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สงวนลขิสทิธิ*. 

ห้ามคดัลอกทําซํ 7าหรือสง่เอกสารใด ๆ ของเอกสารนี 7ในรูปแบบใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ โดยไมไ่ด้รับ

อนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บริษัทฯ. 

 

 

บนัทกึ: 

ผลติภณัฑ์บริการหรือคณุสมบติัทีUซื 7อมานั 7นอยูภ่ายใต้สญัญาการค้าและข้อกําหนดและเงืUอนไขของ บริษัท 

และผลติภณัฑ์บริการหรือคณุลกัษณะทั 7งหมดทีUระบใุนเอกสารนี 7อาจไมอ่ยูใ่นขอบเขตการซื 7อหรือการใช้งาน 

เว้นแตจ่ะได้ตกลงกนัเป็นอยา่งอืUนในสญัญา บริษัท จะไมทํ่าการรับรองหรือรับประกนัใด ๆ ไมว่า่โดยชดัแจ้ง

หรือโดยนยัเกีUยวกบัเนื 7อหาของเอกสารนี 7 

 

เอกสารนี 7อาจมีการปรับปรุงเป็นครั 7งคราวอนัเป็นผลมาจากการอพัเกรดผลติภณัฑ์หรือเหตผุลอืUน ๆ เว้นแต่

จะได้ตกลงกนัเป็นอยา่งอืUนเอกสารนี 7มีไว้เพืUอเป็นแนวทางเทา่นั 7นและข้อความข้อมลูและคําแนะนําทั 7งหมด

ในเอกสารนี 7จะไมถื่อเป็นการรับประกนัใด ๆ ทั 7งโดยชดัแจ้งหรือโดยนยั 
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1. การสาํรวจไซต ์
Ming Ji Mini เป็นอปุกรณ์ตรวจวดัอณุหภมิูทีRเหมาะสมทีRต้องการการประสานแบบกึRงกลางสําหรับ

สภาพแวดล้อมในร่ม ผลการวดัอณุหภมิูสามารถปรับให้เหมาะสมหากบคุลากรยืนหน้ากล้องเป็นเวลา l.m 

วินาที เพืRอให้มัRนใจวา่การใช้งานอปุกรณ์จะดีทีRสดุควรปฏิบติัตามคําแนะนําตอ่ไปนี 4เมืRอติดตั 4งอปุกรณ์: 

p) ตั 4งคา่ความสงูของกล้องยกขาตั 4งกล้องไปทีRความสงูสงูสดุและมมุพิทช์น้อยกวา่ pm ° ไมเ่หมาะทีRจะตั 4งคา่

กล้องให้ตํRากวา่ระดบัคน 

s) จําเป็นต้องมีช่องแสงทีRมองเห็นได้วา่มีแสงสวา่งเพียงพอและหลีกเลีRยงผลกระทบของแสงฉากหลงั / การ

สะท้อนทีRแสงสวา่งแรง / การเปลีRยนแปลงของแสงแรง / การปิดกั 4น / การรบกวนของอณุหภมิูสงู 

v) พื 4นทีRการติดตั 4งจะต้องคอ่นข้างมัRนคงจากสภาพแวดล้อม หลีกเลีRยงสถานการณ์การใช้งานกลางแจ้งหรือ

ติดตั 4งกลางแจ้ง ผลติภณัฑ์ไมเ่หมาะสําหรับสภาพแวดล้อมทีRมีกระแสลมแรงการรบกวนทางแมเ่หลก็ไฟฟา้

หรือการสัRนสะเทือน 

w) อณุหภมิูแวดล้อมทีRดีทีRสดุของอปุกรณ์คือ l-wl ° C 

 

 
  



2. การติดตั1ง 
หลงัจากได้รับแพ็คเกจกรุณาตรวจสอบกบัรายการตอ่ไปนี 7เพืUอให้แน่ใจวา่ทกุอยา่งอยูใ่นกลอ่ง 

