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ความต้ องการของระบบ
ระบบปฏิบ ัติการและเบราว์เซอร์ ทีร่ องร ับ




Windows XP, Vista, 7 และ 8 ทัง้ 32 และ 64 บิต
 Browsers : Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome
Mac OSX 10.5 “Leopard” หรือ ใหม่กว่า (เฉพาะ CPU ของ Intel เท่านัน
้ )
 Browsers: Firefox, Safari, Chrome
Linux1 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10 32/64 bit running GNOME 2, SLC 5 and
5.7, Debian 5.0 and 6.0.3, and Fedora Core 14, 15, and 16
Browsers: Firefox, Chrome

คุณสมบ ัติตา่ สุดทีร่ องร ับ กรณีเข้ารห ัส CIF และถอดรห ัสคุณภาพ SD





Windows XP SP2
CPU Pentium 4
RAM 1 GB
พืน
้ ทีว่ า่ งบนฮาร์ดดิสอย่างน ้อย 40 MB

คุณสมบ ัติทแ
ี่ นะนา กรณีเข้ารห ัส SD และถอดรห ัสทีค
่ ณ
ุ ภาพ HD (720p)





Windows XP SP2
Core 2 Duo 2 GHz หรือดีกว่า
RAM 2 GB
พืน
้ ทีว่ า่ งบนฮาร์ดดิสอย่างน ้อย 40 MB

คุณสมบ ัติทแ
ี่ นะนาแสดงภาพทีค
่ ณ
ุ ภาพสูง กรณีเข้ารห ัส HD และถอดรห ัสทีค
่ ณ
ุ ภาพ HD






Windows 7 หรือ 8
Core i7
Core 2 Duo 2.8GHz หรือดีกว่า พร ้อม RAM DDR2 หรือ DDR3
RAM 2 GB
พืน
้ ทีว่ า่ งบนฮาร์ดดิสอย่างน ้อย 40 MB

กล้องเว็ บแคมทีแ
่ นะนา





Logitech HD Pro Webcam C920
Logitech HD Pro Webcam C910, B910
Logitech Webcam Pro C9000
Creative Live!

กล้องเว็ บแคมทีส
่ น ับสนุน







Apple iSight (Built in Webcam)
Cannon ZR9600 Camcorder
HP Elite
Liquid Digital Solutions Agent V4 HD
Logitech Webcam C905
Logitech B525 HD webcam
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Logitech Quickcam Sphere AF
Logitech Quickcam Vision Pro
Logitech Webcam C310
Logitech Webcam C600
Microsoft MS Lifecam NX-6000

่ ข ้างต ้น สามารถนามาใช ้งานได ้ เพียงแต่ระบบ Vidyo ไม่
หมายเหตุ: กล ้องเว็บแคมทีไ่ ม่มรี ายชือ
รับรองคุณภาพของสัญญาณภาพทีแ
่ สดงผล
หูฟง
ั แบบมีสาย (Wired Headsets) ทีแ
่ นะนา
 Logitech B530 USB Headset
 Microsoft Lifechat LX-3000
 Plantronics Plantronics Headset with Plantronics USB Adapter 01
หูฟง
ั แบบมีสาย (Wired Headsets) ทีส
่ น ับสนุน
 Cyber Acoustics AC-840, AC-850
 Logitech ClearChat Comfort USB, USB Headset H330
 Logitech USB Headset H390
 Plantronics DSP-400, C420
Wireless Headsets (หูฟง
ั แบบไร้สาย) ทีแ
่ นะนา
 Plantronics Voyager Pro UC v2 Bluetooth
 Plantronics SAVI-740
 ClearOne Chat 50
 ClearOne Chat 150
 Jabra Jabra SPEAK 410
 Phoenix Duet MT202-PCO
 Plantronics Calisto 420
 Plantronics MCD100
Wireless Headsets (หูฟง
ั แบบไร้สาย) ทีส
่ น ับสนุน
 ClearOne Chat 60
 Konftel Konftel 300
 Plantronics Calisto 820
 Yamaha PJP-20UR
 Yamaha PJP-25UR
หมายเหตุ: ชุดหูฟังชนิดอืน
่ หรือชุดไมค์พร ้อมลาโพงชุดอืน
่ นอกเหนือจากรายการข ้างต ้น สามารถใช ้งาน
ได ้ เพียงแต่ระบบ Vidyo ไม่รับ รองคุณภาพสัญ ญาณเสียงที่เ กิด ขึน
้ การปรั บ ค่า ให ้สามารถใช ้งานกับ
VidyoDesktop อาจจะยุง่ ยากกว่า
คาแนะนา: ถ ้าใช ้งานคนเดียวใช ้ชุดหูฟังพร ้อมไมค์ชนิดใช ้หัวแจ๊คเสียบทีเ่ ครือ
่ งหรือแบบ USB จะสะดวก
ในการใช ้งานกว่า
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ทดสอบความเร็วการเชื่ อมต่ อเครื อข่ าย
ื่ มต่อเครือข่ายต้องไม่ตา่ กว่า1 Mbps Upload และ 1 Mbps Download
ความเร็ วการเชอ
 ทดสอบความเร็ วเครือ ข่ายที่ท่า นกาลั งใช ้งานมาที่เครื่อ งบริก ารทดสอบความเร็ ว เครือ ข่ายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 เปิ ดเวปเบราว์เซอร์ไปที่ http://mon-hdy.psu.ac.th/ หรือ http://www.speedtest.net/
 กด BEGIN TEST

