดตั้ง DNS】 เซิรฟเวอรชื่อโดเมน(Domain Name Server) มันแปลชื่อโดเมนใหเปนไอพีแอดเดรส IP address ที่นําเสนอ
โดยผูใหบริการเครือขาย Address จะตองตั้งคาและรีบูตจากนั้นจึงทํางานได
【TCP พอรต】 เริ่มตน: 34567
【พอรต HTTP】 เริ่มตน: 80
【ดาวนโหลด HS】
【นโยบายการถายโอน】มีสามกลยุทธ: self-adaption, ความสําคัญของคุณภาพรูปภาพและความสําคัญคลองแคลว
โคดสตรีมจะปรับตามการตั้งคา Self-adaption จะ tradeoff ระหวางภาพที่มีความสําคัญคุณภาพและความสําคัญ
ความสําคัญที่คลองแคลวและ Self-adaption ที่ถูกตองเฉพาะเมื่อโคดสตรีมชวยเปดอยู มิฉะนั้นภาพที่มีคุณภาพมีความสําคัญจะ
ใชได
4.4.4 บริการ Net
เลือกตัวเลือกที่ใหบริการเครือขายและคลิกที่ปุมตั้งคาเพื่อกําหนดคาการทํางานเครือขายขั้นสูงหรือดับเบิลคลิกที่ปุม
บริการในการกําหนดคาพารามิเตอร

รูปที่ 4.18 บริการ Net
【ตั้งคา PPPoE】

รูปที่ 4.18 PPPoE
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ใสชื่อผูใชและรหัสผานที่ใหบริการ ISP (Internet Service Provider) หลังจากบันทึกแลวรีบูตระบบของคุณ จากนั้นเครื่อง
DVR จะสรางการเชื่อมตอเครือขายบนพื้นฐานของ PPPoE IP address จะเปลี่ยนเปนไอพีแอดเดรสแบบไดนามิก IP address
หลังจากการดําเนินการขางตนเสร็จแลวจึงจะใชได
การดําเนินงาน: หลังจาก PPPoE โทรออกสําเร็จ มองที่ IP address ใน [IP address] และไดรับที่อยูปจจุบัน จากนั้นใช
IP address เขาดูเครื่อง DVR ผานทางพอรตของผูใช
【ตั้งคา NTP】

รูปที่ 4.20 NTP
เซิรฟเวอร NTP ตองติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร IP Host: ใส IP address ที่ติดตั้งเซิรฟเวอร NTP
Port: Default: 123 คุณสามารถตั้งคาพอรตตามเซิรฟเวอร NTP
โซนเวลา: ลอนดอน GMT+0 เบอรลิน GMT +1 ไคโร GMT +2 มอสโก GMT+3 นิวเดลี GMT+ 5 กรุงเทพฯ GMT +7 ฮองกง
ปกกิ่ง GMT +8 โตเกียว GMT +9 ซิดนีย GMT+10 ฮาวาย GMT-10 อะแลสกา GMT-9 เวลาแปซิฟก GMT-8 เวลาภูเขาอเมริกัน
GMT-7 เวลาอเมริกันกลาง GMT-6 เวลาอเมริกันตะวันออก GMT-5 เวลาแอตแลนติก GMT-4 บราซิล GMT-3 เวลาแอตแลนติก
กลาง GMT-2
ปรับปรุงระยะเวลา: เหมือนกันกับชวงเวลาการตรวจสอบเซิรฟเวอร NTP
เริ่มตน: 10 นาที
【ติดตั้งอีเมล】
ถาอะลารมเปดอยูหรือเชื่อมโยงการรับภาพถาย จะถูกสงอีเมลเกี่ยวกับขอมูลการเตือนภัยและรูปถายไปยังที่อยูที่ตั้งไว

รูปที่ 4.21 อีเมล
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เซิรฟเวอร SMTP: ที่อยูเซิรฟเวอรอีเมล อาจเปนไอพีแอดเดรสหรือชื่อโดเมน ชื่อโดเมนสามารถแปลอยางเดียว มันจะกําหนดคา
DNS ที่ถูกตอง
Port: หมายเลขพอรตอีเมลเซิรฟเวอร
SSL: ตัดสินใจวาจะใชโพรโทคอ Secure Socket Layer เพื่อเขาสูระบบ
ชื่อผูใช: ใชชื่อเซิรฟเวอรอีเมลของผูใช
รหัสผาน: ใสรหัสผานที่เกี่ยวของกับผูใช
ผูสง: ตั้งคาที่อยูผูสงอีเมล
ผูรับ: สงอีเมลไปยังจุดผูรับ เมื่อมีการเตือนเปดอยู คุณสามารถตั้งคารับสามเครื่องมากที่สุด
หัวขอ: คุณสามารถตั้งคาตามที่คุณตองการ
【การติดตั้งตัวกรอง IP 】
เมื่อเลือกรายการสีขาว เพียงรายชื่อ IP address สามารถเชื่อมตอกับเครื่อง DVR ได 64 IP address ที่จะสนับสนุนในรายการ
เมื่อเลือกรายการสีดํา, รายการ IP address ไมสามารถเชื่อมตอกับเครื่อง DVR ได 64 IP address ที่จะสนับสนุนในรายการ
คุณสามารถลบการติดตั้ง IP address โดย √ ในตัวเลือก
หมายเหตุ: เมื่อ IP address เหมือนกันที่อยูในรายการสีขาวและสีดําในเวลาเดียวกัน, รายการสีดําจะมีลําดับความสําคัญสูงกวา

