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Part 1 การด าเนินงานพืน้ฐาน 

1. ก่อนทีคุ่ณจะเร่ิมต้น 

 เข้าสู่ระบบ 

ค่าเร่ิมตน้การเขา้ใช ้Username : admin , Password : 123456 เพ่ือเขา้สู่ระบบคร้ังแรก 

การใช้งานพื้นฐาน 

คุณสามารถดูการก าหนดค่าเร่ิมตน้และด าเนินการก าหนดค่าอยา่งรวดเร็ว 

NOTE! 

นอกจากท่ีระบุไว,้ การด าเนินงานทั้งหมดท่ีอธิบายไวใ้นคู่มือฉบบัน้ีจะด าเนินการดว้ยเมาส์โดยการคลิกขวา 

การใช้งานเมาส์ 

ตารางที ่1-1 การใชง้านเมาส์ 

รูปแบบ การกระท า รายละเอยีด 
ปุ่มซา้ย คลิก -เลือกหรือยนืยนัรายการ 

-เลือกท่ีจะแกไ้ขตวัเลข,สญัลกัษณ์,ตวัอกัษรพิมพเ์ลก็,พิมพ์
ใหญ่  

ดบัเบ้ิลคลิก เขา้หรือออกจากโหมดเตม็หนา้จอในการแสดงตวัอยา่ง 
ลาก,ดึง วาดหรือยา้ยรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้บนหนา้จอ เช่น ตรวจจบัการ

เคล่ือนไหวพ้ืนท่ี 
ปุ่มขวา คลิก -แสดงเมนูทางลดั 

-ออกจากซูม 
-ออกจากหนา้ต่างปัจจุบนัเม่ือตอ้งการยกเลิกหรือออกจาก
หนา้ท่ีปรากฎ 

Wheel (เล่ือน
หมุน) 

เล่ือนข้ึนหรือลง เล่ือนข้ึนหรือลงรายการในหนา้ตา่ง, 
หรือซูมเขา้หรือออกในการเล่นแถบดูยอ้นหลงั 

 

ปุ่ มบนแผงด้านหน้าเคร่ือง 

ปุ่มบนแผงดา้นหนา้อาจแตกต่างกนักบัรูปแบบ NVR 
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ตารางที ่1-2 ปุ่มบนแผงดา้นหนา้ 1 

ปุ่ ม รายละเอยีด 
 แสดงเมนูหลกั 

 สลบัไปยงัแทบ็ถดัไปบนหนา้จอหรือเปล่ียนวธีิการป้อนขอ้มูล 

 ปุ่มฟังกช์ัน่เสริม 

 ออกจากหนา้ต่างปัจจุบนั 

 

สลบัหนา้ต่างหรือรายการเมนู หรือการหมุนควบคุม
ทิศทางของกลอ้ง PTZ เม่ือแถบเคร่ืองมือ PTZ ถูกปิด, PTZ ยอ่มาจาก 
แพน เอียงและซูม 

ยอ้นกลบัหรือไปขา้งหนา้ต่อ 30 วนิาทีในแบบเตม็หนา้จอ 
ตวัแปรความเร็วไปขา้งหนา้หรือยอ้นกลบัแบบเตม็หนา้จอ 

 ยนืยนัการด าเนินการหรือเร่ิม / หยดุการเล่นยอ้นหลงั 

 กดปุ่มน้ีเพ่ือเร่ิมตน้หรือปิด NVR 
ถา้ตอ้งการจะปิดใหก้ดปุ่มน้ีคา้งไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 วนิาทีจนข้ึน
ขอ้ความท่ีปรากฏบนหนา้จอของคุณ คลิกใช่ 
Note: 
การด าเนินการปิดน้ีสามารถท าไดเ้ฉพาะเม่ือคุณไดเ้ขา้สู่ใน 
ระบบ 
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ตารางที ่1-3 ปุ่มบนแผงดา้นหนา้ 2 
 

ปุ่ ม รายละเอยีด 
 กดปุ่มน้ีเพ่ือเร่ิมตน้หรือปิด NVR 

ถา้ตอ้งการจะปิดใหก้ดปุ่มน้ีคา้งไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 วนิาทีจนข้ึน
ขอ้ความท่ีปรากฏบนหนา้จอของคุณ คลิกใช่ 
Note: 
การด าเนินการปิดน้ีสามารถท าไดเ้ฉพาะเม่ือคุณไดเ้ขา้สู่ใน 
ระบบ 

 ใส่ 1; หรือแสดงเมนูหลกั 

 ใส่ 2, A, B หรือ C; หรือเร่ิมเล่นยอ้นหลงัไดท้นัที 

 ใส่ 3, D, E, หรือ F; หรือเร่ิมการบนัทึก 

 ใส่ 4, G, H หรือ I; หรือใส่อินเตอร์เฟซการควบคุม PTZ 

 ใส่ 5, J, K, หรือ L; หรือเปล่ียนรูปแบบหนา้จอในการแสดงตวัอยา่ง
หรือเล่นโหมดยอ้นหลงั 

 ใส่ 6, M, N หรือ O; หรือเปิดหรือปิดใชก้ารเตรียมพร้อม 

 ใส่ 7, P, Q, R,หรือ S; หรือถ่ายภาพ 

 ใส่ 8, T, U, หรือ V 
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ปุ่ ม รายละเอยีด 
 ใส่ 9, W, X, Y, หรือ Z. 

 ใส่ 0 หรือพ้ืนท่ี 

 ลบ 

 สลบัวธีิการป้อนขอ้มูล 

 ปุ่มฟังกช์ัน่เสริม 

 ออกจากหนา้ต่างปัจจุบนั 

 สลบัไปยงัแทบ็ถดัไป 

 

สลบัหนา้ต่างหรือรายการเมนู หรือการหมุน
ควบคุมทิศทางของกลอ้ง PTZ เม่ือแถบเคร่ืองมือ PTZ ถูกปิด, PTZ 
ยอ่มาจาก แพน เอียงและซูม 

ยอ้นกลบัหรือไปขา้งหนา้ต่อ 30 วนิาทีในแบบเตม็
หนา้จอ 

ตวัแปรความเร็วไปขา้งหนา้หรือยอ้นกลบัแบบเตม็
หนา้จอ 

  ยนืยนัการด าเนินการ; หรือเร่ิมตน้หรือหยดุการเล่น
ชัว่คราว 
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การควบคุมด้วยรีโมท 

ตารางที ่1-4 ฟังกช์ัน่ของปุ่มบนรีโมทคอนโทรล 

ปุ่ ม ฟังก์ช่ัน 
Power กดปุ่มน้ีเพ่ือเร่ิมตน้หรือปิด NVR 

ถา้ตอ้งการจะปิดใหก้ดปุ่มน้ีคา้งไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 วนิาทีจนข้ึนขอ้ความท่ีปรากฏบน
หนา้จอของคุณ คลิกใช่ 
Note: 
การด าเนินการปิดน้ีสามารถท าไดเ้ฉพาะเม่ือคุณไดเ้ขา้สู่ใน 
ระบบ 

DEV ปุ่มน้ีส าหรับฟังกช์ัน่ 
Toolbar -ในโหมดการแสดงตวัอยา่งใหก้ดปุ่มน้ีเพ่ือแสดงแถบเคร่ืองมือส าหรับปัจจุบนัหนา้ต่างท่ี

เลือก 
-ในโหมดการเล่นใหก้ดปุ่มน้ีเพ่ือแสดงหนา้ต่างตามรูปแบบการก าหนดค่าหนา้จอ 

Menu กดปุ่มน้ีเพ่ือแสดงเมนูหลกั 
Iris+/Iris ปรับ Iris, โฟกสัและการซูมของกลอ้ง PTZ ในโหมดควบคุม PTZ 
Focus+/Focus- 
Zoom+/Zoom 
UP, DOWN, LEFT, 
RIGHT, ENTER 

-กดข้ึน,ลง,ซา้ยและขวาเพ่ือเลือกรายการเมนูหรือการเปล่ียนแปลงโฟกสั 
-ในโหมดควบคุม PTZ กดข้ึน,ลง,ซา้ยและปุ่มขวาเพ่ือเลือก 
ปุ่มท่ีสอดคลอ้งกนับนหนา้จอและกด enter เพื่อเปิดใชง้าน 
การเลือก 
-ในโหมดการแสดงตวัอยา่งกดข้ึนเพ่ือเร่ิมตน้ล าดบัแบบเตม็หนา้จอ กดข้ึนมาอีกคร้ัง
เร่ิมตน้ล าดบัสามหนา้ต่างบนหนา้จอ กดลงเพ่ือเปิดหนา้ต่างเล่น 
-กด ENTER เพื่อยนืยนัการด าเนินการหรือการแสดงรายการแบบเล่ือนลงท่ีเลือก ในโหมด
การเล่นใหก้ด ENTER เพ่ือเล่นหรือหยดุในโหมดเตม็หนา้จอ 
-ข้ึนและลง: ปรับความเร็วไปขา้งหนา้หรือยอ้นกลบัแบบเตม็หนา้จอ 
-ซา้ยและขวา: ยอ้นกลบัหรือไปตอ่ 30 วนิาทีในแบบเตม็หนา้จอ 

Fn กดเพื่อน าทางไปยงัหนา้ต่างแสดงตวัอยา่งต่อไปเม่ือหนา้ต่างแสดงตวัอยา่งหลายตวัอยา่ง 
Esc ทางออก 
Alphanumeric buttons -สลบัไปยงัช่องท่ีสอดคลอ้งกนัในโหมดดูภาพสด 

-ป้อนตวัเลขและตวัอกัษรในโหมดแกไ้ข 
Shift สลบัรายการเมนู 
Del ลบตวัอกัษรหรือ SP 
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2. การก าหนดค่าเร่ิมต้น 

เบ้ืองต้น 

-ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้่อจอแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งกบั VGA หรือ HDMI อินเตอร์เฟซบนแผงดา้นหลงัของ NVR 

-ตรวจสอบวา่ฮาร์ดดิสก ์มีการติดตั้งอยา่งถูกตอ้ง 

Wizard 

Wizard สามารถแนะน าใหคุ้ณท าการตั้งค่าพ้ืนฐานได ้

1. เปิดหรือปิดตวัช่วยสร้างตามท่ีตอ้งการแลว้คลิกถดัไป 

 

2. ป้อนค่าเร่ิมตน้ Username : admin , Password : 123456 แลว้คลิกถดัไป 
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3. ตั้งค่าขอ้มูลเวลาท่ีสมบูรณ์แลว้คลิกถดัไป 

 

4. ตั้งค่าท่ีอยู ่IP address, Subnet mask, and Default gateway ใชก้ารตั้งค่าเร่ิมตน้ส าหรับพารามิเตอร์อ่ืน ๆยกเวน้การ

เปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็น ตรวจสอบการตั้งค่าแลว้คลิกถดัไป 

 

 

5. คลิกคน้หา อุปกรณ์ IP ตรวจพบวา่มีการระบุไว ้เลือกอุปกรณ์  เพ่ือเพ่ิมและจากนั้นคลิกเพ่ิม คลิกตกลงเพ่ือ
ด าเนินการตั้งค่า 
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3. แสดงตัวอย่าง 

สถานะดูตวัอย่าง 

ไอคอนต่อไปน้ีจะใชใ้นการแสดงสญัญาณเตือนสถานะการบนัทึกภาพและเสียงในสถานะหนา้ต่างแสดงตวัอยา่ง 

ตารางที ่3-1 แสดงตวัอยา่งไอคอนหนา้ต่าง 
 

ไอคอน รายละเอยีด 
 แจง้เตือนเม่ือมีส่ิงแปลกปลอมมาบดบงั 

 แจง้เตือนตรวจจบัการเคล่ือนไหว 

 การบนัทึก 
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ไอคอน รายละเอยีด 

 เสียงสองทาง 

 เปิดเสียง 

 

ปกติวดีิโอแสดงภาพสดจะปรากฏในหนา้ต่างแสดงตวัอยา่ง  

 

หมายเลข รายละเอยีด 
1 อุปกรณ์ IP ออนไลน์และจะปรากฏวดีิโอสด 
2 อุปกรณ์ IP จะออนไลน์ แต่ NVR มีประจุไม่เพียงพอ เพื่อถอดรหสักระแสจากอุปกรณ์ IP 
3 ไม่มีสิทธ์ิในการดูวดีิโอสดจากอุปกรณ์ IP 
4 อุปกรณ์ IP ออฟไลน์ 
5 ไม่มีอุปกรณ์ IP ท่ีมีการเช่ือมโยงไปท่ีหนา้ต่าง 
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แถบเคร่ืองมือหน้าต่าง 

ไอคอน รายละเอยีด 
 พร้อมใชง้านส าหรับกลอ้ง PTZ เท่านั้น คลิกท่ีน่ีเพ่ือแสดงหนา้ต่างควบคุม PTZ 

 บนัทึกภาพวดีิโอสดในหนา้ต่างไปยงัฮาร์ดดิสก ์  คลิก          เพื่อหยดุการ
บนัทึก     

 คลิกเพ่ือเล่นวดีิโอท่ีบนัทึกไวใ้นช่วงท่ีผา่นมา 5 นาทีและ 30 วนิาที 

 ซูมในพ้ืนท่ีท่ีสนใจ 

 คลิกเพ่ือแกไ้ขการตั้งค่าภาพ 

 คลิกเพ่ือถ่ายภาพ คุณสามารถดูและเก็บภาพไดโ้ดยการ ไปท่ี Menu > Backup > Image 

 วางตวัช้ีเมาส์ท่ีไอคอนเพ่ือดูขอ้มูลวดีิโอสด หรือคลิกเพ่ือดูหมายเลขท่ีช่อง,ช่ือกลอ้ง,ท่ีอยู ่
IP, สถานะการเช่ือมต่อและสถานะการบนัทึก 

 เสียงสองทางกบัอุปกรณ์ front-end คลิก       หยดุเล่นเสียงสองทาง  ระดบั
เสียง สามารถปรับได ้ 

 คลิกเพื่อเปิดเสียง คลิก     เพื่อปิดเสียง ระดบัเสียงสามารถปรับได ้
หมายเหตุ: เม่ือคุณเปิดเสียงในหนา้ต่างปัจจุบนัเสียงของหนา้ต่างก่อนหนา้ถูก
ปิด 

 คลิกเพ่ือเช่ือมโยงหนา้ต่างไปยงัอุปกรณ์ IP อ่ืน  

 ออกจาก 
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แถบเคร่ืองมือหน้าจอ 

ไอคอน รายละเอยีด 
 คลิกเพ่ือเขา้สู่เมนูหลกั 

 