 รอผลการทดสอบความเร็ ว DOWNLOAD และ UPLOAD ซึง่ ต ้องได ้ไม่นอ้ ยกว่า 1 Mbps (ควร
ทดสอบ 2-3 ครัง้ )

 ส่งผลการทดสอบตามตัวอย่างให ้เจ ้าหน ้าทีเ่ พือ
่ ยืนยันความพร ้อมของเครือข่ายทีท
่ า่ นใช ้งานอยู่
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เช็ค Microphone & Speaker ก่ อนการเชื่ อมต่ อ
 ตงค่
ั้ าลาโพง และไมโครโฟน ไปที่ Control Panel ->Sound
 Playback เลือกลาโพง ให ้ตรงกับทีต
่ ้องการใช ้งาน หากปิ ดอยู่ ให ้คลิกขวา ->Enable หรือหากต ้องการ
ทดสอบเสียงให ้คลิกขวา ->Test แล ้วสังเกตุระดับเสียงขึน
้ -ลง



Recording เลือกไมโครโฟน ให ้ตรงกับทีต
่ ้องการใช ้งาน หากปิ ดอยู่ ให ้คลิกขวา ->Enable
หากต ้องการทดสอบเสียง ให ้พูดทีไ่ มโครโฟนทีเ่ ราเลือก แล ้วสังเกตุระดับเสียงขึน
้ -ลง
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การติดตั้ง VidyoDesktop
การติดตั้ง VidyoDesktop สาหรับผู้ใช้ งานทีม่ รี ายชื่ ออยู่แล้ ว
1. เปิ ดหน ้าเว็บไซต์ ใส่ URL: http://vdo.psu.ac.th
(แนะนาให ้ใช ้เบราว์เซอร์ Google Chrome ดังรูป)

กด Download

2. คลิก Download VidyoDesktopTM โดยหน ้าต่างดาวน์โหลด จะแตกต่างกันไปแต่ละบราวเซอร์
เช่น ถ ้าใช ้ Internet Explorer จะเลือกปุ่ ม Run เพือ
่ ติดตัง้ ทันที หรือ Saveไฟล์ลงเครือ
่ งก่อน
แล ้วติดตัง้ ด ้วยตัวเองต่อไป

แต่ถ ้าใช ้ Google Chrome จะดาวน์โหลดมาไว ้ทีเ่ ครือ
่ งก่อน แล ้วดับเบิล
้ คลิกไฟล์ทด
ี่ าวน์โหลดมา
กดติดตงั้
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3. ดับเบิล
้ คลิกไฟล์ทด
ี่ าวน์โหลดมา จะปรากฏหน ้าให ้ติดตัง้ VidyoDesktop ทาตามขัน
้ ตอนดังรูป
จนกระทัง้ ติดตัง้ เสร็จสมบูรณ์ให ้กด Finish เพือ
่ ปิ ดหน ้าต่างติดตัง้

กดติดตงั้

กดยอมร ับ

รอ

กดปิ ด

หมายเหตุ : ถ ้าระหว่างการติดตัง้ โปรแกรมปรากฏข ้อความ error ให ้จดข ้อความทีเ่ ตือนขึน
้ มา
หรือถ่ายรูปหน ้าจอ แล ้วสอบถามผู ้ดูแลถึงวิธแ
ี ก ้ไข

4. ปรากฏหน ้าต่าง VidyoDesktopTM – Log in ขึน
้ มาอัตโนมัต ิ กรอกข ้อมูลดังนี้
 VidyoPortal : vdo.psu.ac.th
 Username : ออกให ้โดยผู ้แลระบบ Vidyo สามารถดูได ้ทีอ
่ เี มลล์ของท่าน
 Password : ออกให ้โดยผู ้แลระบบ Vidyo สามารถดูได ้ทีอ
่ เี มลล์ของท่าน
จากนัน
้ กดปุ่ ม Log in ดังรูป
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กรอก Username
กรอก Password

5. ปรากฏหน ้าต่าง VidyoDesktopTM ดังรูป แสดงว่ากรอก Username+Password ถูกต ้อง พร ้อม
เข ้าใช ้งานระบบประชุม

หมายเหตุ : เมือ
่ VidyoDesktop ติดตัง้ เสร็จแล ้ว จะมีไอคอน Vidyo [

]ปรากฏบน Taskbar
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หน้ าจอรายชื่ อผู้ติดต่ อของฉัน (My Contact List)

