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 การตัง้ค่า IP Address ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

การตัง้ค่า IP address ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์นัน้ ต้องท าการตัง้ให้อยู่ในคลาสเดียวกนักบัตวักล้องเพื่อที่จะให้กล้องและตวัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์สามารถเช่ือมต่อข้อมลูเข้าด้วยกนัได้ โดยการตัง้ค่า IP Address นัน้สามารถท าได้โดยการเข้าไปที่ Control Panel  Network 

and Internet  Network and Sharing Center  Change adapter settings  Local Area Connecting  Properties  

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)  หลงัจากนัน้ให้เลอืก Use the following IP address เพือ่ท าการตัง้คา่ IP address ได้  

 

Network and Internet 



 

Network and Sharing Center 



 

 

Change adapter settings 

Local Area Connection 



 

Properties 



 

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 



 

  

Use the following IP address 



การใช้งานโปรแกรม One Secure 

  ในสว่นของการใช้งานโปรแกรม One Secure นีจ้ะมีอยู ่2 สว่นด้วยกนัคือ One Secure Administrator tool และ One Secure 

Workstation โดยในสว่นของ One Secure Administrator Tool นัน้มีหน้าที่เสมือนการจ าลองเคร่ืองคอมพวิเตอร์ให้กลายเป็นเคร่ืองบนัทกึ 

  การใช้งานเร่ิมต้นของโปรแกรม One Secure ต้องเปิดตวั One Secure Administrator ก่อนโดยการ Search หาเพื่อท าการเปลีย่น

การตัง้คา่โดยไปที่ Search  One Secure Administrator tool  

 

  เมื่อเลอืก OneSecure Administrator Tool แล้วจากหน้าตา่งโปรแกรมนีจ้ะมีหน้าตา่งเมนอูยู ่2 เมนใูหญ่ๆ คือ Setting และ 

Service ในหน้าของ Setting นีใ้ห้เลอืกที่เมน ูIP Address ที่คา่เร่ิมต้นจะเป็น Auto-Detection ให้เลอืกไปที่ตวัเลอืกทีเ่ป็นคา่ IP Address ของ

เคร่ืองที่ได้ตัง้คา่ไว้ก่อนหน้า แล้วกดปุ่ ม Apply ด้านลา่งเพื่อท าการยืนยนั 

Search One Secure Administrator Tool 



 

  เมื่อท าตามขัน้ตอนแล้วสามารถเช็คได้วา่การตัง้คา่นัน้ส าเร็จหรือเปลา่ให้ไปท่ีเมน ูService หน้าเมนนูีจ้ะต้องแสดงคา่ Status เป็น 

Start ทัง้หมดตามรูปดา่นลา่ง 

 

  หลงัจากนัน้ให้เปิดโปรแกรม OneSecure Workstation มา เมือ่เปิดมาแล้วจะปรากฎหน้าตา่งของตวัโปรแกรมซึง่จะมีรายละเอยีด

ให้กรอกตา่งๆ โดยจะกรอกรายละเอียดคือ 

 

เลอืกคา่ IP Address ของเคร่ืองที่ได้ตัง้ไว้ กดปุ่ ม Apply เพื่อยืนยนัการตัง้คา่ 



  Server Name : (ให้กรอกรายละเอียดของช่ือทีต้่องการจะตัง้ให้เป็นช่ือของ Server เช่น CCTV) 

  Server IP : (ให้กรอกรายละเอียดของ IP Address ของเคร่ืองๆ ที่ได้ตัง้ไว้ตอนแรก) 

  Server Port : (พอร์ตที่ใช้ในการเรียกภาพขึน้มาด ูโดยคา่เร่ิมต้นจะเป็น 80) 

  Account : (เป็น User Name ที่ได้มีการตัง้ขึน้โดยคา่เร่ิมต้นจะเป็น admin) 

  Password : (เป็น Password ที่ได้มีการตัง้ขึน้โดยคา่เร่ิมต้นจะเป็น 123456 ) 

  โดยในสว่นของ Account และ Password นีจ้ะมีการก าหนดสทิธ์ิในการเข้าไปอยูด้่วยเพื่อเป็นการแบง่หน้าที่ตา่งๆ 

 

 

  เมือกรอกรายละเอยีดแล้วให้กดปุ่ ม Login ระบบจะท าการเข้าสูห่น้าหลกัของตวัโปรแกรมดงัรูปดา่นลา่ง 



 

การเพิ่มกล้องเข้าไปในระบบ OneSecure Wrok Station 

  การเพิม่กล้องเข้าไปในระบบสามารถท าได้โดยการเข้าไปท่ีเมน ูSetting ที่อยูท่างด้านขวาของตวัโปรแกรม  หน้าตา่งของโปรแกรมจะ

เข้าไปท่ีหน้า Setting เมื่อเข้าไปแล้วให้ไปท่ีเมน ูDevice ซึง่เป็นหน้าตา่งเก่ียวกบัรายละเอียดของกล้องเช่น การเพิ่ม ลบ แก้ไข หรือคดัลอกกล้อง 

