
คูมือการติดตั้งและคูมือผูใช
Meeting Recorderth

DCN-MR(T) Meeting Recorder



ระบบรักษาความปลอดภัยของ Bosch | 2011-10 (เวอรชัน 1.0)

DCN-MR(T) Meeting Recorder | คูมือการติดต้ังและคูมือผูใช th | 2

การจํากัดความรับผิด

ระบบรักษาความปลอดภัยของ Bosch
ถึงแมวาจะมีความพยายามอยางเต็มทีเ่พื่อที่จะทําใหมั่นใจวา ขอมลู
และเน้ือหาที่มีอยูในคูมอืการตดิตั้งและคูมอืผูใชน้ีมีความถูกตอง 
กรณีเกิดความผิดพลาด จะไมสามารถเรียกรองสิทธ์ิใดๆ จากเน้ือหา
ดังกลาวได 

ระบบรักษาความปลอดภัยของ Bosch ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด
ที่เกี่ยวของกับขอมูลที่ใหไวในคูมอืน้ี ระบบรักษาความปลอดภัย
ของ Bosch จะไมรับผิดตอความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่เปน
ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยออม หรือความเสียหายที่ตามมา
ในทุกกรณี ไมวาจะเน่ืองมาจากการสูญเสียการใชงาน ขอมูล หรือกําไร 
จากการดําเนินการดานสัญญา การละเลยเพิกเฉย หรือการกระทํา
ที่เปนการละเมิดอื่นๆ ที่เกิดจากหรือเกีย่วของกับการใชขอมลูที่ใหไว
ในคูมือการตดิตั้งและคูมือผูใชน้ี

Microsoft 
Windows® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบยีนของ Microsoft 
Corporation ในสหรัฐอเมรกิาและประเทศอ่ืนๆ

เก่ียวกับคูมือนี้

การทํางาน
คูมือการติดตัง้และคูมือผูใชมีขอมลูที่จําเปนสําหรับการติดตั้ง 
การกําหนดคา และการใชงาน DCN-MR(T) Meeting Recorder 
สําหรับผูตดิตั้งและผูปฏิบตัิงาน

เวอรชันดิจิตอล
มีคูมอืการติดตั้งและคูมือผูใชในรูปแบบไฟลดจิิตอล 
(Portable Document Format, PDF)
เมือ่ PDF แนะนําใหคุณไปที่ตําแหนงทีม่ีขอมูลเพิ่มเติม คุณสามารถ
คลิกทีข่อความน้ันเพ่ือไปที่ตําแหนงน้ันไดทันที เน่ืองจากขอความ
มีไฮเปอรลิงค



ระบบรักษาความปลอดภัยของ Bosch | 2011-10 (เวอรชัน 1.0)

DCN-MR(T) Meeting Recorder | คูมือการติดต้ังและคูมือผูใช th | 3

สารบัญ
การจํากัดความรบัผดิ ...............................................................................................................................................2
เกี่ยวกบัคูมือนี้..........................................................................................................................................................2
สารบัญ.....................................................................................................................................................................3

1. การติดตั้ง .............................................................................................................................................................................. 5
1.1 ขอกําหนดเกี่ยวกับ PC .....................................................................................................................................................................5
1.2 การติดต้ังแอปพลิเคชัน .....................................................................................................................................................................5
1.3 การติดต้ังใบอนุญาต ........................................................................................................................................................................5
1.4 หนาตางเร่ิมตนการทํางาน ................................................................................................................................................................6
1.5 การเช่ือมตอภายนอก ....................................................................................................................................................................... 7

2. การกําหนดคา ....................................................................................................................................................................... 9
2.1 ภาพรวม ..........................................................................................................................................................................................9
2.2 การกําหนดคาฮารดแวร ..................................................................................................................................................................10
2.3 สารบัญ .........................................................................................................................................................................................10
2.4 อินเตอรเฟส ...................................................................................................................................................................................11
2.5 ฮารดแวรภายนอก ..........................................................................................................................................................................11
2.6 การบํารุงรักษา ...............................................................................................................................................................................13
2.7 ภาษา ............................................................................................................................................................................................13
2.8 ความปลอดภัย ..............................................................................................................................................................................14
2.9 ออฟช่ันส .......................................................................................................................................................................................15

3. การทํางาน .......................................................................................................................................................................... 16
3.1 ภาพรวม ........................................................................................................................................................................................16
3.2 การเปดใชการใสช่ือผูพูดในการบันทึกดวยตนเอง ..............................................................................................................................18
3.3 การทําการบันทึก ............................................................................................................................................................................19
3.4 การจัดการบันทึก ...........................................................................................................................................................................20
3.5 การเลนสิ่งที่บันทกึไว ......................................................................................................................................................................21
3.6 การแกไขสิ่งที่บันทึกไว ....................................................................................................................................................................21

4. การถอดสคริปต .................................................................................................................................................................. 22
4.1 ขอมูลเบ้ืองตน ................................................................................................................................................................................22
4.2 การต้ังคาและเงื่อนไขลวงหนา .........................................................................................................................................................22
4.3 การถอดสคริปตสิ่งที่บันทกึไว ..........................................................................................................................................................22



ระบบรักษาความปลอดภัยของ Bosch | 2011-10 (เวอรชัน 1.0)

DCN-MR(T) Meeting Recorder | คูมือการติดต้ังและคูมือผูใช th | 4

หนานี้ใชเปนหนาวาง
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1 การตดิตั้ง
1.1 ขอกําหนดเกีย่วกับ PC
ซอฟตแวรแอปพลิเคชัน Meeting Recorder สามารถติดตั้ง
บน PC ที่มคีุณสมบัตติรงตามขอกําหนดขัน้ต่ําดังตอไปน้ี:

1.2 การตดิตั้งแอปพลิเคชัน
มีซอฟตแวรแอปพลเิคชัน Meeting Recorder อยูในแผน
ดีวดีีที่ใหมา

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1 ใสแผนดีวดีีลงในไดรฟดีวดีีของ PC
> ดวีีดีจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติ

2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

ถาดีวีดีไมเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ:
1 ไปที่ เร่ิมตน > รัน 
2 ปอน X:\index.html (เปลี่ยน X เปนตัวอักษรของไดรฟ

ดวีีดีของคุณ)
> ดวีีดีจะเร่ิมทํางาน

3 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

1.3 การตดิตั้งใบอนุญาต
Dongle ที่ใหมามี ‘ใบอนุญาต’ ใชงานซอฟตแวรแอปพลิเคชัน 
Meeting Recorder ถาไมไดเช่ือมตอ Dongle จะสามารถ
ใชแอปพลิเคชันไดใน ‘โหมดสาธิต’ เทาน้ัน

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1 เปดเคร่ือง PC
2 หาก PC ทํางานอยูแลว ปดแอปพลิเคชัน Meeting Recorder 
3 เช่ือมตอ dongle กับพอรต USB ที่วางอยู
> PC จะตรวจพบ dongle ภายใน 1 นาที

ขอควรระวงั: เม่ือเชื่อมตอ dongle ในคร้ังแรก ซอฟตแวร 
Meeting Recorder จะสรางรหัสผาน ‘การบํารงุรกัษา’ แบบสุม 
จัดเก็บรหสัผานนีใ้นที่ปลอดภยั เนือ่งจากคุณตองใชรหัสผานนี้
ในการกูคืนซอฟตแวร ในกรณทีี่รหสัผานผูใชทีเ่ปน ‘ผูดแูลระบบ’ 
สูญหาย โปรดดูที ่‘การรักษาความปลอดภัย’ บทที ่2.8