คาอธิบายตามหมายเลข 1-5 ดังนี้

1. ช่องการค ้นหา (Search for contacts) โดยการป้ อนชือ่ ห ้อง, ชือ่ ผู ้ใช ้งาน หรือหมายเลขติดต่อ
่ ทีต
 พิมพ์รายชือ
่ ้องการค ้นหา เป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือค ้นหาจากเบอร์โทรติดต่อ (เบอร์
่ จะค ้นหาได ้ดีกว่า)
โทรติดต่ออาจจะมีการปรับเปลีย
่ น การค ้นหาด ้วยรายชือ
 พิมพ์ % รายการของผู ้ใช ้ทีล
่ งทะเบียนทัง้ หมดจะปรากฏขึน
้ (ต ้องใช ้เวลาในการแสดงผล)
่ ของผู ้ใช ้ทีล
 พิมพ์ * รายชือ
่ งทะเบียนทัง้ หมดทีก
่ าลังออนไลน์ปรากฏขึน
้

2. คลิกเชิญทางอีเมล (Invite by Email) เพือ่ เชิญผู ้ใช ้งานทั่วไป (Guest) เข ้าร่วมประชุม โดย
ระบบจะเปิ ดโปรแกรมอีเมลขึน
้ มา โดยในอีเมลจะมีข ้อมูลห ้องประชุมขึน
้ มาให ้อัตโนมัต ิ โดย
สามารถใส่อเี มลของ Guest ทีต
่ ้องการและแก ้ไขเนือ
้ หาในอีเมล ก่อนจะทาการส่งได ้
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3. เมนูการตัง้ ค่าระบบ

ดูรายละเอียดเพิม
่ เติมในหน ้า 20

4. แสดงจานวนรวมทัง้ รายชือ่ ผู ้ใช ้งาน และรายชือ่ ห ้องประชุม ทีเ่ ราทาการเพิม่ ใน My Contact
หากเข ้าใช ้งานครัง้ แรก จะปรากฏ แค่ 1 ก็คอ
ื MyRoom (DisplayName ของผู ้ Login)
่ ในช่องการค ้นหา และกดเครือ
 วิธก
ี ารเพิม
่ My Contact ให ้พิมพ์รายชือ
่ งหมาย
เพิม
่ ใน My Contact แล้ว

กด + เพิม
่ เติม Contact

ื่ ห ้องทีต
 วิธก
ี ารลบ My Contact ให ้กดทีช
่ อ
่ ้องการลบ แล ้วกดเครือ
่ งหมาย

กดลบ Contact ออก
ื่ ห้องทีต
กดชอ
่ อ
้ งการลบ
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5. ไอคอนแสดงสถานะ ตามด ้วยชือ่ ผู ้ใช ้งาน หรือชือ่ ห ้องประชุม
 กรณีทต
ี่ ้องการเข ้าประชุมห ้องของฉั น ให ้กด My Room จะแสดงข ้อมูลห ้องประชุม แล ้วกด
Connect to your Room ดังรูป
ข้อมูลห้องประชุม

ื่ ผูเ้ ข้าร่วมในห้องประชุม (ถ้ามี)
จานวนของผูเ้ ข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) และรายชอ

 กรณีทต
ี่ ้องการกาหนดค่าห ้องประชุมของฉั น ให ้กด

ดังรูป

Room PIN หรือ Webcast PIN : กาหนดตัวเลขจานวน 310 ตัว ผู ้เข ้าร่วมประชุม หรือรับชมถ่ายทอดสด จะต ้องใส่
PIN ให ้ถูกต ้องก่อนเข ้าใช ้งาน
Room Link : ลิงค์ไว ้สาหรับส่งเชิญ Guest ให ้เข ้าร่วมห ้อง
ประชุมของผู ้ส่ง
Webcact Link : ลิงค์ไว ้สาหรับรับชมการถ่ายทอดสดของผู ้
ส่ง
Create New : สาหรับสร ้าง Room Link ใหม่
Remove : สาหรับลบ Room Link
Copy Link : สาหรับก็อปปี้ ลงิ ค์ เพือ
่ ส่งให ้ผู ้ทีต
่ ้องการเชิญ
ประชุม
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่ ห ้องทีต
 กรณีทต
ี่ ้องการเข ้าห ้องประชุมอืน
่ ๆ ให ้กดชือ
่ ้องการ เช่น ห ้อง psudemo
ข ้อมูลห ้องประชุม แล ้วกด Connect to psudemo ดังรูป

จะแสดง

ื่ ห้องทีต
กดชอ
่ อ
้ งการ

่ ทีต
 กรณีทต
ี่ ้องการเข ้าห ้องประชุมของบุคคลอืน
่ ให ้กดรายชือ
่ ้องการ เช่น ห ้องของ Suntaree
จะแสดงข ้อมูลห ้องประชุม สามารถโทรติดต่อกันโดยตรง โดยกด Directly แต่จากในรูปเป็ นสี
เทา เนือ
่ งจากเจ ้าของห ้องไม่ออนไลน์ในระบบ จึงไม่สามารถโทรติดต่อโดยตรงได ้
แต่สามารถเข ้า Room ได ้ จากรูปจะมี 3 ห ้องประชุมย่อย ที่ Suntaree@PSU CC เป็ น
เจ ้าของห ้อง กดเลือกห ้องทีต
่ ้องการ ดังรูป
ไม่ออนไลน์

