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บทที่ 1 การติดตั้ง และเริ่มต้ นใช้ งานโปรแกรม ThaiColpoImage
การติดตั้งโปรแกรม
1. Run Setup.exe เพื่อติดตังโปรแกรมลงระบบ
้
Microsoft Windows
2.

แนะนําให้ ใช้ คา่ ต่างๆ ตามที่โปรแกรม Default ในระหว่างการติดตัง้ ยกเว้ นในกรณีที่ทา่ นมีความจําเป็ นในการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม

3.

โปรแกรมจะทําการสร้ าง Shortcut ชื่อ ThaiColpoImage เพื่อให้ ทา่ นคลิกใช้ งานได้ จากพื ้นที่ Desktop และ
กําหนดให้ โปรแกรม ThaiColpoImage เริ่มทํางานเองในกรณีที่เริ่ มเปิ ดเครื่ องเพื่อใช้ งานในครัง้ ต่อไป

เริ่มต้ นใช้ งานโปรแกรม
1.

กดคลิกที่ shortcut ThaiColpoImage เพื่อเริ่มต้ นใช้ งานโปรแกรม

2.

โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ThaiColpoImage Explorer ซึง่ มีลกั ษณะและการใช้ งานเช่นเดียวกันกับ Windows
่ น้ าจอ Preview Video ทันที ดังแสดงตามรูปด้ านล่าง
Explorer ซึง่ จะแสดงอยูเ่ บื ้องหลัง และเข้ าสูห

3.

ซึง่ ท่านสามารถทําการบันทึกภาพนิ่ง หรื อถ่ายวิดีโอ (*ให้ ทา่ นดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 3 การบันทึกภาพนิ่งและ
ถ่ายวิดีโอ) เพื่อเก็บลงในโฟลเดอร์ ได้ ทนั ที (*ให้ ทา่ นดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2 โครงสร้ างการเก็บไฟล์ภาพนิ่ง
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และวิดีโอ) และเมื่อทําการบันทึกเรี ยบร้ อยก็ให้ ทา่ นกดปุ่ ม Exit เพื่อออกจากหน้ าจอ Preview Video เพื่อเข้ าสู้
หน้ าจอ ThaiColpoImage Explorer ดังแสดงตามรูปด้ านล่าง

4.

ซึง่ ภายใน ThaiColpoImage Explorer นันจะแบ่
้
งพื ้นที่การใช้ งานออกเป็ น 2 ส่วนสําคัญดังนี ้
4.1.

ทางด้ านขวามือในกรอบสีนํ ้าเงิน จะแสดงรายการไฟล์รูปภาพหรื อไฟล์วิดีโอ ที่ทา่ นได้ บนั ทึกเก็บไว้ ตามวันและ
เวลาต่างๆ ซึง่ ท่านสามารถกดคลิกที่ไฟล์ภาพนิ่ง เพื่อให้ ภาพปรากฏทางด้ านซ้ ายมือในกรอบสีแดงทันที
นอกจากนันภายในกรอบพื
้
้นที่สีนํ ้าเงิน จะมีปมฟั
ุ่ งชัน่ ใช้ งานต่างๆ เพื่อให้ ทา่ นกดคลิกเลือกเพื่อไปยังโฟลเดอร์ ที่
เก็บไฟล์ตามวันที่ตา่ งๆ หรื อโฟลเดอร์ ที่เก็บไฟล์วิดีโอ (*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน บทที่ 2 โครงสร้ างการเก็บไฟล์
้ จะรูปแบบการใช้ งานเช่นเดียวกันกับ
ภาพนิ่งและวิดีโอ) การใช้ งานในส่วน Image file Explorer นันก็
Windows Explorer ที่ทกุ ท่านคุ้นเคยกันอยูแ่ ล้ ว และยังได้ เพิ่มปุ่ มฟั งก์ชน
ั่ ใช้ งานโดยเฉพาะขึ ้นมาอีกเพื่อความ

สะดวก (*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน บทที่ 5 การใช้ งานในส่วน Image file explorer)
4.2.