เลือกรูปแบบหนา้จอ 

 หนา้จอก่อนหนา้หรือถดัไป 

 เร่ิมตน้หรือหยดุล าดบั 

 เล่นยอ้นหลงั 

 คลิกเพื่อดูขอ้มูลสถานะของกลอ้งและวดีิโอ เช่น อตัราเฟรม,บิต
เรต,  
ความละเอียด 

 คลิกเพื่อดูสถานะอุปกรณ์การเตือนภยัและสถานะกลอ้ง 

 วางเมาส์บนไอคอนเพื่อดูขอ้มูลบตัร NIC หรือคลิกท่ีไอคอนน้ีเพ่ือ
แกไ้ขการตั้งค่าเครือข่ายพ้ืนฐาน 

 วางเมาส์ท่ีไอคอนน้ีเพ่ือดูวนัท่ี หรือคลิกไอคอนน้ีเพ่ือแกไ้ขการตั้ง
ค่าเวลา 

 ใชไ้ดเ้ฉพาะบางรุ่น คลิกท่ีน่ีเพ่ือแสดงหนา้ต่างใหบ้ริการระบบ
คลาวด ์คุณอาจจะสแกน QR Code และดาวน์โหลดแอพในการ
จดัการ NVR  

 คลิกเพ่ือซ่อนอตัโนมติัหรือลอ็คแถบเคร่ืองมือ 
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เมนูทางลดั 

ตาราง 3-2 เมนูทางลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่3-3 ค าอธิบายเมนูทางลดั 

เมนู ค าอธิบาย 
Menu การเขา้ถึงเมนูหลกั 
Corridor เลือกรูปแบบทางเดิน รูปแบบทางเดินยงัสามารถตั้งค่าในรายการเร่ิมตน้ภายใตเ้คา้โครง

แบบเล่ือนลง Menu > System > Preview 
Main/Aux Monitor สลบัวดีิโอสดจากการแสดงผลวดีิโอท่ีแตกต่างกนั 
PTZ Control แสดงหนา้ต่างควบคุม PTZ ของ กลอ้ง PTZ ตวัแรกในมุมมองภาพสด 
Playback เล่นบนัทึกวนัท่ีปัจจุบนัส าหรับกลอ้งท่ีเช่ือมโยงกบัหนา้ต่างแสดงตวัอยา่งในปัจจุบนั 
Output Mode เลือกโหมดการส่งออกวดีิโอท่ีตอ้งการ  

 

Zoom (ซูม) 

ฟังกช์ัน่น้ีช่วยใหคุ้ณซูมในพ้ืนท่ีของภาพในหนา้ต่างแสดงตวัอยา่งเพื่อดูรายละเอียด 

1. คลิกท่ีหนา้ต่างแสดงตวัอยา่งท่ีตอ้งการ และคลิก        ตรงแถบเคร่ืองมือหนา้ต่าง 

2.ในหนา้ต่างขนาดเลก็ท่ีมุมขวาล่างคลิกและลากเมาส์ของคุณ เพื่อจะระบุพ้ืนท่ีท่ีจะซูมในภาพหนา้ต่างหลกั ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 
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การก าหนดค่าภาพ 

ปรับการตั้งคา่ภาพเพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีดีท่ีสุดจากกลอ้ง 

1.คลิกท่ีหนา้ต่างแสดงตวัอยา่งท่ีตอ้งการ และคลิก      ตรงแถบเคร่ืองมือหนา้ต่าง 

 

 

 

 

 

 

2.เลือกโหมดและปรับความคมชดั, สี, ความอ่ิมตวัและความสวา่งตามความเหมาะสม 

3.คลิกตกลงเพ่ือบนัทึกการตั้งค่าและออก 

การก าหนดค่าการแสดงตวัอย่าง 

ปกติ ดูภาพสด (วดีิโอ) สามารถใชไ้ดห้ลงัจากท่ีคุณเสร็จส้ินการตั้งค่าพ้ืนฐานโดยท าตามตวัช่วยสร้าง คุณสามารถ

คลิกท่ี Menu > System >  Preview และแกไ้ขการตั้งค่าการแสดงตวัอยา่งตามความจ าเป็นรวมทั้งการส่งออกวดีิโอ,ความ
ละเอียดของภาพ, รูปแบบเร่ิมตน้และช่วงล าดบั เอาทพ์ทุวดีิโอและจ านวนหนา้ต่างท่ีสนบัสนุนอาจแตกต่างกบัรุ่น NVR 
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หนา้ต่างแสดงตวัอยา่งท่ีเช่ือมโยงไปยงักลอ้งและเร่ิมตน้การเช่ือมโยงหนา้ต่างแรกกบักลอ้ง D1, การเช่ือมโยง
หนา้ต่างท่ีสองกบักลอ้ง D2, และอ่ืน ๆ (ดูรูปดา้นล่าง) 

 

 คุณอาจจะลากหนา้ต่างไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการบนหนา้จอเพ่ือใหก้ารเช่ือมโยงไปยงัหนา้ต่างกลอ้งท่ีเช่ือมโยงไป

ยงัหนา้ต่างก่อนหนา้แลว้ตรวจสอบภายใตก้ารเช่ือมโยง System > Preview นอกจากน้ีคุณยงัอาจหมายถึงตวัอยา่งต่อไปน้ีซ่ึง
จะอธิบายวธีิการเช่ือมโยงหนา้ต่าง 1 ถึง D2 และหนา้ต่างการเช่ือมโยง 2 D1 

Step 1: คลิกท่ีหนา้ต่าง 1 ดา้นขวาแลว้คลิก D2 ภายใตก้ลอ้งดา้นซา้ย ตอนน้ี D2 ปรากฏในหนา้ต่างท่ี 1 และไม่ปรากฏใน

หนา้ต่าง 2. ขณะเดียวกนั D1 เป็นสีเทาดา้นซา้ยท่ีมีความหมาย D1 ไม่เช่ือมโยงกบัหนา้ต่างใด ๆ 
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Step 2: คลิกท่ีหนา้ต่าง 2 ดา้นขวาแลว้คลิก D1 ภายใตก้ลอ้งดา้นซา้ย ตอนน้ี D1 ปรากฏในหนา้ต่าง 2. คลิก Apply เพื่อ

บนัทึกการตั้งค่า 

 

4. การก าหนดค่าช่อง 

การจดัการช่อง 

การเพ่ิมอุปกรณ์ IP 

Option1  

1.คลิก Menu > Camera > Camera > Camera  ระบบคน้หาอุปกรณ์ IP โดยอตัโนมติัและแสดงรายการอุปกรณ์คน้พบ  

 

2. (อุปกรณ์เสริม) เพ่ือคน้หากลุ่มเครือข่ายท่ีระบุ คลิกคน้หาแลว้ก าหนดช่วง IP 
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3.คลิก   ของอุปกรณ์ IP ท่ีตอ้งการจะเพ่ิม หรือ คุณอาจจะ 

- คลิก One-click Add เพ่ือเพ่ิมทุกอุปกรณ์ IP ท่ีคน้พบและไดรั้บอนุญาตจาก NVR   

- คลิก Custom Add เลือกอุปกรณ์ IP ปรับเปล่ียนการตั้งค่าท่ีจ าเป็นและจากนั้นคลิก Add                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option2 

1.คลิก  ในหนา้ต่างแสดงตวัอยา่ง 
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2.เลือกอุปกรณ์ IP ท่ีตอ้งการแลว้คลิก Add 

การก าหนดค่า OSD 

การแสดงผลบนหนา้จอ (OSD) เป็นรูปแบบท่ีแสดงร่วมกบัภาพวดีิโอ ตวัอยา่งเช่น กลอ้ง,ช่ือ,วนัท่ี และเวลา 

1.คลิก Menu > Camera > OSD  

2.เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการแลว้ใส่ช่ือกลอ้ง 

3.ตั้งวนัท่ีและเวลารูปแบบท่ีเลือกท่ีจะแสดงเวลาและ / หรือช่ือกลอ้งตามความจ าเป็น คุณอาจจะลาก OSD ไปยงัต าแหน่งท่ี
ตอ้งการในหนา้ต่างแสดงตวัอยา่งทางดา้นซา้ย 

 

4.คลิก Apply เพ่ือบนัทึกการตั้งคา่ วนัท่ีและเวลาปัจจุบนัปรากฏบนหนา้จอ 

การก าหนดค่าภาพ 

1.คลิก Menu > Camera > Image 

2.เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการและสถานท่ี 
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3.ปรับการตั้งค่าบนแทบ็ตามความจ าเป็นเพ่ือใหไ้ดภ้าพท่ีดีท่ีสุด  

การก าหนดค่าความเป็นส่วนตวั 

การก าหนดความเป็นส่วนตวัเป็นพ้ืนท่ีของสีทึบครอบคลุมบางส่วนของพ้ืนท่ีตรวจสอบ ก าหนดเพ่ือปกป้องความเป็น
ส่วนตวัของพ้ืนท่ีเฉพาะของภาพจากการมองเห็นและการบนัทึก  

1.คลิก Menu > Camera > Privacy Mask. 

2.เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการเลือกเปิดใชก้ารก าหนดความเป็นส่วนตวัและจากนั้นใชเ้มาส์เพ่ือระบุพ้ืนท่ีท่ีจะก าหนด ถึงส่ีพ้ืนท่ีท่ี
ไดรั้บอนุญาต พ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างจากสีท่ีแตกต่างกนั 

 

3. (บงัคบั) ในการเคลียร์พ้ืนท่ีท่ีก าหนด คลิกปุ่ม เคลียร์ ท่ีสอดคลอ้งกนั 

4.คลิก Apply เพ่ือบนัทึกการตั้งคา่ 
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5. การควบคุม PTZ 

หน้าต่างการควบคุม PTZ และหน้าต่างการจดัการ PTZ 

1.คลิก      บนแถบหนา้ต่างเคร่ืองมือ หนา้ตา่งการควบคุม PTZ ปรากฏ ดูรูปดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

2.คลิกท่ีปุ่มเซ็ต หนา้ต่างการจดัการ PTZ ปรากฏ ดูรูปดา้นล่าง หนา้ต่างการจดัการ PTZ ยงัสามารถเปิดไดโ้ดยคลิกท่ี Menu 

> Camera > PTZ 
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ตารางที ่5-1 หนา้ต่างควบคุมปุ่ม PTZ 

ปุ่ ม รายละเอยีด 
 ควบคุมทิศทางการหมุนของกลอ้ง PTZ หรือหยดุหมุน 

 ปรับซูมโฟกสัและ Iris ของกลอ้ง PTZ 
หมายเหตุ: คุณยงัสามารถซูมเขา้หรือออกโดยใชล้อ้เล่ือนบนเมา้ส์ 

 

ควบคุมความเร็วในการหมนุของกลอ้ง 1 หมายถึงชา้ท่ีสุดและ 9 
หมายถึงการท่ีเร็วท่ีสุด 

 

คลิกเพ่ือแสดงหนา้ต่างการจดัการ PTZ 

 

-เปิด / ปิดไฟ 
-เปิด / ปิด Wiper 
-การวางต าแหน่งการใชง้าน 3 มิติ 
-เปิด / ปิด Heater 
-เปิด / ปิดฟังกช์ัน่ในการลบหมอก 
-เปิด / ปิดการด าเนินงานทางลดั PTZ 

 ปุ่มท่ีตั้งไวล่้วงหนา้ 
 -บนัทึกต าแหน่งปัจจุบนัและสถานะของกลอ้งเป็นท่ีตั้งไว ้

-สอบถามท่ีตั้งไวเ้พ่ือใหก้ลอ้ง PTZ ไปยงัต าแหน่งท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ 
 Preset patrol และ recorded patrol 

 เร่ิมหรือหยดุ Patrol 

 

6.การบันทกึและ Snapshot 

ตั้งค่าการเข้ารหัส 

การบนัทึก 

1.คลิก Menu > Camera > Encoding 
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2.เลือกกลอ้งและสตรีมประเภทท่ีตอ้งการและตั้งค่าอ่ืน ๆ 

ตารางที ่6-1 ตั้งค่าการเขา้รหสั 
 

พารามเิตอร์ รายละเอยีด 
Camera เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการจากรายการ 

Storage Mode -สตรีมหลกั 
-สตรีมยอ่ย 
โดยค่าเร่ิมตน้หลกัท่ีใชส้ าหรับการจดัเก็บขอ้มูล 

Image Format การรวมกนัของความละเอียดและอตัราเฟรม 
Note: 
พารามิเตอร์น้ีจะมีผลเฉพาะเม่ือกลอ้งเช่ือมต่อกบั NVR ผา่นทางโปรโตคอลส่วนตวั 

Stream ปกติ: สตรีมหลกัท่ีมีไวส้ าหรับบนัทึกท่ีก าหนด                        
เหตุการณ์ : สตรีมหลกัท่ีมีไวส้ าหรับการบนัทึกเรียกโดยเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่นปัจจยัปลุก
หรือการเตือนภยัท่ีตรวจจบัการเคล่ือนไหว 
สตรีมยอ่ย : วดีิโอความละเอียดต ่าท่ีมีไวส้ าหรับการตรวจสอบเวลาจริงในทอ้งถ่ินหรือ
ระยะไกล 

Video Compression มาตรฐานการบีบอดัวดีิโอ เช่น H.264 ตวัเลือกข้ึนอยูก่บัมาตรฐานท่ีไดรั้บการสนบัสนุนโดย
กลอ้ง 

Resolution ความละเอียดของภาพ 
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พารามเิตอร์ รายละเอยีด 
Bitrate Type -CBR: ค่าคงท่ีอตัราบิต (CBR) ถูกน ามาใชใ้นการรักษาอตัราบิตโดยเฉพาะท่ีแตกต่างกนั

คุณภาพของสตรีมวดีิโอ CBR เป็นท่ีตอ้งการเพ่ือจ ากดัแบนดว์ดิธ์ใชไ้ด ้ขอ้เสียคือคุณภาพของ
วดีิโอจะแตกต่างกนัและอาจลดลงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีมีการเคล่ือนไหวท่ีเพ่ิมข้ึน 
-VBR: เม่ือมีการใชอ้ตัราบิตตวัแปร (VBR) คุณภาพของวดีิโอจะถูกเก็บไวเ้ป็นคงเป็นไปไดท่ี้
ค่าใชจ่้ายของอตัราบิตท่ีแตกต่างกนัและไม่ค านึงถึงหรือไม่วา่จะมีการเคล่ือนไหวในภาพ 
VBR เหมาะเม่ือสูงท่ีมีคุณภาพเป็นความตอ้งการโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือมีการเคล่ือนไหวใน
ภาพ 

