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1 Bevezetés

1.1 A kézikönyv ismertetése
Ez a kézikönyv azok számára készült, akik konfigurálják és/vagy 
kezelik az Archive Player programot. A kézikönyv leírja az 
Archive Player kezelését.

1.2 A kézikönyvben alkalmazott jelölések
Ebben a kézikönyvben a következő jelképeket és jelöléseket 
használjuk arra, hogy felhívjuk a figyelmet a különleges 
helyzetekre:

A programban található kifejezések, például menüopciók vagy 
parancsok vastag betűvel szerepelnek a szövegben.

1.3 Az Archive Player
Archive Player egy szoftver, amely videofelvételek lejátszására 
és exportálására használható.    Archive Player azt a helyet jelzi, 
ahol egy bizonyos kamera felvételeit a rendszerben archiválják. 
A felvételek szelektíven kereshetők és visszajátszhatók.
Ha Ön a felvételeit a VRM Video Recording Manager programmal 
kezeli, megtekintésükre a Archive Player szoftvert használhatja.
Archive Player szoftvert különböző mozgásérzékelő 
algoritmusok egészítik ki (MOTION+, IVMD, IVA), amelyek 
megkönnyítik a felvételek elemzését.

!
VIGYÁZAT! 
Az ilyen jellel megjelölt utasítások figyelmen kívül hagyása 
adatvesztést okozhat.

i
FIGYELEM! 
Ez a jelzés különleges funkciókra utal, valamint tippeket és 
adatokat közöl a szoftver egyszerűbb, kényelmesebb 
használatához.
Bosch Security Systems Üzemeltetési útmutató V 2.2 | 2007.05
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Az export funkció lehetőséget teremt a felvételek vagy a 
felvételekből kivágott részlete exportálására és a más helyen 
való felhasználáshoz CD-re vagy DVD-re írására.
A Archive Player szoftverrel együtt a rendszer konfigurálására 
használható Configuration Manager programot is telepítjük.

1.4 Rendszerkövetelmények a következő 
alkalmazás működéshez Archive Player

Operációs 
rendszer:

Windows XP Home
Windows XP Professional

Processzor: Pentium IV, 3,0 GHz vagy gyorsabb

RAM: Legalább 256 MB

Videokártya: NVIDIA GeForce 6600, 6800, 6800 GT, 7800
NVIDIA Quadro FX 1400, 4400
ATI RADEON X600, X750, X800, X850
vagy annál jobb minőségű

Hálózati adapter: 100 Mb/s

CD- vagy DVD-író: Ajánlott 
(az exportálási funkció teljes 
kihasználásához)

Hangkártya: Ajánlott

Szoftver: DirectX 9.0c

Szabad 
lemezterület: 
(a telepítéshez)

120 MB (.NET környezet, MPEG ActiveX, 
Archive Player)

i
FIGYELEM! 
Telepítse a Configuration Manager programot a telepítő CD-ről. 
Ezzel garantálható, hogy a Archive Player 2.2 szoftverrel 
kompatibilis verziót használ. 
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1.5 Kiegészítő dokumentumok
A Archive Player telepítését követően ez a dokumentum a 
programon belül online súgóként is elérhető. A rendszer 
konfigurációjától függően a következő dokumentumok is 
hasznosak lehetnek:

Configuration Manager Ez a konfigurációs program minden 
Archive Player telepítés tartozéka.

VIDOS Server
VRM 
IVMD 
IVA

Minden program működését külön 
dokumentum tárgyalja.

Forensic Search Ha Ön megvásárolja a Forensic 
search (igazságügyi kereső) 
licencét, a Bosch átadja Önnek a 
konfigurációs lehetőségek részletes 
dokumentációját.

A kamera dokumentációja A gyártó minden kamerához külön 
dokumentációt ad.

VideoJet, VIP stb.
NVR

A Bosch minden eszközhöz külön 
dokumentációt ad. Ez ismerteti a 
jellemző eszközbeállításokat.
Bosch Security Systems Üzemeltetési útmutató V 2.2 | 2007.05
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2 Telepítés és üzembe helyezés

2.1 Telepítés
A Configuration Manager konfigurációs program és az exportált 
videoadatok Player lejátszóprogramja együtt telepítődik az 
Archive Player alkalmazással.
Ha Ön használni akarja az Archive Player export funkciót, 
telepítés közben aktiválnia kell a Additional elements for 
export CDs opciót.

2.2 A program indítása
A sikeres telepítést követően a következő ikonok láthatók az 
asztalon:

A megfelelő program indításához kattintson kétszer az 
ikonra.

Archive Player elindítható az Windows Indítás menü 
segítségével is vagy a Configuration Manager programból.

2.2.1 Archive Player és VIDOS szerver
Ha az Archive Player alkalmazást olyan rendszeren használják, 
amely az eszközök és felhasználók kezelésére a VIDOS Server 
programot használja, indulásnál Archive Player be kell 
jelentkezni.
A bejelentkező ablak a program elindulása előtt megjelenik. Írja 
be itt az Ön felhasználói nevét és jelszavát.
Az Enter megnyomásával  erősítse meg a beírtakat.
Mindazoknak a felhasználóknak, akik dolgozni akarnak az 
Archive Player alkalmazással az VIDOS Server alatt, 
Bosch Security Systems Üzemeltetési útmutató V 2.2 | 2007.05
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rendelkezniük kell a Felvétel menü jogosultsággal. Ezt a 
jogosultságot a Configuration Manager programban kell 
aktiválni a Rendszer > Alkalmazások > VIDOS Server pontban. 
A felhasználói adminisztrációval kapcsolatos további 
információért lásd a VIDOS Szerver dokumentációt.
Nincs szükség bejelentkezésre, ha a szerverkapcsolat a 
Configuration Manager programban már létrejött és az Archive 
Player alkalmazást közvetlenül a programból indították.

2.2.2 Archive Player és VRM
Ha az Archive Player alkalmazást olyan rendszeren használják, 
amely a felvételek kezelésére a VRM Video Recording Manager 
programot használja, indulásnál Archive Player be kell 
jelentkezni.
A bejelentkező ablak a program elindulása előtt megjelenik. Írja 
be itt az Ön felhasználói nevét és jelszavát.
Az Enter megnyomásával  erősítse meg a beírtakat.
Ha szükséges, az VRM Configurator alkalmazás felhasználható 
egyes Archive Player funkciók használatát korlátozó 
jogosultságok hozzárendelésére is. 
Ezzel a funkcióval kapcsolatos további információért lásd a VRM 
Video Recording Manager dokumentációját.