ตารางท่ี 1.1: ขอกําหนดข้ันตํ่า
ระบบปฏบัิตกิาร:
Windows® 7 Home Premium (32 หรือ 64 บิต) หรือ
สูงกวา หรือ:
Windows® Vista Home Premium (32 หรือ 64 บิต) หรือ
สูงกวา
การดเสยีง:
สามารถใชงานรวมกับระบบปฏิบัติการ:
พอรต USB:
พอรต USB สําหรับ:
• Dongle
• แปนเหยียบสําหรับการถอดสคริปต DCN-MRFP

พอรต RS232:
พอรต RS232 สําหรับ DCN-CCU(B) หรือ DCN-WCCU:
• การทํางานของไมโครโฟน DCN (ไรสาย)
พอรตอีเทอรเน็ต:
พอรตอีเทอรเน็ตสําหรับ DCN-CCU(B)2

หมายเหตุ
หาก PC ไมมพีอรต RS232 สามารถเช่ือมตอสัญญาณ 
‘การทํางานของไมโครโฟน’ กับพอรต USB ที่วางอยูได 
โดยใชตัวแปลง RS232 เปน USB (ไมมีใหมา)
ในการถอดสคริปต ไมจําเปนตองใชสัญญาณ ‘การทํางาน
ของไมโครโฟน’ จึงสามารถเช่ือมตอแปนเหยียบ 
DCN-MRFP โดยใชพอรต USB ที่วางอยูได

ตารางท่ี 1.2: ใบอนญุาต
USB Dongle
ที่มีปาย ‘สีน้ําเงิน’

USB Dongle
ทีมี่ปาย ‘สีเหลอืง’

DCN-MR:
ใบอนุญาตใชงานแบบครบถวน 
สําหรับการบันทึก การเลน 
การแกไข และการถอดสคริปต
สิ่งที่บันทึกไว

DCN-MRT:
ใบอนุญาตใชงานแบบจํากัด 
สําหรับการเลน การแกไข 
และการถอดสคริปตสิ่งที่
บันทกึไว
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1.4 หนาตางเริ่มตนการทํางาน
รูปที ่1.1 แสดงหนาตาง ‘อินเตอรเฟซผูใช’ ที่จะปรากฏขึ้นทันทีที่ตดิตั้ง
ซอฟตแวรแอปพลิเคชัน Meeting Recorder บน PC อยางถูกตอง 
ทําตามคําแนะนําในบทที่ 1.5 กอนทําการเปลี่ยนแปลงการกําหนดคา 
ตามที่อธิบายไวในสวน ‘การกําหนดคา’ (ดูบทที่ 2)

รูปที่ 1.1 อินเตอรเฟซผูใช

1 สวนจอภาพ - แสดงภาพ ‘สิ่งที่บันทึกไว’ พรอม ‘ช่ือผูพูด’ 
และ ‘เคร่ืองหมาย’ ที่ใสไว

2 สวนการเลน - สําหรับ ‘เลน’ และ ‘แกไข’ สิง่ทีบ่ันทึกไว 
และ ‘คัดลอก’ จากฐานขอมูลการบันทึก (ดูบทที่ 3.5 และ 3.6)

3 สวนการบันทึก - สําหรับ ‘ทําการบันทึก’ (ดบูทที่ 3.3)
4 สวนแสดงไฟล - แสดง ‘ไฟลที่บันทึก’ หรือ ‘ไดเรคทอรี’ 

และสําหรับ ‘จัดการการบันทึก’ ในฐานขอมลูการบนัทึก 
(ดูบทที่ 3.4)

5 สวนการกําหนดคา
• A) ปุมไมโครโฟน - เปดหนาตาง ‘ผูพูด’ ทีส่ามารถใส

‘ช่ือผูพูด’ ในการบันทกึ (ดูบทที่ 3.2)
• B) ปุมกําหนดคา - เปดหนาตาง ‘กําหนดคา’ ทีส่ามารถ

กําหนดคาแอปพลเิคชันและฮารดแวรทีเ่ช่ือมตอ (ดูบทที่ 2)
• C) ปุมขอมูล - เปดหนาตาง ‘ขอมูล’ ทีม่ขีอมูลเกี่ยวกับ

เวอรชันและใบอนุญาตใชงานซอฟตแวร

6 อมิพอรตภาพ - คลิกขวาที่เมาสเพื่อเปดหนาตางกรอบโตตอบ
สําหรับ ‘อิมพอรต’ ภาพปรับแตงเองในฟอรแม็ต JPG 
หรือ BMP

7 ไฟแสดง USB dongle - ไฟสีนํ้าเงินแสดงวาม ีdongle 
ทีม่ีสิทธ์ิใบอนุญาตใชงานแบบครบถวน ไฟสีเหลืองแสดงวา
มสีิทธ์ิใบอนุญาตใชงานแบบจํากัด (ดบูทที ่1.3)

8 การเช่ือมตอ USB - หากตรวจพบแปนเหยียบ ขอความ 
‘USB’ จะปรากฏขึ้นเปนสีแดง หากไมพบแปนเหยียบ 
ขอความจะปรากฏเปนสเีทา (ดบูทที่ 1.5.2)

9 การเช่ือมตอ CCU(B)2 - แสดงสถานะการเชื่อมตอกับ 
DCN-CCU(B)2 (ชุดควบคุมกลาง)

1

2 3

6

5

4 5A7 8 5B 5C 9
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1.5 การเชื่อมตอภายนอก

1.5.1 การเชือ่มตอฮารดแวร
กอนใชซอฟตแวรแอปพลิเคชัน Meeting Recorder ขอแนะนํา
ใหเช่ือมตอและตรวจสอบฮารดแวรทัง้หมดเพ่ือหลีกเลี่ยงการทํางาน
ที่ไมถูกตอง

1.5.2 การติดตั้งแปนเหยียบ
ถาใชแอปพลิเคชัน Meeting Recorder ในการถอดสคริปต 
ตองเช่ือมตอแปนเหยียบ (จําหนายแยกตางหากเรียกวา 
DCN-MRFP)

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1 เปดเคร่ือง PC
2 เช่ือมตอแปนเหยียบกับพอรต USB ที่วางอยู
> PC จะตรวจพบแปนเหยียบภายใน 1 นาที

หากตองการกําหนดคาแปนเหยียบ ดูบทที่ 2.5.2 

1.5.3 การเชือ่มตอกับ CCS
1.5.3.1 ขอมูลท่ัวไป
ดูที ่รูปที่ 1.2 เกีย่วกับวธีิการเช่ือมตอเอาตพุตเสยีงของชุดควบคุม 
กลาง CCS กับ PC สามารถใชสายตอสัญญาณเสียง (มีใหมากับ 
DCN-MR เทาน้ัน) ได (ดรููปที่ 1.4)

1.5.3.2 สัญญาณเสียง
เอาตพุตเสียงของชุดควบคุมกลาง CCS จะสรางสัญญาณเสียง 
แบบโมโน ขณะที่ Meeting Recorder สามารถทําการบันทึกเสียง 
แบบสเตอริโอ (ดบูทที่ 2.2) ถากําหนดคา Meeting Recorder 
ใหทําการบนัทกึเสียงแบบสเตอริโอ ใหเช่ือมตอสัญญาณเสียง
แบบโมโนของ CCS กับอินพุตเสียงทัง้ดานซายและขวาของ PC*

1.5.4 การเชือ่มตอกับ DCN

1.5.4.1 ขอมูลท่ัวไป
ดูที ่รูปที่ 1.3 และ 1.4 เกี่ยวกับวิธีการเช่ือมตอชุดควบคุมกลาง DCN 
(ไรสาย) หรือเครื่องขยายเสียงกับ PC