Bit Rate(Kbps) จ านวนบิตต่อวนิาทีโอน เลือกค่าหรือเลือกท่ีก าหนดเองและแลว้ตั้งค่าตามความจ าเป็น 
Range ช่วงอตัราบิต ปัจจุบนัช่วงไดรั้บการแกไ้ข 
Frame Rate(fps) จ านวนเฟรมต่อวนิาที 
Image Quality พารามิเตอร์น้ีมีผลเฉพาะเม่ือบิตเรตประเภทมีการตั้งค่า VBR หกระดบัท่ีมีให ้
I Frame Interval จ านวนเฟรมระหวา่งสอง frames ท่ีอยูติ่ดกนั 
I Frame Range ช่วงของ frames ปัจจุบนัช่วงไดรั้บการแกไ้ข 
Smoothing ใชแ้ถบเล่ือนเพ่ือควบคุมการเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วของอตัราบิต 
Audio Stream เปิดหรือปิดการสตรีมเสียง 

 

3.คลิก Apply เพ่ือบนัทึกการตั้งคา่ 

Snapshot (ถ่ายภาพ) 

1.คลิก Menu > Camera > Snapshot 

2.ตั้งค่าพารามิเตอร์ตามความเหมาะสม 

 

3.คลิก Apply เพ่ือบนัทึกการตั้งคา่ 

 

 



 

www.uniview.com 

Pa
ge

28
 

การก าหนดตารางเวลาการบนัทกึและถ่ายภาพ 

การก าหนดตารางเวลาการบนัทกึ 

1.คลิก Menu > Storage > Recording 

 

2.เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการจากรายการและจากนั้นเลือกเปิดใชง้านตามเวลาท่ีก าหนด (เลือกค่าเร่ิมตน้) 

3.ตั้งค่า Pre-Record และ Post-Record ไดต้ามตอ้งการ 
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4.คลิกแกไ้ขและระยะเวลาการบนัทึกจากนั้นตั้งค่าเลือกตามปกติจากประเภทรายการแบบ drop-down list คลิกตกลงเพื่อ
บนัทึกการตั้งค่า 

 

5.คลิก Apply เพ่ือบนัทึกการตั้งคา่ 

6. (อุปกรณ์เสริม) เม่ือตอ้งการใชก้ารตั้งค่าเดียวกนักบักลอ้งอ่ืน ๆ คลิก Copy เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการ แลว้คลิกตกลง 
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บันทกึและ Snapshot ตรวจจบัการเคล่ือนไหว 

บันทกึตรวจจบัการเคล่ือนไหว 

1.คลิก  Menu > Alarm > Motion 

2.เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการจากรายการและจากนั้นเลือกช่องท าเคร่ืองหมายเพ่ือใหส้ามารถตรวจจบัการเคล่ือนไหว 

3.ในหนา้ต่างแสดงตวัอยา่งท่ีดา้นซา้ยคลิกและลากเมาส์ของคุณเพ่ือระบุพ้ืนท่ีตรวจจบัการเคล่ือนไหว (ตารางสีแดง) ใชแ้ถบ
เล่ือนเพื่อปรับความไวตรวจจบัขนาดวตัถุเป้าหมายและระยะเวลา 

4.การก าหนดค่าการบนัทึกตรวจจบัการเคล่ือนไหว: คลิก       ขวาท่ีจะเร่ิมตน้การท างาน คลิกแท็บ Recording เลือก
กลอ้งท่ีตอ้งการแลว้คลิกตกลง 

 

5.(อุปกรณ์เสริม) ก าหนดค่าตาราง (เวลาเม่ือตรวจจบัการเคล่ือนไหวถูกเปิดใชง้าน): คลิก      ขวาท่ี ตารางและ
จากนั้นตั้งค่าช่วงเวลาตามท่ีตอ้งการ 

6.ก าหนดตารางเวลาการบนัทึกภายใต ้Menu > Storage > Recording ส าหรับขั้นตอนรายละเอียดใหดู้ท่ีการบนัทึกตาม

ก าหนดการ ตรวจสอบใหแ้น่ใจประเภทมีการตั้งค่าการเคล่ือนไหว ตารางชุดปรากฏเป็นสีเขียวซ่ึงยอ่มาจากการบนัทึก

ตรวจจบัการเคล่ือนไหว รูปต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง 
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ภาพนิ่งตรวจสอบการเคล่ือนไหว 

1.ภาพน่ิงตรวจจบัการเคล่ือนไหว: คลิก   ขวาไปยงั Trigger Actions ในหนา้ต่างท่ีแสดงใหค้ลิกท่ีภาพน่ิงแทบ็เลือก
กลอ้งท่ีตอ้งการแลว้คลิกตกลง 

 

2.ก าหนดตารางเวลาภาพรวมภายใต ้Menu > Storage > Snapshot ส าหรับขั้นตอนรายละเอียดใหดู้ท่ีการบนัทึกตาม

ก าหนดการ ตรวจสอบใหแ้น่ใจประเภทมีการตั้งค่าการเคล่ือนไหว 

บันทกึและ Snapshot การแจ้งเตือน 

บันทกึการแจ้งเตือน 

1.คลิก Menu > Alarm > Input/Output > Alarm Input 

2.ตั้งค่าแจง้เตือนเขา้ : คลิก   ส าหรับกลอ้งท่ีตอ้งการ ในหนา้ต่างท่ีแสดงใหเ้ลือกเปิดใชเ้ลือก N.O. (เปิดตามปกติ) หรือ 

N.C. (ปิดปกติ) ส าหรับโหมดทริกเกอร์และจากนั้นคลิกตกลง 
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3.ตั้งค่าบนัทึกแจง้เตือน : คลิก    ในคอลมันเ์ร่ิมตน้การท างาน ในหนา้ต่างท่ีแสดง คลิกแทบ็ Recording เลือก
กลอ้งท่ีตอ้งการแลว้คลิกตกลง 

 

4.ก าหนดตารางเวลาภายใต ้Menu > Storage > Recording ส าหรับขั้นตอนรายละเอียดใหดู้ท่ีการบนัทึกตามก าหนดการ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจประเภทมีการตั้งค่าการเตือนภยั ตารางชุดปรากฏในสีแดงซ่ึงยอ่มาจากบนัทึกการเตือนภยั ต่อไปน้ีจะ
แสดงใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง 
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คู่มือบันทกึและ Snapshot  

คู่มือบนัทึก 

บนแถบหนา้ต่างเคร่ืองมือ อีกทางเลือกหน่ึง คลิก Menu > Manual > บนัทึกวดีิโอดว้ยตนเองโดยการคลิกท่ี      

Recording เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการแลว้คลิกเร่ิม หากหยดุการบนัทึก คลิก   บนแถบ หนา้ต่างเคร่ืองมือ หรือเลือก

กลอ้งแลว้คลิก STOP ภายใต ้Menu > Manual > Recording   

 

คู่มือ Snapshot  

คู่มือภาพน่ิงการใชง้านคลา้ยกบัการบนัทึก คลิก Menu > Manual > Snapshot เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการแลว้คลิกเร่ิม ในการ

หยดุภาพน่ิงใหเ้ลือกกลอ้งและจากนั้นคลิกหยดุ 
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ก าหนดวนัหยุดบนัทกึและ Snapshot 

ก าหนดวนัหยุดบนัทกึ 

1.คลิก Menu > System > Holiday 

 

2.คลิกปุ่มเพ่ิมท่ีมุมขวาล่าง หนา้ตา่งวนัหยดุจะปรากฏ เสร็จส้ินการตั้งค่ารวมทั้งเร่ิมตน้และส้ินสุดของวนัท่ี 

 

3.คลิกตกลง วนัหยดุท่ีปรากฏในรายการ ต่อไปน้ีจะแสดงใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง 

 

4.คลิก Menu > Storage > Recording และก าหนดตารางเวลาการบนัทึกตามท่ีอธิบายในการก าหนดตารางเวลาการบนัทึก 

ใหแ้น่ใจวา่วนัหยดุจะถูกเลือกในการเลือกวนัรายการแบบ drop-down ในตวัอยา่งต่อไปบนัทึกตรวจจบัการเคล่ือนไหวถูก

เปิดใชง้านในวนัหยดุ 
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บันทกึและ Snapshot ประเภทอ่ืน ๆ 

บนัทึกและภาพน่ิงประเภทอ่ืน ๆ : 

-ตรวจจบัการเคล่ือนไหวและการเตือนภยัเรียก (M และ A สั้น) : การบนัทึกหรือภาพน่ิงจะถูกเรียกเฉพาะเม่ือมีการแจง้เตือน
ตรวจจบัการเคล่ือนไหวและการเตือนภยัการป้อนขอ้มูลเกิดข้ึนพร้อมกนั 

-ตรวจจบัการเคล่ือนไหวหรือสญัญาณเตือนเรียก (M หรือ A สั้น): การบนัทึกหรือภาพน่ิงจะถูกเรียกเม่ือปลุกตรวจจบัการ
เคล่ือนไหวหรือสญัญาณเตือนการป้อนขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน 

การจดัสรรพื้นที ่

1.คลิก Menu > Storage > Allocate Space 

 

2.เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการจากรายการแบบ drop-down จากนั้นตั้งค่าพ้ืนท่ีการบนัทึกสูงสุดและพ้ืนท่ีภาพสูงสุด คุณสามารถ

เลือกกลุ่มดิสกเ์ฉพาะเม่ือกลุ่มดิสกถู์กเปิดใชง้านภายใต ้Menu > Storage > Disk Group  

3.คลิก Apply เพ่ือบนัทึกการตั้งคา่ 
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ก าหนดค่าขั้นสูง 

1.คลิก Menu > Storage > Advanced 

2.เลือกตวัเลือก 

ตวัเลือก พ้ืนท่ีจดัสรร รายละเอียด 
Overwrite 0 กลอ้งจดัสรรและบนัทึกในท่ีเก่า / ภาพน่ิงจะถูกเขียนทบัเม่ือพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้

เพ่ิมข้ึน 
ค่าอ่ืน บนัทึกท่ีเก่าของกลอ้ง / ภาพน่ิงจะถูกเขียนทบัเม่ือพ้ืนท่ีจดัสรรของมนัจะถูก

น ามาใช ้
Stop 0 กลอ้งจดัสรรและบนัทึกในท่ีเก่า /ภาพน่ิงจะยงัคงถูกเขียนทบัเม่ือพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้

เพ่ิมข้ึน 
 ค่าอ่ืน กลอ้งบนัทึกใหม่ / ภาพน่ิงจะไม่ถูกบนัทึกไวเ้ม่ือพ้ืนท่ีจดัสรรของมนัจะถูก

น ามาใช ้
 

 3.คลิก Apply เพ่ือบนัทึกการตั้งคา่ 

การจดัการดสิก์ 

1.คลิก Menu > Storage > Hard Disk. 
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2.การตั้งค่าคุณสมบติัฮาร์ดดิสก:์ คลิก   และจากนั้นเลือกอ่าน / เขียนอ่านเท่านั้นหรือซ ้ าซอ้นตามความจ าเป็น 

3.ฟอร์แมตฮาร์ดดิสกเ์พ่ือลบขอ้มูลทั้งหมดเก่ียวกบัมนั: คลิก  ส าหรับดิสกแ์ละยนืยนัท่ีจะด าเนินการ การ
จดัรูปแบบดิสกห์ลายคร้ังเลือกดิสกแ์ลว้คลิก Format 

กลุ่มดสิก์ 

1.คลิก Menu > Storage > Disk Group 

 

2.เลือกเปิดใชง้านกลุ่มดิสก ์คลิก  ส าหรับดิสกท่ี์ตอ้งการแลว้เลือกกลุ่มดิสก ์

 

 

 

 

 

 

3.คลิก Apply. 

7.การเล่นย้อนหลงั 

เล่นย้อนหลงัทนัท ี

1.คลิกท่ีหนา้ต่างแสดงตวัอยา่งท่ีตอ้งการ หลงัจากนั้นคลิก  บนแถบเคร่ืองมือเพ่ือเร่ิมเล่นไดท้นัที 

2.คุณอาจจะลากตวัเล่ือนเพื่อควบคุมความคืบหนา้ หยดุและยอ้นกลบัตามตอ้งการ 
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แถบเคร่ืองมือการเล่นย้อนหลงั 

รูปที ่7-1 แถบเคร่ืองมือการเล่น 

 

 

ตารางที ่7-1 แถบเคร่ืองมือการเล่น 

ปุ่ ม รายละเอยีด 
 แสดงความคืบหนา้การเล่น 

 ไทมไ์ลน์ 
 ซูมเขา้หรือออกในระยะเวลา 

 

เล่น,พกั,หยดุ 

 ยอ้นกลบัหรือไปต่อ 30 วนิาที 

 ชะลอตวัลงหรือเร็วข้ึน 

 ไปขา้งหนา้โดยกรอบ 
 เร่ิมตน้หรือหยดุการตดัวดีิโอ 

 ถ่ายภาพ 
 ลอ็ค 
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ปุ่ ม รายละเอยีด 
 เพ่ิมแท็กเร่ิมตน้หรือท่ีก าหนดเอง 

 จดัการไฟล ์

 ซูมในภาพ 

 เปิด / ปิดเสียง 

 ปรับระดบัเสียงส าหรับหนา้ต่างปัจจุบนั 
 

ดูภาพได้โดยก าหนดกล้องและวนัที ่

ใชว้ธีิน้ีในการเล่นบนัทึกพบโดยกลอ้งและวนัท่ี 

1.คลิกขวาท่ีเมาส์แลว้เลือกการเล่น Playback 

2.เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการ โดยการคลิกท่ีแมก็ซ์ กลอ้งท่ีมุมขวาบน คุณจะเลือกจ านวนสูงสุดของกลอ้งได ้

3.เลือกวนัท่ีตอ้งการบนปฏิทิน และคลิก  เพ่ือเร่ิมเล่น ดบัเบิลคลิกท่ีวนัท่ีจะเร่ิมตน้การเล่นโดยตรง 

 

ดูย้อนหลงัในโหมดทางเดนิ 

1.ในหนา้ต่างการเล่นยอ้นหลงัใหเ้ลือกโหมดทางเดินจากรายการแบบ drop-down ในมุมบนดา้นซา้ย 
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2.เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการแลว้คลิกสองคร้ังท่ีวนัท่ีท่ีตอ้งการ จะเร่ิมตน้การเล่นยอ้นหลงั 

 

การเล่นย้อนหลงัโดยแทก็ 

การเพิม่แทก็ 

1.คลิกขวาแลว้คลิกเลือกเล่นยอ้นหลงั 

2.คลิก    เพ่ือเพ่ิมแท็กช่ือแท็กเร่ิมตน้ เพ่ิมแท็กท่ีก าหนดเอง คลิก   และ จากนั้นตั้งช่ือแท็กตวัอยา่งเช่น 
tag1  

3.คลิก     แกไ้ขหรือลบแท็กตามความตอ้งการ  

 