ทางด้ านซ้ ายมือในกรอบสีแดง จะแสดงภาพนิ่งตามที่ทา่ นได้ กดคลิกเลือกไฟล์รูปภาพ ทางกรอบรายการไฟล์
้
้นที่สีนํ ้าแดง จะมีปมฟั
ุ่ งชัน่ ใช้ งานต่างๆ เพื่อให้ ทา่ นกดคลิกเลือกเพื่อ
ด้ านขวามือ นอกจากนันภายในกรอบพื
ฟิ ลเตอร์ สีให้ รูปภาพ, ปรับเปลี่ยนมุมมองรูปภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย (*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน บทที่ 4 การ
ดูรูปภาพในลักษณะต่างๆ)

5.

ภายใน ThaiColpoImage Explorer นันยั
้ งมีฟังก์ชนั่ ในงานต่างๆ ให้ เลือกใช้ ต่อต่อไปนี ้
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5.1. Setup เป็ นเมนูเพื่อให้ ทา่ นกําหนดโครงสร้ างโฟลเดอร์ ตา่ งๆ เพื่อใช้ เก็บไฟล์ภายนิ่งและวิดีโอ กําหนด Device

ต่างๆ ที่จําเป็ นต้ องใช้ ในระบบ รวมทังจั
้ ดการเรื่ อง S/W license (*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 6 การกําหนด
ค่าพารามิเตอร์ ให้ โปรแกรม)
ั่ ใช้ งานเพื่อเข้ าสูโ่ ปรแกรมแก้ ไขรูปภาพ (*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 7 การแก้ ไข
5.2. Pic Editor เป็ นปุ่ มฟั งก์ชน
รูปภาพด้ วย Pic Editor)
ั่ ใช้ งานเพื่อบันทึกรูปภาพที่ปรากฏอยู่ (Preview) ทางด้ านซ้ ายมือในขณะนัน้ เพื่อ
5.3. Save Image เป็ นปุ่ มฟั งก์ชน
บันทึกเก็บในไฟล์ตามชื่อที่ทา่ นกําหนด
ั่ ชันใช้
้ งาน เพื่อแสดงรายงานต่างๆ เช่น Colposcopy Report ตัวอย่างแสดงตามรูป
5.4. Report เป็ นปุ่ มฟั งก์ชน
ถัดไป และอื่นๆ
ั่ ใช้ งานเพื่อเข้ าสูโ่ ปรแกรม Preview Video
5.5. Preview Video เป็ นปุ่ มฟั งก์ชน

สําหรับบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ

(*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 3 การบันทึกภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอ)

ั่ เพื่อออกจากโปรแกรม ThaiColpoImage
5.6. Exit เป็ นปุ่ มฟั งก์ชน
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บทที่ 2 โครงสร้ างการเก็บไฟล์ ภาพนิ่งและวิดโี อ
โปรแกรม ThaiColpoImage ได้ กําหนดโครงสร้ างโฟลเดอร์ การเก็บไฟล์ภาพนิ่งและวิดีโอดังตารางต่อไปนี ้ *ตามค่า
Default ซึง่ ท่านสามารถแก้ ไขค่า Directory folder ได้ ตามที่ต้องการ โดยเข้ าไปแก้ ไขที่เมนู Setup (*อ่านรายละเอียด

ใน บทที่ 6 การกําหนดค่าพารามิเตอร์ ให้ โปรแกรม)
ประเภทไฟล์
ภาพนิ่ง (ตามมาตรฐาน JPG)

Default Directory Folder
C:\Program Files\ThaiColpoImage\ThaiColpoImage\picture
โดยภายใต้ Folder นี ้ไฟล์ภาพนิ่งที่ถกู บันทึกในวันที่ตา่ งๆ จะถูกเก็บลงใน Sub‐
Folder ตามวันที่ตาม format ดังนี ้
YY=ปี พ.ศ., MM=เดือน, DD=วันที่

YY‐MM‐DD

และชื่อไฟล์ภาพนิ่งจะถูกเก็บในชื่อตาม format ดังนี ้
On_hh‐mm‐ss(ms).jpg
hh=ชม.,mm=นาที,ss=วินาที,ms=มิลวิ ินาที
วิดีโอ (ตามมาตรฐาน AVI)