2.1 รายการบรรจุภณัฑ ์
 

รายการบรรจุภณัฑ์ Ming Ji 
 

S / N สนิค้า แบบ จาํนวน หน่วย 

1 โฮสต์การวิเคราะห์

วดิีโอ 

MegBox-B2R-411-CW (INT) 1 ชิ 7น 

2 ใบรับรองคณุภาพ  1 ชิ 7น 

3 ใบรับประกนั  1 ชิ 7น 

4 เสาอากาศ  1 ชิ 7น 

5 สายไฟ bbcV  1 ชิ 7น 

6 กล้องดอูลัไลท์ MegEye-TC1V-72DW-X3617 (INT)  1 ชิ 7น 

7 Blackbody  Meg-HT-02-01  1 ชิ 7น 

8 สายอีเธอร์เน็ต  2 ชิ 7น 

9 สายไฟกล้อง  1 ชิ 7น 

10 อะแดปเตอร์  2 ชิ 7น 

11 ไขควง  1 ชิ 7น 

12 กลอ่งบรรจภุณัฑ์  1 ชิ 7น 

13 เยืUอบดุ้านในของ

อปุกรณ์ 

 1 ชดุ 

14 ขาตั 7ง  1 ชิ 7น 

 
หลงัจากยืนยนัวา่ได้รับอปุกรณ์ครบถ้วนแล้วให้ทําตามขั 7นตอนด้านลา่งเพืUอติดตั 7งอปุกรณ์ 

 
  



2.2 การติดตั1งอุปกรณ์ 

2.2.1 การเตรียมการก่อนการติดตั1ง 

หลงัจากเสร็จสิ 7นการสํารวจไซต์ผู้ใช้จําเป็นต้องยืนยนัตําแหน่งการติดตั 7งอปุกรณ์ แผนภาพการติดตั 7งแสดง

ไว้ด้านลา่ง: 

 
 

2.2.2 การติดตั1งอุปกรณ์ 
การติดตั 7งอปุกรณ์ประกอบด้วยสามสว่น: ชดุดําและชดุกล้องแสงคูช่ดุกล้องและขาตั 7งและการเชืUอมตอ่

อปุกรณ์ 

 
s) กล้อง Dual-light และชดุประกอบสีดํา 

แก้ไขโครงสร้างตวัสีดําด้วยรูสกรูคงทีUของกล้องและใช้อปุกรณ์ทีUให้มา 

  



ไขควงตั 7งคา่เพืUอรักษาตําแหน่งดงัแสดงในรูปด้านลา่ง: 

 

หมายเหต:ุ โปรดอยา่ขนัให้แน่นก่อนขนัให้แน่นหลงัจากตั 7งตําแหน่งของคนผิวดํา 

direction ทิศทางการติดตั 7งตวัเครืUองสีดํา 

 

แนะนําให้ใช้วิธีแรกสําหรับการปรับใช้ ระบบได้รับการกําหนดคา่ด้วยกลอ่งสีดําเป็นคา่เริUมต้น ไมต้่องใช้

ความพยายามเพิUมเติม 

หากใช้วิธีทีUสองผู้ใช้ต้องอ้างถงึขั 7นตอนการจดัแนวแสงคูใ่น z.{ 



เพืUอกําหนดคา่ตําแหน่งแบลก็บอดีU 

b) การประกอบกล้องและขาตั 7งกล้อง 

ขั 7นตอนทีU s: แก้ไขตวัแปลงขาตั 7งกล้องกบักล้อง 

 

ขั 7นตอนทีU b: แก้ไขกล้องไปทีUขาตั 7งกล้อง 

 

|) การเชืUอมตอ่อปุกรณ์ 

คําอธิบายพอร์ตโฮสต์การวิเคราะห์วิดีโอ 

  



 

โฮสต์การวเิคราะห์วดิโีอ 

 

• คําอธิบายพอร์ตกล้องดอูลัไลท์ 

 

• คําอธิบายการเชืUอมตอ่ 

ขั 7นตอนทีU s: ใช้สายอีเธอร์เน็ตเพืUอเชืUอมตอ่กล้องแสงทีUมองเห็นกบัโฮสต์การวิเคราะห์วิดีโอ โปรด

ทราบวา่พอร์ต RJz{ ของกล้องเชืUอมตอ่กบัพอร์ต LAN ของโฮสต์การวิเคราะห์วิดีโอ 



ขั 7นตอนทีU b: เชืUอมตอ่พอร์ตข้อมลูกล้องอินฟราเรดเข้ากบัโฮสต์การวิเคราะห์วิดีโอผา่นสายตอ่ USB 