การเล่นย้อนหลงัโดยแทก็ 

1.ในหนา้ต่างการเล่นยอ้นหลงัเลือกแท็กจากรายการแบบ drop-down ในมุมบนดา้นซา้ย 

2.เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการก าหนดระยะเวลาแลว้คลิกคน้หา ผลการคน้หาจะแสดงในมุมขวาบน 
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3.คลิก ส าหรับแท็กท่ีตอ้งการท่ีจะเร่ิมตน้การเล่นยอ้นหลงั 

 

การเล่นย้อนหลงัโดยเหตุการณ์ 

1.ในหนา้ต่างการเล่นยอ้นหลงัใหเ้ลือกเหตุการณ์จากรายการ drop-down ท่ีมุมซา้ยบน 

2.เลือกประเภทของเหตุการณ์ท่ีตอ้งการ เช่น การเคล่ือนไหว เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการก าหนดระยะเวลา แลว้คลิกคน้หา 
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3.คลิก ส าหรับแท็กท่ีตอ้งการท่ีจะเร่ิมตน้การเล่นยอ้นหลงั 

 

การเล่นย้อนหลงัโดยการค้นหาแบบ Smart Search 

1.ในหนา้ต่างการเล่นยอ้นหลงัใหเ้ลือกสมาร์ทจากรายการแบบ drop-down ในมุมบนดา้นซา้ย 

2.คลิก ส าหรับแท็กท่ีตอ้งการท่ีจะเร่ิมตน้การเล่นยอ้นหลงั 
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3.คลิก หนา้ต่างคน้หาสมาร์ทจะปรากฏ โดยค่าเร่ิมตน้เป็นแบบเตม็หนา้จอสมาร์ทการคน้หาพ้ืนท่ี 

4.ตั้งกฎการคน้หาสมาร์ทรวมทั้งภูมิภาคตรวจสอบและการตรวจสอบความไว หลงัจากนั้นคลิก  ไปยงัเร่ิมตน้การคน้หา 

5.คลิก เพ่ือเร่ิมตน้ 

การเล่นย้อนหลงัจากไฟล์ภายนอก 

1.ในหนา้ต่างการเล่นยอ้นหลงัใหเ้ลือกไฟลภ์ายนอกจากรายการแบบ drop-down ในมุมบนดา้นซา้ย 

2.คลิกปรับปรุงแลว้รอให ้NVR อ่านอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลภายนอก 

3.เลือกไฟลท่ี์ตอ้งการบนัทึก แลว้คลิก เพื่อ เร่ิมเล่นยอ้นหลงั 

การเล่นย้อนหลงัจากภาพ 

1.ในหนา้ต่างการเล่นยอ้นหลงัเลือกภาพจากรายการแบบ drop-down ในมุมบนดา้นซา้ย 

2.เลือกประเภทจากประเภทรายการแบบ drop-down ท่ีมุมขวาบน 

3.เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการ , ตั้งค่าระยะเวลาท่ีตอ้งการแลว้คลิกคน้หา 

4.คลิกท่ีไฟลท่ี์ตอ้งการท่ีจะเร่ิมตน้การเล่น 
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การจดัการไฟล์ 

1.ถ่ายภาพในระหวา่งการเล่น 

- คลิก ในหนา้ต่างการเล่นท่ีจะใชภ้าพตามท่ีตอ้งการ 

- คลิก และคลิกท่ีแตะแสดงภาพเพ่ือดูภาพน่ิง 

- เลือกไฟลภ์าพท่ีตอ้งการ และจากนั้นคลิก Backup เพ่ือบนัทึกไวใ้นอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล 
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2.ลอ็คไฟล ์

ใชฟั้งกช์นัน้ีเพ่ือลอ็คบนัทึก 

-คลิก เพ่ือบนัทึกท่ีคุณตอ้งการท่ีจะลอ็คในหนา้ต่างเล่นยอ้นหลงั 
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และคลิกท่ีแทบ็ลอ็คไฟลเ์พื่อดูไฟลท่ี์ถูกลอ็ก เพื่อปลดลอ็คไฟลค์ลิก และไอคอนท่ีมีการ-คลิก

เปล่ียนแปลงไป การส ารองไฟลเ์ลือกไฟลแ์ลว้คลิกการส ารองขอ้มูล 

 

8.การส ารองข้อมูล 

บันทกึการส ารองข้อมูล 

การส ารองข้อมูลปกต ิ

1.คลิก Menu > Backup > Recording. 
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2.ก าหนดเง่ือนไขการคน้หาแลว้คลิกคน้หา ผลการคน้หาจะแสดง 

 

3.เลือกการบนัทึกท่ีตอ้งการ  แลว้คลิกการส ารองขอ้มูล 

4เลือกปลายทางในอุปกรณ์เก็บขอ้มูล USB และจากนั้นคลิกการส ารองขอ้มูล บนัทึก จะไดรั้บการบนัทึกไวใ้นไดเรกทอรีท่ี
ระบุ 

การส ารองข้อมูลคลปิวดิโีอ 

บนัทึกสามารถตดัและบนัทึกไวใ้นอุปกรณ์เก็บขอ้มูล USB 

1.เปิดหนา้ต่างเล่นยอ้นหลงั 

2.หลงัจากท่ีเร่ิมเล่นยอ้นหลงั คลิกและ บน แถบเคร่ืองมือการเล่นคลิปวดีิโอ 

3.คลิก และคลิกท่ีแทบ็คลิปวดีิโอเพื่อดูคลิปวดีีโอ 
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4.เลือกคลิปวดีิโอท่ีตอ้งการ แลว้คลิกการส ารองขอ้มูล 

5.เลือกปลายทางในอุปกรณ์เก็บขอ้มูล USB และจากนั้นคลิกการส ารองขอ้มูล ท่ีเลือกคลิปวดีิโอถูกบนัทึกไวใ้นไดเรกทอรีท่ี
ระบุ 

บันทกึการส ารองภาพ 

1.คลิก Menu > Backup > Image 
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2.ก าหนดเง่ือนไขการคน้หาแลว้คลิกคน้หา ผลการคน้หาจะแสดงผล 

 

3.เลือกไฟลท่ี์ตอ้งการ แลว้คลิกการส ารองขอ้มูล 

4. เลือกปลายทางในอุปกรณ์เก็บขอ้มูล USB และจากนั้นคลิกการส ารองขอ้มูล ไฟลท่ี์เลือกจะถูกบนัทึกไวไ้ดเรกทอรีท่ีระบุ 

9. สัญญานแจ้งเตือน (Alarm) 

สัญญาณเตือนอนิพุตและเอาท์พตุ 

สัญญาณเตือนอนิพุต 

1.คลิก Menu > Alarm > Input/Output > Alarm Input. 

2.คลิก เพื่อดูกลอ้งท่ีตอ้งการ ในการแสดงหนา้ต่างเขา้ปลุกเลือกเปิดใชง้านใหเ้ลือกโหมดเรียกตามความเหมาะสมและ

จากนั้นคลิกตกลง 
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3.คลิก ในคอลมันเ์ร่ิมตน้การท างานและจากนั้นตั้งค่าการกระท า เพ่ือทริกเกอร์ 

 

คอลมัน์ใน Arming Schedule และจากนั้นตั้งช่วงเวลาระหวา่งท่ีเขา้ปลุกถูกเปิดใชง้าน 4.คลิก
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สัญญาณเตือนเอาท์พุต 

1.คลิก Menu > Alarm > Input/Output > Alarm Output 

 

2.คลิก เพ่ือดูกลอ้งท่ีตอ้งการและจากนั้นตั้งค่าสถานะเร่ิมตน้และระยะเวลา หลงัจากท่ีคุณไดเ้สร็จส้ินการตั้งค่า ใหค้ลิก   

ตกลง 

ตรวจจบัการเคล่ือนไหว 

1.คลิก Menu > Alarm > Motion. 

2.เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการแลว้เลือกเปิดใชง้านเพื่อใหส้ามารถใชต้รวจจบัการเคล่ือนไหว 

3. ใชเ้มาส์เพ่ือวาดพ้ืนท่ีการตรวจจบัและลากแถบเล่ือนเพ่ือตั้งค่าความไวตรวจจบัขนาดวตัถุเป้าหมายและระยะเวลา 

 

4.คลิก ขวาเพ่ือเร่ิมตน้การท างานและการตั้งค่าการกระท า 
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 5.(อุปกรณ์เสริม) คลิก ขวาเพ่ือเตรียมพร้อมก าหนดการและจากนั้นตั้งค่าเวลาท่ีตรวจจบัการเคล่ือนไหวถูกเปิด
ใชง้าน 

 

6.คลิก Apply เพ่ือบนัทึกการตั้งคา่ 

แจ้งเตือนเม่ือมส่ิีงแปลกปลอมมาบดบัง 

1.คลิก Menu > Alarm > Tampering 

2.เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการแลว้เลือกเปิดใชง้านเพื่อเปิดใชง้านการตรวจสอบการปลอมแปลง 
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3.คลิก ขวาเพ่ือเร่ิมตน้การท างานและการตั้งค่าการกระท า 

4. (อุปกรณ์เสริม) คลิก ขวาเพ่ือเตรียมพร้อมก าหนดการแลว้ตั้งเวลาเม่ือการตรวจจบัการปลอมแปลงถูกเปิดใช้
งาน 

5.คลิก Apply เพ่ือบนัทึกการตั้งคา่ 

การตรวจจบัเสียง 

1.คลิก Menu > Alarm > Audio Detection. 

2.เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการแลว้เลือกเปิดใชง้านเพื่อเปิดใชง้านการตรวจสอบเสียง 

 

 

3.คลิก ขวาเพ่ือเร่ิมตน้การท างานและการตั้งค่าการกระท า 
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4. (อุปกรณ์เสริม) คลิก ขวาเพ่ือเตรียมพร้อมการจดัตารางเวลาและตั้งเวลาเม่ือการตรวจสอบเสียงถูกเปิดใชง้าน 

5.เลือกประเภทการตรวจสอบและปรับการตั้งค่าตามความจ าเป็น 

ประเภทการแจ้งเตือน รายละเอยีด 
Sudden Rise สญัญาณเตือนภยัเกิดข้ึนเม่ือการเพ่ิมข้ึนของปริมาณท่ีเกินกวา่ค่าท่ีตั้งไว ้
Sudden Fall สญัญาณเตือนภยัเกิดข้ึนเม่ือฤดูใบไมร่้วงของปริมาณเกินกวา่ค่าท่ีตั้งไว ้
Sudden Change เกิดการแจง้เตือนเม่ือมีการข้ึนหรือลงของปริมาณเกินกวา่ค่าท่ีตั้งไว ้
Threshold เกิดการแจง้เตือนเม่ือปริมาณเกินกวา่ค่าท่ีตั้งไว ้

 

6.คลิก Apply เพ่ือบนัทึกการตั้งคา่ 

การสูญเสียวดิโีอ 

1.คลิก Menu > Alarm > Video Loss. 

 

2.คลิก ขวาเพ่ือเร่ิมตน้การท างานและการตั้งค่าการกระท า 

3.คลิก ในคอลมัน์ก าหนดการจดัตารางเวลาและตั้งเวลาเม่ือมีการเตือนการสูญเสียวดีิโอถูกเปิดใชง้าน 
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เตือนภัย 

-ขอ้ผดิพลาดในการจดัเก็บขอ้มูล: การบนัทึกลม้เหลว 

-ดิสกแ์บบออฟไลน์: ดิสกไ์ม่ไดเ้ช่ือมต่อถูกตอ้งหรือไดรั้บความเสียหาย 

-ดิสกผ์ิดปกติ: ดิสกไ์ม่สามารถเขา้ถึง 

-เขา้ถึงท่ีผิดกฎหมาย: ช่ือผูใ้ชไ้ม่มีอยูห่รือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 

-เครือข่ายต่อ: เช่ือมต่อเครือข่ายท่ีหายไป 

-ความขดัแยง้ IP: อุปกรณ์บนเครือข่ายใชท่ี้อยู ่IP เดียวกนั 

ท าตามขั้นตอนต่อไปน้ีเพ่ือก าหนดค่าการแจง้เตือน: 

1.คลิก Menu > Alarm > Alert 

2.เลือกประเภทการแจง้เตือนเลือกการกระท าท่ีตอ้งการแลว้เลือกกลอ้ง ท่ีคุณตอ้งการเปิดใชเ้อาตพ์ตุแจง้เตือน 

 

3.คลิก Apply เพ่ือบนัทึกการตั้งคา่ 

สัญญาณกร่ิง 

1.คลิก Menu > Alarm > Buzzer. 

 

2.ก าหนดระยะเวลาตามท่ีตอ้งการ ช่วงคือ 1-600 วนิาที 
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3. คลิกท่ีใชเ้พ่ือบนัทึกการตั้งค่า 

รูปแบบการแจ้งเตือน 

-Alarm-Triggered Buzzer 

เม่ือเกิดการแจง้เตือนท าใหเ้สียง 

-Alarm-Triggered E-mail 

NVR ท่ีอีเมลขอ้ความเตือนภยัไปยงัท่ีอยูอี่เมลท่ีระบุไวเ้ม่ือเกิดการแจง้เตือน 

-Alarm-Triggered Pop-up Window 

หนา้ต่างปรากฏข้ึนเม่ือเกิดการแจง้เตือน 

-Alarm-Triggered Recording 

NVR การบนัทึกวดีิโอจากกลอ้งระบุเม่ือเกิดการแจง้เตือน 

-Alarm-Triggered Snapshot 

ใชเ้วลาภาพน่ิงเม่ือเกิดการแจง้เตือน 

-Alarm-Triggered Preset 

กลอ้ง PTZ หมุนไปยงัต าแหน่งท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้เม่ือเกิดการแจง้เตือน 

-Alarm-Triggered Preview 

เล่นวดีิโอสดแบบเตม็หนา้จอเม่ือเกิดการแจง้เตือน 

-Alarm-Triggered Alarm Output 

เอาทพ์ทุ NVR การเตือนภยัท่ีจะเรียกการกระท าโดยอุปกรณ์ของบุคคลท่ีสามเม่ือเกิดการแจง้เตือน 

คู่มือแจ้งเตือน 

คู่มือการใช้งานเอาต์พุตแจ้งเตือน 
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1.คลิก Menu > Manual > Alarm > Manual Alarm 

 

 

2.จะเรียกเอาทพ์ทุสญัญาณเตือนใหเ้ลือกช่องท่ีตอ้งการแลว้คลิกทริกเกอร์ เพ่ือเคลียร์เอาทพ์ทุสญัญาณเตือนใหเ้ลือกช่องท่ี
ตอ้งการแลว้คลิกเคลียร์ 

คู่มือการใช้งาน Buzzer 

1.คลิก Menu > Manual > Alarm > Buzzer. 