4.22 กรอง IP
【DDNS】มันเปนคํายอของเซิรฟเวอรชื่อโดเมนแบบไดนามิก
ชื่อโดเมนทองถิ่น: ระบุชื่อโดเมนที่จดทะเบียนตาม DDNS
User name: ใหบัญชีลงทะเบียนโดย DDNS
รหัสผาน: รหัสผานใหลงทะเบียนโดย DDNS
เมื่อ DDNS มีการกําหนดคาเสร็จเรียบรอยแลวและเริ่มตน คุณสามารถเชื่อมตอชื่อโดเมนใน IE address คอลัมนที่พบ
หมายเหตุ: การตั้งคา DNS ตองถูกกําหนดคาอยางถูกตองในการติดตัง้ เครือขาย
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รูปที่ 4.23 การตั้งคา DDNS
【การตั้งคา FTP 】 FTP จะใชไดเฉพาะเมื่อมีการเตือนเกิดขึ้นหรืออะลารมเปดใชงานการบันทึกและการจับภาพ
มันจะอัพโหลดแทนที่การบันทึกและการจับภาพรูปภาพไปยังเซิรฟเวอร FTP

รูปที่ 4.24 การตั้งคา FTP
【Enable】คลิกเปดใชงานจากนั้นการตั้งคาทั้งหมดจะสามารถใชได
【 IP เซิรฟเวอร】 IP address สําหรับเซิรฟเวอร FTP
【พอรต】พอรตโดเมนของ FTP, คาเริ่มตน 21
【ชื่อผูใช】ชื่อผูใชของ FTP
【รหัสผาน】รหัสผานของผูใช
【ความยาวไฟลสูงสุด】ยาวสูงสุดสําหรับอัปโหลดไฟลที่รับไดคาเริ่มตน 128 M
【ชื่อไดเร็กทอรี】ไดเร็กทอรีของการอัปโหลดไฟล
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【ติดตั้งจอมือถือ】
หากตองการเขาชมอุปกรณโดยมือถือ, กรุณาทําเราเตอรใหเหมือนกันกับของพอรตนี้และใช CMS ที่จอและดําเนินการไดโดย
โพรโทคอล

รูปที่ 4.26 ติดตั้งจอมือถือ
【Enable】ใหเลือกเพื่อใหแนใจวาฟงกชั่นที่ผิดปกติสามารถทํางานได
【พอรต】พอรตของหนาจอมือถือที่คุณตองการจะทําเราเตอรใหเหมือนกันหากตองการชมไดทางโทรศัพทมือถือ
【UPNP】 โปรโตคอล UPNP สามารถสงตอพอรตที่เราเตอรอัตโนมัติ ใหแนใจ UPNP ทํางานอยูในเราเตอรกอนที่จะใช

รูปที่ 4.27 UPNP
【Enable】การเลือกเปดใชงานเพื่อใหแนใจวาการตั้งคาทั้งหมด UPNP ใชได
【HTTP】จะจะแจกจายพอรต HTTP สําหรับอุปกรณโดยอัตโนมัติ เมื่อดูที่ IE ก็ตองพอรต (เชน 60.12.9.26:66) นี้ พอรตนี้
จําเปนตองมี
【TCP】 เราเตอรจะกระจายพอรต TCP สําหรับอุปกรณโดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจสอบผานทาง CMS พอรตนี้จําเปนตองมี
【Mobile Port】เราเตอรจะแจกจายพอรต Mobile สําหรับอุปกรณอัตโนมัติ เมื่อตรวจสอบมือถือ พอรตนี้จําเปน
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4.4.5 การแสดงผลแบบ GUI

การกําหนดคาพารามิเตอรที่สงออกของวิดีโอรวมทั้งโหมดการแสดงผลดานหนาและโหมดการแสดงผลรหัส
เอาทพุทสวนหนา: ในโหมดการแสดงตัวอยางในทองถิ่นรวมถึง, ชื่อชอง, เวลาที่จัดแสดง, ชื่อชอง, สถานะการบันทึก
สถานะการบันทึก, สถานะของสัญญาณเตือนภัย, ขอมูลบิตเรต, ความโปรงใสและครอบคลุมพื้นที่
เอาทพุทรหัส: ในการเฝาระวังเครือขายและโหมดไฟลวิดีโอรวมถึงชื่อชอง, เวลาที่จัดแสดง, ชื่อชอง, สถานะการบันทึก,
สถานะของสัญญาณเตือนภัย, ขอมูลบิตเรต, ความโปรงใสและครอบคลุมพื้นที่