C:\Program Files\ThaiColpoImage\ThaiColpoImage\avi
โดยภายใต้ Folder นี ้ไฟล์วิดีโอที่ถกู บันทึกในวันที่ตา่ งๆ จะถูกเก็บลงใน Sub‐Folder

ตามวันที่ตาม format ดังนี ้
YY=ปี พ.ศ., MM=เดือน, DD=วันที่

YY‐MM‐DD

และชื่อไฟล์วิดีโอจะถูกเก็บในชื่อตาม format ดังนี ้
On_hh‐mm‐ss(ms).avi
hh=ชม.,mm=นาที,ss=วินาที,ms=มิลลิวินาที
รูปด้ านล่างจะแสดงโครงสร้ างการเก็บไฟล์ภาพนิ่งและวิดีโอ
C:\Program Files\ThaiColpoImage\ThaiColpoImage
\picture

\YY-MM-DD
On_hh-mm-ss(ms).jpg

On_hh-mm-ss(ms).jpg

\avi

\YY-MM-DD
On_hh-mm-ss(ms).avi

On_hh-mm-ss(ms).avi
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บทที่ 3 การบันทึกภาพนิ่งและถ่ ายวิดโี อ
หลังจากกดคลิกที่ปมุ่ Preview Video โปรแกรมก็จะแสดงหน้ าจอ Video Preview ดังแสดงตามรูปด้ านล่าง

ภายในโปรแกรมนี ้จะมีสว่ นประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี ้คือ;
ส่ วนประกอบ
ปุ่ ม Capture

ปุ่ ม Start

Footswitch Device

คําอธิบาย
กดปุ่ มนี ้ เพื่อบันทึกภาพที่แสดงอยู่ (Preview) ในขณะนันเก็
้ บบันทึกเป็ นภาพนิ่งลงไฟล์ตาม
มาตรฐาน jpeg ตามรูปแบบโครงสร้ าง *ดูรายละเอียด บทที่ 2 โครงสร้ างการเก็บไฟล์ภาพนิ่ง
และวิดีโอ
* ข้ อความทางซ้ ายมือของปุ่ ม Capture จะแสดงจํานวนไฟล์ภาพนิ่งที่ได้ กดบันทึกไว้ ในคราว
นี ้
กดปุ่ มนี ้ เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็ นวิดีโอไฟล์ ตามมาตรฐาน avi เก็บบันทึกตามรูปแบบ
โครงสร้ าง *ดูรายละเอียด บทที่ 2 โครงสร้ างการเก็บไฟล์ภาพนิ่งและวิดีโอ
* ข้ อความทางซ้ ายมือของปุ่ ม Start จะแสดงระยะเวลาในการบันทึกวิดีโอ และถัดไปในช่อง
Setup Video Filename: จะแสดงชื่อไฟล์วิดีโอที่กําลังบันทึกอยู่ และแสดง Time Limit
โดยจะเป็ นระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาตให้ ทําการบันทึกวิดีโอได้ เพื่อประหยัดเนื ้อที่การเก็บไฟล์
ซึง่ ท่านสามารถแก้ ไข Time Limit นี ้ได้ เอง *ดูรายละเอียด บทที่ 6 การกําหนด
ค่าพารามิเตอร์ ให้ โปรแกรม
ช่องนี ้จะ Enable และจะแสดงชื่ออุปกรณ์เท้ ากด ก็ตอ่ เมื่อท่านได้ กําหนดค่าอุปกรณ์ไว้ ก่อน
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ปุ่ ม Re‐Connect
ปุ่ ม Exit
เมนู File
เมนู Devices
เมนู