2.3 Eltávolítás
Ha a Archive Player programot nem akarja tovább használni a 
számítógépén, távolítsa el. 
1. Kattintson az Indítás > Beállítások > Vezérlőpult 

menüpontra. 
2. Kattintson kétszer a Programok telepítése és törlése 

menüpontra.
3. Válassza ki a Bosch Archive Player tételsort. 
4. Kattintson az Eltávolítás gombra.
V 2.2 | 2007.05 Üzemeltetési útmutató Bosch Security Systems
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2.4 Licencek
A telepítés után Ön demó változatként 30 napig használhatja a 
Archive Player programot a keresési és exportálás funkciókkal 
együtt. 
Archive Player program önmagában (a rögzített fájlok 
visszajátszására) ezután továbbra is még mindig licenc nélkül 
használható. A további exportálási funkciókhoz és a CD-re vagy 
DVD-re mentéshez Önnek már licencre van szüksége. 
Ugyancsak licencre van szükség a felvételekben kibővített 
videoelemzési opciókat alkalmazó Forensic search (IVMD, IVA) 
további használatához. A mozgásérzékelő alapmodul 
(MOTION+) továbbra is használható licenc nélkül.
Az Archive Player alkalmazás licenckezelését a Configuration 
Manager számítógépen futó, licencet igénylő program 
segítségével lehet elvégezni.
1. Indítsa el a Configuration Manager programot azon a 

számítógépen, amelyre a licencet be akarja állítani.
2. Kattintson a Súgó > Névjegy... menüpontra.
3. A Configuration Manager névjegy párbeszédablakában 

kattintson a Licenc fülre és ezután a Licenc 
megtekintése... gombra.
Ekkor megjelenik a License Viewer ablak.

4. Jegyezze fel a második telepítési kódot (Installation Code: 
Code 2) – támogatja a másolási és beillesztési funkciót. 
Ezekkel tudja létrehozni az Ön licencéhez szükséges 
aktiváló kulcsokat.

i
FIGYELEM! 
Ha Ön olyan termékeket vásárol, amelyekhez licencre van 
szükség, minden egyes licenchez és munkaállomáshoz külön 
jogosultsági számot kap; az egyes aktiváló kulcsok 
létrehozásához is erre a számra van szükség.
Bosch Security Systems Üzemeltetési útmutató V 2.2 | 2007.05
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5. Bármelyik számítógépről nyissa meg a következő 
webhelyet:
https://activation.boschsecurity.com/
Megjelenik a Bosch Security Systems Software License 
Manager felhasználói felület. Az oldal kizárólag angol 
nyelven jeleníthető meg.

6. Ha már van beállított fiókja, jelentkezzen be.
Ha kívánja, létrehozhat új fiókot. A fiók előnye, hogy itt 
tárolhatja az összes korábbi licencaktiválás adatait.
A bejelentkezést követően megjelenik az üdvözlő 
párbeszédpanel.
A műveletet bejelentkezés nélkül is folytathatja.
A következő lépésben megnyílik a License Activation 
képernyő.

7. Hozza létre a szükséges aktiváló kulcsokat.
8. Térjen vissza az Configuration Manager alkalmazásba.
9. A 2. és 3. lépésben leírtak szerint nyissa meg újra a License 

Viewer ablakot.
10. Kattintson az Activation Key és írja be az első aktiváló 

kulcsot (Activation Key 1) – használhatja a másolás és 
beillesztés funkciót.

11. Az aktiváló kulcs mentéséhez kattintson az OK gombra.
12. A második aktiváló kulcs mentéséhez (Activation Key 2) 

ismételje meg ezt az eljárást.
Ezzel engedélyezi a licencverziót.

A Licenc megtekintése opciót bármikor felhasználhatja annak 
megállapítására, hogy az adott számítógépen melyik 
licencverzió aktív.

!
VIGYÁZAT! 
A licenc az Ön számítógépéhez kapcsolódik. Ha eltávolította a 
Archive Player szoftvert, és újból telepíteni szeretné egy másik 
számítógépen, új aktiváló kulcsokat kell kérnie.
V 2.2 | 2007.05 Üzemeltetési útmutató Bosch Security Systems



Archive Player 2.2 Telepítés és üzembe helyezés | hu 13
2.5 Konfigurálás Configuration Manager 
segítségével
A Configuration Manager program a Archive Player programmal 
együtt telepítődik. A Configuration Manager alkalmazás az 
egyes eszközök rendszerbe integrálására, valamint eszközök és 
kamerák konfigurálására használható.

A Configuration Manager programot a használattal kapcsolatos 
információt tartalmazó részletes leírással együtt szállítják.
A kizárólag az Archive Player programot befolyásoló alábbi 
beállításokat a Configuration Manager programban kell 
elvégezni: 
1. A Configuration Manager programban kattintson baloldalt 

a Rendszer fülre.

i
FIGYELEM! 
Archive Player csak olyan kamerákhoz és eszközökhöz fér hozzá, 
amelyeket a Configuration Manager program segítségével a 
rendszerbe integráltak.

i
FIGYELEM! 
Azokban a rendszerekben, amelyekben a felvételeket VRM Video 
Recording Manager programmal kezelik, ezen feladatok 
többségét a VRM Configurator alkalmazás kezeli. Ugyanakkor 
továbbra is a Configuration Manager programra van szükség az 
Archive Player program VRM rendszerbe való integrálásához.
Bosch Security Systems Üzemeltetési útmutató V 2.2 | 2007.05
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2. A fastruktúrában válassza ki az Alkalmazások > Archive 
Player pontot.

2.5.1 Exportálás

Alapértelmezett exportálási formátum
Itt kiválaszthatja az exportálási fájlformátumot. Válassza ki a 
Küldő formátum opciót, ha az adatokat a Archive Player vagy 
Player programmal kell megjeleníteni. Válassza a  WMV 
(windows media video) opciót, ha az adatokat a CCTV 
rendszertől függetlenül Windows rendszert alkalmazó 
számítógépen kell megjeleníteni.

Alapbeállítású exportálási útvonal
Itt megadhatja annak a mappának az elérési útvonalát, ahová 
Archive Player a felvételeket exportálni akarja. Az útvonalat 
ezután az egyes exportálásokhoz Archive Player a programban 
módosíthatja.
V 2.2 | 2007.05 Üzemeltetési útmutató Bosch Security Systems
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Ha nem ír be semmit, a következő alapérték lép érvénybe:
%current user%\My Documents\Bosch\VIDOS\Export

Maximális egyidejű letöltés
Az Archive Player program a helyi hálózaton elérhető összes 
eszközről begyűjti a felvételeket a számítógépre és engedélyezi 
a megfelelő fájlok exportálását. Bizonyos esetekben a  
felvételek exportálása erősen terhelheti a hálózatot. Ezért itt 
korlátozhatja az egyidejű letöltések mennyiségét. Ez a beállítás 
a helyi hálózat és a számítógép beállításaitól függ.

Maximális letöltési kísérletek
Ha a felvételt nem sikerül elsőre exportálni, az Archive Player 
többször újra próbálkozik. Ezek a kísérletek leállítják a többi 
folyamatban lévő exportálást. Ezért itt korlátozhatja a letöltési 
kísérletek számát.

Maximális letöltési sebesség (%)
A letöltési sebesség állítható.

Megszakadt exportálások folytatása
Ha a program újraindításakor folytatni kívánja a megszakadt 
letöltéseket, válassza a Be beállítást .

2.5.2 Elrendezés

Monitorelrendezés módosításának animálása
Ez a funkció itt engedélyezhető vagy letiltható.

2.5.3 IntuiKey billentyűzet

COM-port
Ha a programot IntuiKey kezelőfelületről működteti, írja be ide a 
COM-port számát.