รูปที่ 4.28 การแสดงผลแบบ GUI
【หัวขอชอง】คลิกที่ปุมปรับเปลี่ยนชองชื่อและเขาสูเมนูชื่อชอง ปรับเปลี่ยนชื่อชอง ตัวอักษรจีน 16 และ จะสนับสนุน 25
ตัวอักษร
【การแสดงเวลา】หมายความวาสวนที่เลือก แสดงขอมูลของระบบและเวลาในหนาตางเฝาระวัง
【ชองหัวขอ】หมายความวาสวนที่เลือก แสดงหมายเลขชองระบบการเฝาระวังในหนาตาง
【สถานะบันทึก】หมายความวาสวนที่เลือก แสดงสถานะการบันทึกระบบการเฝาระวังในหนาตาง
【สถานะเตือน】หมายความวาสวนที่เลือก แสดงสถานะเตือนภัยของระบบในหนาตางเฝาระวัง
【ขอมูลบิตเรต】หมายความวาสวนที่เลือก หนาตางทั้งเกาจอจะแสดงขอมูลสตรีมรหัสในสถานะภาพตัวอยางทั้งเกาหนาตาง
【โปรงใส】เลือกภาพพื้นหลังโปรงใส ชวงคือ 128 - 255
【ความละเอียด】ตั้งคาความละเอียดจอแสดงผล
【ชอง】เลือกตั้งคาหมายเลขชองเอาทพุท
【ปกคลุมพื้นที่】หมายความวาสวนที่เลือก คลิกที่ปุมพื้นที่ครอบคลุมและเขาสูหนาตางชองที่สอดคลองกัน คุณสามารถ
ครอบคลุมการใชเมาสโดยตรง (พื้นที่สีดําสําหรับการสงออก)
【การแสดงผลเวลา】และ【หัวขอชอง】

34

4.4.6 การติดตัง้ คา PTZ

รูปที่ 4.29 การติดตั้งคา PTZ
【ชอง】เลือกชองอินพุทกลองโดม
【โพรโทคอล】เลือกโพรโทคอลกลองโดมใหสอดคลองกัน (PELCOD เปนตัวอยาง)
【ที่อยู】ตั้งคาที่อยูกลองโดมใหสอดคลองกัน เริ่มตน: 1 (หมายเหตุ: ที่อยูจะตองสอดคลองกับที่อยูกลองโดม)
【Baudrate 】เลือกความยาวอัตรา baud กลองโดมใหสอดคลองกัน คุณสามารถควบคุม PTZ และ หมวด คาเริ่มตน: 115200
【Data bits】รวมตัวเลือก 5-8 คาเริ่มตน: 8
【Stop bits】รวมตัวเลือก 2 คาเริ่มตน: 1
【Parity】รวมเช็คคี่, เช็คคู, เช็คสัญญาณ, เช็คชองวาง คาเริ่มตน: วางเปลา
4.4.7 การติดตั้งคา Tour
ตั้งคาจอแสดงผลแบบตรวจตระเวน J หมายความวาโหมด tour เปดใชอยู คุณสามารถเลือกแสดงผลตรวจตระเวนแบบ
หนาตางเดียว, สี่หนาตาง, เกาหนาตาง, สิบหกหนาตาง หรือหนาตางเดียว

รูปที่ 4.30 การติดตั้งคา Tour
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【ชวง】ตั้งคาสวิทชชวงตรวจตระเวน ตั้งคาชวงคือ 5-120 วินาที
หมายเหตุ:

/

หมายถึง วิธีการปด /เปด การตรวจตระเวน

4.5 ขั้นสูง
4.5.1 จัดการฮารดดิสก

การกําหนดคาและจัดการฮารดดิสก เมนูแสดงขอมูลฮารดดิสกปจจุบัน: หมายเลขฮารดดิสก, พอรตอินพุต, ชนิด, สถานะ
และความสามารถโดยรวม การดําเนินงานรวมถึงการติดตั้งดิสกแบบเขียน-อานได, ดิสกแบบอานอยางเดียว, ดิสกที่ซ้ําซอน,
รูปแบบฮารดดิสก, ประวัติคาเริ่มตน เลือกฮารดดิสกและคลิกที่ปุมฟงกชั่นที่เหมาะสมในการดําเนินการ
หมายเหตุ:
การอาน / เขียนดิสก: อุปกรณสามารถเขียนหรืออานขอมูลได
ดิสกแบบอานอยางเดียว: อุปกรณสามารถอานขอมูลได แตไมสามารถเขียนขอมูล
ดิสกที่ซ้ําซอน: สํารองไฟลวิดีโอสองเทาในดิสกที่เขียน-อานได

รูปที่ 4.31 จัดการฮารดดิสก
4.5.2 บัญชี
จัดการขอบเขตของผูใช
หมายเหตุ:
1 ความยาวตัวอักษรคือ 8 ไบตท่ีมากที่สุดสําหรับผูใชดังตอไปนี้และชื่อทีมผูใชงาน ที่ชองวางเปลาขางหนาหรือ
ขางหลังตัวอักษรใชไมได คาวางตรงกลางในอักขระใชได อักขระที่ถูกตองรวมถึง: ตัวอักษระ, ตัวเลข, ขีดเสนใต, เครื่องหมายลบ
และจุด ใชได
2 จะไมมีการจํากัดผูใชงานและกลุมผูใช คุณสามารถเพิ่มหรือลบบัญชีกลุมผูใชตามกําหนดของผูใช การติดตั้ง
คาจากโรงงานรวมถึง: ผูใช \ ผูดูแลระบบ คุณสามารถตั้งทีมตามที่คุณตองการ ผูใชสามารถกําหนดขอบเขตในกลุม
3 การจัดการผูใชรวมถึง: กลุม/ ผูใชงาน ชื่อกลุมและชื่อผูใชงานไมสามารถเหมือนกันได ผูใชแตละคนเปนของ
กลุมหนึ่งเทานั้น
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รูปที่ 4.32 บัญชี
【ผูใชปรับเปลี่ยน】ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของผูใชมีอยู
【ปรับเปลี่ยนกลุม】การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของทีมคงอยู
【ปรับเปลี่ยนรหัสผาน】ในการปรับเปลี่ยนรหัสผานของผูใช คุณสามารถตั้งคารหัสผาน 1-6 บิต ที่วางเปลาขางหนาหรือขาง
หลังของตัวอักขระใชไมได ชางวางตรงกลางในอักขระใชได
หมายเหตุ: ผูใชที่มีขอบเขตการควบคุมผูใชสามารถปรับเปลี่ยนของเขา / เธอเปนของตนเองหรือรหัสผานของผูใชอื่น ๆ

