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1 Wprowadzenie

1.1 O instrukcji
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla osób konfigurujących 
i obsługujących program Archive Player. Szczegółowo opisuje 
sposób użytkowania programu Archive Player.

1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji
W niniejszej instrukcji instalacji i obsługi zostały użyte 
następujące symbole i zapisy, które mają na celu zwrócenie 
uwagi na sytuacje specjalne:

Określenia, które można spotkać w programie, jak opcje menu 
lub polecenia, są oznaczone pogrubioną czcionką.

1.3 Archive Player
Archive Player jest programem służącym do odtwarzania i 
eksportowania zarejestrowanych sekwencji wizyjnych.    Archive 
Player umożliwia dokładne zlokalizowanie nagrań z określonej 
kamery zarchiwizowanych w systemie. Poszczególne nagrania 
można wyszukiwać i odtwarzać selektywnie.
Jeśli do zarządzania nagraniami jest używany program VRM 
Video Recording Manager, za pomocą programu Archive Player 
można je odtwarzać.

!
UWAGA! 
Symbolem tym oznaczono instrukcje bezpieczeństwa, do 
których niezastosowanie się może prowadzić do utraty danych.

i
UWAGA! 
Ten symbol informuje o specjalnych funkcjach oraz 
wskazówkach bądź informacjach ułatwiających obsługę 
oprogramowania.
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Funkcjonalność programu Archive Player jest rozszerzana przez 
kilka algorytmów detekcji ruchu (MOTION+, IVMD, IVA), które 
ułatwiają analizowanie nagrań.
Funkcja eksportu umożliwia eksportowanie nagrań lub ich 
fragmentów oraz nagrywanie ich na płytach CD bądź DVD w 
celu dalszego wykorzystania poza systemem.
Wraz z programem Archive Player instalowany jest również 
program Configuration Manager, służący do konfiguracji 
systemu.

1.4 Wymagania systemowe do obsługi 
programu Archive Player

System 
operacyjny:

Windows XP Home
Windows XP Professional

Procesor: Pentium IV, 3,0 GHz lub szybszy

Pamięć RAM: min. 256 MB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce 6600, 6800, 6800 GT, 7800
NVIDIA Quadro FX 1400, 4400
ATI RADEON X600, X750, X800, X850
lub lepsza

Karta sieciowa: 100 Mb/s

Nagrywarka CD 
lub DVD:

zalecana 
(do pełnego wykorzystania funkcji 
eksportu)

Karta muzyczna: zalecana

Oprogramowanie: DirectX 9.0c

Wolne miejsce na 
dysku twardym: 
(na instalację)

120 MB (środowisko .NET, formant MPEG 
ActiveX, program Archive Player)

i
UWAGA! 
Program Configuration Manager należy zainstalować z płyty 
instalacyjnej CD. Zagwarantuje to, że używana wersja jest 
zgodna z programem Archive Player 2.2. 
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1.5 Dodatkowa dokumentacja
Po zainstalowaniu programu Archive Player niniejsza instrukcja 
jest dostępna w formie pomocy ekranowej. W zależności od 
konfiguracji systemu, pomocna może być następująca 
dokumentacja:

Program Configuration 
Manager

Program konfiguracyjny będący 
częścią każdej instalacji 
oprogramowania Archive Player.

VIDOS Server
VRM 
IVMD 
IVA

Każdy program jest opisany w 
osobnej instrukcji.

Forensic Search Po zakupieniu stosownej licencji 
firma Bosch dostarcza 
wyczerpującą dokumentację 
dotyczącą opcji konfiguracyjnych.

Instrukcja obsługi kamery Producent dostarcza osobną 
instrukcję do każdej kamery.

VideoJet, VIP itp.
NVR

Firma Bosch dostarcza osobną 
instrukcję do każdego urządzenia. 
Instrukcja objaśnia typowe 
ustawienia urządzenia.
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2 Instalacja i rozpoczęcie pracy

2.1 Instalacja
Program konfiguracyjny Configuration Manager oraz program 
Player, umożliwiający odtwarzanie wyeksportowanych 
sekwencji wizyjnych jest instalowany wraz z programem Archive 
Player.
Aby funkcja eksportu programu Archive Player była dostępna, 
podczas instalacji programu należy zaznaczyć opcję Additional 
elements for export CDs.

2.2 Uruchomienie programu
Po pomyślnym zakończeniu instalacji, na pulpicie będą 
widoczne następujące ikony:

W celu uruchomienia danego programu należy kliknąć 
dwukrotnie odpowiednią ikonę.

Program Archive Player można również uruchomić, korzystając z 
menu Start systemu Windows lub poprzez program 
Configuration Manager.

2.2.1 Programy Archive Player i VIDOS Server
Jeśli program Archive Player jest używany w systemie, w którym 
do zarządzania urządzeniami i użytkownikami stosuje się 
program VIDOS Server, podczas uruchamiania programu 
Archive Player wymagane jest zalogowanie się.
Okno logowania jest wyświetlane przed uruchomieniem 
programu. Należy wpisać w nim nazwę użytkownika i hasło.
Do zatwierdzenia wprowadzonych znaków służy klawisz Enter.
Bosch Security Systems Instrukcja obsługi V 2.2 | 2007.05
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Wszyscy użytkownicy korzystający z programu Archive Player w 
środowisku VIDOS Server muszą mieć uprawnienie do używania 
Menu zapisu. To uprawnienie można uaktywnić w programie 
Configuration Manager, wybierając pozycje System > Aplikacje 
> VIDOS Server. 
Więcej informacji o administrowaniu użytkownikami znajduje 
się w dokumentacji programu VIDOS Server.
Logowanie nie jest wymagane, jeśli połączenie z serwerem 
zostało wcześniej nawiązane poprzez program Configuration 
Manager, a Archive Player jest uruchamiany bezpośrednio z 
tego programu.