2.5.4 Lejátszás

Trükkös lejátszások maximális száma
A hardver műszaki adataitól függően megadhatja, hány 
lejátszással szeretne párhuzamosan trükkös lejátszást 
alkalmazni.
Bosch Security Systems Üzemeltetési útmutató V 2.2 | 2007.05
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Egyenletes lejátszás engedélyezése
Ez a funkció itt engedélyezhető vagy letiltható.

2.5.5 VRM-kiszolgáló
A VRM szerver beállítások a saját lapjaikon találhatók.

Csatlakozás a kiszolgálóhoz
Aktiválja ezt az opciót, ha a rendszerében VRM Video Recording 
Management alkalmazást használ.

Kiszolgáló IP-címe / 1. másodlagos kiszolgáló IP-címe / 2. 
másodlagos kiszolgáló IP-címe
Adja meg a VRM kiszolgáló és szükség esetén a VRM tartalék 
kiszolgáló IP-címét.

2.6 Felkészülés titkosított adatok cseréjére
A titkosított adatok Archive Player programmal való 
lejátszásának engedélyezéséhez a Configuration Manager 
használatával adaptálni kell a megfelelő adóra vonatkozó 
beállításokat.
1. Válassza ki az Eszközök fő fület a Configuration Manager 

programban és jelölje ki a megfelelő  adókat.
2. A kijelző mezőben válassza ki a Hálózat fület.

Aktiválja az Automatikus kulcsváltás opciót a  Titkosítás 
menüben.
A beállítások mentéséhez kattintson a Beállítás gombra.

3. Válassza ki az Hozzáférés az egységhez fület.
Válassza ki a HTTPS beállítást a Protokoll lista mezőből az 
Hozzéférés az eszközhöz menüben.
A beállítások mentéséhez kattintson a Beállítás gombra.
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3 Működés
Az Archive Player programban hozzáférhet az összes olyan 
kamerához, amelyet korábban a Configuration Manager vagy  
VRM Configurator használatával a rendszerbe integráltak. 
Mindkét program lehetőséget ad a kamerák csoportosítására, 
például hely szerint. További információért lásd a megfelelő 
dokumentációt.
Az Archive Player a következő  funkciókat nyújtja:
– Fájlkeresés az összes archívumban

Egy kamera összes felvételének listája megjelenik A 
felvételek egy adó (például VideoJet X40) helyi 
memóriájában, NVR eszközön, iSCSI tárolórendszeren vagy 
az Ön számítógépének merevlemezén tárolhatók. Szűrők 
alkalmazásával szűkítheti a felvételek keresését.

– Nézet
A meglévő felvételek az Ön számítógépén visszajátszhatók. 
Egy felvételen belül Ön változó sebességgel előre vagy 
visszafelé léptethet.

– Könyvjelzők
Az Ön számára fontos pontokhoz könyvjelzőket csatolhat. 
Ezzel lehetősége nyílik egy hosszú felvételen belül bizonyos 
képsorok gyors megkeresésére. A rendszer megjeleníti a 
riasztási események jelzéseit, így a könyvjelzőkhöz 
hasonlóan gyorsan ezekhez ugorhat.

– Forensic search a rögzített videofelvételekben (a 
funkcióhoz licencre van szükség)
A felvételeken különféle algoritmusok segítségével 
elemezhetők a változások és mozgó tárgyak. A tárgyak 
egyes kritériumok, például sebesség, szín vagy 
mozgásirány szerint szűrhetők.

– Exportálás (a funkcióhoz licencre van szükség)
A felvételek exportálhatók és CD-re vagy DVD-re írhatók.
Bosch Security Systems Üzemeltetési útmutató V 2.2 | 2007.05
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3.1 Felhasználói felület

Sorszám Magyarázat

1 Fájlkeresés

2 Szoftveres zoom

3 Forensic search VCA (Video Content Analysis) 
segítségével

4 Exportálás

5 Lejátszás ablak monitorokkal

6 Átkapcsolás erre: VIDOS Lite Viewer
(ha a VIDOS Pro Suite alkalmazáson keresztül 
telepítették)

7 Átkapcsolás erre: Configuration Manager

8 Hangerő
V 2.2 | 2007.05 Üzemeltetési útmutató Bosch Security Systems
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A találatok megjelenítésére használt mezőt és az idősort 
megnövelheti, ha az egeret a megfelelő mező felső élére viszi 
úgy, hogy a kurzor a következő szimbólumra váltson:

Lenyomott egérgombbal a mező felső élét fel vagy lefelé 
húzhatja. A mező nézet nő vagy csökken és ennek megfelelően 
változik a lejátszás ablak mérete. A megjelenített monitorok 
száma és változtatható.

9 CPU-használat kijelző

10 Jelzők választása/jelzőkhöz ugrás és könyvjelző 
beállítása

11 Pillanatkép nyomtatása

12 Pillanatkép mentése

13 Vezérlőtárcsa
(gyors előre/vissza változó sebességgel)

14 Lejátszás/Szünet

15 A keresés eredménye

16 Idővonal

17 A kamerák listája

18 További lehetőségek

19 Naptár

Sorszám Magyarázat

i
FIGYELEM! 
Az idősor megjelenített méretének megváltoztatásához legalább 
egy felvételt ki kell választani.
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3.2 Főmenü

Menü Menüpontok Magyarázat

Fájl Fájl megnyitása... Megjelenik az mp*-fájlok 
megnyitásának kiválasztási 
párbeszédablaka. Ezt 
felhasználhatja arra, hogy 
kiválasszon egy felvételt, amit 
ezután az aktív monitoron 
megjelenít.
Csak azok a felvételek 
játszhatók vissza, amelyeket 
egy BVIP programmal vagy egy 
kamera webböngésző 
üzemmódjával mentettek.

Hitelességvizsgálat... Ez a funkció ellenőrzi, hogy a 
kiválasztott felvételt 
visszamenőleg manipulálták-e.

Kilépés Bezárja ezt: Archive Player.

Szerkesztés Kijelölés kezdetének 
megadása

F5 Beállítja egy kijelölés kezdetét.

Kijelölés végének 
megadása 

F6 Beállítja egy kijelölés végét.

Pillanatkép mentése P Ment egy pillanatképet minden 
egyes olyan monitorra, amelyen 
felvételt játszanak vissza.

Pillanatkép 
nyomtatása...

Alt+P Megnyitja a mentett 
pillanatképek nyomtatásának 
párbeszédablakát.

Kijelölés 
exportálásra...

Alt+E Elindítja a kijelölés 
exportálását.
(Lásd még: 
Rész 3.7.2 Exportálás markerek, 
Oldal 42)
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Könyvjelző 
hozzáadása...

B Hozzáad egy könyvjelzőt.
(Lásd még: Rész Könyvjelző 
hozzáa dása..., Oldal 29)

Következő esemény Page 
Up

Az aktív lejátszás következő 
eseményéhez (könyvjelző, 
riasztás, védett szekvencia, 
videofelvétel, stb.) ugrik

Előző esemény Page 
Down

Az aktív lejátszás előző 
eseményéhez ugrik.