รูปที่ 4.33 ปรับเปลี่ยนรหัสผาน
【เพิ่มผูใช】เพิ่มผูใชในทีมและการตั้งคาของผูใชขอบเขต เขาไปยังหนาจอเมนูและใสชื่อผูใชและรหัสผาน เลือกทีมงานและ
เลือกครอบคลุมการใชของผูใช ครอบคลุมโดยใชวิธีการที่บัญชีสามารถใชงานโดยผูใชหลายคนในเวลาเดียวกัน
เมื่อเลือกทีมขอบเขตของผูใชเปน subclass ของทีม
เราขอแนะนําวาขอบเขตของผูใชทั่วไปจะต่ํากวาผูใชขั้นสูง
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รูปที่ 4.34 เพิ่มผูใช
【เพิ่มกลุม】เพิ่มทีมงานผูใชและกําหนดขอบเขต มี 36 ขอบเขต ที่แตกตางกัน ปดอุปกรณ, เวลาจริงเฝาระวัง, เลนยอนกลับ,
การตั้งคาการบันทึก, สํารองไฟลวิดีโอและอื่นๆ

รูปที่ 4.35 เพิ่มกลุม
【ลบผูใช】ลบผูใชปจจุบัน เลือกผูใชและคลิกที่ปุมลบผูใช
【ลบกลุม】ลบกลุมปจจุบัน เลือกกลุมและคลิกปุมลบกลุม
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รูปที่ 4.36 ลบกลุม
4.5.3 ผูใชออนไลน
มองดูขอมูลของผูใชเครือขายในเครื่อง DVR ทองถิ่น คุณสามารถเลือกเครือขายผูใชและตัดการเชื่อมตอ จากนั้นผูใชจะ
ถูกล็อคจนกวาจะตอไป boot-strap

รูปที่ 4.37 ผูใชออนไลน
4.5.4 ปรับ TV
โปรดดูบทที่ 3.5.7
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4.5.5 บํารุงรักษาอัตโนมัติ
ผูใชสามารถตั้งคาเวลารีบูตอัตโนมัติและเวลาลบไฟลโดยอัตโนมัติ อยางจํากัด

รูปที่ 4.38
4.5.6 ฟนฟู
ระบบเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตน คุณสามารถเลือกรายการตามเมนู

รูปที่ 4.39
4.5.7 อัพเกรด

รูปที่ 4.40 อัพเกรด
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【อัพเกรด】เลือกอินเตอรรเฟซ USB
【อัพเกรดไฟฟล】เลือกไฟลลที่ตองการอัพเกรด
4.5.8 ขอมูลอุปกรรณ
จัดหาอุปกรณขอมูลการติดตอเชนเสียงภายใน, สัญญาณเตือนเขา / ออกที่จะเปนสิ่งอํานวยยความสะดวกสํสําหรับผูใช

รูปที่ 4.41 ขอมูลอุปกรณ
4.6 ขอมูล
4.6.1 ขอมูลฮารดดิสก
แสดดงสถานะของฮารดดิสก: ชนิดของฮารดดิสก, ความสามารถถโดยรวม, ความสามารถที่เหลืลือ, เวลาในการบันทึกและ
อื่น ๆ

รูปที่ 4.42 ขอมูลฮารรดดิสก
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Clue: ○หมายถึงวาฮารดดิสกเปนปกติ X หมายถึงการที่ฮารดดิสกเสีย -. หมายความวาไมมีฮารดดิสก ถาผูใชตอง
เปลี่ยนฮารดดิสกเสียหาย คุณจะตองปดเครื่องบันทึกภาพและนําฮารดดิสกเสียหายออก จากนั้นก็ติดตั้งตัวใหมเขาไป
* ที่อยูเบื้องหลังหมายเลขซีเรียลหมายถึงวาในปจจุบันดิสกทํางานเชน 1* หมายถึง ถาดิสกที่เกี่ยวของไดรับความ
เสียหายขอมูลจะแสดง "?"
4.6.2 BPS
แสดงโคดสตรีม (KB / s) และความสามารถฮารดดิสก (MB / H) ในเวลาจริง จะแสดงเปนคลื่นแผนที่ราง

