
                                                                                                                                                             

                                                                                             

 

 

 

คู่มือการใช้งานเคร่ืองบนัทกึ 

SAMCOM Tribrid 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

1.การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ 

 

 

2.การเข้าสู่เมนูต่างๆ 

 2.1 เม่ือเปิดเคร่ืองขึน้มาจะพบหน้าตา่งให้ใส ่User Name / Password  

User Name : admin 

Password : คา่เร่ิมต้นจะไมมี่รหสั  

 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

2.2 พอใสร่หสัเสร็จเรียบร้อย ให้กดคลิกขวา จะมีแทปเมนปูรากฏ ด้านล่างของจอภาพ จะมีเมนู

ดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 เมนหูลกั 

 2.2.2 ดยู้อนหลงั 

2.2.3 ตัง้คา่การบนัทึก 

2.2.4 คอนโทรลสปีดโดม 

2.2.5 ความไวของสปีดโดม 

2.2.6 ตัง่คา่สี 

2.2.7 ตัง้คา่ขนาดจอภาพ 

2.2.8 ข้อมลูของเคร่ือง 

2.2.9 ออกจากระบบ 

2.2.10 ท่ีเหลือก็จะเป็นการเลือกจอท่ีแสดงผล 1,4,9,16  

 2.2.11 ปิดแทบเมน ู

ตามภาพ 

 

 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

 

2.3  เม่ือกด เมนหูลกั จะมีฟังก์ชัน่ตา่งๆปรากฏ ได้แก่ General , Record , Network , 

Alarm , Swicth , System 

 
 

2.3.1 General หรือเมนทูัว่ไป จะสามารถตัง้คา่ 

 
- ภาษา ในการแสดง 

- ระบบภาพในการแสดงภาพ เน่ืองจากทีวีประเทศไทยจะใช้เป็นระบบ PAL 

- ขนาดของภาพท่ีแสดงผล ต้องเลือกให้เหมาะสมกบั จอแสดงผล  



                                                                                                                                                             

                                                                                             

- การตัง้ วนัท่ี เดือน ปี และเวลา 

- การตัง้คา่เม่ือ ฮาร์ทดสิเตม็ ให้เขียนทบัข้อมลูเดมิ หรือให้หยดุการบนัทกึ 

- การตัง้หมายเลขของเคร่ืองในกรณีมีเคร่ืองบกัทกึหลายตวั  

- การตัง้ความโปร่งแสง สามารถลดหรือเพิ่มได้ถึง 255 

- การตัง้คา่การสลบัภาพ คือการ ตัง้ภาพให้แสดงจอภาพ แตล่ะชาเนล สลบักนัไปแล้วแตผู่้ใช้ในการตัง้คา่ตา่งๆ 

ตามรูป 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

2.3.2 Record หรือเมนกูารตัง้คา่การบนัทกึ 

 

- ชาเนลท่ีเลือก 

- บอกเก่ียวกบัการดภูาพจาก Main Stream และการดภูาพจาก Extra Steam 

- เลือกการบกัทกึภาพอย่างเดียว หรือกล้องท่ีตอ่ไมค์สามารถเลือกการบกัทกึทัง้ภาพและเสียง 

- ขนาดของภาพในการบนัทกึ สามารถปรับระดบัได้ตามความสามารถของกล้อง 

- เฟรมเรทท่ีใช้ในการบนัทกึ 25เฟรมเรท คือการบนัทกึในระดบั realtime 

- ชนิดของบทิเรท VBR คือบิทเรทมาตรฐาน 

- คณุภาพของภาพท่ีบนัทึก สามารถเลือกได้ 6 ระดบั 

- คา่บิทเรทท่ีใช้ในการรับสง่ข้อมลูภาพ 

 

 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

- การบนัทกึตามชว่งเวลา เราสามารถตัง้คา่การบนัทกึแบง่ชว่งเวลา และเหตกุารณ์ตา่งๆได้ ตามรูป 

 

2.3.3 Network หรือการตัง้คา่เครือขา่ย 

 

- การเลือกโหมด จะมี2โหมดคือ แบบก าหนดไอพีเอง กบัแบบ DHCP คือการในราวเตอร์แจกไอพีให้