Options

ล่วงหน้ า ในเมนู Setup footswitch (*ดูรายละเอียด บทที่ 6 การกําหนดค่าพารามิเตอร์ ให้
้ ่อใช้ งาน
โปรแกรม) โดยในกรณีที่ทา่ นอาจจะปลดอุปกรณ์ออกไป แล้ วนําอุปกรณ์เข้ าติดตังเพื
ต่อไป ก็ให้ ทา่ นกดปุ่ ม Re‐Connect เพื่อให้ โปรแกรมทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครัง้ ได้ โดยไม่
ต้ องไป Setup อุปกรณ์ใหม่ที่เมนู Setup footswitch
กดปุ่ มนี ้ หลังจากที่ทา่ นได้ ปลดอุปกรณ์เท้ ากดออกไป และทําการติดตังอุ
้ ปกรณ์เข้ ามาใหม่อีก
ครัง้ เพื่อใช้ งาน
กดปุ่ มนี ้เพื่อออกจากส่วนการบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ
เลือกเมนู File เพื่อออกจากส่วนการบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ
ในกรณีที่ทา่ นติดตังอุ
้ ปกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอไว้ มากกว่า 1 อุปกรณ์ ท่านก็สามารถเลือกใช้ แต่ละ
อุปกรณ์ได้ จากเมนูนี ้
เลือกเมนู Options เพื่อกําหนดรูปแบบการแสดงภาพ ตามที่ต้องการ *แนะนําให้ ใช้ คา่ ตามที่
default มาให้ นอกจากท่านจะมีความเข้ าใจทางเทคนิคเรื่ องภาพวิดีโอเป็ นอย่างดีก็สามารถ
ทดสอบปรับแต่งภาพได้
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บทที่ 4 การดูรูปภาพในลักษณะต่ างๆ
้ จะปรากฏทางหน้ าต่างด้ าน
เมื่อท่านกดคลิกที่ไฟล์รูปภาพในหน้ าต่าง Explorer ทางด้ านขวามือ ไฟล์รูปภาพที่เลือกนันก็
ซ้ ายมือดังแสดงตามรูปด้ านล่างนี ้

ด้ านบนของหน้ าต่าง Selected image file preview นี ้จะแสดงแถบเครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้ ในการปรับเปลี่ยนมุมมอง
รูปภาพเพื่อให้ สะดวกในการวิเคราะห์ รูปต่อไปนี ้แสดงแถบเครื่ องมือ และคําอธิบายตามตารางด้ างล่าง

ปุ่ มเครื่ องมือ

คําอธิบาย
กด 2 ปุ่ มนี ้เพื่อย่อหรื อขยายภาพ
กดปุ่ มนี ้เพื่อ กลับสีของรูปภาพ (Invert Color)
กดปุ่ มนี ้ เพื่อเลื่อนรูปภาพ
กดปุ่ มนี ้ เพื่อขยายรูปภาพตรงบริ เวณตําแหน่งที่กําหนดไว้ โดยการกดคลิกค้ างไว้
แล้ วลากพื ้นที่สี่เหลี่ยมให้ ครอบคลุมบริ เวณภาพที่ต้องการขยาย
กดปุ่ ม Fit เพื่อให้ แสดงภาพเต็มพื ้นที่หน้ าต่าง Preview ทางด้ านซ้ ายมือ กดปุ่ ม
1:1 เพื่อแสดงภาพตามขนาด กว้ างxยาว ของไฟล์รูปภาพที่เลือก
กดตัวเลือกนี ้ เพื่อหมุนรูปภาพตามที่กําหนด
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กดตัวเลือกนี ้เพื่อ กรอง (Filter) รูปภาพด้ วยสีต่างๆ ตามที่เลือก *กรณีที่ทา่ น
เลือก Filter สีมากกว่า 1 ครัง้ ให้ สงั เกตข้ อความอักษรสีแดงทางด้ านล่างขวามือ
ซึง่ จะแสดงจํานวน Filter ต่างๆ ที่ทา่ นได้ เลือกมาแล้ ว เช่น Green+Green แสดง
ว่าท่านได้ ใส่ Filter Green 2 ครัง้ เป็ นต้ น ดูตวั อย่างรูปด้ านบนในกรอบสีแดง ถ้ า
ต้ องการยกเลิก Filter ก็เลือก No Filter อีกครัง้
กดตัวเลือกนี ้เพื่อทําให้ ภาพสว่างขึ ้น (Brightness) หรื อ ให้ ภาพมีความแสดง
ความแตกต่างของสีมากขึ ้น (Contrast)
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บทที่ 5 การใช้ งานในส่ วน Image file explorer
ท่านสามารถ กดคลิก เพื่อเลือกไฟล์รูปภาพหรื อวิดีโอที่ต้องการ ภายในพื ้นที่การใช้ งานในส่วนนี ้ ซึง่ จะมีการใช้ งาน
เช่นเดียวกันกับการใช้ ใน Windows Explorer ทุกประการ ตามรูปที่แสดงด้ านล่าง และยังได้ เพิ่มปุ่ มใช้ งานเพื่อความ
สะดวกเพิ่มเติมแสดงในกรอบสีแดง ดังแสดงตามตารางด้ านล่าง

