บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
สถานประกอบการ
: บริ ษทั ดี วัน โซลูชนั่ จากัด
ที่ต้ งั
: 45 ซอย เพชรเกษม 66/1 บางแคเหนือ
บางแค กรุ งเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์
: 02-804 3434
website
: http://www.d-one.co.th/wp/

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั ดีวนั โซลูชนั่ จากัด

10
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ดีวนั โซลูชนั่ จากัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการรับ
ทาระบบ Conferrence ในรู ปแบบต่างๆ ได้แก่
 Online Video Conference Solution Multiple Screen Support
ระบบประชุ มออนไลน์ ที่รองรับการใช้งานหลากหลายรู ปแบบ สามารถแยกและขยาย
หน้าจอการประขุม รองรับการนาเสนอเอกสาร การแชร์ ไฟล์ และคลิ ปวิดีโอในระหว่าง
การประชุ ม ฟั งก์ชนั ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน ด้วยระบบ
ประชุ ม ออนไลน์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ แค่ ก ารใช้ง านแบบบุ ค คลเท่ า น้ัน แต่ ส ามารถใช้ง านในห้อ ง
ประชุมขนาดใหญ่ได้ ใกล้เคียงกับระบบประชุมมาตรฐานที่มีราคาสู ง
 WEBGATE HD CCTV Security
HD-CCTV Over Coax without Network ระบบกล้อ งวงจรปิ ดความละเอี ย ด 1080P (2
Megapixel) ความคมชัดสู ง มาก ใช้ง านผ่า นสายเคเบิ ล รองรั บ สถานที่ ๆ มี แสงน้อยถึ ง
0.0005 lux พร้ อมฟั งก์ชัน WDR และยังได้รับมาตราฐาน HDcctv ด้วย ส่ ง สัญญาณภาพ
แบบเรี ยลไทม์ (Real-Time) ไม่มี Frame Lost หรื อส่ งภาพกระตุก คุณภาพวีดีโอที่ส่งสู ง ไม่
ต้องบีบอัดภาพการส่ งเข้าเครื่ องบันทึก

รู ปที่ 3.2 WEBGATE
ด้ ว ยประสบการณ์ ม ากกว่ า 15 ปี WEBGATE ได้ พ ัฒ นาระบบ Security ให้ ท ัน สมัย
ตลอดเวลา WEBGATE ได้ป ระสบความส าเร็ จ ในกลุ่ ม ผู ใ้ ช้ง านระดับ Hight End ด้ว ย
ฮาร์ ด แวร์ ที่ มี คุ ณ ภาพและซอฟแวร์ ที่ มี ค วามสามารถไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ ใ ช้ ง านง่ า ย แต่ ย งั
ออกแบบมาให้ใช้กบั ระบบความปลอดภัยที่ซบั ซ้อน เป็ นเหตุผลที่ทาให้ WEBGATE เป็ น
อุปกรณ์ที่ยอมรับในกลุ่มผูใ้ ช้งานระดับองค์กรที่ตอ้ งการสิ นค้าที่มีคุณภาพสู ง
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รู ปที่ 3.3 Full HD resolution