โดยในสว่นนีจ้ะท าการเพิม่กล้องเข้าไปในระบบโดยการกดปุ่ ม Add Device  

 

ปุ่ มเมน ูSetting  

ปุ่ มเมน ูDevice  



 

  ปุ่ ม Add Device นัน้จะอยูท่างด้านซ้าย เมื่อกดปุ่ ม Add Device นัน้จะมีรายการในการเพิ่มกล้องอยู ่3 รายการคือ Search Device 

, Search ONVIF Device , Add Device Manually 

   รายการ Search Device จะเป็นการค้นหากล้องที่อยูใ่นระบบที่ตวัโปรแกรมรองรับหรือเป็นกล้องของ Level One ที่มีรุ่นใน

การรองรับขึน้มา 

   รายการ Search ONVIF Device จะเป็นการค้นหากล้องที่มีมาตรฐาน ONVIF ในการรองรับกบักล้อง และกล้องจะต้องท า

การเปิดมาตรฐานตวันีด้้วย 

   รายการ Add Device Manually จะเป็นการเพิ่มกล้องโดยต้องกรอกรายละเอยีดเองทัง้หมด 

ปุ่ ม Add Device  



   

  การเพิม่กล้องด้วยวิธีการ Search Devices นัน้ท าได้โดยการเลอืกเมน ูSearch Devices จะปรากฏหน้าตา่งเมนกูารค้นหากล้อง

ขึน้มา โดยระบบจะท าการค้นหากล้องที่เข้ากนัได้กบัตวัระบบ  เมือ่ระบบค้นหากล้องเจอแล้วจะท าการเลอืกรายการกล้องได้ เมื่อเลอืกรายการกล้อง

แล้วให้กดปุ่ ม Apply เพื่อให้ระบบเพิ่มกล้องเข้าไปในระบบ เมื่อท าเสร็จแล้วระบบจะแสดงรายการของกล้องออกมา 

 

รายการกล้องทีร่ะบบค้นหาได้ 

ปุ่ ม Apply 



 

  การเพิม่กล้องเข้าไปในระบบด้วยวิธีการ Search ONVIF Device จะมวีิธีการเดยีวกนักบัวิธี Search Device ทกุประการแตร่ะบบจะ

ค้นหาจากกล้องที่มี่มาตรฐาน ONVIF และต้องท าการเปิดมาตรฐานตวันีด้้วย 

  การเพิม่กล้องด้วยวิธีการ Add Device Manually นัน้ จะต้องท าการกรอกรายละเอดีหลกัๆ คือ กล้องตวันัน้ต้องมมีาตรฐาน ONVIF 

(ในสว่นนีจ้ะอธิบายในสว่นของกล้องที่มีมาตรฐาน ONVIF ) ต้องกรอก IP Address พร้อมด้วย Account และ Password เมื่อท าการกรอก

รายละเอียดเสร็จแล้วให้กดปุ่ ม Apply ระบบจะมีรายการกล้องเพิม่ขึน้มาจากการ Add Device Manually  

 

รายการกล้องที่อยูใ่นระบบ 



 

 

  

รายการกล้องที่อยูใ่นระบบ 



 วิธีการตัง้ค่ากล้องในส่วนของการตัง้ค่าพืน้ฐาน 

  วิธีการตัง้คา่กล้องนัน้เราสามารถท าได้โดยการเข้าไปท่ีเมน ูDevice แล้วเลอืกกล้องจากรายการกล้องที่อยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอ 

เมือเข้าไปแล้วให้กดไปท่ีปุ่ ม Web Configurator ( ในสว่นนีจ้ะท าการตัง้คา่กล้องจากทัง้ในตวัโปรแกรมและท่ีหน้าเว็บเบสของกล้องได้เลย ) เมื่อ

กดปุ่ มแล้วระบบจะท าการเปิดกล้องจาก Internet Explorer  

 

 

รายการกล้องที่อยูใ่นระบบ 

ปุ่ ม Web Configurator 



 

   เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บของ IE แล้วให้กดไปท่ีปุ่ ม Setting ของระบบ ระบบจะท าการลงิค์ไปท่ีหน้า Setting ของกล้อง เมื่อเข้า

ไปแล้วให้ไปท่ีเมน ูVideo & Audio  Video เมื่อเข้าไปถงึหน้าการตัง้คา่นีแ้ล้วจะมีรายละเอียดแสดงการตัง้คา่ให้ก าหนดได้ เมื่อท าการก าหนด

รายละเอียดของกล้องแล้วให้กดปุ่ ม Apply เพื่อท่ีระบบจะท าตามการตัง้คา่ที่ได้ท าการตัง้คา่ไว้ 

 

ปุ่ ม Setting  

รายละเอียดการตัง้คา่ 



 

 

  

  

ปุ่ ม Apply 



วิธีการดูกล้องในมุมมองต่าง 

  การดกูล้องจากมมุอง Live View หรือการดกูล้อง ณ เวลาปัจจบุนัท าได้โดยการกดที่ปุ่ ม Live View ที่อยูท่างด้านขวาเป็นเมนทูี่อยู่