2.2.2 Programy Archive Player i VRM
Jeśli program Archive Player jest używany w systemie, w którym 
do zarządzania nagraniami jest wykorzystywany program VRM 
Video Recording Manager, podczas uruchamiania programu 
Archive Player wymagane jest zalogowanie się.
Okno logowania jest wyświetlane przed uruchomieniem 
programu. Należy wpisać w nim nazwę użytkownika i hasło.
Do zatwierdzenia wprowadzonych znaków służy klawisz Enter.
Jeśli jest to konieczne, za pomocą programu VRM Configurator 
można przypisywać uprawnienia ograniczające używanie 
niektórych funkcji programu Archive Player. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji 
programu VRM Video Recording Manager.

2.3 Odinstalowywanie programów
Jeśli program Archive Player nie będzie dłużej potrzebny na 
danym komputerze PC, należy go odinstalować. 
1. Kliknąć kolejno Uruchom > Ustawienia > Panel 

Sterowania. 
2. Kliknąć dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
3. Wybrać pozycję Bosch Archive Player. 
4. Kliknąć przycisk Usuń.
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2.4 Licencje
Po zainstalowaniu przez okres 30 dni można używać programu 
Archive Player wraz z funkcjami wyszukiwania i eksportu w 
wersji demonstracyjnej. 
Po tym czasie nadal można korzystać z samego programu 
Archive Player (do odtwarzania zapisanych plików) bez licencji. 
Licencja jest wymagana w przypadku używania dodatkowych 
funkcji eksportu plików i zapisu danych na płytach CD lub DVD. 
Licencja jest również wymagana do przeszukiwania nagrań 
podczas analizy sądowej przy użyciu rozszerzonych funkcji 
analizy obrazu (IVMD, IVA). Modułu detekcji ruchu (MOTION+) 
można w dalszym ciągu używać bez licencji.
Zarządzanie licencjami dla programu Archive Player odbywa się 
poprzez program Configuration Manager zainstalowany na 
komputerze PC, którego dotyczy licencjonowanie.
1. Uruchomić program Configuration Manager na komputerze 

PC, który wymaga licencjonowania.
2. Kliknąć pozycje menu Pomoc > Informacje....
3. W oknie Configuration Manager — informacje  kliknąć 

kartę Licencja , a następnie Przeglądarka licencji....
Na ekranie pojawi się okno License Viewer.

4. Zanotować drugi kod instalacyjny (Installation Code: Code 
2); dostępna jest funkcja kopiuj i wklej. Kod jest potrzebny 
do wygenerowania kluczy uaktywnienia dla posiadanej 
licencji.

5. Na dowolnym komputerze otworzyć następującą witrynę:
https://activation.boschsecurity.com/
Na ekranie zostanie wyświetlony interfejs użytkownika 
programu Bosch Security Systems Software License 
Manager. Strona dostępna jest tylko w języku angielskim.

i
UWAGA! 
W razie zakupienia produktu wymagającego licencji zostanie 
dostarczony oddzielny numer autoryzacyjny dla każdej licencji 
bądź stanowiska; numer ten jest również wymagany do 
wygenerowania odpowiednich kluczy uaktywnienia.
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6. Jeśli użytkownik ma już konto, należy się zalogować.
Można również utworzyć nowe konto. Zaletą posiadania 
konta jest możliwość wyświetlenia wszystkich poprzednich 
uaktywnień licencji użytkownika.
Po zalogowaniu wyświetlone zostanie okno powitalne.
Proces można kontynuować także bez logowania.
Następnie zostanie wyświetlony ekran License Activation.

7. Wygenerować wymagane klucze uaktywnienia.
8. Wrócić do programu Configuration Manager.
9. Ponownie otworzyć okno License Viewer, wykonując kroki 

2 do 3.
10. Kliknąć przycisk Activation Key i wprowadzić pierwszy 

klucz uaktywnienia (Activation Key 1) – można skorzystać 
z funkcji kopiuj i wklej.

11. Kliknąć przycisk OK, aby zapisać klucz uaktywnienia.
12. Powtórzyć procedurę, aby zapisać drugi klucz 

uaktywnienia (Activation Key 2).
Ta procedura uaktywnia wersję licencjonowaną.

Programu License Viewer można użyć w dowolnym momencie 
do sprawdzenia, która wersja licencji jest uaktywniona na 
danym komputerze PC.

2.5 Konfiguracja za pośrednictwem programu 
Configuration Manager
Program Configuration Manager jest instalowany razem z 
programem Archive Player. Programu Configuration Manager 
można używać do integrowania urządzeń z systemem, jak 
również do konfigurowania urządzeń i kamer.

!
UWAGA! 
Licencja jest przypisywana do komputera. W celu ponownego 
zainstalowania programu Archive Player na innym komputerze 
po uprzednim odinstalowaniu istniejącej instalacji, wymagane 
jest zamówienie nowego klucza uaktywnienia.
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Do programu Configuration Manager dołączona jest obszerna 
dokumentacja zawierająca informacje o jego użytkowaniu.
Następujące ustawienia, które dotyczą wyłącznie programu 
Archive Player, są przeprowadzane w programie Configuration 
Manager: 
1. W programie Configuration Manager kliknąć kartę System 

znajdującą się w lewej części okna.

i
UWAGA! 
Program Archive Player może uzyskiwać dostęp wyłącznie do 
kamer i urządzeń, które zostały zintegrowane z systemem przy 
użyciu programu Configuration Manager.

i
UWAGA! 
W systemach, w których do zarządzania nagraniami używa się 
programu VRM Video Recording Manager, większość zadań 
przejmuje program VRM Configurator. Jednak program 
Configuration Manager jest nadal wymagany do zintegrowania 
programu Archive Player z systemem VRM.
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2. Na drzewie kliknąć pozycję Aplikacje  > Archive Player.