1.5.4.2 สัญญาณเสียง
เอาตพุตเสียงของชุดควบคุมกลาง DCN หรือเครื่องขยายเสียง 
จะสรางสัญญาณเสียงแบบโมโน ขณะที่ Meeting Recorder 
สามารถทําการบันทึกเสียงแบบสเตอริโอ (ดบูทที ่2.2) ถากําหนดคา 
Meeting Recorder ใหทําการบนัทึกเสียงแบบสเตอริโอ จะสามารถ
ทําการบนัทึกเสียงไดทั้งแบบภาษาเดียวหรือแบบสองภาษา
• สามารถทําการบันทึกเสียงแบบภาษาเดียวได โดยเช่ือมตอ

เอาตพุตเสียงกับอินพุตเสียงทั้งดานซายและดานขวาของ PC*
• สามารถทําการบันทึกเสียงแบบสองภาษาได (เชน การบันทึกเสียง

ทีม่ีสัญญาณเสียงพรอมการแปลภาษา) โดยเช่ือมตอเอาตพุตเสียง
ตวัหน่ึงกับอินพุตเสียงดานซายของ PC และเอาตพุตเสียง
อีกตวัหน่ึงกับอินพุตเสียงดานขวาของ PC*

1.5.4.3 การทาํงานของไมโครโฟน
การเช่ือมตอ ‘การทํางานของไมโครโฟน’ เปนตัวเลือกการเช่ือมตอ 
แบบอนุกรม ที่ใช LBB4187/00 Open Interface (จําหนาย 
แยกตางหาก) ในการส่ือสารระหวาง PC กับชุดควบคุมกลาง

การเช่ือมตอ ‘การทํางานของไมโครโฟน’ ทําใหสามารถใสชื่อผูพูด 
ในการบันทึกไดโดยอัตโนมตัิ (ดูรูปที ่1.3)

1.5.4.4 ซอฟตแวรควบคุม DCN
ระบบ DCN ควบคุมไดดวยชุดซอฟตแวรประเภทตางๆ สามารถ 
ติดต้ังซอฟตแวรแอปพลิเคชนั DCN Meeting Recorder 
และทํางานบน PC เคร่ืองเดียวกับท่ีติดต้ังซอฟตแวรควบคุม DCN 
อยางไรก็ตาม ซอฟตแวรทั้งสองตองใชการเช่ือมตอ RS232 
ของแตละซอฟตแวรระหวางชุดควบคมุกลางกับ PC (ดูรูปที ่1.3)

หมายเหตุ
ถาตรวจพบแปนเหยียบ ขอความ “USB” ที่ดานลางขวา
ของหนาตางหลักจะปรากฏเปนสีแดง หากไมพบแปนเหยียบ 
ขอความจะปรากฏเปนสีเทา
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รูปที่ 1.2: การเช่ือมตอกับระบบ CCS 
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รูปที่ 1.3: การเช่ือมตอกับระบบ DCN-CCU(B) หรือระบบ DCN-WCCU

DCN-CCU(B) or DCN-WCCU PC

audio

microphone activityRS 232

รูปที่ 1.4: การเช่ือมตอกับระบบ DCN-CCU(B)2

DCN-CCU(B)2 PC

audio

microphone activityIP IP

หมายเหตุ
เช่ือมตอเอาตพุตเสียงกับอินพตุไมโครโฟน PC ตามที่ 
แสดงในรูปท่ี 1.2 1.3 และ 1.4 สามารถใชชุดสายเคเบิล 
ตามทีแ่สดงในรูปท่ี 1.5 

รูปที่ 1.5: สายตอสัญญาณเสียง
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2 การกําหนดคา
2.1 ภาพรวม
รูปที ่2.1 แสดงภาพรวมของสวนตางๆ ภายในหนาตาง ‘การกําหนดคา’ 

คลิกที ่‘ปุมกําหนดคา’ ในหนาตาง ‘อินเตอรเฟซผูใช’ เพื่อเปดหนาตาง  
‘การกําหนดคา’

1 สวน องคประกอบฮารดแวร (ดูบทที่ 2.2)
2 สวน สารบัญ (ดบูทที่ 2.3)
3 สวน ออฟช่ันส (ดบูทที ่2.9)
4 สวน ความปลอดภัย (ดูบทที่ 2.8)

5 สวน อินเตอรเฟส (ดูบทที่ 2.4)
6 สวน ฮารดแวรภายนอก (ดบูทที ่2.5)
7 สวน การบํารุงรักษา (ดบูทที ่2.6)
8 สวน ภาษา (ดูบทที่ 2.7)

รูปที่ 2.1: การกําหนดคา
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2.2 การกําหนดคาฮารดแวร
สวน ‘องคประกอบฮารดแวร มีปุมควบคุมและไฟสัญญาณดังน้ี 
(ดูที่ รูปที ่2.2):

1 ปุมควบคุมระดับเสยีง - เปดหนาตาง ‘Windows® 
Volume Control

2 ปุมควบคุมการบนัทกึ - เปดหนาตาง ‘Windows® 
Recording Control 

3 ไฟแสดงฟอรแมต็เสยีง - แสดง ‘ฟอรแมต็เสยีง’ ที่ทําการ
บนัทึกใหม

4 ไฟแสดงคุณภาพเสียง - แสดง ‘คณุภาพเสยีง’ ทีท่ําการ
บนัทึกใหม

5 ไฟแสดงขนาดไฟล - แสดง ‘ขนาดไฟล’ ของสิ่งที่บันทึกไว
ในระยะเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง ในฟอรแม็ตเสียงและคุณภาพ
เสียงที่เลือกไว

6 ปุม องคประกอบ - เปดหนาตาง ‘รูปแบบการรับการกําหนดคา’ 
(ดูที่ รูปที่ 2.3) สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคา ‘การกําหนดคา
ฮารดแวร’ ไดทีน่ี่

2.3 สารบัญ
สวน ‘สารบัญ’ มีปุมควบคุมและไฟสัญญาณดังน้ี (ดูที่ รูปที่ 2.4):

1 ปุม ฐานขอมลู - เลอืก ‘ตําแหนง’ ที่เก็บบันทึก ‘ฐานขอมูล
แอปพลิเคชัน’ (เชน ฐานขอมูลผูพูด)

2 ปุม สวนเก็บขอมลูหลกั - เลือก ‘ตําแหนง’ ที่เก็บบนัทึก 
‘สิ่งที่บันทกึไว’ 

3 ปุม สาํรอง - เลือก ‘ตําแหนง’ ทีจั่ดเก็บ ‘สําเนาฐานขอมูล’ 
และ ‘สําเนาสิ่งที่บนัทกึไว’

4 ชองทาํเคร่ืองหมาย สาํรองขอมลูทนัท ี- เปดหรือปดใชงาน 
‘การสํารองขอมูลทันที’ หากเปดใชงาน ‘สํารองขอมูลทนัท’ี 
การบันทึกใหมทัง้หมดจะถูกทําสําเนาและจัดเก็บทันที

5 ขีดจาํกัดความจใุนการจดัเกบ็ขอมลู - กําหนด ขีดจํากดั
ความจุในการจัดเก็บขอมูล’ แอปพลิเคชัน Meeting Recorder 
จะสราง ‘ขอความเตือน’ หากฐานขอมูลที่มีอยูและความจุ
ในการจัดเก็บถึง ‘ขดีจํากัดความจุในการจัดเก็บขอมูล’ 