ื่ ทีต
กดชอ
่ อ
้ งการ
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ไอคอนแสดงสถานะผู้ใช้ งาน และสถานะห้ องประชุ ม
สถานะผู ้ใช ้งาน
ไอคอน

คาอธิบาย
ผู ้ใช ้งานออนไลน์ สามารถ Call Direct หรือ Join Room ได ้
ผู ้ใช ้งานออนไลน์ แต่ตด
ิ สายหรือติดประชุมในห ้องประชุมอยู่ ไม่สามารถ Call Direct
แต่สามารถใช ้ห ้องประชุมนีไ
้ ด้
ผู ้ใช ้งานออฟไลน์ ไม่สามารถ Call Direct ได ้ แต่สามารถใช ้ห ้องประชุมนีไ
้ ด้
ผู ้ใช ้งานระบบอืน
่ เช่น MCU

สถานะห ้องประชุม
ไอคอน

คาอธิบาย
ห ้องประชุมว่าง ไม่มบ
ี ค
ุ คลอยูใ่ นห ้องประชุม สามารถเข ้าร่วมประชุมได ้โดยกดปุ่ ม Join
Room
ห ้องประชุมว่าง แต่มรี หัสป้ องกัน (PIN) หากต ้องการเข ้าใช ้งานต ้องป้ อน PIN ก่อนเข ้า
ประชุม
ห ้องประชุมมีบค
ุ คลอยูใ่ นห ้อง โดยบุคคลอืน
่ สามารถเข ้าร่วมประชุมได ้โดยกดปุ่ ม Join
Room
ห ้องประชุมถูกล็อคโดยเจ ้าของห ้อง ไม่สามารถกดปุ่ ม Join Room เพือ
่ เข ้าร่วมประชุม
ได ้ จนกว่าเจ ้าของจะปลดล็อคออก (เมือ
่ ทาการล็อคห ้องต ้องรอประมาณ 30 วินาที)
ห ้องประชุมเต็ม ไม่สามารถเข ้าร่วมประชุมได ้อีก ไม่สามารถกดปุ่ ม Join Room เพือ
่ เข ้า
ร่วมประชุมได ้
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ฟังก์ ชั่นต่ างๆ ขณะประชุ ม
 ถ ้าไม่มผ
ี ู ้ใช ้งานคนอืน
่ ในห ้อง เราจะต ้องมองเห็นกล ้องของตัวเอง ดังรูป

 หากมีผู ้อืน
่ อยูใ่ นระบบอยูแ
่ ล ้วก็จะปรากฏ ดังรูป
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 หากมีการแชร์ไฟล์ในระบบก็จะปรากฏ ดังรูป

ไฟล์ทแ
ี่ ชร์

ั่ show Participants และ Group Chat เพิม
 เปิ ดฟั งก์ชน
่ ดังรูป
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่ั
แถบฟังก์ชน

Show Participants
่ ผู ้เข ้าร่วมประชุม ด ้านซ ้ายของหน ้าจอ
แสดงรายชือ
ื่ ผู ้เข ้าร่วมประชุมคุยกันแบบ 2 คน (ยกเว ้นอุปกรณ์ VidyoRoom เวอร์ชน
ั่ เก่า)
สามารถกดทีช
่ อ

สาหรับอุปกรณ์ทรี่ องรับมาตรฐาน Far End Camera Control (FECC) จะมีปมควบคุ
ุ่
มกล ้องไว ้
สาหรับ ขึน
้ -ลง, ซ ้าย-ขวา, ซูมเข ้า-ซูมออก

ปุ่ ม DTMF ไว ้สาหรับกดเลือกห ้องสาหรับ MCU ยีห
่ ้ออืน
่ ๆ

ปุ่ ม Control Meeting Panel ดูเพิม
่ เติมในหน ้า 31
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Show Group Chat
ปรากฏหน ้าต่างสนทนากลุม
่ ทีด
่ ้านขวาของหน ้าจอ

มีข ้อความสนทนาในกลุม
่ ทีย
่ งั ไม่ได ้อ่าน

Change Layout
ผู ้ใช ้งานสามารถปรับเปลีย
่ น Layout ได ้ด ้วยตนเอง โดยสามารถแสดงได ้ 3 แบบ คือ
 โหมดแสดงเท่ากันทุกหน ้าจอ
 โหมด Active Speaker
โดยผู ้ทีพ
่ ด
ู อยูใ่ นขณะนัน
้ เป็ นจอใหญ่สด
ุ และผู ้ใช ้งานคน
อืน
่ ๆ เป็ นจอเล็กๆ
 สามารถเลือกแสดงจานวนผู ้เข ้าร่วมประชุมได ้ด ้วยตนเอง ซึง่ สามารถเลือกได ้ตัง้ แต่
ไม่แสดงเลย ถึงสูงสุด 8 คนในหน ้าจอ