รูปที่ 4.43 BPS
4.6.3 Log
มองที่ Log ระบบตามที่ตั้งคาโหมด
รวมขอมูล Log การดําเนินการระบบ, การดําเนินการตั้งคา, การจัดการขอมูล, เรื่องการเตือนภัย, การดําเนินการบันทึก,
การจัดการผูใช, จัดการไฟลและอื่นๆ ตั้งสวนเวลาที่จะมองดูและคลิกที่ปุมมองดู ขอมูล Log จะแสดงเปนรายการ (หนึ่งหนาเปน
128 รายการ) กดปุม Page up หรือ Page down เพื่อมองดูและกดปุม Delete เพื่อลางขอมูลทั้งหมดที่บันทึก

รูปที่ 4.44 LOG
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4.6.4 รุน
แสดงขอมูลพื้นฐานเชนขอมูลฮารดแวร รุนซอฟแวรขอมูลรุนและอื่น ๆ

รูปที่ 4.45 รุน
4.7 ปดเครื่อง
โปรดดูบทที่ 3.5.8
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5 คําถามที่พบบอยและการบํารุงรักษา
5.1 คําถามที่พบบอย
หากปญหาที่เกิดขึ้นไมไดระบุไวกรุณาติดตอบริการในประเทศหรือโทรบริการ HQ เรายินดีที่จะใหบริการ
1. DVR ไมสามารถบูตขึ้นไดตามปกติ อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 แหลงจายไฟที่ไมถูกตอง
2 สวิทชสายไฟไมไดอยูในการเชื่อมตอที่ดี
3 สวิทชแหลงจายไฟไดรับความเสียหาย
4 การปรับปรุงโปรแกรมที่ไมถูกตอง
5 ฮารดดิสกเสียหายหรือสายฮารดดิสกหักหรือเสียหาย
6 แผงดานหนาไดรับความเสียหาย
7 เมนบอรดของเครื่อง DVR ไดรับความเสียหาย
2. เครื่อง DVR รีบูตอัตโนมัติหรือหยุดการทํางานหลังจาก boot ขึ้นไมกี่นาที อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 แรงดันไฟไมมีเสถียรภาพหรือต่ําเกินไป
2 ฮารดดิสกเสียหายหรือสายฮารดดิสกหักหรือเสียหาย
3 ไฟของแหลงจายไฟสวิทชอยูในระดับต่ํา
4 สัญญาณวิดีโอดานหนาไมมีเสถียรภาพ
5 ความรอนแผมากเกินหรือฝุนมากเกินไปหรือกรณีที่สิ่งแวดลอมสําหรับ DVRทํางานไมได
6 ฮารดแวรของเครื่อง DVR ไดรับความเสียหาย
3. ระบบไมสามารถตรวจสอบเจอฮารดดิสก อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 สายพาวเวอรซัพพลายฮารดดิสกยังไมไดเชื่อมตอ
2 สายของฮารดดิสกเสียหาย
3 ฮารดดิสกไดรับความเสียหาย
4 พอรต SATA จากเมนบอรดไดรับความเสียหาย
4. ไมมีการแสดงผลภาพวิดีโอในชองเดียว, หลายชองและทุกชอง อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 โปรแกรมอาจจะไมตรงกัน โปรดอัปเดตโปรแกรม
2 ความสวางของภาพเปน 0 ทั้งหมด กรุณาเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตน
3 ไมมีสัญญาณอินพุตวิดีโอหรือสัญญาณออนเกินไป
4 การปองกันชองสัญญาณหรือการปกปองหนาจอถูกตั้งคาไว
5 ฮารดแวรของเครื่อง DVR ไดรับความเสียหาย
5. ภาพแบบเรียลไทมมีปญหาเกิดขึ้นเชนสีภาพหรือความสวางบิดเบือน อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 เมื่อใช BNC เอาตพุท, ตัวเลือกระหวางโหมด N หรือโหมด PAL ผิดพลาดและภาพจะกลายเปนสีดําและสีขาว
2 เครื่อง DVR ไมตรงกับความตานทานของจอแสดงผล
3 ระยะการสงวิดีโอมากเกินไปหรือการสูญเสียของสายการสงวิดีโอที่มีขนาดใหญมากเกินไป
4 การตั้งคาสีและความสวางของภาพไมถูกตอง
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6. ฉันไมสามารถหาไฟลวิดีโอในโหมดที่ที่เลนยอนกลับเจอ อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 สายขอมูลของฮารดดิสกไดรับความเสียหาย
2 ฮารดดิสกไดรับความเสียหาย
3 อัพเดทโปรแกรมที่แตกตางกับไฟลโปรแกรมดังเดิม
4 ไฟลวิดีโอที่จะคนหาถูกปดซอนไว