ขั 7นตอนทีU |: เปิดพาวเวอร์ซพัพายให้กล้องโดยใช้แหลง่จ่ายไฟ หลงัจากเปิดเครืUองไฟสญัญาณจะทํางานขึ 7น 

ขั 7นตอนทีU z: ใช้แหลง่จ่ายไฟ bbcV เพืUอเปิดโฮสต์การวิเคราะห์วิดีโอ หลงัจากเปิดเครืUองไฟสญัญาณจะ

ทํางานขึ 7น 

ขั 7นตอนทีU {: ใช้แลป็ท็อปของคณุเองเพืUอเชืUอมตอ่กบัพอร์ต WAN ของโฮสต์การวิเคราะห์วิดีโอ เพืUอใช้

ซอฟต์แวร์ 

ขั 7นตอนทีU �: โปรดทราบวา่ต้องเชืUอมตอ่เสาอากาศ Bluetooth ภายนอกของโฮสต์ 

 

3. จูนนิBง 

3.1 การกาํหนดค่าแลป็ทอ็ป 

เปิดแผงควบคมุแลป็ท็อปแล้วคลกิทีUศนูย์เครือขา่ยและการแบง่ปันดงัทีUแสดงด้านลา่ง: 

  



คลกิปุ่ มศนูย์เครือขา่ยและการแบง่ปันเพืUอเข้าสูอิ่นเทอร์เฟซตอ่ไปนี 7: 

 

คลกิปุ่ มเปลีUยนการตั 7งคา่อแดป็เตอร์เพืUอเข้าสูส่ว่นตอ่ไปนี 7: 

  



 

คลกิขวาทีUการเชืUอมตอ่โลคลัและคลกิปุ่ มคณุสมบติัเพืUอเข้าสูอิ่นเตอร์เฟสตอ่ไปนี 7: 

 

คลกิสองครั 7งทีU Internet Protocol รุ่น z (TCP IPVz) เพืUอเข้าสูอิ่นเตอร์เฟสตอ่ไปนี 7: 

  



 

คลกิเพืUอใช้ทีUอยู ่IP ตอ่ไปนี 7: 

ทีUอยู ่IP ถกูตั 7งคา่เป็น: s�b.s��.s.bcc 

Subnet mask (U): 255.255.255.0 

|.b เข้าสูร่ะบบ 

เมืUอใช้แลป็ท็อปเพืUอเชืUอมตอ่กบัอินเทอร์เฟซ wan ของโฮสต์การวิเคราะห์วิดีโอให้เปิดเบราว์เซอร์ 

Chrome บนเดสก์ท็อปแล้วปอ้นทีUอยู ่IP s�b.s��.s.� เพืUอเข้าสูอิ่นเทอร์เฟซการเข้าสูร่ะบบ 

ชืUอผู้ใช้: admin 

รหสัผา่น: admin123 

  



 

หลงัจากปอ้นชืUอผู้ใช้และรหสัผา่นของคณุคลกิทีUปุ่ มเข้าสูร่ะบบเพืUอเข้าสูห่น้าแรก 

 

3.3 การปรับแต่ง 

โดยคา่เริUมต้นการปรับแตง่ทั 7งหมดได้รับการกําหนดคา่ก่อนออกจากโรงงาน หลงัจากติดตั 7งอปุกรณ์

บนไซต์แล้วจะต้องมีการปรับจนูแบบละเอียด 

  



 

จากการอ้างอิงถงึบริเวณแสงอินฟราเรดนั 7นตําแหน่งทีUต้องการสีดํา (กลอ่งสีเขียว) ได้รับการกําหนดคา่จาก

โรงงานและควรหมนุแบบสีดําด้วยตนเองเพืUอให้แน่ใจวา่ปรากฏในพื 7นทีU 

 

กลอ่งสีดําจะต้องได้รับการคุ้มครองอยา่งสมบรูณ์โดยตวัสีดํา คนดําสามารถถกูบลอ็กได้ด้วยมือซึUงมี

อณุหภมิูเพืUอช่วยในการค้นหาและเปลีUยนตําแหน่งของคนผิวดํา ดงัแสดงด้านลา่ง 

  