Full Screen
กดปุ่ ม Full Screen เพือ
่ แสดงหน ้าต่าง VidyoDesktop แบบเต็มจอ และกดปุ่ มอีกครัง้ เพือ
่
่ น ้าต่างปกติ ในโหมดแสดงภาพเต็มจอ แถบฟั งก์ชน
ั่ จะถูกซ่อนไว ้อัตโนมัต ิ โดยจะแถบ
กลับสูห
ั่ เมือ
ฟั งก์ชน
่ นาเมาส์ไปบริเวณด ้านบนของหน ้าจอ
Share
ผู ้ใช ้สามารถแบ่งปั นหน ้าต่างโปรแกรมต่างๆทีเ่ ราเปิ ดใช ้งานอยู่
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กดเลือกไฟล์ทต
ี่ ้องการแชร์
กดแชร์หน ้าจอของตนเอง

ยกเลิกแชร์
Tips : ถ ้าต ้องการเห็นภาพทีแ
่ ชร์มาอย่างชัดเจน คุณต ้องการเลือกรูปแบบ Layout แบบ No
Video Feed จะแสดงเฉพาะภาพหน ้าจอหรือโปรแกรมทีแ
่ ชร์ในระบบ
Tips : เราสามารถดับเบิล
้ คลิกในภาพหน ้าจอหรือโปรแกรมทีแ
่ ชร์เพือ
่ แยกภาพ ออกมาใน
หน ้าต่างใหม่ สามารถลากไปไว ้ยังหน ้าจออืน
่ ๆของเราทีต
่ อ
่ ไว ้ได ้ และเมือ
่ กดปุ่ มปิ ดหน ้าต่างนี้
ภาพก็จะกลับไปปรากฏในหน ้า VidyoDesktop ตามเดิม
Toggle Conference Shares
เมือ
่ มีผู ้ใช ้หลายคนแชร์หน ้าจอหรือโปรแกรม แต่ VidyoDesktop สามารถแสดงภาพ
ได ้เพียงจอเดียว สามารถสังเกตได ้ว่าเมือ
่ มีผู ้ใช ้คนใดแชร์หน ้าจอหรือโปรแกรม ไอคอน
Toggle จะเปลีย
่ นเป็ นสีเขียว โดยสามารถกดทีป
่ ม
ุ่ Toggle เพือ
่ เปลีย
่ นภาพโปรแกรมเป็ นผู ้ใช ้
คนอืน
่ ตามลาดับ
กดดูแชร์ไฟล์จากผู ้ส่งคนนี้

ไม่ต ้องการดูแชร์ไฟล์ใดๆ

Change Self-View Options
สามารถเห็นภาพแบบ picture-in-picture mode :
เมือ
่ กดปุ่ ม Self-view จะปรากฏภาพกล ้องของเรา จอเล็กทางมุมขวาล่างของ VidyoDesktop
เมือ
่ กดปุ่ ม Self-view ครัง้ ทีส
่ องจะแสดงภาพกล ้องของเราอยูร่ วมกับผู ้ใช ้คนอืน
่ ๆ
้าย
(หากอยูใ่ น Direct Call ภาพจะถูกแบ่งครึง่ ภาพผู ้อืน
่ จะอยูด
่ ้านซ ภาพตัวเองจะอยู่
ด ้านขวา)
และเมือ
่ กดปุ่ ม Self-view ครัง้ ทีส
่ ามจะแสดงภาพกล ้องเฉพาะผู ้ใช ้คนอืน
่ ๆ

Camera Privacy
สามารถปิ ด- เปิ ดภาพจากกล ้องเราได ้ โดยการใช ้งานอืน
่ ๆ ยังสามารถคุยโต ้ตอบกันได ้
ตามปกติแต่ผู ้ใช ้คนอืน
่ จะไม่เห็นภาพจากกล ้องของเรา
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ปิ ดภาพกล ้องของเครือ
่ งตัวเองเพือ
่ ไม่ต ้องการให ้คนอืน
่ เห็นภาพจากกล ้องเรา
ผู ้ดูแลห ้องประชุมปิ ดภาพกล ้องจากเครือ
่ งเรา เมือ
่ ผู ้ดูแลไม่ต ้องการให ้ภาพเครือ
่ งเราแสดงใน
ระบบ

Microphone Volume
สามารถปิ ด- เปิ ดเสียงจาก Microphone ได ้ และเพิม
่ หรือลดความดังของไมค์ได ้
Tips : เมือ
่ เลือกใช ้งานไมโครโฟนในเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของเรา
ความดังของไมโครโฟนจะถูกตัง้ ไว ้ที่ 25%โดยอัตโนมัต ิ และเมือ
่
ใช ้งานผ่าน ClearOne Chat-50 เป็ น 50% โดยอัตโนมัต ิ

ผู ้ใช ้งานกดปุ่ มปิ ด Mic.เครือ
่ งตัวเองเมือ
่ ไม่ต ้องการพูดหรือมีเสียงรบกวนส่งออกไปจากเครือ
่ ง
เรา
ผู ้ดูแลห ้องประชุมปิ ดไมค์โครโฟนของเครือ
่ งเราเมือ
่ ผู ้ดูแลต ้องการควมคุมเสียงในระบบ