รูปที่ 2.2: องคประกอบฮารดแวร

รูปที่ 2.3: รูปแบบการรับการกําหนดคา

1

2
3

6

4
5 รูปที่ 2.4: ไดเรคทอรี

หมายเหตุ
ในระหวาง ‘สํารองขอมลูทันที’ จะไมสามารถเร่ิมตน
การบันทึกใหมได ขอแนะนําใหปดใชงาน ‘สํารองขอมูลทันท’ี

1
2
3
54
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2.4 อินเตอรเฟส
สวน ‘อินเตอรเฟส’ มีปุมควบคุมและไฟสัญญาณดังน้ี (ดทูี่รูปที่ 2.5):

1 ชองทาํเคร่ืองหมาย อนิเตอรเฟสการบนัทกึ - เปดหรือ
ปดใชงาน ‘ปุมทําการบนัทึก’ ที่อยูดานบนแอปพลิเคชัน 
Windows® ทัง้หมด

2 ชองทาํเคร่ืองหมาย Automatic Record - เปดหรือ
ปดใชงาน ‘การบนัทึกโดยอัตโนมัต’ิ หากเปดใชงาน ‘การบนัทึก
โดยอัตโนมัติ’ แอปพลเิคชันจะเริ่มทําการบนัทึกโดยอัตโนมตัิ 
และจะมีเสียงประกาศเมื่อเริ่มใชงานแอปพลิเคชัน

2.5 ฮารดแวรภายนอก

2.5.1 ภาพรวม
สวน ‘ฮารดแวรภายนอก’ มีปุมควบคุมและไฟสัญญาณดังน้ี 
(ดูที่รูปที ่2.6):

1 ปุม ฟุตแพด - เปดหนาตาง ‘องคประกอบฟุตแพด’ 
(ดูบทที่ 2.5.2)

2 ปุม DCN - เปดหนาตาง ‘DCN’ (ดูบทที่ 2.5.3)

2.5.2 Foot pedal 
2.5.2.1 ภาพรวม

2.5.2.2 กรอเดินหนา/กรอกลับ
หากตองการกําหนดคา แปนเหยียบเดินหนา/ยอนกลับ ของการบันทึก 
ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี
1 คลกิที่ปุม ‘กรอเดินหนา’ หรือ ‘กรอกลับ’
2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
3 เลือกหรือไมเลือกชองทําเครื่องหมาย ‘¡´’ 
4 ใน ‘ชองระยะเวลากรอเดินหนา/กรอกลับ’ ตั้งคาจํานวนวินาที

ทีจ่ะใหการบันทึกเดินหนา/ยอนกลับ เมื่อหยุดการบันทกึ
ช่ัวคราว

5 คลกิที่ปุม ‘ตกลง’ เพ่ือบนัทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในหนาตาง 
‘การกําหนดคาแปนเหยียบ’ 

รูปที่ 2.5: อนิเตอรเฟส

รูปที่ 2.6: ฮารดแวรภายนอก

1

2

1

2

รูปที่ 2.7: องคประกอบ Foot pedal

ตารางท่ี 2.1: กรอเดินหนา/กรอกลับ
ชองทําเครือ่งหมาย ‘กด’ การทํางาน
เลือก เดินหนาหรือยอนกลับ:

หากคุณกดแปนเหยียบไว 
การบันทึกจะเดินหนาหรือ
ยอนกลับจนกวาคุณจะปลอย
แปนเหยียบ (หากตองการ
ต้ังคาความเร็ว ดูบทที ่2.9)

ไมเลือก เดินหนาหรือยอนกลับ
หากคุณกดแปนเหยียบไว 
คุณจะเดินหนาหรือยอนกลับ
การบันทึกตามจํานวนวินาที
ทีร่ะบุไว

หมายเหตุ
ไมสามารถเปล่ียนแปลงความเร็วในการเลนสิ่งทีบั่นทึกไว
ในฟอรแม็ต WMA 
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2.5.2.3 เลน/หยุดชั่วคราว
หากตองการกําหนดคาแปนเหยียบใหเลนหรือหยุดช่ัวคราว 
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1 คลกิที่ปุม ‘เลน’ หรือ ‘หยุดช่ัวคราว’ 
2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
3 เลือกหรือไมเลอืกชองทําเครื่องหมาย ‘กด’ 

4 ในชอง ‘ชวงเวลากรอกลับ’ ตั้งคาจํานวนวนิาทีทีจ่ะใหการบันทึก 
‘ยอนกลบั’ โดยอัตโนมัตหิลังจากหยุดช่ัวคราว

5 คลกิที่ปุม ‘ตกลง’ เพื่อบนัทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในหนาตาง 
‘องคประกอบ foot pedal’ (ดรููปที่ 2.7)

2.5.3 DCN connection 
2.5.3.1 ภาพรวม

2.5.3.2 การเชื่อมตอ DCN-(W)CCU(B)

ในการกําหนดคาการเช่ือมตอ RS232 กับชุดควบคุมกลางของระบบ 
DCN (ไรสาย) ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1 ตัง้คาพอรตโปรโตคอล RS232 เปน ‘Open Interface’ 

ในชุดควบคุมกลางท่ีจะเช่ือมตอกับ PC
2 ตัง้คา Baudrate ที่ 19200 baud

3 เลือกชองทําเคร่ืองหมาย ‘ใชขอมลูจาก DCN’ 
4 เลือกพอรต PC RS232 serial COM และตั้งคาที่ 

‘19200 baud’
5 คลกิปุม ‘ตกลง’ เพ่ือบันทกึการเปลี่ยนแปลง

2.5.3.3 การเชื่อมตอ DCN-(W)CCU(B)2

ในการกําหนดคาการเช่ือมตอ IP กับชุดควบคุมกลางของระบบ DCN 
(ไรสาย) ทําตามขั้นตอนตอไปน้ี:
1 เลือกชองทําเคร่ืองหมาย DCN-CCU2
2 ปอน ‘IP แอดเดรส’ และ ‘ช่ือแมขาย’ ที่ DCN-CCU(B)2 

กําลังเช่ือมตออยู
3 คลกิปุม ‘ตกลง’ เพ่ือบันทกึการตั้งคา

ตารางท่ี 2.2: เลน / หยุดช่ัวคราว
ชองทําเครือ่งหมาย ‘กด’ การทํางาน
เลือก เมื่อ ‘กด’ แปนเหยียบ 

การบันทึกจะ ‘ถูกเลน’ 
เมื่อ ‘ปลอย’ แปนเหยียบ 
การบันทึกจะ ‘หยุดช่ัวคราว’

ไมเลือก เมื่อ ‘กด’ แปนเหยียบ
การบันทึกจะ ‘ถูกเลน’ เมื่อ ‘กด’ 
แปนเหยียบอีกคร้ัง การบันทึก
จะ ‘หยุดช่ัวคราว’

รูปที่ 2.8: การต้ังคาการเช่ือมตอ CCS และ DCN

หมายเหตุ
ดูการกําหนดคาพอรต RS232 ของชุดควบคุมกลาง
ในคูมอืการติดต้ังและคูมอืผูใช DCN

หมายเหตุ
ทดสอบการเช่ือมตอโดยใชปุม ‘ทดสอบการตอเช่ือม’ 
ขอความ ‘การเช่ือมตอ DCN ใชได’ จะปรากฏข้ึนเมื่อ
การเช่ือมตอเสร็จสมบูรณ หากไมมกีารเช่ือมตอ ขอความ 
‘ไมมีการเช่ือมตอกับ DCN’ จะปรากฏข้ึน