ด้วยเทคโนโลยีของ WEBGATE ที่ได้รับมาตราฐาน HD-CCTV จาก HDcctv Alliance ช่วย
ให้ผูใ้ ช้สามารถใช้กล้องวงจรปิ ดที่มีความละเอียดสู ง โดยส่ งสัญญาณผ่านสายเคเบิล RG59, RG6
ได้ ทาให้ไม่ตอ้ งเปลี่ยนสายใหม่ สามารถติดตั้งแทนระบบเก่าได้ทนั ที และไม่มีปัญหาเรื่ องสัญญาณ
Frame Lost ภาพกระตุ ก หรื อขาดสาย เพราะเป็ นการส่ ง สั ญญาณความละเอี ย ดสู ง จากตัวกล้อ ง
โดยตรง ไม่ตอ้ งผ่านการบีบอัดภาพก่อน (HD-SDI Port Connection)
WEBGATE พัฒนาระบบ HD-CCTV ทั้งระบบตั้งแต่ HD-DVR Recorder, HD-SDI Camera
รวมถึงอุปกรณ์ เสริ มต่างๆ ที่รองรับทั้ง 720p/ 1080p. ช่วยให้ง่ายในการเปลี่ยนระบบจาก Analogue
CCTV เป็ น HD-CCTV แบบเต็มระบบ และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดมัน่ ใจในอุปกรณ์ของ WEBGATE
HD-CCTV ด้วยมาตรฐานที่ผา่ นการทดสอบอย่างเข้มงวด โดยหน่ วยงาน HDcctv Alliance ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานกลางในการรับรองมาตราฐาน HD-CCTV จากทัว่ โลก

รู ปที่ 3.4 HD-CCTV
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รู ปที่ 3.5 Player on Device
 Unified Media Streaming
ด้วยระบบ Video Broadcast Streaming ของ D-One เป็ นแบบ Unified Streaming ที่รองรับ
การส่ งภาพทั้งจาก โปรแกรมส่ งภาพที่ให้ความคมชัดสู ง หรื อจากหน้าเวปที่ให้ความง่ายใน
การใช้งาน รวมถึงการใช้งานผ่าน Mobile 3G/ wifi ที่ช่วยให้สามารถส่ งภาพได้จากทุกที่ๆ
ต้องการผ่านมื อถื อ ไม่ว่าจะเป็ นกิ จกรรมเบาๆ งานสังสรรค์ หรื อการเผยแพร่ ข่าวสาร
ข้อมูล ที่ตอ้ งการความรวดเร็ วในการส่ งภาพ หรื อความคล่องตัวในการใช้งาน

รู ปที่ 3.6 Encode Live Video
ผูเ้ ข้าชมหรื อฟั งการถ่ายทอดภาพสามารถ ใช้งานได้จากหลากหลายรู ปแบบเช่น จากเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ Windows Mac หรื อ Linux ก็สามารถใช้งานผ่าน Flash Player ได้ สาหรับ Mobile เช่น
Android ก็ ส ามารถใช้ ง านผ่ า น Flash Player หรื อ App ส าหรั บ Android รวมถึ ง iPhone/ iPad ก็
สามารถเข้า ชมได้ด้ว ยระบบ Unified Streaming ของ D-One ช่ วยให้ ผูใ้ ช้ง าน สามารถถ่ า ยทอด
สื่ อสาร หรื อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารได้ถึงทุกกลุ่ม
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พร้อมด้วยความสามารถในการรองรับผูเ้ ข้าระบบจานวนมากๆ หรื อการกระจายสัญญาณ ไปตาม
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถส่ งและรับสัญญาณภาพได้ดีที่สุด โดยมีการบริ หารจัดการ Bandwidt
ได้อย่างเหมาะสม

รู ปที่ 3.7 Edge/Origin Repeater
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รู ปที่ 3.8 peplink
Broadcast Any Time Any Where from Mobile

รู ปที่ 3.9 ตัวอย่าง Live Stream
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ต าแหน่ ง งานที่ นั ก ศึ ก ษาได้รั บ มอบหมายจากการฝึ กปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ในต าแหน่ ง
นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การพัฒนา Application
เพื่อประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุ รกิจขององค์กร และทาหน้าที่ผชู ้ ่วยงานทัว่ ไปในการดูแลควบคุมอุปกรณ์
ต่างๆขององค์กร
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ-นามสกุล :นายสุ รเชษฐ์ เซี่ยงฉิน
ตาแหน่ง : Programmer
E-mail
: surachat@gmail.com
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา ณ บริ ษัท ดี วัน โซลู ชั่ น จ ากัด ตั้ง แต่ ว ัน ที่
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561 เป็ นระยะเวลาจานวน 16 สัปดาห์