 

 

2.เลือก Buzzer (ในสถานะเร่ิมตน้) และจากนั้นคลิกหยดุ 

10.ก าหนดค่าเครือข่าย 

การก าหนดค่าพ้ืนฐาน 

1.คลิก Menu > System > Network > Basic 

2.การตั้งค่าเครือข่ายไดต้ามตอ้งการ ส าหรับบางรุ่น DHCP ถูกเปิดใชง้านโดยค่าเร่ิมตน้ 

คุณสามารถเลือกรูปแบบการท างานของ NVR ของคุณมี 2 NICs: 

-Multi-address mode : 2 NICs ท างานอยา่งเป็นอิสระและสามารถก าหนดค่าแยกต่างหาก ทั้ง NIC สามารถเลือกใหเ้ป็น
เสน้ทางเร่ิมตน้และขอ้มูลจะถูกส่งผา่น NIC น้ีเม่ือเช่ือมต่อกบั NVR extranet 
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-Load balance mode: 2 NICs จะผกูพนักบัท่ีอยู ่IP เดียวกนัและการท างานร่วมกนัเพ่ือแบ่งปันเครือข่าย 

-Net fault-tolerance mode: 2 NICsจะผกูพนักบัท่ีอยู ่IP เดียวกนั ในกรณีท่ีหน่ึง NIC ลม้เหลวอ่ืน ๆ จะใชเ้วลามากกวา่การ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งลงตวัจากความผิดพลาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือใหแ้น่ใจวา่การเช่ือมต่อเครือข่าย 

 

3.คลิก Apply เพ่ือบนัทึกการตั้งคา่ 

PPPoE 

1.คลิก Menu > System > Network > PPPoE. 

2.เลือก PPPoE และจากนั้นป้อนช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นจากผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เครือข่ายขอ้มูลปรากฏภายใตข้อ้มูล 
IP เม่ือ Dial-Up ประสบความส าเร็จ 
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EZCloud 

1.คลิก Menu > System > Network > EZCloud. 

2.EZCloud ถูกเปิดใชง้านโดยค่าเร่ิมตน้ ถา้เป็นคนพิการ, เลือกกล่องกาเคร่ืองหมายท่ีจะเปิดใชง้านได ้

 

3.คลิก Apply เพ่ือบนัทึกการตั้งคา่ 

                                         

DDNS 
หาก NVR ของคุณเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตผา่น PPPoE ท่ีอยู ่IP ของเครือข่ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกคร้ังท่ีมนั

เช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ ISP โดยไม่ตอ้งรับรู้ของคุณ น้ีจะไม่สะดวกเม่ือคุณจากระยะไกลเขา้ถึง NVR ของคุณมีท่ีอยู ่IP เพื่อ
หลีกเล่ียงปัญหาน้ีคุณสามารถลงทะเบียนกบัเซิร์ฟเวอร์ DDNS ท่ีจะไดรั้บช่ือโดเมนส าหรับ NVR ของคุณแลว้เขา้ถึง NVR 
ไดโ้ดยไปท่ีช่ือโดเมนแทนของท่ีอยู ่IP (http: // DDNS เซิร์ฟเวอร์ท่ีอยู ่/ ช่ือโดเมน NVR) ท่ีใช ้เวบ็เบราวเ์ซอร์. 
1. คลิกท่ีเมนู> ระบบ> เครือข่าย> DDNS 
2. เปิดใชง้าน DDNS เลือกประเภท DDNS และแลว้เสร็จตั้งค่าอ่ืน ๆ 
- ถา้ชนิด DDNS คือ DynDNS หรือ No-IP ป้อนช่ือโดเมนช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น ช่ือโดเมนเป็นหน่ึงท่ีคุณไดล้งทะเบียน
เรียบร้อยแลว้ท่ีเวบ็ไซตข์องการลงทะเบียนช่ือโดเมน (เช่น DynDNS) ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นเป็นของบญัชีท่ีคุณได้
ลงทะเบียนไดท่ี้เวบ็ไซตข์องการลงทะเบียนช่ือโดเมน (เช่น DynDNS) 
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ถา้ชนิด DDNS คือ EZDDNS ป้อนช่ือโดเมนท่ีถูกตอ้งส าหรับ NVR ของคุณแลว้คลิกทดสอบเพ่ือดูวา่ช่ือโดเมนท่ีมีอยู ่
 
 
 
 
 
 
 
 
3. คลิกท่ีใชเ้พ่ือบนัทึกการตั้งค่า 
ท่าเรือ 
โดยปกติหมายเลขพอร์ตเร่ิมตน้ตอ้งปรับเปล่ียนไม่มี ฟังกช์ัน่น้ีส่วนใหญ่จะใชร่้วมกบัฟังกช์ัน่การแมปพอร์ต ดูหวัขอ้ถดัไป
ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม 
1. คลิกท่ีเมนู> ระบบ> เครือข่าย> พอร์ต 
2. ก าหนดค่าพอร์ตภายในตามท่ีวางแผนไว ้
 
 
 
 
 
 
บนัทึก! 
จ านวนพอร์ตท่ีถูกตอ้งในช่วง 1-65535 หมู่ท่ี 21, 23, 2000, 3702 และ 60000 เป็น 
สงวนไวเ้พ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ตรวจสอบใหแ้น่ใจหมายเลขพอร์ตแต่ละการก าหนดค่าท่ีไม่ซ ้ ากนั 
3. คลิกท่ีใชเ้พื่อบนัทึกการตั้งค่า 
แผนท่ีพอร์ต 
สองวธีิการท าแผนท่ีพอร์ตท่ีมีอยู:่ 

 
ภายในภายนอกและการท าแผนท่ี 

UPnP 
UPnP ช่วยให ้NVR ท่ีจะคน้พบอุปกรณ์อ่ืน ๆ บนเครือข่ายและสร้างเครือข่ายการใหบ้ริการดงักล่าวการแบ่งปันขอ้มูลและ
การส่ือสาร 



 

www.uniview.com 

Pa
ge

61
 

ท่ีจะใชใ้น UPnP NVR ของคุณคุณตอ้งเปิดใชง้าน UPnP เราเตอร์ท่ี NVR ของคุณเช่ือมต่อ กบัUPnP เปิดใชง้านส าหรับ 
Network Address Translation (NAT), พอร์ตท่ีอยูบ่น NVR สามารถแมปโดยอตัโนมติักบัเราเตอร์และคอมพิวเตอร์สามารถ
เขา้ถึง NVR ของคุณจากภายนอก LAN 
1. คลิกท่ีเมนู> ระบบ> เครือข่าย> แผนท่ีพอร์ต 
2. UPnP ถูกเปิดใชง้านโดยค่าเร่ิมตน้ เลือกประเภทการท าแผนท่ีท่ีตอ้งการจากรายการแบบหล่นลง แผนท่ีพอร์ตตนเองให้
เลือกดว้ยตนเองและจากนั้นตั้งค่าพอร์ตภายนอกส าหรับเราเตอร์ 
บนัทึก! 

โหมดออโตข้อแนะน า พอร์ตจะขดัแยง้ถา้ไม่ไดก้ าหนดค่าอยา่งถูกตอ้ง 
ส าหรับ NVR กบันิคส์หลายแมปพอร์ตควรจะก าหนดค่าบนพ้ืนฐานของ NIC ระบุเป็นเสน้ทางเร่ิมตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. คลิกฟ้ืนฟแูละตรวจสอบวา่ใชง้านจะปรากฏข้ึนส าหรับพอร์ตเหล่าน้ีในคอลมัน์สถานะ UPnP 
4. คลิกท่ีใชเ้พ่ือบนัทึกการตั้งค่า 
การท าแผนท่ีภายในและภายนอกพอร์ต 
หากเราเตอร์ของคุณไม่สนบัสนุน UPnP แลว้คุณตอ้งก าหนดค่าพอร์ตภายในและภายนอกดว้ยมือ 
บนัทึก! 

หลกัการของการท าแผนท่ีพอร์ตคือพอร์ตภายในและภายนอกของ NVR มีความสอดคลอ้งกบัวา่ของเราเตอร์ 
เราเตอร์บางคนอาจตอ้งพอร์ตภายในและภายนอกเหมือนกนัส าหรับ NVR และเราเตอร์ 

1. คลิกท่ีเมนู> ระบบ> เครือข่าย> แผนท่ีพอร์ต 
2. ปิดการใชง้าน UPnP ดว้ยการลา้งกล่องกาเคร่ืองหมายและจากนั้นพอร์ตภายนอกตั้งค่าดว้ยตนเอง 
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3. คลิกท่ีใชเ้พ่ือบนัทึกการตั้งค่า 
บนัทึก! 
คุณอาจจะตรวจสอบโดยการป้อนขอ้มูลต่อไปน้ีในแถบท่ีอยูข่องเวบ็เบราวเ์ซอร์ของคุณ ::WAN ท่ีอยู ่IP พอร์ตของเราเตอร์: 
พอร์ต HTTP ภายนอก ตวัอยา่งเช่นถา้ 10.2.2.10 เป็นท่ีอยู ่IP และ 82เป็นพอร์ต HTTP แลว้คุณป้อน http://10.2.2.10:82 หาก
แผนท่ีพอร์ตมีประสิทธิภาพหนา้เขา้สู่ระบบของNVR จะปรากฏ 
อีเมล ์
NVR ท่ีสามารถตั้งค่าใหส่้งการแจง้เตือนอีเมลไปยงัท่ีอยูอี่เมลท่ีระบุไวเ้ม่ือเกิดการแจง้เตือนอีเมลท่ีมีขอ้มูลการเตือนภยัขั้น
พ้ืนฐานเช่นประเภทปลุก, เวลาปลุก, ID กลอ้งและกลอ้งช่ืออ่ืน ๆก่อนท่ีจะใชฟั้งกช์ัน่น้ีใหแ้น่ใจวา่ NVR มีการเช่ือมต่อการ
ท างานกบัเซิร์ฟเวอร์ SMTP กบัท่ีคุณมีบญัชีอีเมลท่ีถูกตอ้ง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูรั้บการเช่ือมต่อกบัท่ี 
อินเทอร์เน็ตอาจจะตอ้ง 
1. คลิกท่ีเมนู> ระบบ> เครือข่าย> อีเมล 
2. ก าหนดค่าพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
หากตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีคุณจะตอ้งป้อนช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บนัทึก! 

ป้อนท่ีอยูเ่ซิร์ฟเวอร์ SMTP ท่ีถกูตอ้งและหมายเลขพอร์ตและจากนั้นเลือกเปิดใชง้าน TLS หากมีความจ าเป็น 
เลือกแนบรูปภาพถา้คุณตอ้งการภาพรวมจะถูกส่งผา่นทางอีเมล ใหแ้น่ใจวา่อีเมลและภาพรวมมีถูกเปิดใชง้านในหนา้ต่าง

การด าเนินการทริกเกอร์ 
เฉพาะบางรุ่นรองรับการแนบไฟลภ์าพ คุณอาจจะคลิกทดสอบเพ่ือตรวจสอบวา่อีเมลท่ีสามารถส่งเรียบร้อยแลว้ 

3. คลิกท่ีใชเ้พื่อบนัทึกการตั้งค่า 
ไคลเอน็ต ์UNP 
ยนิูเวอร์แซเครือข่ายหนงัสือเดินทาง (UNP) ถูกน ามาใชใ้นการแปลท่ีอยู ่IP บนเครือข่ายท่ียามและไฟร์วอลลจ์ะน าไปใช ้
UNP ช่วยใหก้ารเช่ือมต่อระหวา่งพ้ืนท่ีเฝ้าระวงัโดยไม่ตอ้งความจ าเป็นของการเปล่ียนแปลงการวางแผนเครือข่ายหรือ
เรียกร้องท่ีอยู ่IP สาธารณะพิเศษ UNP มีผลบงัคบัใชเ้กือบทุกประเภทเครือข่าย ท่ีจะใชส้ าหรับการเฝ้าระวงั UNP แรกท่ีคุณ
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ตอ้งก าหนดค่าทั้ง UNPเซิร์ฟเวอร์และลูกคา้อยา่งถูกตอ้งและตรวจสอบใหแ้น่ใจ Dial-Up ประสบความส าเร็จในลูกคา้
ทั้งหมด 
1. คลิกท่ีเมนู> ระบบ> เครือข่าย 
2. เปิดการใชง้านของลูกคา้ UNP โดยการเลือกช่องท าเคร่ืองหมาย 
3. ป้อนท่ีอยู ่IP และหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ UNP หากตรวจสอบความถูกตอ้งป้อนช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นการ
ก าหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์ UNP 
4. คลิกท่ีใชเ้พื่อบนัทึกการตั้งค่า 
บนัทึก! 
หากตอ้งการใชง้านของลูกคา้ UNP คุณตอ้งปิดการใชง้าน PPPoE แรก 
 
 
FTP 
บนัทึก! 

เฉพาะบางรุ่นอุปกรณ์สนบัสนุน FTP 
เคร่ืองมือ FTP เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับฟังกช์ัน่น้ี 
ดว้ยฟังกช์ัน่น้ีเปิดใชง้านภาพจะถูกอปัโหลดโดยอตัโนมติัไปยงัเซิร์ฟเวอร์ FTP 

1. คลิกท่ีเมนู> ระบบ> เครือข่าย> FTP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เลือกช่องท าเคร่ืองหมายเพ่ือเปิด FTP 
3. ป้อนท่ีอยู ่IP ของเซิร์ฟเวอร์ FTP ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นไดเรกทอรีระยะไกลและการอปัโหลดระยะห่าง 
บนัทึก! 

คลิกทดสอบเพ่ือตรวจสอบวา่มีการเช่ือมต่อ FTP สามารถจะจดัตั้งข้ึน 
หากไดเรกทอรีระยะไกลไม่ไดร้ะบุระบบจะสร้างโฟลเดอร์ท่ีแตกต่างกนัโดย IP เวลาและกลอ้ง. 

4. เลือกกลอ้งท่ีตอ้งการแลว้คลิกขวาเพ่ืออปัโหลดก าหนดการ ในตารางการอปัโหลดหนา้ต่างเลือกประเภทภาพท่ี
ตอ้งการและช่วงเวลา 



 

www.uniview.com 

Pa
ge

64
 

 
 
 
 
 
 

 
บนัทึก! 
เม่ือตอ้งการใชก้ารตั้งค่าเดียวกนักบัวนัอ่ืน ๆ ในสปัดาห์เลือกวนัท่ีตอ้งการสิทธิในการคดัลอกไป 
5. คลิกท่ีใชเ้พ่ือบนัทึกการตั้งค่า 
บนัทึก! 
เม่ือตอ้งการใชก้ารตั้งค่าเดียวกนักบักลอ้งอ่ืน ๆ คลิกขวาเพ่ือคดัลอกเลือกกลอ้งท่ีตอ้งการและแลว้คลิกตกลง 
การก าหนดค่า 11 อาร์เรย ์
บนัทึก! 