 

คําอธิบาย: 

� ในพื 7นทีUทีUทําเครืUองหมายของกลอ่งสีเขียวสีUเหลีUยมจดุขาวเป็นตําแหน่งทีUต้องการของคนดํา 

� สามารถใช้เมาส์เพืUอเปลีUยนขนาดของกลอ่งสีขาว 

ผู้ใช้สามารถยืนด้านหน้ากล้องแล้วตรวจสอบการวดัอณุหภมิู เมืUออณุหภมิูทีUแสดงเป็นปกติแสดงวา่ได้ตั 7งคา่

ระบบอยา่งถกูต้อง 

  



4. ฟังกช์ัBนซอฟตแ์วร์ 

4.1 การแสดงตวัอยา่งแบบสด 

 
 

• statistics สถิติเรียลไทม์ของปริมาณการใช้งานของวนันี 7 

• statistics สถิติตามเวลาจริงเกีUยวกบัจํานวนการเตือนรวมถงึ: การเตือนอณุหภมิูร่างกายสงู, การ

เตือนทีUอนญุาตและไมมี่การแจ้งเตือนหน้ากาก 

• display การแสดงภาพรวมเรียลไทม์ 

• display การเตือนภยัตามเวลาจริง 

  



z.b การค้นหาประวติั 

z.b.s การเตือนภยัทางประวติัศาสตร์ 

 

 
• filtering การกรองบนัทกึการเตือนภยั 

เกณฑ์การกรอง: เวลา, ชืUอ, หมายเหตแุละประเภทสญัญาณเตือน, ประเภทสญัญาณเตือน ได้แก่ 

: การจดจําใบหน้า, ความผิดปกติของอณุหภมิูร่างกายสงู, ไมมี่การเตือนจากหน้ากาก 

• สง่ออก: คลกิทีUปุ่ มสง่ออกเพืUอสง่ออกบนัทกึสญัญาณเตือนในไฟล์บีบอดั ขนาดของไฟล์

บีบอดัแตล่ะไฟล์มีขนาดน้อยกวา่ zGB 

• ลบบนัทกึ: คลกิทีUปุ่ มบนัทกึทีUชดัเจนเพืUอล้างสญัญาณเตือนประวติัศาสตร์ 

• ดรูายละเอียด: คลกิทีUบนัทกึการเตือนภยัเพืUอดรูายละเอียดของบนัทกึการเตือนภยั 

  



g.i.i ประวัตกิารจับภาพ 

 
• สง่ออกบนัทกึภาพรวม: คลกิทีUปุ่ มสง่ออกเพืUอสง่ออกบนัทกึทีUจบัในรูปแบบของไฟล์บีบอดั 

ขนาดของไฟล์บีบอดัแตล่ะไฟล์มีขนาดน้อยกวา่ zGB 

• เรียกดบูนัทกึสแนปช็อต: คลกิเวลาทีUด้านบนของหน้าปฏิทินจะปรากฏขึ 7นเพืUอให้ผู้ใช้เลือก

ช่วงเวลาจากนั 7นคลกิปุ่ มตกลง 

• ลบบนัทกึ: คลกิทีUปุ่ มบนัทกึทีUชดัเจนเพืUอล้างบนัทกึภาพรวมทั 7งหมด 

• ดรูายละเอียด: คลกิบนัทกึภาพรวมเพืUอดรูายละเอียดของบนัทกึภาพรวม 

g.l การกาํหนดค่าระบบ 

g.l.m บริการเครือข่าย 
 

• configuration การกําหนดคา่ทัUวไป 

การกําหนดคา่ทีUอยู ่IP กลอ่งการวิเคราะห์วิดีโอ: รองรับการตั 7งคา่ DHCP และ IP แบบ

คงทีU คลกิปุ่ มบนัทกึการกําหนดคา่เพืUอทําการกําหนดคา่ทีUอยู ่IP ให้เสร็จสมบรูณ์ ทีUอยู ่IP 

เริUมต้นของโรงงานคือ s�b.s��.s.� 

  



 