Control your speaker/headset volume
ปุ่ ม Speaker เพือ
่ ปิ ดหรือเปิ ดเสียงลาโพงของเรา และสามารถกดลูกศรด ้านข ้างปุ่ ม Speaker
เพือ
่ เพิม
่ หรือลดความดังของลาโพงได ้

ปิ ดเสียงลาโพง

Settings
การตัง้ ค่าการใช ้งาน ดูเพิม
่ เติมหน ้า 22
Toggle conference duration and clock
แสดงเวลาระหว่างการประชุม
ิ
แสดงนาฬกาของระบบ

End Call
วางสายเมือ
่ ต ้องการออกจากห ้องประชุม
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เมนูการตั้งค่ า
การกดปุ่ ม Settings
เพือ
่ ตรวจสอบและปรับแต่งค่าในการใช ้งาน ประกอบด ้วย 6 ส่วน
่ มต่อ(Devices), การแสดงผลภาพ
หลัก คือ แสดงสถานะ(status), เครือข่าย(Network), อุปกรณ์เชือ
(Video), ส่วนเพิม
่ เติม(Options) และรายละเอียดเกีย
่ วกับโปรแกรม(About)

เมือ
่ ต ้องการปรับค่าใน VidyoDesktop ก็สามารถกดคลิกขวาทีไ่ อคอน
เลือก Configuration เพือ
่ ปรับแต่งค่าได ้ทันทีเช่นกัน

่ อยูแ
ผู ้ใช ้งานทีม
่ รี ายชือ
่ ล ้ว

บน Taskbar แล ้ว

ผู ้ใช ้งานทัว่ ไป (Guest)

1) สถานะ (Status):
่ มต่อ VidyoPortal
เมือ
่ เข ้าใช ้งานประชุม ระบบจะแสดงค่าเกีย
่ วกับผู ้ใช ้งาน คือ Username, เชือ
และ VidyoRouter, การรับส่งสัญญาณแบบไหน
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 กด Show Conference Status แสดงจานวนผู ้เข ้าร่วม, การใช ้งานแบนด์วด
ิ ท์ทงั ้ ของเราและ
ผู ้ใช ้งานคนอืน
่ รวมถึงแสดงคาเตือนต่างๆทีอ
่ าจจะทาให ้ใช ้งาน VidyoDesktop ได ้ไม่ราบรืน
่
เช่น
การใช ้งาน CPU สูงมาก จะทาการแก ้ไขโดยปิ ดโปรแกรมอืน
่ ๆนอกจาก VidyoDesktop ให ้หมด
ถ ้ายังแสดงคาเตือนการใช ้งาน CPU สูงอีกให ้ตรวจสอบดังนี
a. ถ ้าคุณใช ้งานกล ้องเว็บแคมผ่าน USB ให ้แน่ใจว่าติดตัง้ ใช ้งานได ้สมบูรณ์และอัพเกรด
ไดร์ฟเวอร์ลา่ สุดแล ้ว
b. ถ ้าคุณใช ้โน๊ตบุค
๊ เลือกจัดการพลังงานของเครือ
่ งให ้เหมาะสมทัง้ เมือ
่ ใช ้งานผ่าน
แบตเตอร์รห
ี่ รือเสียบปลั๊ก
c. ตรวจสอบคุณสมบัตเิ ครือ
่ งคอมพิวเตอร์ทท
ี่ า่ นใช ้งานว่าเหมาะสมกับสเปกขัน
้ ตา่ ที่
VidyoDesktop แนะนาไว ้ข ้างต ้นหรือไม่

กด Generate Diagnostics Report สามารถ save report มาเก็บไว ้ทีเ่ ครือ
่ งเป็ นไฟล์ .zip
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2) เครื อข่ าย (Network):
 ไม่เปลีย
่ นตัวเลขในช่อง Media Port Range เว ้นแต่จะกระทาโดยผู ้ดูแลระบบหรือผู ้สนับสนุน
ทางเทคนิคเท่านัน
้
 ไม่นาเครือ
่ งหมายถูกออกในช่อง Validate Server Certificate