หมายเหตุ
DCN-CCU(B)2 จะปอนช่ือผูพดูโดยอัตโนมัติระหวาง
การบันทึก ซ่ึงช่ือทัง้หมดจะรวบรวมมาจากแอปพลิเคชัน 
DCN-MR สําหรับกระบวนการนี้ จําเปนตองมีระบบ DCN 
ที่มี Open Interface DCN-MR จะเช่ือมตอกบั 
DCN-CCU(B)2
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2.5.3.4 การเชื่อมตอ DCN-SWSMD

ในการกําหนดคาของการเช่ือมตอ IP กบัแอปพลิเคชัน 
DCN-SWSMD ทําตามขั้นตอนตอไปน้ี:
1 เลือกชองทําเคร่ืองหมาย DCN-SWSMD
2 ปอน ‘IP แอดเดรส’ หรือ ‘ช่ือแมขาย’ และหมายเลขพอรต

ของแอปพลิเคชัน DCN-SWSMD
3 คลกิปุม ‘ตกลง’ เพื่อบนัทกึการตั้งคา

2.6 การบํารุงรักษา
สวน ‘การบํารุงรักษา’ มีปุมควบคุมและไฟสัญญาณดังน้ี 
(ดูที่ รูปที ่2.9):

1 ปุมควบคุม ลบสวนเกบ็ขอมลูหลกัอตัโนมตั ิ- ตั้งคา 
‘จํานวนวนั’ ที่จะใหสิ่งที่บนัทกึที่จัดเก็บไว ‘ถูกลบออก
โดยอัตโนมัติ’

2 ปุมควบคุม Deletion Backup Storage - ตั้งคา 
‘จํานวนวนั’ ที่จะใหสําเนาฐานขอมูลและสิง่ทีบ่ันทึกไว 
‘ถูกลบออกโดยอัตโนมัต’ิ จากทีจั่ดเก็บ

3 ปุม สรางใหม - เปดกรอบโตตอบสําหรับ ‘เรียกคืน’ 
ขอมูลที่จัดเก็บ

4 ปุม สาํรอง - ทําสําเนาฐานขอมูลและสิ่งที่บนัทึกไวทั้งหมด
ลงในที่จัดเก็บ

2.7 ภาษา
สวน ‘ภาษา’ มีปุมควบคุมและไฟสัญญาณดังน้ี (ดูที่ รูปที่ 2.10):

1 ปุมควบคมุ ภาษา - ตั้งคา ‘ภาษา’ ที่ใชแสดงผลใน
แอปพลิเคชัน

หมายเหตุ
DCN-SWSMD จะปอนช่ือผูพูดโดยอัตโนมัติระหวาง
การบันทึก ซ่ึงช่ือทัง้หมดจะรวบรวมมาจากฐานขอมูล
ของผูรวมประชุม สําหรับกระบวนการนี้ จําเปนตองมีระบบ 
DCN ที่ม ีDCN-SW DCN-SWDB และ 
DCN-SWSMD DCN-MR จะเช่ือมตอกับแอปพลิเคชัน 
DCN-SWSMD

รูปที่ 2.9: การบํารุงรักษา

1

2

43

รูปที่ 2.10: ภาษา

1
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2.8 ความปลอดภัย
เพื่อปองกันการเขาใชโปรแกรมโดยผูใชที่ไมไดรับอนุญาต ขอแนะนํา
ใหสรางบญัชี ‘ผูใช’ และกําหนด ‘สทิธ์ิ’

สวน ‘ความปลอดภัย’ มีปุมควบคุมและไฟสัญญาณดังน้ี 
(ดูที่ รูปที ่2.11):

1 ปุมการกาํหนดผูใช - เปดกรอบโตตอบสําหรับการกําหนด 
‘ผูใช’ (ดูรูปที่ 2.12)

รูปที่ 2.12 การจัดการผูใช 

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1 เพ่ิมช่ือใน ‘รายชื่อผูใช’

2 ปอนรหสัผานของคุณในฟลด ‘รหัสผาน’

3 เลือกชองทําเคร่ืองหมาย ‘Access Rights Management’ 
4 คลกิที่ปุม ‘สราง’
> โปรแกรมจะขอใหคุณตรวจสอบผูใช กดปุม ‘ตกลง’

รูปที่ 2.11: ความปลอดภัย

หมายเหตุ
ควรมีบัญชีอยางนอยหนึง่บัญชีที่มสีิทธิ์ผูใชทั้งหมด 
บัญชีนี้จะทําหนาที่เปนบัญชี ‘ผูดูแลระบบ’ 

หมายเหตุ
รหัสผานตองตรงตามตัวอักษรพมิพใหญ-เล็ก หากไมมกีาร
กําหนด ‘ผูใช’ โปรแกรมจะไมมีการรักษาความปลอดภัย 
และจะไมมกีารขอรหัสผาน

1

หมายเหตุ
เมื่อ ‘ผูใช’ ที่ทํางานถูกลบออก โปรแกรมจะถูกปดทํางาน
โดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ
ถารหสัผานบัญชี ‘administrator’ สญูหาย สามารถกูคืน
โปรแกรมไดโดยใชรหัสผาน ‘maintenance’ ดูบทที่ 1.3 
หมายเหตุ

ตารางท่ี 2.3: User rights
User rights คําอธิบาย
Retranscription หากเลือกตัวเลือกนี ้ผูใช

สามารถใชแอปพลิเคชันในการ
ถอดสคริปตสิ่งที่บันทึกไวได 
ผูใชไมสามารถทําการบันทึกได 
(ดูบทที่ 4)

การบันทึก หากเลือกตัวเลือกนี ้ผูใช
สามารถใชแอปพลิเคชันในการ
ทําการบันทึกได ผูใชไมสามารถ
ถอดสคริปตสิ่งที่บันทึกไวได 
(ดูบทที่ 3.3)

พารามิเตอร หากเลือกตัวเลือกนี ้ผูใช
สามารถเขาถึงหนาตาง 
‘องคประกอบ’ ได (ดูบทที ่2)

การลบ หากเลือกตัวเลือกนี ้ผูใช
สามารถเขาถึงสวนแสดง 
‘ไฟล’ ได (ดูบทที่ 3.4)

รายการผูพดู หากเลือกตัวเลือกนี ้ผูใช
สามารถเขาถึงหนาตาง 
‘ผูพดู’ ได (ดูบทที่ 3.1.2)
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2.9 ออฟชั่นส
สวน ‘ออฟช่ันส’ มปีุมควบคุมและไฟสญัญาณดงัน้ี (ดทูี่ รูปที ่2.13):

1 ชองทาํเคร่ืองหมาย ระยะเวลา - แสดงหรือซอนขอมูล 
‘การจับเวลา’ ในสวนจอภาพในอินเตอรเฟซผูใช (ดูทีบ่ท 3.1)

2 ชองทาํเคร่ืองหมาย ลอหมนุ - เปดหรือปดใชงาน ‘ลกูกลิ้ง’ 
บนเมาสที่เช่ือมตออยูเพื่อเลื่อนการบนัทึกที่เปดอยู

3 ชองทาํเคร่ืองหมาย การสรางรูปแบบเวฟฟอรม - แสดง
หรือซอน ‘คลื่นความถ่ีเสยีง’ ในสวนจอภาพในอินเตอรเฟซผูใช 
(ดูบทที่ 3.1)

4 ปุมควบคุม กรอเดนิหนา/กรอถอยหลงั - ตั้งคา ‘ความเร็ว’ 
ในการ ‘เดนิหนา’ หรือ ‘ยอนกลับ’ การบันทกึ