5 การบันทึกไมไดอยูในที่ที่บันทึกไว
7. วิดีโอทองถิ่นยังไมชัดเจน อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 คุณภาพของภาพไมดีเกินไป
2 โปรแกรมอานผิด รีบูตเครื่อง DVR ขึ้นมา
3 สายขอมูลของฮารดดิสกไดรับความเสียหาย
4 ฮารดดิสกไดรับความเสียหาย
5 ฮารดแวรของเครื่อง DVR ไดรับความเสียหาย
8. ไมมีสัญญาณเสียงในหนาตางเฝาระวัง อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 ยังไมไดเปดใชงานโทนอารม
2 ยังไมไดเปดกลองเสียงใชงาน
3 เสนสัญญาณเสียงอาจจะเกิดความเสียหาย
4 ฮารดแวรของเครื่อง DVR ไดรับความเสียหาย
9. มีสัญญาณเสียงในหนาตางเฝาระวัง แตไมมีสัญญาณเสียงในสวนของการเลนยอนกลับ อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 ปญหาการตั้ง: ตัวเลือกเสียงที่ไมไดรับการเลือก
2 ชองที่ตรงกันยังไมไดเชื่อมตอกับวิดีโอ
10. เวลาผิดพลาด อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 การตั้งคาที่ไมถูกตอง
2 แบตเตอรี่ที่อยูในการเชื่อมตอไมดีหรือแรงดันไฟฟาต่ําเกินไป
3 สั่นไดรับความเสียหาย
11. เครื่อง DVR ไมสามารถควบคุม PTZ ได อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 มีบางอยางผิดปกติกับดานหนา PTZ
2 การตั้งคาการเชื่อมตอหรือการติดตั้งตัวถอดรหัส PTZ ไมถูกตอง
3 การเชื่อมตอไมถูกตอง
4 การตั้งคา PTZ ของเครื่อง DVR ไมถูกตอง
5 โปรโตคอลของ PTZ ถอดรหัสและเครื่อง DVR ไมตรงกัน
6 ที่อยูของ PTZ ถอดรหัสและเครื่อง DVRไมตรงกัน
7 เมื่อการถอดรหัสหลายอยางถูกเชื่อมตอ พอรตไกลจากเสนถอดรหัส PTZ A (B) ตองเชื่อมตอเสนตานทาน 120 เพื่อลด
การสะทอนอยางอื่นที่จะควบคุม PTZ ไมมั่นคง
8 ระยะทางที่ไกลเกินไป
12. ตรวจจับการเคลื่อนไหวไมทํางาน อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 การตั้งชวงเวลาไมถูกตอง
2 การกําหนดพื้นที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวไมถูกตอง
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3 ความไวต่ําเกินไป
4 จํากัดโดยฮารดแวรบางรุน
13. ฉันไมสามารถเขาระบบผานทางเว็บหรือ CMS อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 ระบบเปน Windows 98 หรือ Windows Me เราขอแนะนําใหทําการอัพเดตไปใช Windows 2000sp4 หรือเวอรชันที่
สูงขึ้นหรือการติดตั้งซอฟตแวรสําหรับรุนที่ต่ํา
2 ActiveX ถูกระงับ
3 รุนไมเกิน dx8.1 อัพเดตไดรเวอรการดแสดงผล
4 การเชื่อมตอเครือขาย ลมเหลว
5 ประเด็นการตั้งคาเครือขาย
6 รหัสผานหรือชื่อผูใชไมถูกตอง
7 CMS ไมตรงกับกับรุนของโปรแกรม DVR
14. ภาพไมชัดเจนหรือไมมีภาพอยูในสถานะที่แสดงตัวอยางเครือขายหรือในสถานะที่เลนยอนกลับไฟลวิดีโอ อาจจะมีสาเหตุ
ดังตอไปนี้
1 เครือขายไมมีเสถียรภาพ
2 เครื่องของผูใชมีทรัพยากรที่ จํากัด
3 เลือกโหมด play-in-team ในการติดตั้งเครือขายของเครื่อง DVR
4 เขตที่พักพิงหรือการปองกันชองสัญญาณถูกตั้งคา
5 ผูใชยังไมมีขอบเขตการเฝาระวัง
6 ภาพเรียลไทมจากเครื่องบันทึกฮารดดิสกไมชัดเจนของมันเอง
15. การเชื่อมตอเครือขายไมมีเสถียรภาพ อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 เครือขายไมมีเสถียรภาพ
2 IP address ขัดแยง
3 MAC address ขัดแยง
4 การดเน็ตของเครื่องบันทึกภาพไมดี