ฟั งก์ ช่ ันการใช้ งาน
ปุ่ ม Goto today Image folder

ปุ่ ม Goto today video folder

การเลือกดูไฟล์วิดีโอ

ปุ่ มฟั งก์ชนั่ อื่นๆ และแถบเครื่ องมือ

คําอธิบาย
เมื่อกดปุ่ มนี ้ โปรแกรมจะไปยังโฟลเดอร์ ที่เก็บไฟล์ภาพนิ่งที่ได้ บนั ทึกเก็บไว้ ในวันนี ้
*ในกรณีที่ยงั ไม่มีการบันทึกไฟล์ในวันนี ้ โปรแกรมก็จะไปยังโฟลเดอร์ ที่แสดง
รายการโฟลเดอร์ ยอ่ ยที่มีไฟล์บนั ทึกเก็บไปทังหมด
้
ดังแสดงตามรูปด้ านบน ท่านก็
สามารถกดคลิกเลือก เพื่อเข้ าไปดูไฟล์ตามวันที่ได้ มีการบันทึกไว้ ได้ ทนั ที
เมื่อกดปุ่ มนี ้ โปรแกรมจะไปยังโฟลเดอร์ ที่เก็บไฟล์วิดีโอที่ได้ บนั ทึกเก็บไว้ ในวันนี ้
*ในกรณีที่ยงั ไม่มีการบันทึกไฟล์ในวันนี ้ โปรแกรมก็จะไปยังโฟลเดอร์ ที่แสดง
รายการโฟลเดอร์ ยอ่ ยที่มีไฟล์บนั ทึกเก็บไปทังหมด
้
ดังแสดงตามรูปด้ านบน ท่านก็
สามารถกดคลิกเลือก เพื่อเข้ าไปดูไฟล์ตามวันที่ได้ มีการบันทึกไว้ ได้ ทนั ที
ท่านสามารถกดคลิกเลือกที่ไฟล์วิดีโอ ที่ต้องการดูได้ ทนั ที โดยโปรแกรมจะแสดง
ไฟล์วิดีโอ ด้ วยโปรแกรมที่ทา่ นได้ กําหนดไว้ ตามระบบ Windows หรื อท่าน
สามารถกดคลิกขวาเพื่อเลือกใช้ โปรแกรม Media player อื่นๆ ที่มีในระบบของ
ท่าน รูปแบบการใช้ งานเช่นเดียวกันกับ Windows explorer ทุกประการ
ปุ่ มฟั งก์ชนั่ อื่นๆ และแถบเครื่ องมือ จะมีรูปแบบการใช้ งานเช่นเดียวกันกับ
Windows explorer ทุกประการ ซึง่ จะไม่อธิบายในรายละเอียด
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บทที่ 6 การกําหนดค่ าพารามิเตอร์ ให้ โปรแกรม
ท่านสามารถกดเลือกที่เมนู Setup เพื่อกําหนดค่าพารามิเตอร์ ให้ โปรแกรม ThaiColpoImage ซึง่ จะแสดงรายการต่างๆ
ดังตารางต่อไปนี ้