รูปที่ 2.13: ออฟช่ันส

หมายเหตุ
ฟงกชันนี้ ‘ไมเปดใชงาน’ ในซอฟตแวรแอปพลิเคชัน Meeting 
Recorder

1
2
3
4
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3 การทํางาน
3.1 ภาพรวม

3.1.1 อินเตอรเฟซผูใช
‘อินเตอรเฟซผูใช’ มสีวนและปุมควบคุมดังน้ี (ดูที่ รูปที่ 3.1):

1 สวนจอภาพ - แสดงภาพ ‘สิ่งที่บันทึกไว’ พรอม ‘ช่ือผูพูด’ 
และ ‘เคร่ืองหมาย’ ที่ใสไว

2 สวนการเลน - สําหรับ ‘เลน’ และ ‘แกไข’ สิง่ทีบ่ันทึกไว และ 
‘คัดลอก’ จากฐานขอมูลการบนัทกึ (ดูบทที่ 3.5 และ 3.6)

3 สวนการบันทกึ - สําหรับ ‘ทําการบันทึก’ (ดบูทที ่3.3)
4 สวนแสดงไฟล - แสดง ‘ไฟลที่บนัทึก’ หรือ ‘ไดเรคทอรี’ 

และสําหรับ ‘จัดการการบันทึก’ ในฐานขอมลูการบนัทึก 
เมื่อเลอืกไฟลแยกตางหาก ‘คุณสมบัต’ิ ของไฟลจะปรากฏ
ทีด่านขวามือ ใชฟงกชัน ‘คนหา’ เพื่อคนหาไฟลหรือสิ่งที่บนัทึกไว
อยางรวดเร็ว (ดูบทที่ 3.4)

5 สวนการกําหนดคา
• A) ปุมไมโครโฟน - เปดหนาตาง ‘ผูพูด’ ที่สามารถใสช่ือ

ผูพูดในการบันทึก (ดูบทที่ 3.2)
• B) ปุมกาํหนดคา - เปดหนาตาง ‘การกําหนดคา’ 

ที่สามารถกําหนดคาแอปพลิเคชันและฮารดแวรที่เช่ือมตอ 
(ดูบทที่ 2)

C) ปุมขอมลู - เปดหนาตาง ‘ขอมูล’ หนาตาง ‘ขอมูล’ 
มขีอมูลเกี่ยวกับเวอรชันและใบอนุญาตใชงานซอฟตแวร

6 หนาตางอิมพอรต - คลิกขวาที่เมาสเพื่อเปดหนาตาง
กรอบโตตอบสําหรับ ‘อมิพอรต’ ภาพปรับแตงเองในฟอรแมต็ 
JPG หรือ BMP

7 ไฟแสดง USB dongle - ไฟสีนํ้าเงินแสดงวามี dongle 
ทีม่ีสิทธ์ิใบอนุญาตใชงานแบบครบถวน ไฟสีเหลืองแสดงวา
มสีิทธ์ิใบอนุญาตใชงานแบบจํากัด (ดบูทที ่1.3)

8 การเชือ่มตอ USB - หากตรวจพบแปนเหยียบ ขอความ 
‘USB’ จะปรากฏขึ้นเปนสีแดง หากไมพบแปนเหยียบ ขอความ
จะปรากฎเปนสีเทา (ดูบทที่ 1.5.2)

9 การเชือ่มตอ DCN - แสดงขอความ ‘เช่ือมตอ DCN อยู’ 
เมื่อมีการเช่ือมตอ DCN เสร็จสมบูรณ

รูปที่ 3.1: อนิเตอรเฟซผูใช

1

2 3

4

5

5A 5B 5C7 8

6

9
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3.1.2 หนาตางการกําหนดคา Speakers 
ภายในหนาตางการกําหนดคา ‘ผูพูด’ คุณสามารถ
1 กําหนดผูพูดในสวน ‘รายการผูพูด’ (ดูบทที่ 3.2.1 และ 3.2.2)

2 เพิ่มขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับผูพูดในสวน ‘ขอมูล’ (ดูบทที ่3.2.1 
และ 3.2.3)

3 กําหนด/จัดเตรียมการประชุมในสวน ‘รายการประชุม’ 
(ดูบทที่ 3.2.1 และ 3.2.2)

รูปที่ 3.2: หนาตางการกําหนดคาผูพูด

2

3

1
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3.2 การเปดใชการใสชื่อผูพูดในการบันทึก
ดวยตนเอง

3.2.1 ขอมูลเบื้องตน
การเปดใชการใสช่ือผูพูดในการบันทึก ‘ดวยตนเอง’ ทําไดโดยกดปุม 
‘ไมโครโฟน’ ในสวน ‘การบนัทกึ’ และสวน ‘การเลน’ ใน 
‘อินเตอรเฟซผูใช’ ทําตามขั้นตอนตอไปน้ี:
1 จัดทํา ‘รายการผูพูด’ (ดูบทที ่3.2.2)
2 หากจําเปน เพิ่ม ‘ขอมลูเพิ่มเติม’ (ดบูทที ่3.2.3)
3 กําหนด/จัดเตรียมการประชุม (ดูบทที่ 3.2.4)
4 เพ่ิม ‘ผูพูด’ ในการประชุม (ดูบทที่ 3.2.2)

ในการเปดใชการใส ‘ช่ือผูพูด’ ในการบนัทึก ‘โดยอัตโนมัติ’ 
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1 ตรวจสอบวา PC ที่รันซอฟตแวร Meeting Recorder 

เช่ือมตอกับชุดควบคุมกลาง (CCU) ของระบบ DCN (ไรสาย) 
อยางถูกตองหรือไม (ดบูทที่ 1.5)

2 จัดทํา ‘รายการผูพูด’ (ดูบทที ่3.2.2)
3 หากจําเปน เพิ่ม ‘ขอมลูเพิ่มเติม’ (ดบูทที ่3.2.3)
4 กําหนด/จัดเตรียมการประชุม (ดูบทที่ 3.2.4)
5 เพ่ิม ‘ผูพูด’ ในการประชุม (ดูบทที่ 3.2.2)
6 กําหนด ‘ไมโครโฟน’ ใหกับผูพูด (ดบูทที่ 3.2.5)

3.2.2 การจัดทํารายชือ่ผูพูด
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1 คลกิที่ปุม ‘เพิ่ม’ 
> ชองขอความจะปรากฏขึ้น

2 ปอน ‘ช่ือ’ ของ ‘ผูพูด’ และคลิกที่ปุม ‘ตกลง’ 
> ช่ือผูพูดจะแสดงขึ้นใน ‘รายการผูพูด’ 

3.2.3 การเพ่ิมขอมูลเพิ่มเติม
สามารถเพ่ิมขอมลูเพิ่มเติมใน ‘รายการผูพูด’ ได ทําตามขัน้ตอน
ตอไปน้ี:
1 คลกิที่ ‘ช่ือ’ ของผูพูด
> ช่ือผูพูดจะถูกไฮไลต

2 พิมพ ‘ขอมูลเพิ่มเติม’ ในชองในสวน ‘ขอมูล’ 
> ขอมูลเพิ่มเติมจะแสดงขึ้นใน ‘รายการผูพูด’

3.2.4 กําหนด/จัดเตรียมการประชมุ
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1 พิมพ ‘ช่ือ’ การประชุมในสวน ‘รายการประชุม’ หรือ:
2 เลือก ‘การประชุม’ ในสวน ‘รายการประชุม’ 
3 คลกิที่ ‘ช่ือ’ ผูพูดใน ‘รายการผูพูด’ 
4 คลกิที่ปุม ‘>’
5 ‘ผูพูด’ จะปรากฏขึ้นในสวน ‘รายการประชุม’ 