2.5.1 Eksportuj

Domyślny format eksportu
Ta opcja umożliwia wybranie formatu plików dla 
eksportowanych danych. Jeśli dane mają być wyświetlane za 
pomocą programu Archive Player lub Player, wybrać opcję 
Format nadajnika. Jeśli dane mają być wyświetlane na 
komputerze z systemem Windows, niezależnie od systemu 
CCTV, wybrać opcję WMV (Windows Media Video).

Domyślna ścieżka eksportu
Jest to ścieżka dostępu do folderu, do którego mają być 
eksportowane nagrania za pomocą programu Archive Player. 
Ścieżka może być następnie zmieniona w programie 
Archive Player dla poszczególnych procesów eksportu.
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Ustawienie domyślne, używane w przypadku braku wyboru 
ustawień na tej karcie, jest następujące:
%current user%\Moje dokumenty\Bosch\VIDOS\Export

Maksymalna liczba równoczesnych pobrań
Program Archive Player umożliwia lokalne odtwarzanie nagrań 
ze wszystkich dostępnych w sieci urządzeń na komputerze PC 
oraz umożliwia eksport wybranych plików. W pewnych 
warunkach eksport nagrań może spowodować bardzo duże 
obciążenie sieci. Z tego powodu użytkownik może ograniczyć 
liczbę równoczesnych pobrań. To ustawienie zależy od 
parametrów sieci lokalnej i komputera.

Maksymalna liczba prób pobrań
Jeśli nagranie nie zostało wyeksportowane za pierwszym 
razem, program Archive Player powtarza proces kilka razy. Te 
dodatkowe próby blokują pozostałe procesy eksportu. Z tego 
powodu użytkownik może ograniczyć liczbę prób pobierania.

Maksymalna prędkość pobierania (%)
Istnieje możliwość ustawienia prędkości pobierania.

Wznów przerwane operacje eksportowania
Jeśli przerwane operacje eksportowania mają być wznawiane 
po ponownym uruchomieniu programu, należy wybrać 
ustawienie Wł.

2.5.2 Układ

Animacja zmiany układu monitora
Tę funkcją można włączyć lub wyłączyć.

2.5.3 Klawiatura IntuiKey

Port COM
Jeśli program jest obsługiwany za pomocą panelu sterującego 
IntuiKey, należy wpisać numer portu COM.
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2.5.4 Odtwarzanie

Maksymalna liczba wystąpień funkcji trick play
W zależności od parametrów sprzętu można wybrać liczbę 
wystąpień odtwarzania, w których można równocześnie 
stosować funkcję trick play.

Włącz płynne odtwarzanie
Tę funkcją można włączyć lub wyłączyć.

2.5.5 Serwer VRM
Ustawienia serwera VRM znajdują się na oddzielnej zakładce.

Połącz z serwerem
Tę opcję należy włączyć, jeśli w systemie jest używany program 
VRM Video Recording Management.

Adres IP serwera / Adres IP serwera zapasowego 1 / Adres IP 
serwera zapasowego 2
Należy wpisać adres IP serwera VRM i w stosownych 
przypadkach adres serwera zapasowego VRM.

2.6 Przygotowanie do wymiany 
zaszyfrowanych danych
Aby umożliwić odtwarzanie zaszyfrowanych danych za pomocą 
programu Archive Player, wymagane jest zmodyfikowanie 
ustawień danego nadajnika przy użyciu programu Configuration 
Manager.
1. W programie Configuration Manager wybrać główną kartę 

Urządzenia i zaznaczyć odpowiednie nadajniki.
2. W obszarze wyświetlania wybrać kartę Sieć.

W sekcji Szyfrowanie włączyć opcję Automatyczna zmiana 
klucza.
Kliknąć przycisk Ustaw, aby zapisać ustawienia.

3. Wybrać kartę Dostęp do urządzenia.
W sekcji Dostęp do urządzenia z pola listy Protokół 
wybrać ustawienie HTTPS.
Kliknąć przycisk Ustaw, aby zapisać ustawienia.
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3 Obsługa
Użytkownik programu Archive Player ma dostęp do wszystkich 
kamer, które zostały uprzednio zintegrowane z systemem przy 
użyciu programu Configuration Manager lub  VRM Configurator. 
Oba programy umożliwiają grupowanie kamer, np. w zależności 
od lokalizacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w 
odpowiedniej dokumentacji.
Program Archive Player ma następujące funkcje:
– Wyszukiwanie plików we wszystkich archiwach

Udostępniana jest lista wszystkich nagrań z 
poszczególnych kamer. Nagrania można zapisywać w 
pamięci lokalnej nadajnika (np. VideoJet X40), na 
sieciowym rejestratorze wizyjnym NVR, w systemie zapisu 
iSCSI lub na dysku twardym komputera PC. Wyszukiwania 
nagrań można ograniczać, stosując filtry.

– Podgląd
Istniejące nagrania można odtwarzać na komputerze PC. 
Dostępna jest funkcja przewijania do tyłu i do przodu z 
różną prędkością.

– Zakładki
Użytkownik w istotnych dla siebie fragmentach nagrań 
można wstawiać tzw. zakładki. Zakładki umożliwiają 
szybkie odnalezienie określonych fragmentów w długich 
nagraniach. Znaczniki zdarzeń alarmowych są wyświetlane 
i można się do nich odnosić jak do zakładek.

– Przeszukiwanie nagranych sekwencji wizyjnych podczas 
analizy sądowej (funkcja wymaga licencji)
Nagrania mogą być analizowane pod kątem określonych 
zmian obrazu bądź ruchomych obiektów przy 
wykorzystaniu różnorodnych algorytmów. Obiekty mogą 
być filtrowane zgodnie z wybranymi kryteriami, takimi jak 
prędkość , kolor lub kierunek ruchu.