Megtekintés Egyképes nézet F10 Az ablaknézetben csak az aktív 
monitort jeleníti meg.

Teljes képernyő 
vezérlőelemekkel

F11 Átvált a teljes képernyős 
megjelenítés kezelőszervekkel 
és az ablaknézet között.

Teljes képernyő F12 Átvált a teljes képernyős 
megjelenítés és az ablaknézet 
között.

Menü Menüpontok Magyarázat
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Elrendezés Válassza ki a megjelenített 
monitorok számát és 
elrendezését. Rendelkezésre 
állnak előre definiált 
elrendezések. Az elrendezés 
automatikusan igazodik a 
számítógép monitorán 
rendelkezésre álló területhez. 
Ha Ön módosítja a keresési 
eredmények vagy az idősor 
méretét, a kiválasztott 
elrendezés ennek megfelelően 
állítja be saját magát. Ha 
szükséges, egy vagy két nagy 
monitor is rendelkezésre áll. 
Világosszürkén jelenik meg az 
összes olyan monitor, amely a 
számítógép képernyőjén 
továbbra is megjeleníthető 
teljes képernyős nézetben.

Vízjelezés Megjeleníti/eltünteti a felvétel 
vízjelezés ikonját. Az ikon csak 
akkor jeleníthető meg, ha a 
megfelelő kamera felülírását 
már aktiválták.

Menü Menüpontok Magyarázat
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Menü Menüpont Magyarázat

Beállítások Trükkös mód Bekapcsolja a trükkös módot.
A trükkös módban az összes megnyitott 
felvétel egyszerre, egymással szinkronban 
lejátszható.
Ha görgetőkerekes egeret használ, trükkös 
módban a felvételek kockáról kockára 
végignézhetők. Ehhez vigye az egérkurzort 
az idősorban az időskála alá és forgassa a 
görgetőkereket. A görgetés alatt 
automatikusan leáll (szüneteltetve) a 
lejátszás.
A trükkös mód lényegesen nagyobb 
memóriát és számítási teljesítményt 
igényel. Ezért az ebben az üzemmódban 
használható kamerák száma a 
Configuration Manager programban 
korlátozható. (Lásd: Rész 2.5.4 Lejátszás, 
Oldal 15)

Automatikus ugrás Itt aktiválhatók az egyes beállítások, így Ön 
lejátszás közben automatikusan csak a 
felvételek meghatározott pontjaihoz 
ugorhat. Ezzel a lejátszás érdektelen részei 
eltávolíthatók és a felvétel gyorsan 
áttekinthető.
Önnek a következő lehetőségei vannak:

Videó
A következő rendelkezésre álló felvétel 
kezdőpontjához ugrik. Ez jól használható 
olyan eszközökhöz, amelyek csak 
meghatározott időközönkénti vagy 
meghatározott feltételek esetén indított 
rögzítésre vannak beállítva.

Riasztás
A következő riasztási eseményhez ugrik.
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Védett
A következő rendelkezésre álló felvétel 
kezdőpontjához ugrik.

Összes aktiválása
Az összes fent felsorolt ponthoz ugrik.

Összes inaktiválása
A kiválasztott opciók elől törli a 
bejelöléseket. Az automatikus ugrás 
funkció inaktív lesz.

Automatikus 
monitor-
hozzárendelés

Az alapértelmezés szerinti beállításban 
minden, a keresés eredményei közül 
előhívott felvétel az aktív monitoron jelenik 
meg. Az aktív monitort egy zöld keret jelöli. 
Az ezen a monitoron már futó felvétellel 
megszakad a kapcsolat.
Akkor válassza ezt az opciót, ha az összes 
kiválasztott felvételt külön monitoron kell 
elindítani. Ha a kiválasztott nézet 
elrendezésben szereplő összes megjelenő 
monitor foglalt, akkor a kiválasztott felvétel 
a legrégibb kapcsolattal rendelkező 
monitoron fog elindulni.

Súgó Online súgó… Az online súgó megnyitása.

Névjegy… A szoftver verziójáról ad információt.

Menü Menüpont Magyarázat

A VIDOS Lite Viewer alkalmazásra kapcsol, ha ezt a VIDOS Pro 
Suite programmal telepítették a számítógépre.

A Configuration Manager programra kapcsol.

fokozatosan beállítja a visszajátszott fájlok hangerejét.

Megmutatja a számítógép processzorának terhelését.
50 % fölötti terhelésnél (vörös zóna) nincs lehetőség 
exportálásra.
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3.3 Fájlkeresés
Itt olyan felvételeket lehet keresni, amelyek egy bizonyos 
időintervallumon belül készültek. A keresésben a tárolási hely 
és a kamera alapján további szűrőket lehet beállítani.

3.3.1 A szűrő beállítása
Amikor elindítják az Archive Player programot, a fájlkereső lap 
felső részén megjeleni az aktuális hónap. Ezt a kijelzőt az 
exportálás lapon is megtalálhatják.
1. Az előző/következő hónap megjelenítéséhez kattintson a 

 vagy  gombra. 

2. Kattintson a  gombra. 

A naptár megjelenítése kibővül a következő hónappal és 
megjelennek a szűrő opciók is.

3. A kijelöléshez kattintson egy napra
vagy
egy hosszabb időszak kijelöléséhez tartsa lenyomva a bal 
egérgombot és vigye végig a kurzort a kívánt napokon.
A kiválasztott időszakot zöld szín emeli ki.

i
FIGYELEM! 
Amint a fájlkeresés egyik paraméterét megváltoztatják (például 
másik kamerát választanak), automatikusan elindul egy új 
keresés.
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4. be lehet írni a kezdési és befejezési időt.
Ha a kiválasztott időszak néhány napot foglal magába, az 
indulási idő az első kiválasztott napra, a befejezési idő 
pedig az utolsóra vonatkozik. Ezzel lehetőség nyílik a 
kiválasztott időszak pontos behatárolására.

5. A legördülő Szűrő lista lehetőséget nyújt arra, hogy a 
keresést meghatározott tárolási helyekre korlátozza:

6. Válasszon egy kamerát a kamerák listájából
vagy
válasszon ki néhány kamerát úgy, hogy lenyomva tartja a 
Ctrl vagy Shift billentyűt, miközben a kamerákra kattint.
Ha a kamerák például a telepítési hely szerint mappákba 
vannak csoportosítva, kiválaszthat egy egész mappát. 
Ebben az esetben a mappában szereplő összes kamera 
felvételeit keresi és megjeleníti.