อตัโนมตัิ 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

- IP addres เป็นตวับอกไอพีของเคร่ืองบนัทึก สามารถเปล่ียนได้ตามเครือขา่ยท่ีเราต้องการ 

- Subnet Mask ปกตจิะเป็นเลข 255.255.255.0 

- Gateway ขึน้อยูก่บัเครือขา่ยท่ีใช้วา่ Gateway เป็นไอพีอะไร สามารถแก้ไขตามเครือขา่ยท่ีเรา

ต้องการ 

- Primary DNS 

- Secondary DNS 

- Media port คือพอร์ทท่ีใช้ในการฟอเวิด ในกรณีท่ีอยากดผูา่นมือ ผา่น host ท่ีเราต้องการ  

- HTTP port คือพอร์ทท่ีใช้ในการฟอเวิด ในกรณีท่ีอยากดผูา่นIE ผา่น host ท่ีเราต้องการแนะน าให้

ใช้เลขตัง้แต ่81 ขึน้ไป 

- บริการตา่งๆ เก่ียวกบัการตัง้คา่ตา่งๆ ของเครือขา่ย ส าหรับการใช้งานหลายรูปแบบเช่น 

การตัง้คา่ FTP  

การตัง้คา่ E-mail 

การตัง้คา่ 3G 

การใส ่Host ตา่งๆ 

รวมไปถึงการเปิดดผูา่นมือถือ เมนช่ืูอวา่ Cloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

2.3.4 Alarm หรือการตัง้สญัญา 

 
- การตัง้การจบัภาพหรือวตัถเุคล่ือนไหว 

- การตัง้สญัญาเตือนหากมีอะไรมาบงัหน้ากล้อง 

- การตัง้สญัญาเตือนหากสญัญาณภาพขาดหาย 

- การตัง้ทริกเกอร์ตา่งๆ เชน่การเปิดประตหูรือการกดสวิตซ์ 

- การตัง้ให้เกิดสญัญาณจากการท างานของทริกเกอร์ตา่งๆ 

- การตัง่ให้เกิดสญัญานเตือนจากการผิดปกติตา่งๆได้แก่ 

ไมมี่ ฮาร์ทดสิ 

ฮาร์ทดสิเกิดข้อผิดพลาด 

ฮาร์ทดสิเตม็ 

อินเตอร์เน็ตเช่ือมตอ่ไมไ่ด้ 

IP ขดัแย้งกนั 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

2.3.5 Switch หรือ การเปล่ียนโหมดของเคร่ืองบนัทกึ 

 

 
ในโหมดนีคื้อการเปล่ียนเคร่ืองบนัทกึให้เป็นโหมด Tribrid โดยปกตแิล้วเคร่ืองบกัทกึจะสามารถใช้

ร่วมกบักล้อง AHD กบักล้อง Analog ได้ตามปกตก็ิจะเป็น 2โหมดในตวัเดียว แตใ่นเคร่ืองบนัทกึ

ตวันีส้ามารถ ท าได้เป็น 3โหมด คือ สามารถเลือกให้มีการบนัทกึในสว่นของกล้อง IP ได้โดยความ

ละเอียดสงูสดุได้ 2Mp 

 
รายละเอียดจะเป็นไปตามตารางท่ีบอก จ านวนในการแบง่การเช่ือมตอ่ 

 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

ในกรณีท่ีเปล่ียนเป็น Tribrid เม่ือเข้ามาฟังก์ชัน่เดมิจะมี 3 หวัข้อดงัภาพ 

 
 

หวัข้อแรกคือการเปล่ียนโหมดเหมือนข้างบน 

หวัข้อสอง คือการ ใสก่ล้อง IP ในการบนัทกึ 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

 
 

 

สว่นหวัข้อ 3 คือสถานะของกล้องตา่งๆ 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

2.3.6 System หรือการตัง้คา่ระบบ 

 
2.3.6.1 HDD Manage การจดัการฮาร์ทดสิ 

 
Read/Write : การอา่นและเขียน เป็นการตัง้คา่ให้ฮาร์ทดสิท างานแบบปกติ 

Read only : การอ่านอยา่งเดียว เป็นการตัง้คา่ให้ฮาร์ทดสิไมบ่นัทึก ไว้ส าหรับอา่นข้อมลูใน   