– Eksportuj (funkcja wymaga licencji)
Nagrania mogą być eksportowane i zapisywane na płytach 
CD lub DVD.
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3.1 Interfejs użytkownika

Nr Opis

1 Wyszukiwanie plików

2 Funkcja przybliżenia programowego

3 Przeszukiwanie nagrań podczas analizy sądowej za 
pomocą algorytmu VCA (Video Content Analysis)

4 Eksportuj

5 Okno odtwarzania z kilkoma monitorami

6 Przełączanie na program VIDOS Lite Viewer
(jeśli zainstalowano przy użyciu VIDOS Pro Suite)

7 Przełączanie na program Configuration Manager

8 Regulowanie głośności

9 Wskaźnik obciążenia procesora
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Przestrzeń dostępną na wyświetlanie wyników wyszukiwania i 
linii czasu można zwiększyć, umieszczając kursor myszy na 
górnej krawędzi danej sekcji, tak aby zmienił się w następujący 
wskaźnik:

Przytrzymując wciśnięty przycisk myszy, przesunąć górną 
krawędź w górę lub w dół. Odpowiednia sekcja zwiększy się lub 
zmniejszy, a rozmiar okna odtwarzania zostanie odpowiednio 
dostosowany. Stosownie do rozmiaru okna zmienia się także 
liczba wyświetlanych monitorów.

10 Wybieranie/przechodzenie do znaczników oraz 
wstawianie zakładek

11 Drukowanie pojedynczych ujęć

12 Zapisywanie pojedynczych ujęć

13 Pokrętło sterowania
(przewijanie do tyłu i do przodu z różną prędkością)

14 Przycisk odtwarzania / wstrzymania

15 Wyniki wyszukiwania

16 Linia czasu

17 Lista kamer

18 Dodatkowe opcje

19 Kalendarz

Nr Opis

i
UWAGA! 
W celu zmiany rozmiaru wyświetlania linii czasu należy wybrać 
co najmniej jedno nagranie.
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3.2 Menu główne

Menu Opcja menu Opis

Plik Otwórz plik... Wyświetlane jest okno wyboru 
plików mp* do otwarcia. Za 
pomocą tej opcji można wybrać 
nagranie, które ma być 
wyświetlone w aktywnym oknie 
monitora.
Odtwarzać można wyłącznie 
nagrania zapisane przez program 
BVIP lub za pomocą interfejsu 
kamery dostępnego w 
przeglądarce internetowej.

Sprawdź 
autentyczność... 

Ta funkcja sprawdza, czy wybrane 
nagranie zostało zmodyfikowane 
po zarejestrowaniu.

Wyjdź Zamyka program Archive Player.

Edytuj Ustaw początek 
wyboru

F5 Ustawia znacznik rozpoczynający 
wybranego fragmentu nagrania.

Ustaw koniec 
wyboru 

F6 Ustawia znacznik zakańczający 
wybranego fragmentu nagrania.

Zapisz ujęcia P Zapisuje ujęcia z wszystkich 
monitorów, na których 
odtwarzane są nagrania.

Drukuj ujęcia... Alt+P Otwiera okno dialogowe 
drukowania zapisanych ujęć.

Wybór plików do 
eksportu...

Alt+E Rozpoczyna eksport wybranego 
fragmentu.
(Patrz także: Punkt 3.7.2 Znaczniki 
eksportu, Strona 46)

Dodaj zakładkę... B Wstawia zakładkę.
(Patrz także: Punkt Dodaj 
zakładkę..., Strona 31)
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Następne 
zdarzenie

Page 
Up

Przewija odtwarzane nagranie do 
następnego zarejestrowanego 
zdarzenia (zakładka, zdarzenie 
alarmowe, chroniona sekwencja 
wizyjna, nagranie itp.)

Poprzednie 
zdarzenie

Page 
Down

Przewija odtwarzane nagranie do 
poprzedniego zarejestrowanego 
zdarzenia.

Widok Podgląd 
pojedynczy

F10 Wyświetla w oknie wyłącznie 
aktywny monitor.

Pełny ekran z 
przyciskami 
sterowania 

F11 Przełącza pomiędzy widokiem 
pełnoekranowym z przyciskami 
sterującymi a wyświetlaniem w 
oknie.

Pełny ekran F12 Przełącza pomiędzy widokiem 
pełnoekranowym a wyświetlaniem 
w oknie.

Menu Opcja menu Opis
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Układ Określa liczbę i układ 
wyświetlanych monitorów. 
Dostępne są wstępnie 
zdefiniowane układy. Układ jest 
automatycznie dostosowywany do 
rozmiaru wolnej przestrzeni na 
ekranie komputera. Gdy 
użytkownik zmieni rozmiar sekcji 
wyników wyszukiwania bądź linii 
czasu, wybrany układ zostanie 
odpowiednio automatycznie 
dostosowany. W razie 
konieczności dostępna jest opcja 
jednego lub dwóch dużych 
monitorów. 
Wszystkie monitory, które można 
wyświetlić w widoku 
pełnoekranowym na ekranie 
komputera, są wyświetlane w 
odcieniu jasnoszarym.

Autoryzacja Pokazuje/ukrywa ikonę autoryzacji 
nagrania. Ikonę można wyświetlić 
tylko wtedy, gdy została wcześniej 
włączona stosowna nakładka 
obrazu dla danej kamery.