Amint befejezte a kamera kiválasztását, elkezdődik a felvételek 
keresése. Keresési eredményként a listában  megjelenik az 
összes olyan felvétel, amely a kiválasztott időszakban a 
kiválasztott kamerával (kamerákkal) készült és amelyeket a 
kiválasztott helyen tároltak. 
A meglévő felvételek megtekintéséhez magának a kamerának 
nem kell működésre kész vagy az adott időben telepített 
állapotban lennie. A hálózatban csak azoknak az eszközöknek 
(például helyi tárolásra alkalmas információhordozóval, NVR 
ellátott videoadó) kell rendelkezésre állniuk, amelyeken a 
rögzített adatokat tárolják.
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3.3.2 A keresés eredménye
Valamelyik oszlop fejlécre kattintva (Feladó, Címzett, Forrás 
vagy Információ) rendezze a rögzített felvételeket. A második 
kattintás megfordítja a sorrendet. A listán való 
végiggörgetéshez használja a görgetőcsíkot. 
Az első oszlopban a felvételek tárolási helyét egy ikon jelzi:

Kattintson egy tételre.
Elindul a megfelelő felvételek lejátszása.

i
FIGYELEM! 
Ha Ön megváltoztatta egy kamera nevét de a róla származó 
felvételeket a rendszerben továbbra is a régi név alatt tárolják, 
ezek a felvételek a régi kamera neve alatt szerepelnek a 
listában. Ugyanakkor maga a kamera nem meglévő jelzést kap.

A felvétel az Ön számítógépén van.

A felvétel helye a NVR (Network Video Recorder) vagy egy 
VRM rendszer.

A felvétel (például) VideoJet X40) egy helyi telepített 
videoadó tárolóeszközén található.
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3.4 Lejátszás kezelőszervek

3.4.1 Idővonal
A navigálásra az idősor használható. A zöld lejátszás jelző azt az 
időt mutatja, amikor az éppen megjelenített képet létrehozták.

Világos szürkében jelennek meg azok az időszakok, amelyekre 
felvétel áll rendelkezésre.
Az időskálán megjelenített időszak megváltoztatható:
– Lenyomott jobb egérgombbal mozgatva az egeret az 

időskála mentén a kijelzett időszak mozgatható.
– A kijelzett időszak nagyítható vagy kicsinyíthető: 

– A jobb oldali margón lévő nagyító ikonok valamelyikére 
kattintással

– A kurzort az időskálán az idővonal fölé helyezve a 
görgetőkerék elforgatásával.

Egy eltérő időszak megtekintéséhez a keresési eredmények 
közül válasszon egy másik felvételt vagy kattintson egy másik 
szürke markerre.

Sorszám Magyarázat

1 A kamera neve (az aktív monitor vastag betűvel)

2 Időskála

3 A ki9választott felvétel által lefedett időtartam

4 Az időtartam nagyítása

5 Az időtartam csökkentése

6 Könyvjelzők

7 Lejátszás jelző
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Ha több felvétel van a kijelzőn, minden egyes monitorra az 
idősoron látható a megfelelő sáv a hozzá tartozó markerekkel.

Videó keresés
A videó keresés nagy mennyiségű videoadat gyors keresésénél 
hasznos, például akkor, ha egy bizonyos eseményt keresünk.
Ennek végrehajtásához lenyomott jobb egérgombbal húzza a 
kamerasáv feletti zöld lejátszás markert húzza jobbra vagy balra. 
Húzás közben a kapcsolódó monitorokon az l-keretek 
frissítődnek, így lehetőség van a kijelölt terület gyors 
áttekintésére.

Előugró menü
Az alábbi előugró menü megnyitásához jobb egérgombbal 
kattintson a kamerasávokra:

Zoom Megnyílik egy további almenü, amely lehetőséget 
ad az idősoron kijelzett időtartam kiválasztására.

Könyvjelző 
hozzáadása...

A lejátszás marker helyzeténél hozzáad egy 
könyvjelzőt. A könyvjelző az összes sávhoz 
hozzáadódik.
Megjelenik egy párbeszédablak, amelybe rövid 
magyarázatot írhat be.

Könyvjelző törlése A jobb egérgombbal egy meglévő könyvjelzőre 
kattintva lehetőség nyílik a könyvjelző törlésére. A 
könyvjelző az összes sávból törlődik.
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3.4.2 A kijelölt felvétel megtekintése
Amint a keresési eredmények közül kiválasztottak egy tételt, a 
rögzítés lejátszása automatikusan elindul.

Kijelölés kezdetének 
megadása

A lejátszás marker helyzeténél hozzáad egy 
kijelölés kezdete markert.
A kiválasztás kezdetét jelölő marker beállítható a 
fő menüből vagy az F5 megnyomásával is.
Az Exportálás modulra kapcsolással a kijelölések 
tárolódnak.

Kijelölés végének 
megadása

Beállítja a kijelölés végét.
A kijelölések létrehozhatók úgy is, ha lenyomott 
bal egérgombbal végigviszik az egérkurzort az 
idővonal egy szakaszán.
Az idővonalra kattintással a kijelölések 
törölhetők.

Törlés Törli a memóriából az előzőleg kiválasztott 
videofelvételt. A törlés nem visszavonható (csak a 
VRM rendszerben).

Védelem Az előzőleg kijelölt videofelvételt megvédi a 
törléstől.
A védett felvételeket vörös marker jelzi (csak a 
VRM rendszerben).

Védelem kikapcsolása Eltávolítja a védelmet a felvételről (csak a VRM 
rendszerben).

Kijelölés exportálásra Az idősoron kijelzett valamennyi kamerasáv 
kiválasztott felvételét exportálja (csak a licences 
Exportálás funkcióban).

i
FIGYELEM! 
Ha a felvételeket a VRM Video Recording Manager program 
kezeli, egyes fentebb felsorolt funkciók korlátozottak lehetnek a 
VRM rendszer által hozzárendelt jogosultságok miatt.
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3.4.3 További információk és a kezelőszervek

i
FIGYELEM! 
A kezelőszervekkel ellátott kijelző esetén az F11 billentyűvel, 
csak videokijelző esetén az F12 billentyűvel váltani lehet a 
felhasználói kezelőfelület és a teljes képernyős nézet között.

i
FIGYELEM! 
A kameralistából egy kamera közvetlenül megfogható és egy 
monitorra húzható. A lejátszás a rendelkezésre álló legfrissebb 
felvétel kezdőpontjától indul.

Szünet/Lejátszás
Ezzel a gombbal a kijelölt felvétel lejátszása megszakítható és 
az ismételt kattintással folytatható. 

Előző I-kép
Visszaugrás az előző I-képkockához

Következő kép
Ugrás előre a következő képkockára

i

FIGYELEM! 
A visszafelé ugrásnál minden esetben az utolsó I-képkocka 
jelenik meg. Az I-képkocka a videofelvételben rendszeresen 
létrehozott teljes kép, míg a közöttük lévő egyes képkockák 
csak a változásokat rögzítik. Az I-képkockák gyakoriságát a 
videojeladón kell beállítani (a részletek a megfelelő eszköz 
kezelési utasításában találhatók).

Információ
Itt látható a felvétel készítésének időpontja. A pillanatnyi 
lejátszási sebesség megjelenik a kijelzőn.