ฮาร์ทดสิอยา่งเดียว 

Redundant : การบนัทึกซ้อน หรือการท า Raid เป็นการส ารองข้อมลูพร้อมกนั 2 ฮาร์ทดสิ 

Format Disk : เป็นการล้างข้อมลูทัง้หมดภายในฮาร์ดสิ 

Recover : เป็นการกู้ คืนข้อมลูทัง้หมดภายในฮาร์ดสิ 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

Parttition : เป็นการแบง่ ไดร์ ในการเก็บข้อมลู 

 

2.3.6.2 PTZ Config การตัง้คา่สปีดโดม 

 
2.3.6.3 GUI Display หรือการตัง้คา่หน้าจอ 

 
Channel Title : การตัง้ช่ือชอ่งแตล่ะ channel 

Time Display : ให้แสดงเวลา 

Channel Title : ให้แสดงช่ือชอ่ง 

Record Status : ให้แสดงสานะการบนัทึก 

Alarm Status : ให้แสดงเวลา 

Deflick : ให้แสดงการเคล่ือนไหว 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

2.3.6.4 Backup การดงึข้อมลูออกมาจากฮาร์ทดสิ 

ให้เราน า แฟร์ทไดร์ ตอ่เข้าท่ี port USB จากนัน้กดท่ีฟังก์ชัน่ Backup จะพบอปุกรณ์ท่ีเราน ามา

ตอ่ จากนัน้ให้ติ๊กถกู ตามภาพ 

 

 
Detect : คือการค้นหาอปุกรณ์ 

Backup : คือการส ารองข้อมลู 

Burning : คือการเขียนลงฮาร์ทดสิ 

Erase : การลบข้อมลู 

Stop : การหยดุส ารองข้อมลู 

เม่ือกด Backup จะขึน้ดงัภาพ 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

 Type : ชนิดในการบนัทึก 

 Channel : ชอ่งท่ีจะส ารองข้อมลู 

 Start Time : เวลาท่ีเร่ิม 

 End Time : เวลาท่ีสิน้สดุ 

 Remove : ลบไฟล์ท่ีเลือก 

 Add : เพิ่มไฟล์ท่ีเลือก 

 Backup format : สามารถเลือกนามสกลุได้ 2 ชนิด คือ .H.264 และ .AVI 

 เม่ือท าการเลือกเรียบร้อยให้กด Start จะท าการส ารองข้อมลูลงอปุกรณ์ของเราจากนัน้เม่ือได้ไฟล์ท่ี

เป็น นามสกลุ .AVI จะสามารถน าไปเลน่กบั โปรแกรมMedia ตา่งๆบนคอมพิวเตอร์ได้ทนัที 

 2.3.6.5 User Management คือการตัง้คา่หรือการตัง้รหสัผู้ใช้งาน 

 

 ในนีจ้ะสามารถก าหนดสิทธ์ิส าหรับแตล่ะ User ได้ดงัภาพ 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

 

สามารถสร้าง Group และก าหนดสิทธ์ิ ใหมไ่ด้ดงัภาพ 

 

2.3.6.6 Device Info ข้อมลูของอปุกรณ์ในการตอ่ออก port ตา่งๆวา่มีก่ี port 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

2.3.6.7 Restore หรือการคืนคา่โรงงาน 

สามารถเลือกในสว่นท่ีเราจะคืนคา่โรงงานได้ดงัภาพ 

 

2.3.6.8 Auto Maintain หรือการรีบทูระบบใหม่ 

สามารถตัง้วนั และเวลาท่ีจะให้รีบทูระบบใหมไ่ด้ดงัภาพ 

 

2.3.6.9 Upgrade หรือการอพัเดทเฟิร์มแวร์ให้กบัตวัเคร่ืองบนัทกึ 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

2.3.6.10  Improt/Export คือการส ารองและรับข้อมลูการตัง้คา่ หรือส ารองข้อมลูเก่ียวกบั Log 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

3. Playback หรือการดูภาพย้อนหลัง 

 ให้คลิกขวาท่ีหน้าจอ จะเจอเมนขูึน้มาแทบล่าง ให้เลือกเมน ูPlayback จะมีหน้าตา่งดงัภาพ 