Menu Opcja menu Opis
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Menu Opcja menu Opis

Opcje Tryb Trick Włącza tryb trick.
Tryb trick umożliwia zsynchronizowane 
odtwarzanie wszystkich otwartych nagrań.
W trybie trick za pomocą myszy z kółkiem 
przewijania można przeglądać nagrania 
„klatka po klatce”. W tym celu należy 
umieścić kursor myszy na linii czasu 
poniżej skali czasu i obrócić kółko 
przewijania znajdujące się na myszy. 
Podczas takiego przewijania odtwarzanie 
jest automatycznie zatrzymywane 
(wstrzymywane).
Tryb trick wymaga znacznie większej ilości 
dostępnej pamięci i mocy procesora. Z 
tego względu ilość kamer dostępnych w 
tym trybie może zostać ograniczona w 
programie Configuration Manager. (Patrz: 
Punkt 2.5.4 Odtwarzanie, Strona 16)

Automatyczny 
przeskok 

Funkcja umożliwia uaktywnianie 
odpowiednich opcji, dzięki czemu można 
automatycznie przeskakiwać podczas 
odtwarzania tylko do określonych 
fragmentów nagrań. Zapewnia pomijanie 
nieistotnych fragmentów podczas 
odtwarzania i daje szybki ogląd sytuacji.
Dostępne są następujące opcje:

Obraz
Przeskakuje do punktu początkowego 
następnego dostępnego nagrania. Opcja 
jest użyteczna w przypadku urządzeń, które 
skonfigurowano do nagrywania tylko o 
określonych godzinach lub przy 
określonych warunkach.
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Alarm
Przeskakuje do następnego zdarzenia 
alarmowego.

Chronione
Przeskakuje do punktu początkowego 
następnego dostępnego nagrania z 
zabezpieczeniem.

Włącz wszystko
Przeskakuje kolejno do wszystkich 
punktów opisanych powyżej.

Wyłącz wszystko
Usuwa zaznaczenie wszystkich wybranych 
opcji. Funkcja automatycznego przeskoku 
zostaje wyłączona.

Automatyczne 
przydzielanie 
monitorów 

Przy domyślnych ustawieniach każde 
nagranie wybrane z wyników wyszukiwania 
zostaje wyświetlane na aktywnym 
monitorze. Aktywny monitor jest oznaczony 
zieloną obwódką. Połączenie z 
wyświetlanym na tym monitorze 
poprzednio wybranym nagraniem zostaje 
przerwane.
Tę opcję należy wybrać, jeśli każde 
wybrane nagranie ma być uruchamiane na 
osobnym, kolejnym monitorze. Jeśli 
wszystkie monitory wyświetlone w danym 
widoku są zajęte, wybrane nagranie jest 
uruchamiane na monitorze, który odtwarza 
najdłużej.

Pomoc Pomoc Online… Otwiera pomoc online.

Informacje... Wyświetla informacje dotyczące wersji 
oprogramowania.

Menu Opcja menu Opis
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Przełącza na program VIDOS Lite Viewer, jeśli instalację na 
komputerze przeprowadzono przy użyciu pakietu VIDOS Pro 
Suite.

Przełącza na program Configuration Manager.

Umożliwia stopniową regulację głośności dla odtwarzanych 
plików.

Przedstawia obciążenie procesora komputera.
Funkcja eksportu jest zablokowana przy obciążeniu powyżej 
50% (czerwony wskaźnik).
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3.3 Wyszukiwanie plików
W tej sekcji można wyszukiwać nagrania zarejestrowane w 
określonym przedziale czasu. Podczas wyszukiwania istnieje 
możliwość zdefiniowania dodatkowych filtrów dotyczących 
lokalizacji danych i kamery.

3.3.1 Ustawianie filtra
Po uruchomieniu programu Archive Player w górnej części karty 
wyszukiwania plików wyświetlany jest bieżący miesiąc. Ten 
widok występuje również na karcie eksportu.
1. Aby wyświetlić poprzedni/następny miesiąc, kliknąć 

przycisk  lub . 

2. Kliknąć przycisk . 

Widok kalendarza ulega rozszerzeniu o następny miesiąc i 
zostają wyświetlone opcje filtrowania.

3. Kliknąć oznaczenie dnia miesiąca, aby je zaznaczyć
lub
przytrzymując lewy przycisk myszy, przeciągnąć wskaźnik 
myszy nad wybranymi oznaczeniami dni, aby zaznaczyć 
dłuższy okres czasu.
Zaznaczony okres czasu jest podświetlony na zielono.

i
UWAGA! 
Natychmiast po zmianie jednego z parametrów wyszukiwania 
(np. wybrano inną kamerę) automatycznie rozpoczynane jest 
nowe wyszukiwanie.
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4. Można wprowadzić godzinę rozpoczęcia i zakończenia.
Jeśli wybrany okres czasu obejmuje kilka dni, godzina 
rozpoczęcia odnosi się do pierwszego dnia, a godzina 
zakończenia do ostatniego. Umożliwia to dokładne 
ograniczenie wybranego okresu czasu.

5. Lista rozwijana Filtr  pozwala ograniczyć wyszukiwanie do 
określonych lokalizacji danych:

6. Wybrać kamerę z listy kamer
lub
wybrać kilka kamer, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl 
lub Shift i klikając kolejne kamery.
Jeśli kamery są zgrupowane w folderach, np. według 
miejsca instalacji, można wybrać cały folder. W takim 
wypadku nagrania z wszystkich kamer, których oznaczenia 
znajdują się w folderze, zostaną przeszukane i 
wyświetlone.