หมายเหตุ
สามารถคนหา ‘ช่ือผูพูด’ อยางรวดเร็วโดยปอนช่ือ
ในชองคนหา แลวกดปุมแวนขยาย

หมายเหตุ
เมื่อปอนขอมลูในรายการ ‘ประเทศ และ กลุม’ ขอมูลจะถูก
เพิ่มใน ‘รายการผูพดู’ ดวย หากคุณตองการใชขอมูล
เพิ่มเติมขอมูลเดิมอีกคร้ัง สามารถเลือกไดจากรายช่ือ
โดยไมตองพิมพใหมอีกคร้ัง

หมายเหตุ
เมื่อปอนขอมลูใน ‘รายการประชุม’ ขอมูลจะถูกเพิม่ลงใน 
‘รายช่ือผูพดู’ ดวย หากคุณตองการใชการประชุม
เดียวกันอีกคร้ัง คุณสามารถเลือกไดจากรายการ
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3.2.5 การกําหนดไมโครโฟน
ในการกําหนดไมโครโฟนใหกับผูพูด

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1 ตรวจสอบวา PC ที่รันแอปพลิเคชันเช่ือมตอกับชุดควบคมุกลาง 

(CCU) ของระบบ DCN (ไรสาย) อยางถกูตองหรือไม 
(ดูบทที่ 1.5)

2 ดบัเบลิคลิกหรือคลิกขวาที่ ‘ผูพูด’ ในสวน ‘รายการประชุม’ 
> หนาตางปอปอัพ ‘รายการไมโครโฟน’ จะปรากฏขึ้น (ดูรูปที่ 3.3)

3 คลกิที่ ‘ไมโครโฟน’
> ‘ไมโครโฟน’ จะถูกไฮไลต

4 คลกิที่ปุม ‘Select’ 
> ไมโครโฟนที่กําหนดใหกับผูพดูจะปรากฏขึ้นในสวน 

‘รายการประชุม’ ถัดจากช่ือผูพูด

รูปที่ 3.3 รายการไมโครโฟน

3.3 การทําการบันทึก
ใชสวน ‘การบนัทกึ’ ใน ‘อินเตอรเฟซผูใช’ เพื่อทําการบันทึก 
(ดทูี่ รูปที ่3.4)

1 ไฟแสดงการบันทกึ - แสดง ‘สถานะ’ การบันทึก 
(ดูที่ ตารางที่ 3.1)

2 ปุมบนัทกึ - เร่ิมการบนัทึก
3 ปุมหยดุช่ัวคราว - หยุดการบันทึกช่ัวคราว
4 ปุมหยดุ - หยุดการบันทกึ
5 ปุมเพิม่แฟลก - เปดกรอบโตตอบเพื่อ ‘เพิ่ม’ ‘เครื่องหมาย

ปรับแตงเอง’ ในการบันทึก
6 ปุมเพิม่ผูพดู - เปดกรอบโตตอบเพื่อ ‘เพิ่ม’ ‘ช่ือผูพูด’ 

ในการบนัทึก
7 ไฟแสดงระดบัเสยีงในการบันทกึ - แสดง ‘ระดับเสียง’ 

ในการบนัทึก
8 ไฟแสดงพืน้ทีว่างท่ีมอียู - แสดง ‘พื้นที่ทั้งหมด/ตั้งคา’ 

และ ‘ความจุในการบนัทึก’ ที่ใชไป
9 ขอความสถานะ - แสดง ‘สถานะปจจุบัน’
10 ปุมเลอืกการประชมุ - แสดง ‘รายการประชุม’
11 จอภาพ - ซอน/ไมซอนหนาจอ
12 ปุมคลืน่ความถ่ีเสยีง - ซอน/ไมซอนหนาจอคลืน่ความถี่ ‘เสียง’
13 ปุมชือ่ผูพดู - ซอน/ไมซอนหนาจอ ‘ช่ือผูพูด’
14 ปุมควบคมุการบนัทกึ - เปดหนาตาง ‘Windows® 

Recording Control’ 

รูปที่ 3.4: สวนการบันทึก

ตารางท่ี 3.1: ไฟแสดงการบันทึก
สี คําอธิบาย
สีแดง (กะพริบ) การบันทึก
สีน้ําเงิน หยุดช่ัวคราว

2 3 4 5 6

1

9

8 714

10 12 1113
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3.4 การจัดการบันทึก

3.4.1 ขอมูลเบื้องตน
ใชสวนแสดง ‘ไฟล’ ใน ‘อินเตอรเฟซผูใช’ จัดการการบันทึก 
เมนูตามบริบทสําหรับการบันทึก ไดเรคทอรี และการคัดลอก 
มีตวัเลอืกที่แตกตางกัน (ดูรูปที่ 3.5)

3.4.2 การทําเครื่องหมายการบนัทึก
ดวยรายการ ‘Mark’ ใน ‘คอนเทคซ’ เมนู สามารถทําเครื่องหมาย
ที่สิง่ที่บนัทึกที่เก็บบนัทกึไวได (ดรููปที่ 3.5 และตารางที ่3.2)

ตารางท่ี 3.2: User rights
User rights คําอธิบาย
สถานะ 1 การบันทึก
สถานะ 2 บันทกึพรอมใสช่ือผูพูด
สถานะ 3 บันทกึที่ถอดสคริปตแลว

รูปที่ 3.5: สวนแสดงไฟล
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3.5 การเลนสิ่งที่บันทึกไว
ใชสวน ‘การเลน’ ใน ‘อินเตอรเฟซผูใช’ เพื่อเลนการบันทึก 
(ดูที่ รูปที ่3.6) 

1 ไฟแสดงระดบัเสยีงการบันทกึ - แสดงระดับเสียง
การบันทึก

2 ปุมยอนกลบั - ยอนกลับสิ่งที่บันทึกไว
3 ปุมเลน - เปดไฟลที่บันทึกไว
 

4 ปุมหยดุ - หยุดการบนัทกึ
5 ปุมเดนิหนา - เดินหนาสิง่ทีบ่ันทึกไว
6 ปุมเคร่ืองหมายกอนหนา - ขามไปที ่‘เคร่ืองหมายกอนหนา’ 

ในสิ่งที่บันทึกไว
7 ปุมเคร่ืองหมายถดัไป - ขามไปที่ ‘เคร่ืองหมายถัดไป’ 

ในสิ่งที่บันทึกไว
8 ปุมผูพดูกอนหนา - ขามไปที่ ‘ช่ือผูพูดกอนหนา’ 

ในสิ่งที่บันทึกไว
9 ปุมผูพดูถดัไป - ขามไปที่ ‘ช่ือผูพูดถัดไป’ ในสิ่งที่บันทึกไว
10 ปุมควบคุมระดับเสยีง - ปรับ ‘ระดบัเสยีง’ ในระหวางการเลน
11 การควบคุมความเร็ว - ปรับ ‘ความเร็วในการเลน’ 

(ไมมีสําหรับไฟลเสียงทีม่ีฟอรแมต WMA)
12 ปุมควบคุมความสมดลุ - ปรบั ‘ระดับเสียง’ ระหวาง

ชองสัญญาณ ‘ซาย’ และ ‘ขวา’
13 ปุมควบคุมระดับเสยีง - เปดกรอบโตตอบ ‘Windows® 

volume control’ 