• การนําเข้าใบรับรอง HTTPS 

ลากใบรับรองลงในพื 7นทีUนี 7และใบรับรอง HTTPS จะถกูนําเข้าโดยอตัโนมติั 

4.3.2 การจัดการกล้อง 

 
• คลกิปุ่ มแก้ไขเพืUอเข้าสูส่ว่นตอ่ประสานการแก้ไขกล้อง การกําหนดคา่กล้องถกูตั 7งคา่เริUมต้นจากโรงงาน

โปรดอยา่เปลีUยนแปลงหากไมมี่ความต้องการพิเศษ 

  



• คลกิปุ่ มดร็อปดาวน์ของฐานข้อมลูใบหน้าเพืUอเลือกฐานข้อมลูใบหน้าทีUจะอยูภ่ายใต้การดแูล การ

จดัการฐานข้อมลูใบหน้าอยูใ่นอินเตอร์เฟสการจดัการฐานข้อมลูพื 7นฐาน 

 

4.4 การกาํหนดค่าเฟิร์มแวร์ 

โปรดทราบวา่มีการกําหนดคา่ตามคา่เริUมต้นจากโรงงานแล้ว หากไมมี่ความต้องการพิเศษโปรดอยา่

เปลีUยน 

1) การกําหนดคา่ทัUวไป 

เตือนอณุหภมิูร่างกาย เปิดและปิด 

การตั 7งคา่เกณฑ์การเตือนอณุหภมิูร่างกายคา่เริUมต้นคือ 37.3 

การแจ้งเตือนไมส่วมหน้ากาก เปิดและปิด 

คลกิปุ่ มคืนคา่เริUมต้นเพืUอกู้ คืนการกําหนดคา่เริUมต้น 

คลกิปุ่ มยืนยนัการปรับเปลีUยนเพืUอบนัทกึเนื 7อหาทีUแก้ไข 

  



 

b) การตั 7งคา่บลทูธู 

ทีUอยูปั่จจบุนั: แสดงทีUอยู ่MAC ปัจจบุนัของอปุกรณ์ Bluetooth  

ตวัอยา่งเชน่ A4: C1: 38: CE: CD: 6D 

ทีUอยูที่Uอปัเดต: ปอ้นทีUอยูบ่ลทูธู แม็คทีUจะอปัเดต 

คลกิเพืUอยืนยนัการปรับเปลีUยนและบนัทกึทีUอยูบ่ลทูธู mac ทีUอพัเดท 

 

|) การตั 7งคา่ขั 7นสงู 

คณุภาพของภาพพาโนรามา: เริUมต้นทีU bc 

กรอบการสลายตวัของความละเอียดของแสงทีUมองเห็นได้: คา่เริUมต้น b{ 

การจดัตําแหน่ง IR ลา่ช้า (ms): คา่เริUมต้นทีU �cc 

 

z) การตั 7งคา่ลายนํ 7า 

คําอธิบายข้อความ: ปอ้นชืUอของลายนํ 7า 

ขนาดตวัอกัษร: bc 

ความโปร่งใส: c.z 



มมุการแสดงผล: sc 

ความกว้างการแสดงผล: zcc 

ความสงูการแสดงผล: bcc 

 

4.5 การกาํหนดค่าอลักอริทมึ 

โปรดทราบวา่มีการกําหนดคา่ตามคา่เริUมต้นจากโรงงานแล้ว หากไมมี่ความต้องการพิเศษโปรดอยา่

เปลีUยน 

s) การตั 7งคา่ทัUวไป 

โหมดถ่ายภาพ: โหมดถ่ายภาพเตม็ 

โหมด Push: พื 7นหลงัและสแน็ปช็อต 

กลยทุธ์การผลกัดนั: ผลกัดนัตามกําหนดเวลา 

กราฟผลกัช่วงเวลา (วินาที): s 

จํานวนภาพทีUถกูผลกั: bc 

พื 7นทีUทีUน่าสนใจ: การกําหนดคา่เริUมต้นจากโรงงานได้ตั 7งคา่ไว้แล้ว 

 

วิธีการตั 7งคา่ภมิูภาคของความสนใจ 



b) การจดัแนวแสงดอูลัไลท์ 
โปรดทราบวา่มีการกําหนดคา่ตามคา่เริUมต้นจากโรงงานแล้ว หากไมมี่ความต้องการพิเศษโปรดอยา่เปลีUยน 