Zaraz po zakończeniu wyboru kamer rozpoczyna się 
wyszukiwanie nagrań. Wszystkie nagrania zarejestrowane w 
wybranym okresie czasu za pomocą określonych kamer i 
zapisane w wybranej lokalizacji danych zostają wylistowane 
jako wyniki wyszukiwania. 
Poszczególne kamery nie muszą działać ani być zainstalowane 
w danym momencie, aby wyświetlenie ich istniejących nagrań 
było możliwe. Dostępne w sieci muszą być tylko urządzenia 
przechowujące dane nagrań (np. nadajniki wizyjne z lokalnym 
nośnikiem danych NVR).
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3.3.2 Wyniki wyszukiwania
Zapisane nagrania można posortować, klikając jeden z 
nagłówków kolumn – (Z , Do, Źródło lub Info). Kolejne 
kliknięcie odwraca porządek sortowania. Do przewijania listy 
służą paski przewijania. 
W pierwszej kolumnie znajduje się oznaczenie lokalizacji danych 
nagrania w formie ikony:

Kliknij, aby uruchomić nagranie.
Zostanie rozpoczęte odtwarzanie wskazanego nagrania.

i
UWAGA! 
Jeśli zmieniono nazwę kamery, a w systemie występują 
nagrania zarejestrowane tą kamerą z jeszcze starą nazwą, 
nagrania zostaną wyświetlone ze starą nazwą kamery. Jednak 
sama kamera będzie oznaczona jako niedostępna.

Nagranie znajduje się na danym komputerze PC.

Nagranie znajduje się na sieciowym rejestratorze 
wizyjnym NVR (Network Video Recorder) lub w systemie 
VRM.

Nagranie znajduje się na lokalnym nośniku danych 
zainstalowanego nadajnika wizyjnego (np. VideoJet X40).
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3.4 Przyciski sterowania odtwarzaniem

3.4.1 Linia czasu
Linia czasu służy do nawigacji. Zielony znacznik odtwarzania 
wskazuje godzinę, o której został zarejestrowany aktualnie 
wyświetlany obraz.

Przedziały czasowe, dla których dostępne są nagrania, są 
wyświetlone w odcieniu jasnoszarym.
Wyświetlany przedział czasowy w skali czasu można zmienić:
– Użytkownik może przesunąć wyświetlany przedział 

czasowy, przesuwając wskaźnik myszy wzdłuż skali czasu z 
wciśniętym prawym przyciskiem myszy.

Nr Opis

1 Nazwa kamery (aktywny monitor pogrubioną czcionką)

2 Skala czasu

3 Przedział czasowy, który obejmuje wybrane nagranie

4 Przycisk rozszerzania przedziału czasowego

5 Przycisk zawężania przedziału czasowego

6 Zakładki

7 Znacznik odtwarzania
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– Wyświetlany przedział czasowy można rozszerzyć lub 
zawęzić poprzez: 
– kliknięcie jednego z przycisków z symbolem lupy 

znajdujących się po prawej stronie;
– umieszczenie wskaźnika myszy na skali czasu ponad 

linią czasu i obrócenie kółka przewijania znajdującego 
się na myszy.

Aby wyświetlić inny przedział czasowy, wybierz inne nagranie z 
pola wyników wyszukiwania lub kliknij inny szary znacznik.
Jeśli wyświetlanych jest kilka nagrań, widoczne są 
poszczególne ścieżki z odpowiednimi znacznikami na linii czasu 
dla każdego monitora.

Wstępne przeglądanie nagrania
Wstępne przeglądanie nagrań jest funkcją użyteczną podczas 
szybkiego przeglądania dużych ilości danych wizyjnych, np. gdy 
wyszukiwane jest jedno określone zdarzenie.
W tym celu należy przeciągnąć w lewo lub w prawo, 
przytrzymując prawy przycisk myszy, zielony wskaźnik 
odtwarzania ponad ścieżką nagrania z kamery. Podczas 
przesuwania I-ramki na odpowiednim monitorze są 
aktualizowane, co umożliwia szybkie przeglądanie 
podświetlonego nagrania.
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Menu kontekstowe
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ścieżce nagrania z 
kamery spowoduje pojawienie się następującego menu 
kontekstowego:

Zoom Wyświetla dodatkowe podmenu umożliwiające 
wybranie przedziału czasowego na skali czasu.

Dodaj zakładkę... Wstawia zakładkę w bieżącym położeniu 
znacznika odtwarzania. Zakładka jest wstawiana 
na wszystkich ścieżkach.
Pojawia się okno dialogowe, w którym można 
wprowadzić krótkie objaśnienie.

Usuń zakładkę Po kliknięciu istniejącej zakładki prawym 
przyciskiem myszy pojawia się opcja usunięcia 
danej zakładki. Zakładka jest usuwana z 
wszystkich ścieżek.

Ustaw początek wyboru Wstawia w bieżącym położeniu znacznika 
odtwarzania znacznik rozpoczynający zaznaczanie 
fragmentu nagrania.
Znaczniki rozpoczynające zaznaczanie można 
również wstawiać, korzystając z menu głównego 
lub wciskając klawisz F5.
Zaznaczenia są pamiętane po przełączeniu na 
moduł eksportowania.
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3.4.2 Przeglądanie wybranych nagrań
Po wybraniu pozycji z wyników wyszukiwania odtwarzanie 
nagrania rozpoczyna się automatycznie.

Ustaw koniec wyboru Wstawia znacznik zakańczający zaznaczanie 
fragmentu nagrania.
Zaznaczenia można tworzyć także poprzez 
przesunięcie wskaźnika myszy nad dowolnym 
obszarem linii czasu z przytrzymanym lewym 
przyciskiem myszy.
Zaznaczenia usuwa się poprzez kliknięcie linii 
czasu.

Kasuj Usuwa wybraną wcześniej sekwencję wizyjną z 
pamięci. Usunięcia nie można cofnąć (tylko w 
systemie VRM).

Chroń Zabezpiecza wybraną wcześniej sekwencję 
wizyjną przez usunięciem.
Zabezpieczone sekwencje są oznaczane 
czerwonym znacznikiem (tylko w systemie VRM).

Usuń ochronę Usuwa zabezpieczenie sekwencji (tylko w 
systemie VRM).