 

1. คือการเลือกการบนัทึกของฮาร์ทดสิ 

2. เลือกวนั/เดือน/ปี ท่ีต้องการ 

3. การค้นหาข้อมลูท่ีบนัทกึ 

4. การเลือกดตูาม Channel 

5. ดรูายการตามท่ีค้นหา 

6. เลือกนาทีในการแสดงบนแทบหมายเลข 7 

7. แทบท่ีบอกในการเลน่ จะบอกตามชม. หรือบอกตามท่ีเลือกในหมายเลข 6 

8. ชนิดของไฟล์ท่ีต้องการด ู

9. แทบการเลน่ตา่งๆในการดภูาพย้อนหลงั 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

 

4.การดูภาพผ่านมือถือ 

ให้น าสาย Lan ท่ีมี Internet มาตอ่ท่ีด้านหลงัของเคร่ืองบนัทึก จากนัน้ท าการเซตเลข IP ให้ IP ไม่

ซ า้กนัในวง Lan และตัง้ Gateway ให้ตรงกบั Gateway หลกั 

ส าหรับคนท่ีตัง้ไมเ่ป็นให้เลือกจาก Static IP เป็น DHCP แล้วกดOK ราวเตอร์จะแจก IP ให้

อตัโนมตัิ พอราวเตอร์แจกมาให้แล้วให้เลือกกบัเป็น Static IP 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

จากนัน้ไปท่ี NetService เม่ือเข้าไปให้เข้าไปท่ีเมน ูCloud ให้ติก๊ เปิดใช้งาน แล้วกดตกลง ดงัภาพ 

 

เม่ือท างานเปิดใช้งานแล้วให้เราไปเมนแูทบด้านล่างเลือก ข้อมลู แล้วเลือกเวอร์ชัน่ ดงัภาพ 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

จากนัน้ให้สงัเกตสถานะ Net ถ้าเช่ือมตอ่ส าเร็จจะขึน้ค าวา่ 5:ท่ีเช่ือมตอ่ หรือ เช่ือมตอ่ส าเร็จ ดงัภาพ 

 

เม่ือเช่ือมตอ่ส าเร็จให้ โหลด App ส าหรับมือถือ ช่ือ App วา่ TopsView 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

เม่ือติดตัง้ App เสร็จเรียบร้อย วิธีการใช้งานให้กดท่ี Local Login 

 

จะปรากฏหน้าตา่งแบบนี ้ให้กดท่ีเคร่ืองหมาย + เพ่ือท าการเพิ่มเคร่ืองบนัทกึเข้าไป 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

เม่ือกดเคร่ืองหมาย + ให้เรากดค าวา่ Two-dimensional code scanning จากนัน้ให้เรา

สแกนท่ีหน้าเคร่ือง โดยสแกนท่ีหมายเลขซีเรียล 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

เม่ือสแกนเสร็จจะได้ GID มา จากนัน้ให้ใส ่Name ช่ือท่ีเราต้องการ และรหสัท่ีเราได้ก าหนดไว้ ในกรณี

ท่ีเราตัง้คา่ช่ือผู้ใช้ใหม ่แตถ้่าเป็นคา่โรงงานจะไมมี่รหสั 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

จากนัน้จะได้เคร่ืองบนัทกึท่ีเราท าการเพิ่มเข้ามาอยูข้่างๆเคร่ืองหมาย + เราสามารถกดท่ีรูปเคร่ืองบนัทึกท่ี

เพิ่มเข้ามาก็สามารถดภูาพได้ทนัที 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

                                                                                             

บริษัทขอขอบคุณอย่างยิ่งส าหรับการใช้งานเคร่ืองบนัทกึ SAMCOM 

หากข้อมูลผิดพลาดประการใด ขออภยัเป็นอย่างสูง 

หรือหากสงสัยหรือข้อมูลตรงไหน สามารถโทรตดิต่อมาทางบริษัทได้ทนัท ี

 

 

 

 

 

ผู้จัดท า นายวศิกร ทพิย์อโนทัย 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค 

 

 

ThankYou 