ด้านบนสดุ เมื่อเข้ามาแล้วหน้าตา่งของระบบจะไมแ่สดงภาพออกมาแตจ่ะมเีมนกูล้องให้เลอืกอยูใ่นด้านซ้ายมือ ให้เลอืกกล้องโดยการลากรายการ

กล้องตา่งๆ เข้าไปไว้ในช่องตา่งๆ ท่ีแสดงอยูต่รงสว่นกลางของตวัโปรแกรม โดยการเลอืกมมุมองนัน้จะมีตวัเลอืกให้เลอืกวา่จะให้ท าการแสดงภาพก่ี

ขอ่ง ซึง่ตวัเลอืกนีอ้ยูด้่านบน และสามารถสร้างมมุมองไว้ใช้ในภายหลงัได้โดยการเลอืกปุ่ ม Create View ได้โดยปุ่ มนีอ้ยูใ่นตวัเลอืกรายการแสดง

ช่องแสดงผลเมื่อตัง้ช่ือมมุมองและรายละเอยีดเสร็จแล้วให้กดปุ่ ม Apply 

 

รายการกล้อง 

เมน ูLive View 

ตวัเลอืกรายการแสดงช่องแสดงผล 



 

  เมื่อท าการกดปุ่ ม Apply แล้วจะมีรายการเมนขูองมมุมองที่ได้ตัง้คา่ไว้ทางด้านซ้ายมือ 

 

  

รายละเอียด 

ปุ่ ม Apply 

รายการเมนมูมุมอง 



 การจดการบันทึกของกล้อง 

  การบนัทกึของกล้องแตล่ะตวัสามารถเลอืกได้วา่จะให้มีการเลอืกวา่จะให้มกีารบนัทกึแบบใดได้โดยเข้าไปท่ีเมน ูSchedule แล้วเลอืก

กล้องจากรายการด้ายซ้าย เมื่อเลอืกแล้วการจดัการบนัทกึนัน้มตีวัเลอืกอยูด้่วยกนั 4 รายการคือ  

  Schedule Recording คือ การบนัทกึตลอดเวลาที่ได้มกีารเลอืกในช่วงเวลาไว้ 

  Event Recording คือ การบนัทกึในชว่งเวลาที่มีเหตกุารณ์หรือมกีารขยบัของภาพในช่วงเวลาที่ได้เลอืกไว้ 

  Event Handing คือ การบนัทกึตลอดเวลาแตจ่ะมีการแทรกเหตกุารณ์ตา่งๆ ไว้ด้วยเมื่อมีการขยบัของภาพ 

  Clear คือ การท าให้ชว่งเวลาทีเ่ลอืกนัน้ไมม่ีการบนัทกึภาพไว้ 

  เมื่อท าการจดัการในเร่ืองของการบนัทกึแล้วให้กดปุ่ ม Apply เพื่อที่ระบบจะท าตามการตัง้คา่ที่ได้ตัง้คา่ไว้ 

 

  

ปุ่ ม Apply 

การจดัการช่วงเวลา 



 การดูภาพย้อนหลัง (Playback) และการบันทกึภาพออกจากโปรแกรม (Export) 

  การดภูาพย้อนหลงันัน้สามารถท าได้โดยการเลอืกเมน ูPlayback ที่อยูท่างด้านขวามือ เมื่อเข้าไปแล้วหากมีรายการกล้องหลาย

รายการจะสามารถเลอืกรายการกล้องได้โดยการลากเข้ามาไว้ทีช่อ่งแสดงผล การดภูาพย้อนหลงันัน้จะมีความเร็วในการแสดงผลด้วยกนัอยู ่6 

รายการคือ  

  F คือ การแสดงภาพท่ีละภาพ 

  ½ คือการแสดงภาพช้ากวา่เวลาปกติ 2เทา่ 

  1 คือ การแสดงภาพตามเวลาปกติ 

  2 คือ การแสดงภาพเร็วกวา่ปกติ 2 เทา่ 

  4 คือ การแสดงภาพเร็วกวา่ปกติ 4 เทา่ 

  8 คือ การแสดงภาพเร็วกวา่ปกติ 8 เทา่ 

 

  

ปุ่ ม Playback 

ความเร็วในการแสดงผล 

รายการกล้อง 



   การน าภาพออกจากโปรแกรม (Playback) สามารถท าได้โดยการคลกิขวาที่ภาพของรายการกล้องที่ต้องการน าภาพออกมา 

เมื่อคลกิแล้วจะมีรายการ Expor ขึน้มา เมื่อกดแล้วจะมีรายการ Export Video ขึน้มาโดยสามารถเลอืกกล้องและช่วงเวลาทีจ่ะก าหนดให้ Export 

เป็นไฟล์วีดีโอได้ เมื่อเลอืกรายการแล้วให้กดปุ่ ม Apply ระบบจะท าการคดัลอกวีดีโอไปยงัด าแหนง่ที่ได้ตัง้คา่ไว้ 
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