รายการกําหนดค่ า
Setup‐>Default Folder‐Video Record Limit

Setup‐>Foot Switch

คําอธิบาย
เพื่อกําหนดค่าโครงสร้ างโฟลเดอร์ ที่ใช้ เก็บไฟล์ภาพนิ่ง
และไฟล์วิดีโอตามรูปด้ างข้ าง
• Maximum Recording Time: เพื่อกําหนด
ระยะเวลาสูงสุดในการบันทึกวิดีโอแต่ละไฟล์
• Setup folder path for Video file: เพื่อกําหนด
Directory ที่ใช้ เก็บไฟล์วิดีโอ ซึง่ สามารถใช้ คา่
ตามที่โปรแกรมกําหนด Application Default หรื อ
กําหนดเองตามที่เลือกโดยกดปุ่ ม Select Folder
• Setup folder path for image file: เพื่อกําหนด
Directory ที่ใช้ เก็บไฟล์ภาพนิ่ง ซึง่ สามารถใช้ คา่
ตามที่โปรแกรมกําหนด Application Default หรื อ
กําหนดเองตามที่เลือกโดยกดปุ่ ม Select Folder
เพื่อเลือกอุปกรณ์เท้ ากด เพื่อใช้ เท้ ากดเมื่อต้ องการ
บันทึกภาพนิ่ง (Capture) เก็บลงไฟล์ภาพ
• ถ้ าไม่ได้ ติดตังไม่
้ กดเลือก Enable Footswitch…
• ถ้ าติดตังอุ
้ ปกรณ์ ก็กดเลือก Enable Footswitch…
o แล้ วกดเลือกอุปกรณ์ตามรายการด้ านล่าง
*ในกรณีที่ไม่มีรายการอุปกรณ์ให้ เลือก อาจ
เป็ นเพราะท่านยังไม่ได้ ติดตัง้ S/W Device
Driver สําหรับอุปกรณ์นน
ั ้ หรื อยังไม่ได้ เสียบ
อุปกรณ์เข้ าเครื่ องคอมพิวเตอร์ หลังจาก
ตรวจสอบแล้ วให้ กดปุ่ ม Querying the
device เพื่อให้ โปรแกรมตรวจสอบรายการอีก
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Setup‐>Video Device

ครัง้ หนึง่
o หลังจากเลือกอุปกรณ์แล้ วก็ให้ ทา่ นลองใช้ เท้ า
กดที่อปุ กรณ์ ถ้ าทุกอย่างทํางานถูกต้ อง
โปรแกรมก็จะแสดงจํานวนครัง้ ที่ทา่ นใช้ เท้ ากด
ในช่อง Stamp your feet to test
เพื่อเลือกอุปกรณ์กล้ องถ่ายภาพวิดีโอ ซึง่ ท่านสามารถ
กําหนดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ 2 รูปแบบคือ
1. Internal คือท่านต้ องการให้ โปรแกรมเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์โดยตรงผ่านทาง S/W Device Driver ของ
อุปกรณ์เอง ซึง่ S/W Driver จะต้ องเป็ นไปตาม
้ ให้ ทา่ น
มาตรฐาน DirectX เท่านัน้ หลังจากนันก็
เลือกชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการในช่อง Video Device
List
2. External ในกรณีที่ทา่ นไม่สามารถใช้ การเชื่อมต่อ

แบบ Internal ได้ หรื อต้ องการ User Interface
การเชื่อมต่อตามแบบโปรแกรมที่แถมมากับอุปกรณ์
กล้ องถ่ายภาพวิดีโอ ก็ให้ ใช้ ตวั เลือกนี ้ โดยท่าน
จะต้ องกําหนดค่าดังตารางข้ างล่าง
ตารางแสดงค่ าที่ต้องกําหนดสําหรั บการเชื่อมต่ อแบบ External
ค่ าที่ต้องกําหนด
คําอธิบาย
Execute Command
กําหนดชื่อโปรแกรมที่ใช้ สําหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอ โดยท่านสามารถกดปุ่ ม
Browse.. เพื่อเลือกโปรแกรม
Command Arguments
ในกรณีที่โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น จะต้ องมีการกําหนดค่าเริ่ มต้ นในการ Execute
โปรแกรม (Run Program) ท่านก็สามารถกําหนดค่าได้ ที่ช่องนี ้
Watch Video folder
กําหนดตําแหน่งโฟลเดอร์ ที่โปรแกรมถ่ายภาพวิดีโอจะทําการบันทึกไฟล์วิดีโอเก็บ
ไว้ เพื่อให้ โปรแกรม ThaiColpoImage ทําการตรวจสอบและสําเนาไฟล์วิดีโอนัน้
มายังโฟลเดอร์ \avi ตามมาตรฐานของโปรแกรม ThaiColpoImage และทําการ
เปลี่ยนชื่อไฟล์วีดิโอให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของโปรแกรม ThaiColpImage
เช่นเดียวกัน
Watch Image folder
กําหนดตําแหน่งโฟลเดอร์ ที่โปรแกรมถ่ายภาพนิ่งจะทําการบันทึกไฟล์รูปภาพเก็บ
ไว้ เพื่อให้ โปรแกรม ThaiColpoImage ทําการตรวจสอบและสําเนาไฟล์ภาพนัน้
มายังโฟลเดอร์ ตามมาตรฐานของโปรแกรม ThaiColpoImage และทําการเปลี่ยน
ชื่อไฟล์รูปภาพให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของโปรแกรม ThaiColpoImage
เช่นเดียวกัน
ปุ่ ม Test Execute command หลังจากกําหนดรายการตามข้ างบนแล้ ว ท่านสามารถกดปุ่ ม Test Execute
and Folder watcher
้ างาน
command and Folder watcher เพื่อทดสอบว่าค่าที่กําหนดข้ างต้ นนันทํ
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Video file extension