 

 
4.6 การจัดการห้องสมุด 

4.6.1 Face Library 

s) การจดัการห้องสมดุใบหน้า 
คลกิปุ่ มการจดัการห้องสมดุใบหน้าเพืUอเข้าสูส่ว่นตอ่ประสานการจดัการห้องสมดุใบหน้า แสดงรายการ
ไลบรารีใบหน้าทีUมีอยูใ่นปัจจบุนั 



 
คลกิปุ่ มไลบรารีใหมเ่พืUอสร้างห้องสมดุใหม ่ปอ้นชืUอไลบรารีเกณฑ์การเตือนและข้อมลูหมายเหต ุคําแนะนํา
เกณฑ์: �c สําหรับการเปรียบเทียบโดยไมส่วมหน้ากากและ ��.{ สําหรับการเปรียบเทียบสําหรับผู้ ทีUสวม
หน้ากาก 
b) การนําเข้าแบทช์ 

 
• ตวัอยา่งการนําเข้าแบทช์: รูปถ่ายชืUอทีUมีชืUอของบคุคล 

• รองรับรูปแบบ ZIP \ TAR ขนาดไมค่วรเกิน sGB และปริมาณ 
  



• รองรับภาพ PNG, JPG และ BMP และขนาดของภาพเดีUยวต้องไมเ่กิน zMB 

• คลกิกลอ่งเลือกไลบรารีแบบหลน่ลงเลือกไลบรารีทีUจะนําเข้าลากไฟล์บีบอดัลงในพื 7นทีUนี 7แล้วคลกิ

ปุ่ มบนัทกึ 

• หมายเหต:ุ บคุคลเดียวกนัสามารถมีอยูใ่นไลบรารีเดียวเทา่นั 7นและไมส่ามารถนําเข้าสองไลบรารี

ในเวลาเดียวกนัได้ 

|) การนําเข้าภาพสว่นบคุคล 

• คลกิหรือลากภาพใบหน้าและปอ้นชืUอและข้อมลูบนัทกึยอ่ด้วยตนเอง 

• คลกิเพืUอเลือกห้องสมดุทีUต้องการเพิUม 

• คลกิปุ่ มบนัทกึเพืUอนําเข้าให้เสร็จสมบรูณ์ 

 

z) รีเซต็ห้องสมดุ 

คลกิปุ่ มรีเซต็ไลบรารีด้านลา่งเพืUอลบข้อมลูใบหน้าทั 7งหมด 

{) ค้นหาในห้องสมดุ 

สนบัสนนุการเลือกไลบรารีชืUอและบนัทกึยอ่สําหรับการค้นหา 

  



g.o.i รายการความล้มเหลว 

 
• แสดงรายการใบหน้าทีUไมส่ามารถนําเข้าได้ซึUงรวมถงึ: ชืUอรูปภาพสาเหตขุองข้อผิดพลาด

ข้อสงัเกตเวลาในการสร้างและการใช้งาน รองรับการลบเดียวลบชดุและล้างทั 7งหมด 

• คลกิปุ่ มลบแบทช์และเลือกข้อมลูทีUล้มเหลวทีUจะลบ ผู้ใช้สามารถลบข้อมลูแนวตั 7งทีUล้มเหลว

หลายชิ 7นได้ 

• คลกิล้างทั 7งหมดเพืUอลบข้อมลูแนวตั 7งทีUล้มเหลวทั 7งหมดในครั 7งเดียว 

• รองรับการเลือกไลบรารีชืUอหรือหมายเหตสํุาหรับการค้นหา 

  



g.p การจดัการอุปกรณ์ 

g.p.m การจัดการบันทกึ 

 
คลกิปุ่ มจดัการบนัทกึเลือกประเภทของบนัทกึทีUจะสง่ออกและคลกิปุ่ มยืนยนัและแก้ไขเพืUอ

สอบถามบนัทกึ 

คลกิปุ่ มดาวน์โหลดบนัทกึเพืUอดาวน์โหลดบนัทกึ 

g.p.i การจัดการผู้ใช้ 

เปลีUยนรหสัผา่น 

ปอ้นรหสัผา่นเก่ารหสัผา่นใหมแ่ละยืนยนัรหสัผา่นใหมด้่วยตนเองแล้วคลกิปุ่ มยืนยนัและแก้ไข