Wybór plików do 
eksportu

Uruchamia funkcję eksportu wybranej sekwencji 
dla wszystkich ścieżek z kamer w linii czasu 
(funkcja wymaga stosownej licencji).

i
UWAGA! 
Jeśli nagrania są zarządzane za pomocą programu VRM Video 
Recording Manager, niektóre z powyższych funkcji mogą być 
niedostępne ze względu na uprawnienia przypisane danemu 
użytkownikowi w systemie VRM.

i
UWAGA! 
Użytkownik może przełączać pomiędzy widokiem interfejsu 
użytkownika a widokiem pełnoekranowym, naciskając klawisz 
F11 w celu uzyskania widoku z przyciskami sterującymi lub F12 
w celu wyświetlenia wyłącznie obrazu.
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3.4.3 Dodatkowe informacje i elementy sterujące

i
UWAGA! 
Obrazy z kamer można przypisywać do monitorów, używając 
metody „przeciągnij i upuść” – przenosząc oznaczenie kamery z 
listy bezpośrednio na monitor. Odtwarzanie rozpoczyna się od 
punktu początkowego najbliższego dostępnego nagrania.

Pauza/Odtwarzanie
Kliknięcie przycisku wstrzymuje odtwarzanie wybranego 
nagrania, a ponowne jego kliknięcie wznawia odtwarzanie. 

Poprzednia I-ramka
Przejście do poprzedniej I-ramki.

Następna ramka
Przejście do następnej ramki.

i

UWAGA! 
Podczas przechodzenia do poprzednich ramek zawsze jest 
wyświetlana ostatnia I-ramka. I-ramka jest pełnym obrazem 
tworzonym w regularnych odstępach czasu w strumieniu 
wizyjnym, podczas gdy pozostałe ramki rejestrują wyłącznie 
zachodzące w obrazie zmiany. Częstotliwość tworzenia I-ramek 
jest skonfigurowana w nadajniku wizyjnym (informacje na ten 
temat znajdują się w dokumentacji danego urządzenia).

Informacje
W tym miejscu wyświetlana jest data i czas, kiedy 
wykonano nagranie. Wyświetlana jest również bieżąca 
prędkość odtwarzania.

Pokrętło sterowania (szybkie przewijanie w przód/w 
tył)
Służy do szybkiego przewijania nagrania w przód lub w 
tył.
W tym celu należy, przytrzymując przycisk myszy, 
przeciągnąć wskaźnikiem wirtualne pokrętło sterujące w 
lewo lub w prawo. Im dalej przeciągnie się pokrętło, tym 
szybsze jest przewijanie nagrania w przód lub w tył.
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Pokrętło sterujące można zablokować w określonym 
położeniu, by ułatwić szybkie przewijanie z daną 
prędkością przez dłuższy czas. W tym celu należy 
przeciągnąć myszą zielony prostokąt nieznacznie w dół i 
w położenie odpowiadające żądanej prędkości. 
Prostokąt zostanie zablokowany w ustalonym położeniu, 
a szybkie przewijanie nagrania w przód lub w tył będzie 
trwało do momentu przeciągnięcia prostokąta w górę 
lub kliknięcia przycisku Uruchom.

Zapisywanie pojedynczych ujęć
Ujęcia są zapisywane w folderze, który został określony 
w programie Configuration Manager.

Drukowanie pojedynczych ujęć
Przed rozpoczęciem drukowania zostanie wyświetlone 
okno podglądu wydruku. Ujęcia są drukowane na 
domyślnej drukarce.

Dodawanie zakładek
Wstawia zakładkę w bieżącym położeniu. Zakładka jest 
wstawiana na wszystkich ścieżkach.
Pojawia się okno dialogowe, w którym można 
wprowadzić krótkie objaśnienie.

Przeskok wstecz
Znacznik odtwarzania przeskakuje wstecz do 
najbliższego punktu nagrania, który odpowiada 
ustawieniu pola listy.
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3.4.4 Połączenie pomiędzy monitorem a nagraniem
Połączenia pomiędzy nagraniami a monitorami są ustanawiane 
przez:
– przeciągnięcie oznaczenia kamery z listy kamer na jeden z 

monitorów;
– kliknięcie jednej z pozycji z wyników wyszukiwania. Do 

nowego połączenia zostanie użyty aktywny monitor lub, 
jeśli jest włączona funkcja Automatyczne przydzielanie 
monitorów, kolejny dostępny monitor.

Połączenie pomiędzy monitorem a nagraniem jest zakańczane 
przez:
– kliknięcie prawym przyciskiem myszy danego monitora i 

wybranie pozycji Rozłącz sesję ponownego odtwarzania 
(Rozłącz sesję ponownego odtwarzania);

– przeciągnięcie oznaczenia innej kamery z listy kamer na 
dany monitor.

W momencie wybrania widoku (układu) z mniejszą ilością 
monitorów, niektóre połączenia zostają zakończone.
Monitory można przesuwać myszą, korzystając z metody 
„przeciągnij i upuść”.

Pole listy służy do wybierania punktów, do których 
przeskakuje się poprzez kliknięcia przycisków strzałek. 
Dostępne są następujące opcje:
– Wszystkie
– Obraz
– Zakładka
– Alarm
– Chronione
– Ramka

Przeskok dalej
Znacznik odtwarzania przeskakuje dalej do kolejnego 
punktu nagrania, który odpowiada ustawieniu pola listy.
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3.5 Funkcja przybliżenia programowego
Narzędzie przybliżenia cyfrowego umożliwia powiększenie 
wybranego fragmentu obrazu.

1. Kliknąć przycisk Włącz zoom w celu włączenia funkcji 
przybliżenia programowego obrazu na aktywnym 
monitorze.

2. Przesunąć wskaźnik myszy w zielony prostokąt. Gdy 
wskaźnik myszy zmieni wygląd, można przesuwać 
prostokąt, przytrzymując lewy przycisk myszy, w celu 
wyświetlenia innego fragmentu obrazu na aktywnym 
monitorze.