Image file extension

ปุ่ ม Default Ext.
Setup‐>S/W License

ได้ ตามวัตถุประสงค์หรื อไม่
กําหนดนามสกุลของไฟล์วิดีโอเพื่อให้ โปรแกรม ThaiColpoImage ตรวจสอบว่า
เป็ นไฟล์วิดีโอ ค่า Default กําหนดเป็ น “.*” หมายความว่า ทุกไฟล์ที่ถกู สร้ างใน
Watch Video Folder จะถือว่าเป็ นวิดีโอไฟล์
กําหนดนามสกุลของไฟล์ภาพนิ่ง เพื่อให้ โปรแกรม ThaiColpoImage ตรวจสอบ
ว่าเป็ นไฟล์ภาพนิ่ง ค่า Default กําหนดเป็ น “.bmp,.jpg,.jpeg,.gif,.tif,.tga”
หมายความว่า ทุกไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ดงั กล่าว ที่ถกู สร้ างใน Watch Image
Folder จะถือว่าเป็ นไฟล์ภาพนิ่ง
กดปุ่ มนี ้ เพื่อให้ โปรแกรมใช้ คา่ ตาม Default Extension ดังกล่าวข้ างต้ น
โปรแกรม ThaiColpoImage เป็ นโปรแกรมที่จะต้ อง
ได้ รับการลงทะเบียนอนุญาตให้ ใช้ งาน และจะต้ อง
ลงทะเบียนใช้ งานเฉพาะเครื่ อง ดังนันหลั
้ งจากติดตัง้
โปรแกรมแล้ ว ให้ ใช้ เมนูนี ้แล้ วกดคลิกที่ปมุ่ Save
Registration Requested XML file
(RequestLicense.xml ) เพื่อสร้ างและบันทึกไฟล์แจ้ ง

การลงทะเบียนการใช้ งาน แล้ วจัดส่งไฟล์นี ้ไปยังบริ ษัทฯ
เพื่อลงทะเบียนใช้ งาน โดยทางบริษัทฯจะจัดส่งไฟล์
เข้ ารหัสการลงทะเบียนกลับมา (License.xml) เพื่อ
ติดตัง้ โดยกดคลิกที่ปมุ่ Install the License.xml file
เพื่อติดตังและใช้
้
งานได้ ตามปกติ
้ ่ และวัน
*ในหน้ าจอนี ้จะแสดง Version S/W ที่ติดตังอยู
หมดอายุการใช้ งาน (สําหรับกรณีที่ทดลองใช้ งาน) และ
สถานะของไฟล์ลงทะเบียน ซึง่ จะแสดงว่าได้ ลงทะเบียน
ด้ วย S/W เวอร์ ชนั่ อะไร
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บทที่ 7 การแก้ ไขรู ปภาพด้ วย Pic Editor
เมื่อท่านกดคลิกที่ปมุ่ PicEdit โปรแกรมจะแสดงหน้ าจอ ThaiColpoImage‐edit ดังแสดงในรูป