16. มีบางอยางผิดปกติกับการสํารองขอมูล USB หรือการเขียนแผนซีดี อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 เครื่องเขียนใหมและฮารดดิสกถูกใชสายขอมูลเดียวกันรวมกัน
2 ขอมูลมากเกินไป กรุณาหยุดการบันทึกและสํารองขอมูล
3 ขอมูลเกินที่เก็บสํารอง
4 อุปกรณสํารองขอมูลเขากันไมได
5 อุปกรณสํารองขอมูลไดรับความเสียหาย
17. แปนพิมพไมสามารถควบคุมเครื่อง DVR ได อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 พอรตอนุกรมของเครื่องบันทึกภาพไมไดตั้งคาอยางถูกตอง
2 ที่อยูไมถูกตอง
3 เมื่อหมอแปลงไฟหลายตัวมีการเชื่อมตอ แหลงจายไฟไมใหญพอ กรุณาใหแหลงจายไฟแตละหมอแปลงไฟฟาอันละ
อันกัน
4 ระยะทางไกลเกินไป
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18. การเตือนไมสามารถ Recessional อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 การตั้งคาของระบบเตือนภัยไมถูกตอง
2 เอาทพุทสัญญาณเตือนถูกเปดดวยตนเอง
3 เครื่องอินพุทไดรับความเสียหายหรือการเชื่อมตอไมถูกตอง
4 มีปญหาบางอยางสําหรับรุนโปรแกรมที่เฉพาะโปรดอัปเดตโปรแกรม
19. การเตือนภัยไมทํางาน อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 การตั้งคาของระบบเตือนภัยไมถูกตอง
2 การเชื่อมตอของอะลารมไมถูกตอง
3 สัญญาณอินพุทเตือนภัยไมถูกตอง
4 อะลารมเชื่อมตอกับสอง loops synchronously
20. ควบคุมระยะไกลไมทํางาน อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 ที่อยูการควบคุมระยะไกลทไมถูกตอง
2 ระยะทางการควบคุมระยะไกลหางมากเกินไปหรือมุมมีขนาดใหญมากเกินไป
3 แบตเตอรี่ถูกใชหมด
4 การควบคุมระยะไกลหรือแผงดานหนาของเครื่องบันทึกไดรับความเสียหาย
21 เวลาการเก็บรักษาไมเพียงพอ อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 คุณภาพสวนหนา vidicon ไมดี เลนสสกปรกมากเกินไป vidicon เปนแสงฉากหลังในการติดตั้ง
2 ขีดความสามารถของฮารดดิสกไมเพียงพอ
3 ฮารดดิสกไดรับความเสียหา
22 ดาวนโหลดไฟลไมสามารถเลนได อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้
1 ไมมีเครื่องเลนสื่อ
2 ไมมีซอฟแวร DX8.1 หรือรุนที่สูงขึ้น
3 ไมมีไฟล DivX503Bundle.exe เพื่อเลนไฟลวิดีโอ AVI
4 ไฟล DivX503Bundle.exe และ ffdshow-2004 1012.exe ตองติดตั้งในระบบ Windows XP
23. ฉันไมสามารถจํารหัสผานขั้นสูงหรือรหัสเครือขายในการดําเนินงานเมนูทองถิ่น
กรุณาติดตอบริการในประเทศหรือโทรบริการ HQ เราจะแนะนําบริการตามประเภทของเครื่องและรุนของโปรแกรม
5.2 การบํารุงรักษา
1 กรุณาใชแปรงปดแผงวงจร, ตัวเชื่อมตอ, พัดลม, กลองเครื่องและอื่น ๆ เปนประจํา
2 กรุณารักษาสายกราวดใหดีเพื่อปองกันไมใหวิดีโอหรือสัญญาณเสียงรบกวนและเครื่องบันทึกภาพจากไฟฟาสถิตยหรือ
การชักนําไฟฟาได
3 อยาดึงสายสัญญาณวิดีโอออกหรือ พอรต RS-232, RS-485 เมื่อเปดเครื่อง
4 อยาใชทีวีในพอรตเอาตพุทวิดีโอทองถิ่น (Vout) ของเครื่อง DVR มันจะเกิดความเสียหายตอวงจรเอาตพุตวิดีโอไดงาย
5 อยาปดสวิทชโดยตรง กรุณาใชฟงกชั่นเปดปดในเมนูหรือกดปุมเปดปดในแผง (3 วินาทีหรือนานกวา) เพื่อปองกัน
ฮารดดิสก
6 โปรดเก็บเครื่อง DVR อยูหางจากแหลงความรอน
7 กรุณาเก็บเครื่อง DVR ระบายอากาศใหแสงความรอนไดดี
กรุณาตรวจสอบระบบและบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
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ภาคผนวก 1.การดําเนินการควบคุมระยะไกล