3.6 การแกไขสิ่งที่บันทึกไว
ใชสวน ‘การเลน’ ใน ‘อินเตอรเฟซผูใช’ เพื่อแกไขสิง่ทีบ่ันทึกไว 
(ดทูี่ รูปที ่3.7)

1 ปุมเร่ิมตนการเลือก - ทําเครือ่งหมายที่จุดเริ่มตนการเลือก
2 ปุมสิน้สดุการเลอืก - ทําเคร่ืองหมายที่จุดสิน้สดุการเลือก
3 ปุมคัดลอก - ทําการ ‘คัดลอก’ สวนที่เลือก การ ‘คัดลอก’ 

จะอยูในแท็บ ‘คัดลอก’ ในสวนแสดง ‘ไฟล’ โดยอัตโนมัติ 
(ดูบทที่ 3.4)

4 ปุมเพิม่แฟลกในระหวางการเลน - เปดกรอบโตตอบ
เพื่อเพิ่ม ‘เครื่องหมายปรับแตงเอง’ ในสิ่งที่บันทกึไว

5 ปุมเพิม่ผูพดู - เปดกรอบโตตอบเพื่อใส ‘ช่ือผูพูด’ ในสิ่งที่
บนัทึกไว

รูปที่ 3.6: สวนการเลน (การเลน)

หมายเหตุ
หากตองการปรับความเร็ว ‘ในการเลน’:
คลิกขวาที่เมาส การบันทึกจะเลนดวยความเร็วทีป่รับใหม 
คลิกซายที่เมาส การบันทึกจะเลนดวยความเร็วปกติ 
แปนเหยียบที่เช่ือมตออยูจะตอบสนองการควบคุมความเร็ว

2 3 4 5 6 7 8 9

1
10

11 12

13

หมายเหตุ
หากบันทึกเสียงแบบสองภาษา จะไดยินทัง้เสียงพดู
และการแปลภาษาพรอมกัน หากเช่ือมตอแปนเหยียบกับ PC 
สามารถใชแปนเหยียบเลนสิ่งที่บันทึกไว (เชน หากตองการ
ถอดสคริปต)

รูปที่ 3.7: สวนการเลน (การแกไข)

1 2 3 4 5
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4 การถอดสคริปต
4.1 ขอมลูเบื้องตน
การถอดสคริปตคือ การแปลงแหลงที่มาจากภาษาพูด (หรือสิ่งที่
บนัทกึไว) ใหอยูในรูปแบบขอความเขียน ซอฟตแวรแอปพลิเคชัน 
DCN Meeting Recorder ไดรับการออกแบบเพ่ือชวยให
การถอดสคริปตงายขึน้ สามารถเปดโปรแกรมแกไขขอความ
แลวพิมพขอความลงไปได สามารถแสดงขอมูลที่เกี่ยวของที่ดานบน
ของโปรแกรมแกไขขอความได ดวยแปนเหยียบสําหรับการถอดสคริปต 
(DCN-MRFP) ‘เครื่องมือถอดสคริปต’ สามารถควบคุมการบันทึก
ไดอยางอิสระ (เลนสิ่งที่บันทึกไว หยุดการบันทึกช่ัวคราว เดินหนา
หรือยอนกลับ)

4.2 การตั้งคาและเง่ือนไขลวงหนา
ในการถอดสคริปต ตองใชการตั้งคาและเง่ือนไขลวงหนาดงัน้ี:
• ตองเชื่อมตอ USB dongle ที่ใหมา (ดทูี่ บทที่ 1.3)
• ‘ผูถอดสคริปต’ ตองมี ‘สิทธ์ิผูใช’ ที่เหมาะสม เชน สทิธ์ิผูใช

ในการ ‘ถอดสคริปตอีกครั้ง’ (ดูบทที่ 2.8)

4.3 การถอดสคริปตสิง่ที่บนัทึกไว
ใชสวน ‘การเลน’ ใน ‘อินเตอรเฟซผูใช’ เพื่อ ‘ถอดสคริปต’ 
สิ่งที่บนัทกึไว (ดูรูปที ่4.1)

รูปที่ 4.1 การถอดสคริปต

1 โมดลูการถอดสคริปต - เปดหนาตางที่มี ‘ช่ือ’ 
อยูในสิง่ทีบ่ันทึกไว

2 หมดุเวลาในการถอดสคริปต - เปดหนาตางที่มีขอมลู 
‘วันที่และเวลา’ ของการบันทึก

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1 เช่ือมตอ ‘แปนเหยียบ’ กับพอรต PC USB ทีว่างอยู
2 เปดโปรแกรมแกไขขอความ
3 เริ่มใชงานแอปพลิเคชัน Meeting Recorder

 

4 คนหา ‘สิง่ทีบ่ันทึกไว’ ทีต่องถอดสคริปต
5 เปด ‘สิ่งที่บันทึกไว’
6 คลกิที่ปุม ‘หมุดเวลาในการถอดสคริปต (ดูรูปที ่4.1)
> หนาตาง ‘Date and Time Information’ ของการบันทกึ

จะปรากฏขึ้น หนาตางน้ีเปนหนาตางที่อยูดานบนทีเ่ห็นไดบอย 

และจะแสดงอยูดานบนของโปรแกรมแกไขขอความ

7 ในกรณีทีม่ีการใส ‘ช่ือผูพูด’ ในการบันทึก คลกิที่ปุม 
‘โมดูลการถอดสคริปต’ (ดูรูปที ่4.1)

> หนาตาง ‘ขอมูลช่ือผูพูด’ จะปรากฏขึ้นเพ่ือแสดง ‘ช่ือผูพูด’ 

‘เวลาเริ่มตน’ และ ‘เวลาสิ้นสุด’ ของผูพูดแตละคน และ 

‘ระยะเวลา’ การพูด ที่ใสไวในการบันทึก หนาตางน้ีเปนหนาตาง

ทีอ่ยูดานบนที่เห็นไดบอย และจะแสดงอยูดานบนของ

โปรแกรมแกไขขอความ 

8 ถาใส ‘ช่ือผูพูด’ ในการบนัทกึ จะสามารถคลิกขวาในสวนจอภาพ 
(ดูที่ รูปที ่3.1) แลวเลอืก ‘โมดลูการถอดสคริปตขอความ’ 
จากเมนู

> หนาตาง ‘Speaker Names Information’ จะปรากฏขึ้นเพ่ือแสดง 

‘ช่ือผูพูด’ ที่ใสไว เวลาเร่ิมตน (จุดเวลา) ของผูพูดแตละราย 

และระยะเวลาในการพูด (ระยะเวลา)

9 เลือกสิ่งที่บนัทกึไวโดยเลอืก ‘ช่ือผูพูด’
> การบันทึกจะเลื่อนไปที่ตําแหนงน้ีทันที

2
1

หมายเหตุ
ปุมในสวน ‘การเลน’ ใน ‘อินเตอรเฟซผูใช’ มีความสําคัญ
กวาแปนเหยียบ

หมายเหตุ
ในการเอ็กซปอรตขอมลู ‘ผูพดู’ ไปยงัตัวแกไขขอความ
หรือ Windows® Excel คลิกขวาที่หนาตาง ‘speaker 
names information’ ซ่ึงจะเปดกรอบโตตอบ (ดูบทที่ 3.4)

หมายเหตุ
การใชฟอรแม็ตการบันทกึแบบ WMA อาจมีความไมสะดวก 
เนื่องจากเสียงในการบันทึกบางเสียงอาจไมรองรับ
การกําหนดระดับเสียง นอกจากนี ้‘การควบคุมความเร็ว’ 
ในสวนการเลนก็จะไมทํางานอกีดวย
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