 VidyoProxy ช่วยให ้เราสามารถใช ้งาน VidyoDesktopได ้ เมือ
่ เครือข่ายของท่านมีการบล็อค
้งาน
พอร์ตที่ Vidyo ต ้องใช
(TCP port 17792,TCP port 17790 และ UDP port 50000 –
65535(Media port)) ดังนัน
้ เมือ
่ ใช ้งานผ่าน VidyoProxy ระบบ Vidyo จะแปลงพอร์ตทัง้ หมดที่
ใช ้งานผ่านพอร์ตทีเ่ ปิ ดใช ้งานอยูแ
่ ล ้วโดยทั่วไปทุกเครือข่ายคือTCP port 80 (HTTP) และ TCP
port 443 (HTTPS)
่ มต่อครัง้ แรกระบบจะติดต่อไปยัง
การใช ้งาน VidyoProxy ผ่านโปรแกรม VidyoDesktop การเชือ
่ มต่อ
เซิรฟ
์ เวอร์ http://vdo.psu.ac.th ด ้วยพอร์ตปกติ คือ TCP 17792 และ 17790 ถ ้าเชือ
ไม่ได ้ โปรแกรมจะแปลงพอร์ตใช ้งานทัง้ หมดผ่านพอร์ต 80 และ 443 แทนอัตโนมัตส
ิ าหรับการ
่ มต่อของระบบในครัง้ ต่อไป
เชือ
่ มต่อไปยังเซิรฟ
การเลือกใช ้งาน Always use VidyoProxy จะทาให ้ระบบเชือ
์ เวอร์ในครัง้ แรก
่ มต่อไม่ได ้ ระบบจะแปลงพอร์ตใช ้งานทัง้ หมดของระบบผ่าน
ด ้วยพอร์ตใช ้งานของระบบ ถ ้าเชือ
่ มต่อกับเซิรฟ
พอร์ต 80 และ 443 อัตโนมัตแ
ิ ล ้วเชือ
์ เวอร์อก
ี ครัง้ เพือ
่ ให ้เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของ
เราสามารถใช ้งานโปรแกรม VidyoDesktopได ้
 หากเครือข่ายของท่านใช ้งาน Web Proxy ให ้เซ็ทค่าของ Proxy โดยติ๊ กเลือก Connect Using
Web Proxy แล ้วใส่คา่
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3) อุปกรณ์ เชื่ อมต่ อ (Devices):
่ มต่อ ทัง้ ไมโครโฟน(Microphone), ลาโพง(Speaker) และกล ้อง(Camera) ทีใ่ ช ้
เลือกอุปกรณ์เชือ
งานให ้ถูกต ้อง

 การใช ้งาน Echo Cancellation เพือ
่ ให ้โปรแกรมจัดการเสียงรบกวนทีเ่ กิดขึน
้ เช่น เสียงหวีด
แหลม, เสียงเอคโค เป็ นต ้น สาหรับอุปกรณ์ทไี่ ม่มรี ะบบตัดเสียงระบบกวน เช่น ใช ้งานผ่าน
ลาโพงและไมโครโฟนของโน๊ตบุค
๊
 การใช ้งาน Auto Adjust Microphone Level เพือ
่ ปรับค่าระดับของไมโครโฟนโดยอัตโนมัต ิ เช่น
เมือ
่ ใช ้สปี กเกอร์โฟนและคุณหันไปรอบ ๆ ในขณะทีก
่ าลังพูดระดับของเสียงจะลดลง จึงต ้องใช ้
ั่ นีเ้ ป็ นตัวควบคุม (แต่หากใช ้ชุดหูฟัง ไม่จาเป็ นต ้องใช ้ฟั งก์ชน
ั่ นี)้
ฟั งก์ชน
คาแนะนา: ควรเลือกใช ้งานชุดหูฟัง (Headset) แบบมีหัวแจ็คทัง้ ลาโพงและไมค์ หรือเลือกใช ้งาน
ชุดไมค์พร ้อมลาโพงทีม
่ รี ะบบตัดเสียงระบบกวน (ตรวจสอบได ้จากคูม
่ อ
ื หรือชุดอุปกรณ์ท ี่ Vidyo
แนะนาไว ้ข ้างต ้น)
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4) การแสดงผลภาพ (Video):
ค่าเริม
่ ต ้นทีร่ ะบบตัง้ ไว ้ คือ Best Quality



Best Quality (recommended) คือให ้ระบบจัดการการปรับคุณภาพของสัญญาณภาพเอง
ทัง้ หมดตามแบนด์วด
ิ ท์ของเครือข่ายทีเ่ ราใช ้งานอยูแ
่ ละประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์



Best Frame-rate เพิม
่ ความคมชัดของสัญญาณภาพ โดยเฉพาะภาพจากการแชร์หน ้าจอหรือ
โปรแกรม



Best Resolution แสดงผลภาพทีค
่ วามละเอียดสูงสุดของหน ้าจอ



Limited Bandwidth จากัดความเร็วเครือข่ายในกรณีทเี่ ครือข่ายเรามีแบนด์วด
ิ ท์ไม่เพียงพอ แต่
ต ้องการใช ้งานอยู่



Advanced เพือ
่ จากัดการแสดงผลภาพตามทีเ่ ลือกไว ้

การปรับเปลีย
่ นค่าให ้ส่วนนีเ้ มือ
่ ปรับค่าเสร็จแล ้ว ให ้กดปุ่ ม Apply ระบบจะเตือนว่าค่าทีป
่ รับแก ้จะมี
ผล เมือ
่ ใช ้งานโปรแกรมครัง้ ต่อไป ให ้กดปุ่ ม Disconnect แล ้วเข ้าใช ้งานใหม่ อาจจะเข ้ามาใน
Configuration ->Video อีกครัง้ เพือ
่ ตรวจสอบว่าโปรแกรมเปลีย
่ นไปใช ้งานค่าทีเ่ ลือกไว ้แล ้ว
หรือไม่
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5) ส่ วนเพิม่ เติม (Options):



Current Language: เลือกภาษาทีต
่ ้องการใช ้งานในโปรแกรม แล ้วกดบันทึก จะเปลีย
่ นภาษา
โดยทันที