ภายในหน้ าจอจะมีเครื่ องมือในการปรับแต่งภาพอยูม่ ากมาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ปุ่ มกดฟังชั่นการใช้ งานต่ างๆ
• ปุ่ มเครื่ องมือในการวาดรูป
ท่านสามารถใช้ เมาส์กดคลิกที่รูปไอคอนเครื่ องมือในการวาดรูปแต่ละชนิด เพื่อเลือกเครื่ องมือที่ต้องการ แล้ ว
เลื่อนเมาส์ที่จะแสดงสัญลักษณ์เปลี่ยนไปตามเครื่ องมือที่ทา่ นได้ กดเลือกก่อนหน้ านี ้ มาชี ้ในบริเวณรูปภาพที่
ต้ องการวาดรูปเพิ่มเติมลงไป แล้ วกดคลิกซ้ ายที่เมาส์แล้ วลากเมาส์ออกไป เพื่อขยายรูปให้ ได้ ตามขนาดที่
ต้ องการ
ท่านสามารถใช้ เมาส์คลิกเลือกรู ปภาพแต่ละรูปได้ โดยรูปภาพแต่ละรูปจะถูกเลือกเป็ นอิสระจากกัน รูปภาพที่ถกู
เลือกจะแสดงเครื่ องหมายสี่เหลี่ยมสีดําเป็ นกรอบ ดังรูป

ซึง่ ท่านสามารถใช้ เมาส์กดคลิกบนเครื่ องหมายสี่เหลี่ยมสีดําค้ างไว้ แล้ วลากเมาส์เพื่อขยาย
ส่วนต่างๆ ของรูปออกไปตามที่ต้องการ หรื อให้ เมาส์กดคลิกค้ างไว้ ที่บริเวณกึง่ กลางรูปภาพ แล้ วลากเมาส์เพื่อ
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เลื่อนรูปภาพไปยังตําแหน่งใหม่ตามที่ต้องการได้ ทนั ทีเช่นเดียวกัน
ในกรณีที่ทา่ นต้ องการพิมพ์ข้อความลงบนภาพ ให้ ทา่ นกดคลิกเลือกที่ปมเครื
ุ่ ่ องหมาย Text
หลังจากนัน้ ก็เลื่อนเมาส์ไปยังบริ เวณที่ต้องการพิมพ์ข้อความ แล้ วกดคลิกเพื่อเริ่ มพิมพ์ข้อความ ดังรูป
หลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จแล้ ว ให้ ทา่ นกด enter ที่แป้น
keyboard เพื่อเป็ นการตกลงใช้ ข้อความดังกล่าวนัน้ หลังจากนันข้
้ อความก็จะถูกสร้ างบนภาพตามตําแหน่ง
ที่ต้องการ ดังรูป
หลังจากนัน้ ท่านก็ยงั สามารถใช้ เมาส์กดคลิกค้ างไว้ ที่บริ เวณข้ อความ แล้ วลาก
เมาส์เพื่อเลื่อนข้ อความไปยังตําแหน่งใหม่ตามที่ต้องการได้ เช่นกัน
• เมนู Properties
หากท่านต้ องการปรับเปลี่ยนสีเส้ น, สีตวั อักษรข้ อความ, ขนาดความหนาของเส้ นรูปภาพ หรื อข้ อความ ให้ ทา่ นใช้
เมาส์กดคลิกเพื่อเลือกภาพ หรื อข้ อความนัน้ แล้ วกดเลือกที่เมนู Edit ‐> Properties หรื อกดคลิกขวาที่
เมาส์ โปรแกรมก็จะแสดงหน้ าจอเพื่อให้ ทา่ นกําหนดสิง่ ต่างๆ ดังกล่าวได้ ใหม่ตามที่ต้องการ ดังรู ป

ปุ่ มบันทึกภาพกลับไปยังโฟลเดอร์ รูปภาพ โดยโปรแกรมจะให้ ท่านกําหนดชื่อไฟล์รูปภาพที่จะทําการบันทึก
หลังจากท่านได้ ทําการปรับปรุงรู ปภาพเสร็จสิ ้น ก็ให้ ทา่ นกดคลิกที่ปมนี
ุ่ ้ เพื่อบันทึกภาพ และออกจากหน้ าจอการ
แก้ ไขปรับปรุงภาพ เพื่อกลับไปยังหน้ าจอ ThaiColpoImage Explorer ตามเดิม
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