หมายเลข

ชื่อ

หนาที่

Serial

1
2
3
4
5
6
7
8

Multi-window button
Numeric button

ฟงกชั่นเชนเดียวกับปุมหลายหนาตางในแผงดานหนา
สวิทชโคด input/ เลขหมาย input / ชอง

【Esc】
Direction button
Record control
Record mode
ADD
FN

เหมือนกันกับฟงกชั่นปุม 【Esc】ในแผงดานหนา
ฟงกชั่นเชนเดียวกับปุมทิศทางในแผงดานหนา
การควบคุมการบันทึก
ฟงกชั่นเชนเดียวกับโหมด "บันทึก"
ใสหมายเลขของเครื่องบันทึกภาพที่จะควบคุม
ฟงกชั่นเสริม
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ภาคผนวก 2.การดําเนินการกับเมาส
* ใชมือขางขวาดังตัวอยาง
สนับสนุนเมาสการเชื่อมตอแบบ USB ได
การทํางาน

Double left click

Left click
Right click

Press middle
button
Move mouse
Drag mouse

หนาที่
ดับเบิลคลิกที่รายการหนึ่งในรายการที่ไฟลจะเลนวิดีโอ
ดับเบิลคลิกที่การเลนวิดีโอเพื่อซูมหนาจอเขาหรือออก
ดับเบิลคลิกที่ชองเพื่อทําใหหนาจอแสดงผลแบบเต็มหนาจอ
ดับเบิลคลิกอีกครั้งเพื่อกลับสูจอแสดงผลแบบหลายหนาตาง
เลือกฟงกชั่นตามการทํางานในเมนู
จะขึ้นหนาตางเมนูทางลัดที่เดสกท็อปในสวนดูตัวอยาง
เมนูทางลัดปจจุบันในเมนู
เพิ่มหรือลบหมายเลขในการตั้งคาหมายเลข
สลับรายการใน combobox
หนาขึ้นหรือลงในรายการ
เลือกเครื่องมือหรือยายรายการในเครื่องมือ
ตั้งคาพื้นที่ตรวจจับการเคลื่อนไหว
ตั้งคาพื้นที่ปกปด
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ภาคผนวก 3.การคํานวณความสามารถในฮารดดิสก
ตรวจสอบใหแนใจฮารดดิสกที่ติดตั้งใหเครื่อง DVR ครั้งแรก ใหความสนใจกับสายการเชื่อมตอฮารดดิสก IDE
1 ความสามารถฮารดดิสก
ไมจํากัดสําหรับเครื่องบันทึก เราขอแนะนําขนาด 120 - 250G เพื่อใหมีเสถียรภาพที่ดีขึ้น
2 ตัวเลือกความสามารถโดยรวม
สูตรความสามารถของฮารดดิสกคือ:
ความสามารถโดยรวม (M) = จํานวนชองเวลา *(คูณ) (ชั่วโมง) *(คูณ) ความสามารถใน1 ชั่วโมง (M / ชั่วโมง)
สูตรเวลาในการบันทึกคือ:
เวลาที่บันทึก（ชั่วโมง）=

ความสามารถโดยรวม（M）
ความสามารถในชั่วโมง (M / ชั่วโมง) *(คูณ) จํานวนชอง

เครื่อง DVR แนะนําเทคโนโลยีการบีบอัด H.264 ชวงไดนามิคที่มีขนาดใหญมากดังนั้นฮารดดิสกคํานวณความสามารถใน
การที่จะกับคาการประมาณคาของแตละชองในการสรางไฟลใน 1 ชั่วโมง
ตัวอยาง:
สําหรับฮารดดิสกกอนเดียว 500 G, CIF แบบเรียลไทม สําหรับการบันทึก, ก็จะเก็บการบันทึกไวประมาณ 25 วัน.พื้นที่
ฮารดดิสกตอชองเปน 200M / H, ถา 4 ชอง แบบเรียลไทม CIF ที่การบันทึกอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงก็สามารถดู: 500G /
(200M / H * 24H * 4ch) = 26 วัน

50

ภาคผนวก 4.พารามิเตอรเทคนิค

ระบบ

การติดตอ

วิดีโอ

ประเภท
หนวยประมวลผลหลัก
ระบบปฏิบัติการ
ทรัพยากรระบบ
อินเตอรเฟซการใชงาน
การแสดงผล
มาตรฐานวิดีโอ
คุณภาพของภาพการเฝา
ระวัง
คุณภาพของภาพที่เลน
ยอนกลับ
การบีบอัดวิดีโอ
การควบคุมวิดีโอ
ความเร็วในการบันทึก

ตรวจจับการเคลื่อนไหว
การบีบอัดเสียง
เสียง
พูดคุยแบบสองทิศทาง
บันทึกและ โหมดบันทึก
เลนยอนกลับ
เลน
ยอนกลับ โหมดคนหา
จัดเก็บและ Space Occupation
สํารอง การจัดเก็บบันทึก
ขอมูล
โหมดสํารองขอมูล
วิดีโออินพุท
วิดีโอเอาตพุต
ออดิโออินพุท
ออดิโอเอาตพุต
พอรต
พอรตเครือขาย
พอรตควบคุม PTZ
พอรต USB
พอรตฮารดดิสก
อื่นๆ
Power supply

4 ชอง
8 ชอง
16 ชอง
High performance embedded microprocessor
Embedded LINUX operation system
synchronous multi-channel recording, synchronous multi-channel sub-code
stream, synchronous multi-channel playback, synchronous network operation
16 bit true color graphical menu interface, mouse operation supportive
แสดงผลแบบ 1/4 จอ แสดงผลแบบ 1/4/8/9 จอ แสดงผลแบบ 1/4/8/9/16 จอ
PAL 625line,50 f/s; NTSC 525 line,60 f/s
PAL, D1(704x576);NTSC, D1(704x480)
PAL,D1(704×576);NTSC, D1(704*480)
H.264 mp
6 options
100/120fps (D1)

200/240fps(CIF),
400/480fps CIF
50/60fps D1
64(8×8) พื้นที่การตรวจจับ,ความไวหลากหลาย
G711A
สนับสนุน
manual >alarm>motion detect>timing
เลนยอนกลับชองใดก็ได, เลนยอนกลับไดหลายชอง
คนหาเวลา, คนหาปฏิทิน, คนหาเรื่อง, คนหาชอง, คนหาขอมูล
ออดิโอ: 28.8MB/H วิดีโฮ: 25-450MB/H
ฮารดดิสก, เครือขาย
Network, USB flash, USB movable HDD,USB DVD-RW
4 BNC
8 BNC
16 BNC
1 BNC, 1 VGA
4 RCA
1 RCA
1 RCA
RJ45 10M/100M
1 RS485
2* USB2.0 ports
1 SATA port
12V/2A external power supply
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การสิ้นเปลืองพลังงาน
อุณหภูมิการทํางาน

<15W (ไมมีฮารดดิสก)

การทํางานความชื้น

10%－90%

ความกดอากาศ

86kpa－106kpa
260*200*43mm

ขนาด
น้ําหนัก
การติดตั้ง

0Ԩ~＋55Ԩ

2kg（ไมมีฮารดดิสก）
Desktop
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