Ringing Device : เลือกเสียงเรียกเข ้าให ้ออกยังอุปกรณ์ทต
ี่ ้องการ เช่น บนชุดหูฟัง หรือลาโพง
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์

ตัวเลือกอืน
่ ๆ ให ้ทาเครือ
่ งหมายถูกหน ้าช่องทีต
่ ้องการใช ้งาน


Auto Start : ใช ้งาน VidyoDesktop อัตโนมัตเิ มือ
่ ล็อคอินเข ้าสูร่ ะบบ



Incoming Calls : ให ้โปรแกรมตอบรับและเปิ ดโปรแกรมขึน
้ มาอัตโนมัตเิ มือ
่ ผู ้ดูแลระบบหรือผู ้อืน
่
่ อยูแ
เรียกมาในระบบ(สาหรับผู ้มีบญ
ั ชีรายชือ
่ ล ้วในระบบ)



Tones : เปิ ดเสียงเตือนเมือ
่ มีผู ้ใช ้งานคนอืน
่ เข ้ามา หรือออกจากห ้องประขุม



Full screen :แสดงผลโปรแกรมแบบเต็มจออัตโนมัตเิ มือ
่ เปิ ดใช ้งานโปรแกรม



่ ผู ้เข ้าร่วมทีด
Display : แสดงชือ
่ ้านล่างของหน ้าจอ
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6) ข้ อมูลที่เกีย่ วข้ อง (About):
ั่ ของ VidyoDesktop ทีค
แสดงหมายเลขเวอร์ชน
่ ณ
ุ ใช ้งานอยู,่ รายละเอียดบริษัทและการสงวนสิทธิ์
ั่ (Check for Updates)
และ การอัพเดตเวอร์ชน

เมือ
่ ทาการกด Check for Updates จะมีหน ้าต่างข ้อความ ดังรูป 2 แบบ
ั่ ใหม่ รออัพเดต สามารถติดตัง้ อัพเดตได ้เลย หรือไม่ตด
 มีซอฟต์แวร์เวอร์ชน
ิ ตัง้ ตอนนีก
้ ็ได ้

ั่ ล่าสุด
 ซอฟต์แวร์ทต
ี่ ด
ิ ตัง้ อยูเ่ ป็ นเวอร์ชน
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เมนูการใช้ งานเพิม่ เติมบน VidyoDesktop
ในหน ้าจอ Taskbar ทีม
่ ม
ุ ขวาล่าง จะมีโลโก Vidyo

ทาการคลิกขวา จะมีเมนูเพิม
่ เติมดังนี้

 Manage Account : เปิ ดหน ้าต่างการใช ้งานแบบเก่าบนเว็บบราวเซอร์ (ดูเพิม
่ เติมหน ้า 29)
 Configuration : เปิ ดหน ้าเมนูการตัง้ ค่าต่างๆ (ดูเพิม
่ เติมหน ้า 20)
 Contacts : เปิ ดหน ้าต่าง Contacts เหมือนหน ้าต่างแรกหลังการหลังล็อกอินแล ้ว (ดูเพิม
่ เติม
หน ้า 9)
ั่ หรือไม่ (ดูเพิม
 Check for Updates : ตรวจสอบซอฟต์แวร์วา่ เวอร์ชน
่ เติมหน ้า 26)
 Start My Meeting : เข ้าห ้องประชุมของฉั น (ดูเพิม
่ เติมหน ้า 14)
 Log out : ออกจากระบบ
 Login to Other VidyoPortal : เข ้าใช ้งาน VidyoPortal ทีอ
่ น
ื่ (ดูเพิม
่ เติมหน ้า 7)
 Quit : ปิ ดโปรแกรม
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การเข้ าใช้ งานครั้งต่ อไป สาหรับผู้ใช้ งานทัว่ ไป (Guest)
1. เปิ ดหน ้าเว็บไซต์ ใส่ URL ทีไ่ ด ้รับจากผู ้ดูแลห ้องประชุม Vidyo ส่งให ้ เช่น ห ้อง psudemo
ลิงค์ทใี่ ช ้คือ http://vdo.psu.ac.th/flex.html?roomdirect.html&key=glltrvugfvn1

ื่ มต่อ
รอการเชอ

่ เก่า สามารถเปลีย
่ ในช่อง Guest Name ได ้ แล ้วกด Join ดังรูป
2. ปรากฏหน ้าต่าง มีข ้อมูลชือ
่ นชือ

ใส่ Guest Name

กด Connect

่ Username และ
หากท่านได ้รับสิทธิม
์ รี ายชือ
Password สามารถกด Join as a registered user ได ้
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หน้ าต่ างการใช้ งานและควบคุมบนเบราว์ เซอร์ (Manage
Account) แบบที่ 1


หน ้า Home



หน ้า Settings
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หน ้า Control Meeting (ควบคุมการประชุม เช่น ปิ ด-เปิ ด เสียงไมโครไฟน หรือ Disconnect ผู ้
เข ้าประชุม



หน ้า Control Meeting -> Room Links
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หน้ าต่ างการใช้ งานและควบคุมบนเบราว์ เซอร์ (Manage
Account) แบบที่ 2
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