Vezérlőtárcsa (gyors előre/vissza)
A felvétel gyors előre- vagy visszatekerése.
Ennek végrehajtásához lenyomott egérgombbal húzza a 
vezérlőtárcsát balra vagy jobbra. Minél tovább húzza, 
annál gyorsabb a felvétel előre- vagy visszacsévélése.
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A vezérlőtárcsa a felvétel meghatározott sebességű 
előre- vagy visszacsévélésre hosszabb időre rögzíthető. 
Ennek végrehajtásához az egérrel húzza lefelé a zöld 
négyszöget a kívánt sebességnek megfelelő helyzetbe. A 
négyszög a helyén rögzített marad és a felvétel gyorsan 
előre- vagy visszacsévél mindaddig, amíg a négyszöget 
ismét fel nem húzzák vagy az Indítás gombra kattintanak.

Pillanatkép mentése
A pillanatképek a  Configuration Manager programban 
megadott mappában tárolódnak.

Pillanatkép nyomtatása
A nyomtatás megkezdése előtt megjelenik a nyomtatási 
előnézet. A pillanatképet az alapértelmezett nyomtató 
nyomtatja ki.

Könyvjelző hozzáadása...
Az aktuális helyre beilleszt egy könyvjelzőt. A könyvjelző 
az összes sávhoz hozzáadódik.
Megjelenik egy párbeszédablak, amelybe rövid 
magyarázatot írhat be.

Előző
A lejátszás marker a listamezőben szereplő kijelölésnek 
megfelelő legközelebbi pontra ugrik vissza a felvételben.

Ez a listamező arra használható, hogy kiválasszák azokat 
a pontokat, amelyekre a nyíl ikonokra kattintva ugrani 
lehet. A rendelkezésre álló lehetőségek:
– Összes
– Videó
– Könyvjelző
– Riasztás
– Védett
– Képkocka

Következő
A lejátszás marker a listamezőben szereplő kijelölésnek 
megfelelő legközelebbi pontra ugrik előre a felvételben.
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3.4.4 Kapcsolat a monitor és a felvétel között
Egy felvétel és egy monitor között a kapcsolat a következő 
módon hozható létre:
– A kamera listából egy kamerát a monitorra húz
– A keresés eredményeinek egyikére kattint Az új 

kapcsolathoz az éppen aktív monitort használja, vagy ha az 
Automatikus monitor-hozzárendelés opció aktív, a 
következő monitort használja.

A monitor és egy felvétel között a kapcsolat befejezéséhez:
– Jobb egérgombbal kattintson a monitorra és válassza ki ezt 

a pontot: Lejátszási művelet leválasztása
– A kamera listából húzzon a monitorra egy másik kamerát.
Ha kevesebb monitort tartalmazó monitor elrendezést választ, 
egyes kapcsolatok befejeződnek.
A monitorok az egérrel megfoghatók és elmozgathatók.

3.5 Szoftveres zoom
A digitális zoom eszköz segítségével a portnézet nagyítva 
nézhető.

Sorszám Magyarázat

1 Portnézet megjelenítése aktív zoommal 

2 A zoom funkció aktiválása/inaktiválása

3 Portnézet módosítása
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1. Az aktív monitoron megjelenő képen a szoftveres zoom 
használatához kattintson a Zoom aktiválása gombra.

2. Vigye az egérkurzort a zöld négyszögbe. Ha az egérkurzor 
megváltozik, az aktív monitoron egy másik portnézet 
megjelenítéséhez tartsa lenyomva a bal egérgombot és 
mozgassa el a négyzetet.

3. A kijelölő négyzet méretének megváltoztatásához 
lenyomott bal egérgombbal fogja meg a négyzet bármelyik 
sarkát vagy oldalát.
Ennek megfelelően változik az aktív monitoron a portnézet.

4. A kijelölő négyzet előzetesen beállított méretű és 
középhelyzetű megjelenítéséhez kattintson a Portnézet 
módosítása gombra.

5. A felvételből származó teljes képnek az aktív monitoron 
való ismételt megjelenítéséhez kattintson a Zoom 
inaktiválása gombra.

3.6 Mozgásérzékelés
A felvételeken a mozgó tárgyak érzékelésére különböző 
algoritmusok használhatók. Ezzel még nagy mennyiségű 
videoanyag esetén is lehetőség nyílik a mozgást rögzítő pozíciók 
gyors megtalálására. Ennek egyetlen előfeltétele, hogy felvétel 
közben aktív legyen a megfelelő mozgásérzékelő algoritmus.

A következő algoritmusok állnak rendelkezésre:
– MOTION+

Licencmentes algoritmus mozgás érzékelésére a kijelölt 
képterületeken. Az érzékenység és az objektumok 
minimális száma módosítható.

i
FIGYELEM! 
Csak a felvétel közben érzékeny területként megjelölt (sárga 
színnel árnyékolt) fejezetekben kereshető a mozgás.
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– IVMD és IVA
Ezekre az algoritmusokra a 30 napos demó időszak után 
meg kell szerezni a licencet.
Ezen algoritmusok használatával a mozgóként érzékelt 
objektumok pontosan meghatározhatók és szűrhetők egyes 
tényezők, például méret, szín, irány vagy sebesség alapján.

i
FIGYELEM! 
Ezek a beállítások csak akkor szerkeszthetők, ha legalább egy 
monitorhoz hozzárendelnek egy felvételt.

Sorszám Magyarázat

1 Mentett konfiguráció

2 Az algoritmus előzetes beállításaitól függően az aktív 
monitoron megjeleníti a mozgó tárgyak körvonalait.
A sárga körvonal érzékelt mozgást jelez.
A piros körvonal riasztási eseményt kiváltó mozgást 
jelez.

3 Az aktív monitoron megjeleníti a pillanatnyi 
konfigurációt.
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3.6.1 Mozgásérzékelés előzetes kamera beállításokkal
Ha a felvétel közben egy mozgásérzékelő algoritmus konfigurált 
és aktív, a megfelelő metaadatokat a videoadatokkal együtt 
elmenti a rendszer. Az előzetes beállítások által generált 
riasztási események a felvételeken a következő formában 
jelennek meg:
1. A Fájlkeresés lapon válasszon ki egy kamerát a kamera 

listából.
2. A keresési eredmények listájából válasszon ki egy felvételt.

3. Kapcsoljon át a Mozgásérzékelés lapra: .
A Keresőalgoritmus kijelző megmutatja, melyik algoritmus 
volt aktív az eredeti felvétel alatt.

4. Az idősoron jelölje ki az elemzendő területet.

5. Kattintson a  ikonra kiemelt kijelölés riasztási 

eseményt létrehozó mozgásainak kereséséhez.
A kamera sávban felismert eseményeket sárga szín emeli ki:

4 Lehetővé teszi a konfiguráció megváltoztatását.
Az egyes kiválasztott algoritmusoktól függően 
további konfigurációs lehetőségek állnak 
rendelkezésre az előugró menüben és ahol van, egy 
különálló konfigurációs ablakban.

5 Algoritmus legördülő lista

6 A módosított konfigurációk mentésére megnyit egy 
ablakot.

7 Az aktív monitorra kiválasztott beállításoknak 
megfelelően elindítja a mozgó tárgyak keresését.

Sorszám Magyarázat

i
FIGYELEM! 
A MOTION+ program konfigurációs lehetőségeit a megfelelő 
eszköz kézikönyv írja le.
Az IVMD és IVA programok licenc dokumentációjával együtt 
különálló részletes dokumentáció is jár.
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6. Kattintson a  ikonra a mozgásérzékelés 

konfigurációjának megjelenítéséhez.