เฉพาะบางรุ่น NVR สนบัสนุน RAID 
ขณะน้ีมีเพียง RAID 1 และ RAID 5 ไดรั้บการสนบัสนุน คุณตอ้งสองฮาร์ดดิสกส์ าหรับ RAID 1 และ 3-8 ดิสก์

ส าหรับ RAID5 
การเปิดใชง้าน RAID 
คุณตอ้งเปิดใช ้RAID แรก 
1. คลิกท่ีเมนู> ท่ีเก็บขอ้มูล> อาร์เรย ์
2. เลือกช่องท าเคร่ืองหมายเพ่ือเปิด RAID ขอ้ความยนืยนัจะปรากฏ คลิกใช่ 
 
การสร้างอาร์เรย์ 
ก็จะแนะน าใหก้ าหนดค่าดิสกส์ ารองร้อนเพ่ือใหก้ารด าเนินงานระบบท่ีเช่ือถือไดแ้ละประสบความส าเร็จ
สร้างใหม่ในกรณีอาร์เรยท่ี์ลม้เหลว 
1. คลิกท่ีเมนู> ท่ีเก็บขอ้มูล> อาร์เรย>์ ดิสกท่ี์มีอยูจ่ริง 
2. เพื่อสร้างอาร์เรยโ์ดยอตัโนมติัคลิกคลิกเดียวสร้าง 
บนัทึก! 

ไม่จ าเป็นตอ้งเลือกดิสกอ์าร์เรยเ์ม่ือมีการสร้างดว้ยการเป็นหน่ึงคลิกสร้าง ระบุระบบดิสกท์ั้งหมดท่ีใชง้านได ้
RAID 1 ถูกสร้างข้ึนเม่ือสองดิสกท่ี์มีอยู ่เม่ือสามหรือมากกวา่ดิสก์ใชไ้ด ้RAID 5 จะถูกสร้างข้ึน หากมีมากกวา่ส่ี
ดิสกท่ี์มีอยูเ่ป็นดิสกส์ ารองทัว่โลกจะร้อนสร้าง 

อาร์เรยท่ี์สร้างข้ึนในลกัษณะน้ีจะถูกตั้งช่ือ ARRAYX ตวัอยา่งเช่น array1, array2 
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3. การสร้างอาร์เรยต์นเองใหเ้ลือกดิสกท่ี์ตอ้งการแลว้คลิกสร้าง ในหนา้ต่างแสดงใหใ้ส่ช่ืออาร์เรยใ์หเ้ลือกชนิด
อาร์เรยแ์ละเลือกดิสกท์อ้งถ่ิน คลิกตกลงเพ่ือติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ทราบวา่ไม่มีดิสกส์ ารองร้อนจะถูกสร้างข้ึนโดย
อตัโนมติั 
 
สร้างใหม่อาร์เรย์ 
โดยการตรวจสอบสถานะอาร์เรยคุ์ณสามารถระบุไดว้า่เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการบ ารุงรักษา อาร์เรยเ์ป็นหน่ึงใน 
ส่ีสถานะ: ปกติ, เส่ือมโทรมเสียหายสร้าง สถานะการเป็นเร่ืองปกติหากไม่มีดิสกท์างกายภาพจะหายไป 
เม่ือจ านวนของดิสกท์างกายภาพหายไปถึงค่าท่ีระบุอาร์เรยจ์ะถือวา่ไดรั้บความเสียหาย 
สถานะระหวา่งปกติและช ารุดเส่ือมโทรม อาร์เรยเ์ส่ือมโทรมสามารถกูคื้นสู่ภาวะปกติ 
สถานะถา้คุณสร้างมนั 
 
บนัทึก! 
ใช ้RAID 5 ท่ีประกอบดว้ย 4 ดิสกเ์ป็นตวัอยา่ง อาร์เรยจ์ะสลายตวัเม่ือดิสกห์น่ึงจะหายไป และเม่ือสองแผน่จะ
หายไปอาร์เรยไ์ดรั้บความเสียหายหลงัจากท่ีกลายเป็นอาร์เรยเ์ส่ือมโทรมก็สามารถสร้างข้ึนมาใหม่โดยอตัโนมติั
ภายในสิบนาทีถา้ร้อนส ารอง 
ดิสกใ์ชไ้ดแ้ละถา้ความจุของดิสกส์ ารองร้อนไม่นอ้ยกวา่ท่ีใด ๆ ในดิสกอ์าร์เรยอ์าร์เรยเ์ส่ือมโทรมโดยไม่ตอ้งดิสก์
ส ารองร้อนเท่านั้นท่ีสามารถสร้างข้ึนมาใหม่ดว้ยตนเองภายใตเ้มนู> ท่ีเก็บขอ้มูล> 
อาร์เรย>์ อาร์เรย ์โดยค่าเร่ิมตน้ดิสกภ์ายในคร้ังแรกท่ีตอบสนองความตอ้งการท่ีจะถูกเลือก 
การลบอาร์เรย ์
ขอ้ควรระวงั! 
การลบอาร์เรยจ์ะลบขอ้มูลทั้งหมดเก่ียวกบัมนั 
1. คลิกท่ีเมนู> ท่ีเก็บขอ้มูล> อาร์เรย>์ อาร์เรย ์
2. คลิกส าหรับอาร์เรยล์บ ขอ้ความท่ีปรากฏข้ึน คลิกตกลง 
 
12.การก าหนดค่าระบบ  
ก าหนดค่าพ้ืนฐาน 
1. คลิกท่ีเมนู> ระบบ> พ้ืนฐาน 
2. ก าหนดค่าพารามิเตอร์ 
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3. คลิกท่ีใชเ้พ่ือบนัทึกการตั้งค่า 
บนัทึก! 

เฉพาะผูดู้แลระบบสามารถตั้งค่าเปิดใชง้านรหสัผา่น 
หากเปิดใชง้านรหสัผา่นไม่ไดเ้ลือกรหสัผา่นไม่เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการเขา้สู่ระบบทอ้งถ่ินท่ีเร่ิมตน้ระบบ

อยา่งไรก็ตามช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นจะตอ้งยงัคงเม่ือคุณเขา้สู่ระบบหลงัจากออกจากระบบ 
นอกจากน้ีคุณยงัสามารถตั้งค่าตวัช่วยสร้างการเร่ิมตน้ท่ีน่ีโดยการคลิกท่ีตวัช่วยสร้าง 

การก าหนดค่าเวลา 
เวลา 
1. คลิกท่ีเมนู> ระบบ> เวลา> เวลา 
2. เลือกโซนเวลาท่ีถูกตอ้งและจากนั้นตั้งวนัท่ีและเวลารูปแบบและเวลาของระบบ 
ต่อไปน้ีแสดงตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
3. จะใชเ้ครือข่าย Time Protocol (NTP) เปิดใชง้าน NTP, ตั้งค่าท่ีอยูแ่ละหมายเลขพอร์ตของ NTPเซิร์ฟเวอร์และ
ช่วงเวลาการปรับปรุง 
4. คลิกท่ีใชเ้พ่ือบนัทึกการตั้งค่า 
DST 
1. คลิกท่ีเมนู> ระบบ> เวลา> DST 
2. เปิดใชง้าน DST โดยการเลือกกล่องกาเคร่ืองหมายและจากนั้นตั้งเวลาเร่ิมตน้เวลาส้ินสุดและ DST อคติไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ต่อไปน้ีจะแสดงใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
3. คลิกท่ีใชเ้พื่อบนัทึกการตั้งค่า 
ประสานเวลา 
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ใชฟั้งกช์นัน้ีเพ่ือปรับเวลาใหต้รงกบักลอ้ง NVR ซิงคเ์วลาเปิดใชง้านโดยค่าเร่ิมตน้และกลอ้งจะปรับเวลาคร้ังเดียว
เม่ือพวกเขาไดรั้บออนไลน์และจากนั้นประสานทุก 30 
นาที 
1. คลิกท่ีเมนู> ระบบ> เวลา> เวลาซิงค ์
2. เลือกซิงคก์ลอ้งเวลาและแลว้คลิก Apply 
การตั้งค่าพอร์ตอนุกรม 
การตั้งค่าพอร์ตอนุกรมใน NVR ควรจะสอดคลอ้งกบัผูท่ี้อยูใ่นอุปกรณ์แบบอนุกรมท่ีเช่ือมต่อ อนุกรม 
การตั้งค่าพอร์ตเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการควบคุม PTZ 
1. คลิกท่ีเมนู> ระบบ> อนุกรม 
2. ก าหนดค่าพารามิเตอร์ส าหรับพอร์ตอนุกรม 
บนัทึก! 
คุณสามารถตั้งค่าการใชง้านใหพ้อร์ตคียบ์อร์ดในการควบคุมกลอ้ง PTZ ท่ีมีการเฝ้าระวงัพิเศษแป้นพิมพ ์
 
 
3. คลิกท่ีใชเ้พื่อบนัทึกการตั้งค่า 
ก าหนดค่าผูใ้ช ้
เพ่ิมลบหรือผูใ้ชสิ้ทธ์ิแกไ้ขของผูใ้ช ้เฉพาะผูดู้แลระบบสามารถด าเนินการเหล่าน้ีกลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นชุดของสิทธ์ิใน
ระบบ เม่ือกลุ่มผูใ้ชท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหผู้ใ้ชผู้ใ้ชน้ี้มีสิทธ์ิทั้งหมดท่ีระบุไวส้ าหรับกลุ่มผูใ้ช ้
มีส่ีประเภทของผูใ้ชใ้นระบบท่ีมี: 

ผูดู้แลระบบขั้นเร่ิมตน้ในระบบท่ีมีการเขา้ถึงแบบเตม็ระบบ รหสัผา่นเร่ิมตน้ของมนัคือ123456 
เร่ิมตน้: ผูใ้ชเ้ร่ิมตน้ลิขสิทธ์ิในระบบไม่สามารถสร้างหรือลบและมีเพียงมีการเขา้ถึงจะมีชีวติอยูดู่และเสียงสอง

ทาง หากผูใ้ชเ้ร่ิมตน้ถูกปฏิเสธการเขา้ถึงช่องทางท่ีสอดคลอ้งกนัถูกลอ็คเม่ือไม่มีผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบและจะปรากฏใน
หนา้ต่าง 

ผูป้ระกอบการ: มีสิทธ์ิขั้นพ้ืนฐานและการเขา้ถึงกลอ้ง 
แขก: มีการเขา้ถึงกลอ้งโดยเร่ิมตน้เท่านั้น 

 
1. คลิกท่ีเมนู> ระบบ> ผูใ้ช ้

 
 
 
 

2. เพ่ือเพ่ิมผูใ้ชค้ลิกเพ่ิมและจากนั้นตั้งช่ือผูใ้ชก้ลุ่มผูใ้ชร้หสัผา่นและสิทธ์ิเป็น 
จ าเป็น คลิกตกลงเพ่ือบนัทึกการตั้งค่า 
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3. การแกไ้ขหรือลบผูใ้ชค้ลิกหรือตามความจ าเป็น หากคุณเปล่ียนรหสัผา่นส าหรับผูใ้ชท่ี้รหสัผา่นใหม่จะมีผลในการ
เขา้สู่ระบบต่อไปของผูใ้ช ้

       ก าหนดค่าความปลอดภยั 
IP ควบคุม 
ใชฟั้งกช์นัน้ีเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัโดยการอนุญาตหรือหา้มการเขา้ถึง NVR จาก IP ท่ีระบุท่ีอยู ่
1. คลิกท่ีเมนู> ระบบ> ความปลอดภยั> IP ควบคุม 
2. เลือกเปิดใชง้านการควบคุม IP เลือกบญัชีด าหรือรายการท่ีอนุญาตจากรายการแบบหล่นลงตั้งค่าเร่ิมตน้
และ 
ส้ินสุดท่ีอยู ่IP และจากนั้นคลิกเพ่ิม 
บนัทึก! 

หาก Blacklist ถูกเลือก NVR ปฏิเสธการเขา้ถึงระยะไกลจากท่ีอยู ่IP (ES) ในรายการ 
หาก Whitelist ถูกเลือก NVR เพียง แต่ช่วยใหก้ารเขา้ถึงระยะไกลจากท่ีอยู ่IP (ES) ในรายการแตถ่า้ 

Whitelist มีการเลือกท่ีอยู ่IP ไม่ระบุการเขา้ถึงระยะไกลไปยงั NVR จะปฏิเสธ 
 
 
 
 
 
 
3. คลิกท่ีใชเ้พ่ือบนัทึกการตั้งค่า 
รับรองความถูกตอ้ง ONVIF 
เปิดใชง้านการตรวจสอบ ONVIF ภายใตเ้มนู> ระบบ> ความปลอดภยั> ONVIF รับรองความถูกตอ้งเพื่อให้
ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นจะถูกจ าเป็นส าหรับการเขา้ถึงอุปกรณ์ ONVIF ตาม 
เลือกกล่องกาเคร่ืองหมายและจากนั้นคลิกน าไปใช ้
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การป้องกนั ARP 
ป้องกนัการโจมตีเมษายนโดยการตรวจสอบท่ีอยู ่MAC เกตเวยใ์นการร้องขอการเขา้ถึง หากคุณเปล่ียนโหมด
การท างาน NIC การป้องกนั ARP เปิดใชง้านจะถูกปิดโดยอตัโนมติั 
1. คลิกท่ีเมนู> ระบบ> ความปลอดภยั> การป้องกนั ARP 

 
 
 
 
 
2. เลือก NIC ท่ีตอ้งการแลว้เลือกเปิดใชง้านการป้องกนั ARP 
3. ขอรับเกตเวยข์อง MAC address โดยอตัโนมติัหรือเลือกก าหนดเองและใส่ท่ีอยู ่MAC 
4. คลิกท่ีใชเ้พ่ือบนัทึกการตั้งค่า 
802.1x 
เฉพาะบางรุ่นรองรับฟังกช์ัน่น้ี หากคุณเปล่ียนโหมดการท างาน NIC ท่ี 802.1x เปิดใชง้านจะถูกปิดโดย
อตัโนมติั 
1. คลิกท่ีเมนู> ระบบ> ความปลอดภยั> 802.1x 
2. เลือก NIC ท่ีตอ้งการและเลือกกล่องกาเคร่ืองหมายเพื่อเปิดใชง้าน 802.1x 
3. เลือกรุ่น EAPOL แลว้ป้อนช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นชุดสวทิชเ์ครือขา่ย 
4. คลิกสมคัร 
การบ ารุงรักษาระบบ  
ขอ้มูลระบบ 
คลิกท่ีเมนู> รักษา> ขอ้มูลระบบเพื่อดูขอ้มูล NVR พ้ืนฐานเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบ ารุงรักษาขอ้มูล
ระบบ 
ดูขอ้มูลพ้ืนฐานเช่นรุ่นอุปกรณ์, หมายเลข, และรุ่นเฟิร์ม 
 