เพืUอทําการแก้ไขรหสัผา่นให้เสร็จสิ 7น 

รหสัผา่นเริUมต้นของระบบคือ admin123 

การตรวจสอบผู้ใช้ออนไลน์ 

ตรวจสอบเวลาและทีUอยู ่IP ของผู้ใช้ทีUเข้าสูร่ะบบในปัจจบุนั 



 

g.p.l เริtมต้นใหม่หมดเวลา 

คลกิปุ่ มเปิดใช้งานเลือกวนัทีUและเวลาเริUมต้นใหมแ่ละคลกิปุ่ มบนัทกึการกําหนดคา่เพืUอสร้าง

กําหนดการเริUมต้นอปุกรณ์ใหม ่

 

g.p.g การจัดการอุปกรณ์ 

s) การอพัเกรดในเครืUอง 

  



 

• คลกิทีUปุ่ มรีสตาร์ทอปุกรณ์อปุกรณ์จะรีสตาร์ทโดยอตัโนมติั 

• คลกิปุ่ มกู้ คืนการตั 7งคา่จากโรงงานเพืUอกู้ คืนการกําหนดคา่ทั 7งหมดกลบัเป็นการกําหนดคา่เริUมต้นจาก

โรงงาน โปรดใช้คณุสมบติันี 7ด้วยความระมดัระวงั 

• การอปัเกรดท้องถิUนให้ลากแพคเกจการอปัเกรดทีUได้รับลงในพื 7นทีUนี 7และอปุกรณ์จะทําการอปัเกรด

ซอฟต์แวร์ด้วยตวัเอง 

b) การบํารุงรักษาอปุกรณ์ 

 

• ดขู้อมลูการทํางานของอปุกรณ์ปัจจบุนั 

|) ข้อมลูเวอร์ชัUน 

 

ดรุู่นซอฟต์แวร์รุ่นเฟิร์มแวร์รุ่นอลักอริทมึและโมเดลอลักอริทมึของอปุกรณ์ปัจจบุนั 



u. การแก้ไขปัญหา 

u.m สรุปการแจ้งเตือนทีtผิดปกต ิ

 
การแจ้งเตือน 
 

ต้องมีการดําเนินการ 
 

ภาพ IR ผิดปกติ: บริการออฟไลน์ 
 

ถอดปลั�กและเสียบปลั�กไฟของกลอ่งวิเคราะห์วิดีโออีก
ครั 7ง 
 

ภาพ IR ผิดปกติ: การเชืUอมตอ่ Bluetooth ผิดปกติ 
 

s. ตรวจสอบวา่มีคนผิวดําอยูใ่กล้ ๆ หรือไม ่หากยงัคง
มีการเตือนแม้กระทัUงกบัผู้ ทีUอยูใ่นบริเวณใกล้เคียงให้
คลิกทีUปุ่ มเริUมต้นใหมบ่นทีUคนดํา 
b. หากขั 7นตอนทีU s ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้โปรด
ติดตอ่ฝ่ายสนบัสนนุทางเทคนิค 
 

ภาพ IR ผิดปกติ: การเชืUอมตอ่ SDK ผิดปกติ 
 

ถอดและเสียบปลั�กไฟของโฮสต์การวิเคราะห์วิดีโออีก
ครั 7งเพืUอรีสตาร์ทอปุกรณ์ 
 

ภาพ IR ผิดปกติ: แบตเตอรีUตํUา & แบตเตอรีUหมด 
 

โปรดยืนยนัวา่เชืUอมตอ่สายไฟกล้อง IR ถกูต้องหรือไม ่
 

ภาพ IR ผิดปกติ: ไมช่าร์จ 
 

โปรดยืนยนัวา่เชืUอมตอ่สายไฟกล้อง IR ถกูต้องหรือไม ่
 

ภาพ IR ผิดปกติ: โปรดตรวจสอบการกําหนดคา่ 
blackbody 
 

โปรดตรวจสอบตําแหน่งและขนาดของกลอ่งตรวจจบั
ความเคลืUอนไหวของลําตวั 

 