3.6.2 Forensic search
Ha Ön egy felvételt egyéb szűrőbeállításokkal akar keresni, 
például új felismerések miatt, az érzékeny területek elemzésére 
saját maga által definiált beállításokkal működő algoritmusokat 
is használhat.
A MOTION+ algoritmus mindig rendelkezésre áll.
MOTION+ a kamera képének kiemelt területén érzékeli a 
mozgásokat. Az érzékenység és az objektumok minimális 
mérete módosítható.
Az IVMD és IVA programok 30 napos demó időszakon túli 
használatához meg kell vásárolni a licencet és a Configuration 
Manager segítségével be kell írni a licenckódot.
Az IVMD és IVA algoritmusok használatával a tárgyak 
mozgásirányuk, sebességük, színük vagy viselkedésük alapján is 
szűrhetők.

Kijelölés és konfiguráció
1. A Fájlkeresés lapon válasszon ki egy kamerát a kamera 

listából.
2. A keresési eredmények listájából válasszon ki egy felvételt.

3. Kapcsoljon át a Mozgásérzékelés lapra: .
4. Az idősoron jelölje ki az elemzendő területet.
5. A Keresőalgoritmus listából válasszon ki egy algoritmust.

i
FIGYELEM! 
A licenc megvásárlása után Ön megkapja a Forensic Search 
dokumentációját a különféle algoritmusok konfigurációs 
lehetőségeit tartalmazó részletes információval együtt.
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6. A mozgó tárgyak körvonalainak megjelenítéséhez 

kattintson a ikonra. 

A tárgyak csak mozgás érzékelése esetén választhatók ki. 
Ennek megfelelően a tárgyak nem érzékelhetők, ha a 
lejátszás szünetel.

7. Kattintson a ikonra az érvényben lévő konfiguráció 

megjelenítéséhez.
8. A kiválasztott algoritmus beállításainak megváltoztatásához 

kattintson a ikonra. A monitor kerete most sárga 

színben jelenik meg.
9. Az előugró menü megnyitásához a jobb egérgombbal 

kattintson az aktív sárga keretes monitorba.
Az előugró menü a kiválasztott algoritmustól függően 
különféle menüpontokat tartalmaz. Egyes algoritmusokra 
külön konfigurációs ablak jelenik meg.

10. Igényeinek megfelelően változtassa meg az algoritmus 
paramétereit.

11. A beállítások előzetes beállításként való mentéséhez 

kattintson a ikonra. A mentett előzetes beállításokat 
később más felvételekhez is használhatja.

12. A Konfiguráció mentése párbeszéddobozban válassza ki az 
(1, 2, 3 vagy 4) számot, ami alatt az előzetes beállítást 
menteni akarja. Az előzetes beállításnak adjon leíró jellegű 
nevet.

13. Az előzetes beállítás mentéséhez kattintson a ikonra.
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14. Egy mentett előzetes beállításnak az aktív monitorra való 

alkalmazásához kattintson az , ,  vagy  

gombra.

15. Kattintson a  ikonra a kiemelt kijelölés riasztási 

eseményt létrehozó mozgásainak a kiválasztott előzetes 
beállítás szerinti kereséséhez.

A kamera sávban felismert eseményeket sárga szín emeli ki:

16. A felvétel előző vagy következő riasztásához való ugrásra 

kattintson a  vagy  gombra.

3.7 Exportálás
Az exportálás modul lehetőséget ad az összes felvétel 
számítógépre vagy a hálózaton lévő más tárolóhelyre való 
mentésére. 
Ezen kívül a kiválasztott felvételek közvetlenül CD-re vagy DVD-
re írhatók.

i
FIGYELEM! 
Az érzékelt riasztási eseményeket nem menti a rendszer, ha Ön 
a felvétel és a monitor között megszakítja a kapcsolatot. 
Ugyanakkor lehetőség van arra, hogy a megfelelő helyekre 
könyvjelzőt illesszen. A könyvjelzőket menti a rendszer.

i
FIGYELEM! 
Az eszköz használatához meg kell vásárolni a licencet. Ha a 
demó időszak lejárt, az Exportálás fül tovább már nem áll 
rendelkezésre.
Bosch Security Systems Üzemeltetési útmutató V 2.2 | 2007.05



40 hu | Működés Archive Player 2.2
3.7.1 Felvételek exportálása

1. Kattintson az Exportálás  fülre:
Ekkor megjelenik az exportálás modul:

Sorszám Magyarázat

1 Naptár (kibővített lehetőségekkel)

2 Exportálás részletei

3 Exportálás állapota

4 A kamerák listája

5 A keresés eredménye

6 Célhely

7 Exportálás formátuma

8 További információk

9 Az exportált elemek
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2. A kívánt felvételek keresése.
(Lásd: Rész 3.3 Fájlkeresés, Oldal 25)
Megjelenik a keresési eredmények listája.
Az ugyanabból a forrásból származó összes felvétel 
egyetlen tételbe kombináltan jelenik meg. Az Információ 
oszlop megmutatja, hogy a kijelölt időszakra egy kamerából 
hány fájlt talált.

3. Kattintson a  ikonra a Exportálás formátuma mező 

mellett. Válassza ki az exportálandó fájlok kívánt 
formátumát.

4. Kattintson a  ikonra a Célhely mező mellett. 

Ekkor meglátja a Mappa tallózása párbeszédablakot.
5. Válassza ki azt a mappát, ahova menteni akarja az exportált 

fájlokat.
A Célhely mező alatt információt talál arra vonatkozóan, 
hogy a célhelyen mennyi memóriaterület áll rendelkezésre.

6. Kattintson Az exportált elemek gombra:

Megkezdődik a fájlok exportálása.
Az Exportálás állapota alatt láthatja az összes, éppen 
exportálás alatt lévő felvétel listáját. Egy adott tételre 
vonatkozóan az exportálással kapcsolatos pontos 
információ az Exportálás részletei alatt található.

10 Írási folyamat indítása

11 Exportálási munkafolyamat törlése

12 Exportálás szüneteltetése

Sorszám Magyarázat

i
FIGYELEM! 
Az exportálási útvonal állandó beállításait a Configuration 
Manager segítségével lehet elvégezni.
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7. Ha egyes fájlok exportálását szüneteltetni akarja, az 
Exportálás állapota alatt jelölje ki a megfelelő tételt és 

kattintson az Exportálás szüneteltetése ikonra: .
8. Ha egyes fájlok exportálását meg akarja szakítani és törölni 

akarja ezeket a fájlokat, az Exportálás állapota alatt jelölje 
ki ezeket és kattintson az Exportálási munkafolyamat 

törlése ikonra: .
A CD-re vagy DVD-re íródó felvételeket nem lehet törölni.

9. Az exportálás folytatásához kattintson ismét a  ikonra.

10. Az összes exportált felvétel listája az Exportálás állapota 
alatt szerepel.
A sikeres exportálás után a Finished üzenet jelenik meg az 
Exportálás állapota alatt az Információ oszlopban.