 
 
 
 
สถานะกลอ้ง 
คลิกท่ีแทบ็กลอ้งเพ่ือดูสถานะกลอ้ง คอลมัน์สถานะบ่งช้ีวา่กลอ้งเป็นแบบออนไลนห์รือออฟไลน์และ
สาเหตุของการออฟไลน์ หรือปิดหมายความวา่ภยัจะถูกเปิดหรือปิด 
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สถานะการบนัทึก 
คลิกท่ีแทบ็ Recording เพื่อดูบนัทึกสถานะและกระแสการตั้งค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูใ้ชอ้อนไลน ์
คลิกท่ีแทบ็ออนไลนผ์ูใ้ชง้านของขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ชท่ี้ลอ็กอินในปัจจุบนั 

 
 
 
 
สถานะดิสก ์
คลิกท่ีแทบ็ดิสกเ์พ่ือดูยากสถานะดิสกแ์ละดิสกคุ์ณสมบติั 
 
 
 
 
 
 
 
สถานะบตัรถอดรหสั 
คลิกท่ีแทบ็ SlotStatus เพื่อดูสถานะบตัรถอดรหสั ฟังกช์ัน่น้ีสามารถใชไ้ดก้บับางรุ่นเท่านั้น 
เครือข่ายสารสนเทศ 
การจราจร 
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คลิกท่ีเมนู> รักษา> เครือข่ายขอ้มูล> การจราจรเพ่ือดูขอ้มูลการจราจรเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบเครือข่าย 
คลิกท่ีเมนู> รักษา> ขอ้มูลเครือขา่ย> สุทธิตรวจสอบ 
เพ่ือทดสอบความล่าชา้ของเครือข่ายและอตัราการสูญเสียตป้อนท่ีอยูก่ารทดสอบแลว้คลิกทดสอบ 
 

 
 
เพ่ือจบัภาพและบนัทึกแพค็เก็ตใหเ้ลือกอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล USB ระบุหมายเลขพอร์ตและท่ีอยู ่IP และ
จากนั้นคลิกขวาเพ่ือ NIC ท่ีตอ้งการ 
บนัทึก! 

แฟ้มส ารองขอ้มูลของแพก็เก็ตจบัมีช่ืออยูใ่นรูปแบบ NIC name_time.pcap และจะถูกบนัทึกไวใ้น
ไดเรกทอรีรากของอุปกรณ์เก็บขอ้มูล USB ท่ี คลิกเปิดเพื่อดูไฟลท่ี์ 

แพค็เก็ตไม่สามารถจบัภาพหากมีการเร่ิมตน้แลว้ในอินเตอร์เฟซเวบ็ 
หากคุณใชไ้คลเอนต ์UNP หรือ PPPoE เป็นเสมือน NIC จะปรากฏในรายการหลงัจากท่ี Dial-Up 

ประสบความส าเร็จและคุณอาจจบัแพก็เก็ตส่งไปและกลบัจาก NIC น้ี 
ตั้งค่าเครือข่าย 
คลิกท่ีเมนู> รักษา> ขอ้มูลเครือขา่ย> เครือข่ายเพ่ือดูการตั้งค่าเครือข่าย 
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สถิติของเครือข่าย 
คลิกท่ีเมนู> รักษา> สถิติเครือข่ายขอ้มูล> เครือข่าย สถิติการใชง้านแบนดว์ดิธ์ท่ีจะแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
บนัทึก! 

แบนดว์ดิธ์ท่ีไดรั้บไม่เพียงพอ (Idle รับแบนดว์ดิธ์) อาจจะท าใหก้ลอ้งท่ีเช่ือมต่อจะเป็นแบบออฟไลน์ 
เม่ือแบนดว์ดิธ์ส่ง (Idle ส่งแบนดว์ดิธ์) ก็เพียงพอระยะไกลแบบ Live View เล่นหรือดาวน์โหลดอาจ

ลม้เหลวบน NVR 
บนัทึกแบบสอบถาม 
ท่อนมีขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีใชด้ าเนินการและสถานะของอุปกรณ์ โดยการวเิคราะห์บนัทึกคุณ
สามารถติดตามสถานะการท างานของอปุกรณ์และการดูขอ้มูลรายละเอียดของการเตือนภยั 
1. คลิกท่ีเมนู> รักษา> เขา้สู่ระบบ 
2. เง่ือนไขท่ีก าหนดแบบสอบถามรวมถึงการเร่ิมตน้และส้ินสุดคร้ังประเภทหลกัและประเภทยอ่ย 
3. คลิกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ถา้จะแสดงอยูใ่ต ้Play คุณสามารถคลิกเพ่ือดูบนัทึกท่ีเร่ิมตน้หน่ึงนาทีก่อนเวลาปลุกและจบสิบนาทีหลงัจากเวลาปลุก 
หมายถึงฟังกช์ัน่น้ีไม่สามารถใชไ้ด ้
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5. บนัทึกการส่งออกไปยงัอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลภายนอกคลิกส่งออกตั้งค่าปลายทางการส่งออกและการจดัรูปแบบและ
จากนั้นคลิกการส ารองขอ้มูล 
น าเขา้ส่งออก 
การก าหนดค่าและขอ้มูลการบ ารุงรักษาท่ีสามารถส่งออกไปยงัอุปกรณ์จดัเก็บและบนัทึกเป็นไฟลส์ าหรับการส ารองขอ้มูล 
ไฟลก์ารก าหนดค่านอกจากน้ียงัสามารถน าเขา้สู่ NVR เพ่ือเรียกคืนการก าหนดค่า แฟ้มการก าหนดคา่ของ NVR สามารถ
น าเขา้หลาย NVRs รุ่นเดียวกนัถา้คุณตอ้งการใหพ้วกเขาท่ีจะมีการตั้งค่าเดียวกนั ถา้แฟ้มการก าหนดค่าท่ีน าเขา้มีขอ้มูลกลอ้ง
กลอ้งท่ีเก่ียวขอ้งจะถูกเพ่ิมลง NVRs ทั้งหมด 
เฉพาะผูดู้แลระบบสามารถด าเนินการเหล่าน้ี 
1. คลิกท่ีเมนู> รักษา> การส ารองขอ้มูล 
2. หากตอ้งการส่งออกการก าหนดค่าอุปกรณ์ระบุไดเรกทอรีปลายทางแลว้คลิกส่งออก ไฟล ์.xml จะถูกสร้างข้ึนใน
ไดเรกทอรีท่ีระบุเม่ือการส่งออกเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
3. ในการส่งออกขอ้มูลการบ ารุงรักษาระบุไดเรกทอรีปลายทางแลว้คลิกส่งออกรักษาขอ้มูล ไฟล ์.tgz จะถูกสร้างข้ึนใน
ไดเรกทอรีท่ีระบุเม่ือการส่งออกเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
4. หากตอ้งการน าเขา้การก าหนดค่าอุปกรณ์ดบัเบิลคลิกท่ีโฟลเดอร์เป้าหมายท่ีมีไฟล ์.xml เลือกไฟลแ์ลว้คลิกน าเขา้ 
ขอ้ควรระวงั! 
ลบไฟลด์ว้ยความระมดัระวงั ไฟลท่ี์ถูกลบไม่สามารถกูคื้น 
ฟ้ืนฟรูะบบ 
ใชฟั้งกช์นัน้ีเพ่ือคืนค่าเร่ิมตน้บางส่วนหรือทั้งหมดจากโรงงาน NVR ท่ีจะเร่ิมตน้ใหม่โดยอตัโนมติั 
การด าเนินการน้ี บนัทึกและบนัทึกการด าเนินการจะไม่ถูกลบ 
1. คลิกท่ีเมนู> รักษา> เรียกคืน 
2. คลิกท่ีเร่ิมตน้ในการเรียกคืนการตั้งค่าเร่ิมตน้จากโรงงานยกเวน้เครือข่ายและการตั้งค่าของผูใ้ชห้รือคลิกเร่ิมตน้จาก
โรงงานเพ่ือเรียกคืนการตั้งค่าเร่ิมตน้จากโรงงานทั้งหมด 
 
การบ ารุงรักษาโดยอตัโนมติั 
ตั้ง NVR เพ่ือเร่ิมการท างานตามท่ีก าหนดและลบไฟล ์(รวมทั้งการบนัทึกเสียงและภาพรวม) ตามความจ าเป็น 
เฉพาะผูดู้แลระบบสามารถด าเนินการน้ี 
1. คลิกท่ีเมนู> รักษา> Auto-Function 
2. ตั้งเวลาอตัโนมติัเร่ิมตน้และเลือกวธีิท่ีจะลบไฟลโ์ดยอตัโนมติั 
 
 
 
 
ขอ้ควรระวงั! 
ไฟลท่ี์ถูกลบโดยอตัโนมติัไม่สามารถกูคื้น 
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อพัเกรดระบบ 
อพัเกรด NVR ภายใตเ้มนู> รักษา> อพัเกรดในประเทศ (โดยใชไ้ฟลอ์พัเกรดบนัทึกไวใ้น USBอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล) หรือ
เมฆ (ผา่นเซิร์ฟเวอร์เมฆ)เพ่ืออพัเกรดโดยเมฆใหแ้น่ใจวา่ NVR เช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ DNS ท างานอยา่งเตม็ท่ี (ก าหนด
ภายใตเ้มนู> ระบบ> เครือข่าย> พ้ืนฐาน) และคลิกตรวจสอบดูวา่มีเวอร์ชนัใหม่ใชไ้ด ้เวลานั้นการอพัเกรดระบบคลาวดจ์ะ
เป็นผลกระทบจากสถานะการเช่ือมต่อเครือข่าย 
ขอ้ควรระวงั! 
ท าใหแ้น่ใจวา่อ านาจจะไม่ถูกขดัจงัหวะในระหวา่งการอพัเกรด ไฟดบัระหวา่งการอพัเกรดของระบบอาจสาเหตคุวาม
ลม้เหลวในการเร่ิมตน้ ใชเ้พาเวอร์ซพัพลายอยา่งต่อเน่ือง (UPS) ในกรณีท่ีจ าเป็น 
Hard Disk การตรวจสอบ 
ฉลาด. ทดสอบ 
ฉลาด. ตรวจสอบหวัแผน่เสียง, มอเตอร์, และวงจรของฮาร์ดดิสกใ์นการประเมินสถานะสุขภาพของพวกเขา 
คลิกท่ีเมนู> รักษา> HDD> S.M.A.R.T. ทดสอบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บนัทึก! 

บางฮาร์ดดิสกส์นบัสนุนเพียงบางส่วนของรายการทดสอบ 
การประเมินสถานะสุขภาพรวมถึงความลม้เหลวและภาค Bad ก็จะแนะน าใหเ้ปล่ียนดิสก ์

ทนัทีหากสถานะคือความลม้เหลว ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัฮาร์ดดิสกติ์ดต่อในทอ้งถ่ินของคุณ 
เจา้มือ 
การตรวจหากลุ่มแย ่
ภาคการตรวจสอบการตรวจสอบท่ีไม่ดีส าหรับภาคท่ีไม่ดีในฮาร์ดดิสก ์

1. คลิกท่ีเมนู> การเก็บรักษา> HDD> Bad Sector ตรวจสอบ 
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2. เลือกดิสกแ์ละการตรวจสอบประเภทท่ีตอ้งการแลว้คลิกตรวจหาการเร่ิมตน้การตรวจสอบ คลิกหยดุถา้ 
คุณตอ้งการท่ีจะหยดุ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ขอ้ควรระวงั! 
การตรวจสอบจะหยดุโดยอตัโนมติัเม่ือนบัขอ้ผดิพลาดถึง 100 
14 Shutdown 
คลิกท่ีเมนู> Shutdown และจากนั้นออกจากระบบรีสตาร์ทหรือปิดไดต้ามตอ้งการ จะปิด NVR,ท่านอาจจะยาวกด
ปุ่มเพาเวอร์บนแผงดา้นหนา้ (ถา้มี) ประมาณสามวนิาทีจนถึงขอ้ความบนหนา้จอจะปรากฏข้ึนแลว้คลิกใช่ 
 
 
 
 
 
ขอ้ควรระวงั! 
การตั้งค่าท่ีไม่ไดบ้นัทึกจะหายไปถา้ NVR ถูกปิดลงโดยไม่คาดคิดเช่นน้ีเน่ืองจากการใชพ้ลงังานความลม้เหลว 
การปิดระบบท่ีไม่ถูกตอ้งในระหวา่งการปรับปรุงระบบอาจก่อใหเ้กิดความลม้เหลวในการเร่ิมตน้Part II Web-
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Based การด าเนินงาน1 ก่อนท่ีคุณจะเร่ิมตน้คุณอาจจะเขา้ถึงและจดัการ NVR คุณจากระยะไกลผา่นเวบ็
อินเตอร์เฟส ตรวจสอบต่อไป 
ก่อนท่ีคุณจะเร่ิมตน้: 

การเขา้ถึงจะไดรั้บการรับรองความถูกตอ้งในช่วงการเขา้สู่ระบบและสิทธ์ิการด าเนินงานจะตอ้ง 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของลูกคา้มีการด าเนินงานอยา่งถูกตอ้งและมีการเช่ือมต่อเครือข่ายกบั NVR 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของลูกคา้ท่ีใช ้Windows XP, Windows 7 หรือระบบปฏิบติัการ Windows 8 
เวบ็เบราเซอร์ไดรั้บการติดตั้งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของลูกคา้ Microsoft Internet Explorer 8.0 หรือสูงกวา่

แนะน า และ Opera Chrome เบราวเ์ซอร์ไดรั้บการสนบัสนุนยงั 
เวบ็เบราเซอร์ 32 บิตยงัคงตอ้งแมว้า่คุณจะใชร้ะบบปฏิบติัการ 64 บิต 

บนัทึก! 
พารามิเตอร์ท่ีเป็นสีเทาอยูบ่นเวบ็ GUI ไม่สามารถแกไ้ขได ้พารามิเตอร์และค่าท่ีแสดงอาจแตกต่างกนักบั

รูปแบบ NVR 
ตวัเลขโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบการอธิบายเท่านั้นและอาจแตกต่างกบัรูปแบบ NVR 

 
2 เขา้สู่ระบบ 
1. เปิดเวบ็เบราเซอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณและเรียกดูหนา้เขา้สู่ระบบโดยการป้อนท่ีอยู ่IP(192.168.1.30 ค่า
เร่ิมตน้) ของ NVR ของคุณคุณอาจตอ้งติดตั้ง plug-in ตามท่ีระบุในการเขา้สู่ระบบคร้ังแรกของคุณ ปิดเวบ็เบรา
เซอร์เม่ือการติดตั้งเร่ิมตน้ 
2. ในกล่องโตต้อบการเขา้สู่ระบบป้อนช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น (123456 ส าหรับ Admin) และจากนั้นถูกตอ้ง 
เขา้สู่ระบบคลิก 
ขอ้ควรระวงั! 
รหสัผา่นเร่ิมตน้มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะส าหรับการเขา้สู่ระบบคร้ังแรก กรุณาเปล่ียนในทนัทีหลงัจากท่ีคร้ังแรกของ
คุณ 
เขา้สู่ระบบเพ่ือใหแ้น่ใจวา่การรักษาความปลอดภยั 
3 Live View 
หนา้ Live View จะปรากฏข้ึนเม่ือคุณเขา้สู่ระบบ. รูปต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง 
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ปุ่ ม ลกัษณะ ปุ่ ม ลกัษณะ 

 
 

เสียงสองทาง  กระแสหลกั / กระแสรอง 

 เร่ิมตน้หรือหยดุดูอยูใ่น
หนา้ต่างทั้งหมด 

 หนา้จอก่อนหนา้น้ีและต่อไป 

 รูปแบบหนา้จอสวทิช ์  เตม็จอ 
 เลือกประเภทกระแส  แสดงใหเ้ห็นถึงอตัราเฟรมบิตเรต, 

ความละเอียดและอตัราการสูญเสีย
แพค็เก็ตในปัจจุบนั 

 ถ่ายภาพ  เร่ิมซูม 
 บนัทึกเฉพาะท่ี  เปิดหรือปิดเสียง; ปรับระดบัเสียง 
 ปรับระดบัเสียง MIC  ต าแหน่ง 3D 
 
 

เปิดหรือปิดแผงควบคุม - - 

 
บนัทึก! 