11. Ha szükséges, a 2 - 8 lépéseket ismételje meg más 
kamerákra vagy eltérő periódusra.
Az exportált felvételeket most a célhelyen tárolta a 
rendszer.

3.7.2 Exportálás markerek
Az exportálandó felvételek lejátszás közben megjelölhetők, így 
az exportálás modul csak egy bizonyos részüket exportálja.
1. Egy felvétel keresése (lásd: Rész 3.3 Fájlkeresés, Oldal 25) 

és a lejátszás indítása.

!
VIGYÁZAT! 
Ciklikus üzemmódban előfordulhat, hogy az eredetileg 
kiválasztott felvételt a szünet alatt felülírta a rendszer. Ebben az 
esetben az exportálás nem folytatható.

i
FIGYELEM! 
50 % fölötti terhelésnél nincs lehetőség az exportálásra (a 
menüsorban a kijelző vörös színre vált).
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2. Amikor a lejátszás marker azon a ponton van, ahol el akarja 
kezdeni az exportálást, nyomja meg az F5 billentyűt.
Beállítja az exportálás kezdetét.

3. Amikor a lejátszás marker azon a ponton van, ahol be 
akarja fejezni az exportálást, nyomja meg az F6 billentyűt.
Beállítja az exportálás befejező időpontját.

Az idősoron a kijelölt terület zöld színnel látható:

4. Az idősor előugró menüjében kattintson a Kijelölés 
exportálásra gombra. 
A kijelölt részeket közvetlenül az exportálás modulban 
Célhely számára előzetesen kijelölt mappába exportálja. Az 
exportált felvételekkel kapcsolatos információ egy új 
ablakban jelenik meg.

5. Az ablak bezárásához kattintson a  ikonra.

6. Ha szükséges, az exportálás folyamat figyelemmel 
kíséréséhez kapcsoljon át az exportálás modulra.

3.7.3 Az exportálás közbeni késések vagy hibák 
lehetséges okai
– Egyes eszközök csak egyetlen lejátszási csatlakozást 

tudnak létrehozni. Előfordulhat, hogy ez már használatban 
van.

– A felvétel már nincs meg (ciklikus üzemmódban felülírták, a 
fájlt kézi üzemmódban törölték). 

– Az exportálási folyamat alatt a hálózati csatlakozás 
megszakadt.

i
FIGYELEM! 
Az idősor előugró menüje is felhasználható a kezdő és befejező 
markerek beállítására vagy a szükséges terület kijelölésére az 
egérgomb lenyomva tartásával.
Bosch Security Systems Üzemeltetési útmutató V 2.2 | 2007.05



44 hu | Működés Archive Player 2.2
– Időközben a számítógépen megnyitották azt a felvételt, 
aminek folytatni akarta az exportálását.

– A videofelvételben már nem található meg az a 
kapcsolódási pont, ahonnan Ön folytatni akarja az 
exportálást.

A Configuration Manager program beállításaitól függően az 
Archive Player néhányszor megkísérli a fájlok exportálását.

3.7.4 További információk
A CD-re vagy DVD-re írt fájl neve a felvétel készítéséhez használt 
eszközök és kamera nevéből származik. 
Az írási folyamat előtt a fájlnév szerkeszthető.
1. Az exportált fájlok listájában kattintson egy tételre.

A További információk sor most megjelenik az Exportálás 
formátuma információ fölött.

2. Írja be az Ön részleteit (legfeljebb 32 karaktert) és 

kattintson a  ikonra.

A fájl a beírt név alatt a CD-re vagy DVD-re íródik.

!
FIGYELMEZTETÉS! 
Mindaddig ne törölje az eredeti felvételi adatokat, amíg meg 
nem bizonyosodott arról, hogy a szükséges adatokat teljes 
egészében exportálta.
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3.7.5 Adatok írása CD-re vagy DVD-re
1. Helyezzen be egy üres írható CD-t vagy DVD-t az Ön 

számítógépének írójába.
2. Az Exportálás állapota pont alatt válassza ki azokat a 

felvételeket, amelyeket CD-re vagy DVD-re akar írni. Ehhez 
a tétel előtti jelölőnégyzetben jelölje be:

Amíg az adott felvétel exportálása be nem fejeződött, a 
felvétel nem jelölhető ki.
A gomb mellett megjelenik a CD-n vagy DVD-n maradó üres 
memóriaterület. 

3. Írjon be kiegészítő információt a kijelölt tételekhez (lásd: 
Rész 3.7.4 További információk, Oldal 44).

4. kattintson a Lemez létrehozása ikonra: .

Az adatokat a CD-re vagy DVD-re írja a rendszer. 
Ezen kívül egy program is a CD-re vagy DVD-re kerül, amivel a 
videoadatok egy másik számítógépen visszajátszhatók.

i
FIGYELEM! 
Ez a gomb csak akkor érhető el, ha legalább egy felvételt 
kijelöltek a CD-re exportálásra. Újabb írás nem indítható el, ha 
már fut egy írási folyamat.
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4 Index
A
A felvétel időpontja 31
A kamerák listája 19
A keresés eredménye 27
Adatok írása CD/DVD-re 45
Archívum 17
B
Bejelentkezés 9, 10
C
Célhely 41
COM-port 15
Configuration Manager 13
CPU-használat 24
D
digitális zoom 33
E
Elrendezés 22
Elrendezés módosításának animált 
megjelenítése 15
Exportálás

állapot 42
fájlnév 44
hibák 43
késések 43
munkafolyamatok 41
szünetel 42
törlés 42

Exportálás CD-re 45
Exportálás DVD-re 45
Exportálás markerek 42
Exportálás újrakezdése 15
Exportálási formátum (Archive 
Player) 14
F
F11 billentyű 31
F12 billentyű 31
F5 billentyű 43
F6 billentyű 43
Fájlkeresés 25
Forensic search 37

H
Hangerő 24
Határérték

fájlexportálás 15
letöltési kísérletek 15
trükkös lejátszások 15

Hitelesség ellenőrzése 20
I
Idővonal 28
I-képkocka 31
IVA 35
IVMD 35
J
Jelszó 9, 10
K
Keresőalgoritmus 37
Kijelölés 30
Könyvjelző

beállítás 32
Körvonalak 35
L
Lejátszás 31
Lejátszás jelző 28
Lejátszási sebesség 31
Letöltési sebesség 15
Licenc 11
M
Monitor hozzárendelés, automatikus 
24
MOTION+ 34
Mozgásérzékelés

előzetes beállítások 36
saját beállítások 37

Működés 17
N
Nagyító 28
Nézet 17
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P
Pillanatkép 32
Portnézet eszköz 33
Program

indítás 9
kilépés 20

S
Szimbólumok 5
Szoftver

 24
Szoftveres zoom 33
Szünet 31
Szűrők 26
T
Teljes képernyő 21, 31
Titkosítás 16
Trükkös lejátszás 15
Trükkös mód 23
U
Ugrás szűrő 23
Útvonal exportálása (Archive Player) 
14
V
Védelem 30
Verziószám 24
VIDOS Server 9
Vízjelezés 22
VRM 10, 16
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