แฟ้มภาพรวมมีช่ืออยูใ่นรูปแบบน้ี: เวลา IP_camera ID_snapshot ตวัอยา่งเช่น
,192.168.1.30_D1_20150711102123239.jpg ภาพรวมเวลาท่ีอยูใ่น YYYYMMDDHHMMSSMSรูป 

โดยค่าเร่ิมตน้ภาพรวมจะถูกบนัทึกไวใ้นไดเรกทอรีน้ี: C: \ Users \ ช่ือผูใ้ช ้\ เฝ้าระวงั \ Snap \ SYSTEMวนัท่ี 
วนัท่ีอยูใ่นระบบ YYYY-MM-DD รูปแบบ 

บนัทึกทอ้งถ่ินมีช่ืออยูใ่นรูปแบบน้ี: IP_camera ID_S บนัทึกเวลาเร่ิมตน้ E บนัทึกเวลาส้ินสุดจุดเร่ิมตน้และ
จุดส้ินสุดการบนัทึกคร้ังอยูใ่นรูปแบบ HH-MM-SS 

โดยค่าเร่ิมตน้บนัทึกทอ้งถ่ินจะถูกบนัทึกไวใ้นไดเรกทอรีน้ี:C: \ Users \ ช่ือผูใ้ช ้\ วนัท่ีระบบเฝ้าระวงั \ บนัทึก \ 
วนัท่ีอยูใ่นระบบ YYYY-MM-DD รูปแบบ 
 
4 การเล่น 
คลิกท่ีเล่นบนดา้นบนเพ่ือแสดงหนา้การเล่น รูปต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง 
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ปุ่ ม ลกัษณะ ปุ่ ม ลกัษณะ 
 เล่นหยดุหรือหยดุ  ยอ้นกลบัหรือส่งต่อโดย 

กรอบ 
 ชะลอตวัลงหรือเร็วข้ึน  ยอ้นกลบัหรือส่งต่อ 30 

วนิาที 
 ช่วงเวลาก่อนหนา้หรือ

ถดัไป 
 คลิปวดีิโอ / หยดุชัว่คราว 

 บนัทึกคลิปวดีิโอ  ถ่ายภาพ 
 ซูม  ปรับระดบัเสียง; เปิดหรือ

ปิดเสียง 
 
5 การก าหนดค่า 
คลิกการตั้งค่าดา้นบนแลว้คลิกเมนูทางดา้นซา้ยเพ่ือก าหนดค่าพารามิเตอร์ 
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ภาคผนวก A การใช้งานทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NVR ที,่ กล้อง IP และพซีีจะเช่ือมต่อกบัเครือข่ายส่วนตวั (หรือ LAN) กล้อง IP สามารถเช่ือมต่อกบั NVR 
โดยตรงหรือผ่านทางสวทิช์ และคุณจดัการ NVR และเช่ือมต่อกล้อง IP ผ่านจอภาพหรือใช้เวบ็เบราว์เซอร์บน
เคร่ืองพซีี 

 
โปรแกรมทัว่ไป 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
NVR ที,่ กล้อง IP และพซีีจะเช่ือมต่อกบัเครือข่ายส่วนตวั (หรือ LAN) กล้อง IP สามารถเช่ือมต่อกบั NVR 
โดยตรงหรือผ่านทางสวทิช์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ทีม่กีารตดิตั้งกบัการจดัการการเฝ้าระวงั 
ซอฟต์แวร์. คุณสามารถจดัการ NVR และเช่ือมต่อกล้อง IP โดยใช้ซอฟแวร์การเฝ้าระวงัหรือผ่านจอภาพ 
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โปรแกรมทัว่ไป 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NVR การและเช่ือมต่อกล้อง IP ตั้งอยู่บนเครือข่ายส่วนตวั (หรือ LAN) และคุณจดัการอปุกรณ์เหล่านีผ่้าน
เซิร์ฟเวอร์เมฆ, เมฆโซลูช่ันส าหรับการจดัการอุปกรณ์ผ่านทางอนิเทอร์เน็ต หลงัจากลงทะเบียนบญัชีของเมฆและ
ต้องก าหนดค่าอปุกรณ์เครือข่ายของคุณ (รวมทั้งเราเตอร์) คุณสามารถจดัการ NVR และเช่ือมต่อกล้อง IP จาก
คอมพวิเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ 
 
 
ภาคผนวก B ค าย่อ 

อกัษรย่อ ลกัษณะ 
CBR  อตัราบิตคงท่ี 
DDNS  บริการช่ือโดเมนแบบไดนามิก 
DHCP  โปรโตคอลการก าหนดค่าโฮสตแ์บบไดนามิก 
DST  ปรับเวลาตามฤดูกาล 

DVS  เซิร์ฟเวอร์วดีิโอดิจิตอล 
FTP  โปรโตคอลการถ่ายโอนไฟล ์
HDMI  อินเตอร์เฟซมลัติมีเดียความละเอียดสูง 
HTTPS  Hypertext Transfer Protocol ผา่น Secure Sockets Layer 
IPC  กลอ้ง IP 
JPEG  ร่วมถ่ายภาพกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
MTU  หน่วยการถ่ายโอนสูงสุด 
NAT  การแปลท่ีอยูเ่ครือข่าย 
NIC  การ์ดเช่ือมต่อเครือข่าย 
NTP  โปรโตคอลเวลาของเครือข่าย 
NVR  เครือข่ายการบนัทึกวดีิโอ 
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ONVIF  เปิดเครือข่าย Video Interface ฟอร่ัม 
PoE  ไฟฟ้าผา่นสายแลน 
PPPoE  พีพีพี over Ethernet 
PTZ  Pan, Tilt, Zoom  
RTSP  เวลาจริง การสตรีมม่ิง Protocol  
SDK  ชุดพฒันาซอฟตแ์วร์ 
S.M.A.R.T.  ตรวจสอบตวัเองการวเิคราะห์และเทคโนโลยกีารรายงาน 
UPnP  Plug สากล-แลว้พร้อมใชง้าน 
USB  ช่องเช่ือมต่ออนุกรมสากล 
VGA  วดีิโอ Graphics Array 
VBR  อตัราบิตตวัแปร 

 
 
ภาคผนวก C ค าถามทีพ่บบ่อย 
 

ปัญหา สาเหตุทีเ่ป็นไปได้และแนวทางแก้ไข 
 
 
 
 

 
เวบ็ปลัก๊อิน (ActiveX) ไม่สามารถโหลดได ้

ปิดเวบ็เบราวเ์ซอร์ของคุณเม่ือการติดตั้งเร่ิมตน้ 
ปิดไฟร์วอลลแ์ละปิดโปรแกรมป้องกนัไวรัสบน

คอมพิวเตอร์ของคุณ 
เปิดใชง้านของ Internet Explorer (IE) เพื่อ

ตรวจสอบรุ่นใหม่ของหนา้เวบ็ท่ีเก็บไวทุ้กคร้ังท่ีคุณ
เขา้เยีย่มชมหนา้เวบ็ (Tools> Internet Options> 
ทัว่ไป> การตั้งค่า) 

เพ่ิมท่ีอยู ่IP NVR ของคุณไปยงัเวบ็ไซตท่ี์เช่ือถือ
ไดใ้น IE ของคุณ (Tools> Internet Options> 
Security) 

เพ่ิมท่ีอยู ่IP NVR ของคุณเพ่ือเขา้กนัไดดู้รายการ
ใน IE ของคุณ (เคร่ืองมือ> การตั้งค่ามุมมองท่ีเขา้กนั
ได)้ 

ลา้งแคช IE ของคุณ 
 
 
 
ไม่มีภาพท่ีจะแสดงในมุมมองสดบนอินเตอร์เฟซเวบ็ 

ตรวจสอบวา่อตัราบิตเป็น 0Mbps ในหนา้ต่างดูอยู ่
ถา้ใช่ใหต้รวจสอบวา่ไฟร์วอลลถู์กปิดใชง้านและ

โปรแกรมป้องกนัไวรัสท่ีไดรั้บการหยดุบน
คอมพิวเตอร์ของคุณ 
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ถา้ไม่ไดบ้างทีมนัอาจจะเป็นเพราะไดรเวอร์การ์ด
บนคอมพิวเตอร์ของคุณท างานไม่ถูกตอ้ง ลองติดตั้ง
ไดรเวอร์อีกคร้ัง 

 
 
 
 
 

 
กลอ้งเป็นแบบออฟไลน์และไม่มีการเช่ือมโยงจะ

ปรากฏ 

คลิกท่ีเมนู> รักษา> ขอ้มูลระบบ> กลอ้ง สาเหตุท่ีจะ
ปรากฏในคอลมัน์สถานะ สาเหตท่ีุพบบ่อย ไดแ้ก่ 
เครือข่ายเช่ือมต่อช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้งใช้
รหสัผา่นท่ีอ่อนแอแบนดว์ดิธ์ไม่เพียงพอ 

การเช่ือมต่อเครือข่ายการตรวจสอบและการ
ก าหนดค่าเครือข่าย 

ถา้มนัแสดงใหเ้ห็นช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง
ตรวจสอบวา่รหสัผา่นกลอ้งท่ีตั้งอยูใ่น NVR เป็นหน่ึง
ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงเวบ็อินเตอร์เฟสของกลอ้ง 

ถา้มนับ่งบอกถึงการเขา้ถึงถูกปฏิเสธส าหรับ
รหสัผา่นท่ีอ่อนแอในการเขา้สู่เวบ็อินเตอร์เฟสของ
กลอ้งและการตั้งค่ารหสัผา่นท่ีแขง็แกร่ง 

ถา้มนับ่งบอกถึงแบนดว์ดิธ์ไม่เพียงพอลบอุปกรณ์ 
IP ออนไลน์อ่ืน ๆ ใน NVR 

แสดง NVR อาศยัวดีิโอส าหรับกลอ้งบางและ
ทรัพยากรส าหรับคนอ่ืน ๆ ไม่มี 

ตั้งค่ากลอ้งใหเ้ขา้รหสักระแสยอ่ยและลดความ
ละเอียดในการ D1 

ตั้ง NVR ท่ีจะใชก้ระแสยอ่ยคร้ังแรกส าหรับ
มุมมองสด 

 
กลอ้งไปออนไลน์และออฟไลน์ซ ้าแลว้ซ ้ าอีก 

ตรวจสอบวา่เช่ือมต่อเครือข่ายท่ีมีเสถียรภาพ 
อพัเกรดเฟิร์มส าหรับกลอ้งและไม่เคย ติดต่อ

ตวัแทนจ าหน่ายของคุณส าหรับรุ่นล่าสุด 
 
 
มุมมองสดเป็นปกติ แต่การบนัทึกไม่สามารถพบได ้

ตรวจสอบวา่ตารางเวลาการบนัทึกท่ีไดรั้บการ
ก าหนดค่าอยา่งเหมาะสม 

ตรวจสอบวา่โซนเวลาและเวลาท่ีก าหนดค่าใน 
NVR ถูกตอ้ง 

ตรวจสอบวา่ฮาร์ดดิสกจ์ดัเก็บบนัทึกไดรั้บความ
เสียหาย 

ตรวจสอบวา่บนัทึกท่ีตอ้งการไดรั้บการเขียนทบั 
 
 
 

ตรวจสอบตรวจจบัการเคล่ือนไหวท่ีเปิดใชง้าน
และพ้ืนท่ีตรวจจบัการเคล่ือนไหวมีการก าหนดค่า
อยา่งถูกตอ้ง 
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ตรวจจบัการเคล่ือนไหวไม่ไดมี้ประสิทธิภาพ ตรวจสอบทริกเกอร์ท่ีรวมทั้งความไวขนาดของ
เป้าหมายและระยะเวลามีการก าหนดค่าอยา่งถูกตอ้ง
ส าหรับตรวจจบัการเคล่ือนไหว 

ตรวจสอบวา่ก าหนดการอาวธุมีการก าหนดค่า
อยา่งถูกตอ้ง 

 
 

ฮาร์ดดิสกไ์ม่สามารถระบุไดโ้ดย NVR 

ใชอ้ะแดปเตอร์พร้อมกบั NVR ของคุณ 
พลงังานลง NVR แลว้ติดตั้งฮาร์ดดิสกอี์กคร้ัง 
ลองสลอ็ตดิสกอ่ื์น 
ดิสกไ์ม่เขา้กนักบั NVR ของคุณ ติดต่อตวัแทน

จ าหน่ายของคุณส าหรับรายช่ือของรุ่นดิสกท่ี์เขา้กนั
ได ้

 
เมาส์ไม่ท างาน 

ใชเ้มาส์พร้อมกบั NVR ของคุณ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไม่ขยาย 

 
 

 