3. Aby zmienić rozmiar prostokąta, przeciągnąć myszą 
dowolny jego róg lub bok, przytrzymując lewy przycisk 
myszy.
Fragment obrazu na aktywnym monitorze zmienia się w 
odpowiedni sposób.

4. Aby wyświetlić wyśrodkowany prostokąt zaznaczania w 
domyślnym rozmiarze, kliknąć przycisk Resetuj viewport.

Nr Opis

1 Wybrany fragment obrazu wyświetlany z włączonym 
przybliżeniem

2 Włącz/Wyłącz zoom

3 Resetuje viewport
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5. Aby ponownie wyświetlić cały obraz z nagrania na 
aktywnym monitorze, kliknąć Wyłącz zoom.

3.6 Detekcja ruchu
Do wykrywania poruszających się obiektów w nagraniach 
można używać kilku algorytmów. Umożliwią one szybkie 
odnajdywanie fragmentów nagrań, w których zarejestrowano 
ruch obiektów, nawet w przypadku bardzo dużych ilości 
materiałów wizyjnych. Jedynym warunkiem koniecznym jest 
włączenie przed nagrywaniem odpowiedniego algorytmu 
detekcji ruchu.

Dostępne są następujące algorytmy:
– MOTION+

Algorytm niewymagający licencji, umożliwiający wykrycie 
ruchu w zaznaczonych obszarach obrazu. Zdefiniować 
można czułość algorytmu i minimalny rozmiar 
wykrywanych obiektów.

– IVMD i IVA
Te algorytmy po 30 dniach użytkowania wersji 
demonstracyjnej wymagają zakupienia licencji.
Przy wykorzystaniu tych algorytmów obiekty wykryte jako 
poruszające się można dokładnie określać i filtrować, 
biorąc pod uwagę czynniki, takie jak rozmiar, kolor, 
kierunek i prędkość ruchu.

i
UWAGA! 
Podczas nagrywania wyłącznie obszary oznaczone jako 
krytyczne bądź czułe (zaznaczone kolorem żółtym) są badane 
pod kątem ruchu obiektów.

i
UWAGA! 
Ustawienia można zmieniać wyłącznie po przypisaniu nagrania 
do co najmniej jednego monitora.
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Nr Opis

1 Zapisana konfiguracja

2 Wyświetla obrysy poruszających się obiektów na aktywnym 
monitorze, w zależności od ustawień domyślnych 
wykorzystywanego algorytmu.
Żółte obrysy oznaczają wykryty ruch obiektu.
Czerwone obrysy oznaczają wykryty ruch obiektu, który 
wyzwolił zdarzenie alarmowe.

3 Wyświetla bieżącą konfigurację na aktywnym monitorze.

4 Uaktywnia wprowadzone zmiany konfiguracji.
W zależności od wybranego algorytmu dodatkowe opcje 
konfiguracyjne są dostępne z poziomu menu 
kontekstowego aktywnego monitora oraz w oddzielnym 
oknie konfiguracji, jeśli występuje.

5 Lista rozwijana algorytmów

6 Otwiera okno umożliwiające zapisywanie zmienionych 
konfiguracji.

7 Rozpoczyna wyszukiwanie poruszających się obiektów 
zgodnie z ustawieniami wybranymi dla aktywnego 
monitora.
V 2.2 | 2007.05 Instrukcja obsługi Bosch Security Systems



Archive Player 2.2 Obsługa | pl 39
3.6.1 Funkcja detekcji ruchu w przypadku wstępnie 
skonfigurowanej kamery
Jeśli algorytm detekcji ruchu jest skonfigurowany i aktywny 
podczas nagrywania, wraz z danymi wizyjnymi są zapisywane 
odpowiednie metadane. Przy założeniu, że wykonano 
konfigurację kamery, wyzwolone podczas nagrania zdarzenia 
alarmowe można wyświetlić w następujący sposób:
1. Wybrać kamerę z listy kamer i kliknąć kartę Wyszukiwanie 

plików.
2. Wybrać dowolne nagranie z listy będącej wynikami 

wyszukiwania.

3. Włączyć kartę Detekcja ruchu: .
Pole Algorytm wyszukiwania zawiera informację, który z 
algorytmów był aktywny podczas pierwotnego nagrywania.

4. Zaznaczyć na linii czasu obszar, który ma zostać 
przeanalizowany.

5. Kliknąć ikonę , aby wyszukać w zaznaczonym obszarze 

ruchy obiektów, które wyzwoliły zdarzenie alarmowe.
Zdarzenia rozpoznane na ścieżce nagrania z kamery są 
zaznaczane na żółto:

6. Kliknąć ikonę , aby wyświetlić konfigurację funkcji 

detekcji ruchu.

i
UWAGA! 
Opcje konfiguracyjne algorytmu MOTION+ zostały opisane w 
instrukcji wykorzystywanego urządzenia.
W przypadku algorytmów IVMD i IVA wraz z dokumentami 
licencyjnymi dostarczana jest obszerna dokumentacja.
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3.6.2 Analiza sądowa
Jeśli nagranie ma zostać przeszukane z innymi ustawieniami 
filtrów niż domyślne, np. z powodu ustalenia nowych faktów, do 
przeszukania obszarów czułych można użyć również 
algorytmów z filtrami ustawionymi przez użytkownika.
Algorytm MOTION+ jest dostępny zawsze.
MOTION+ wykrywa ruch obiektów w zaznaczonym obszarze 
obrazu z kamery. Zdefiniować można czułość algorytmu i 
minimalny rozmiar wykrywanych obiektów.
Po upływie 30 dni działania wersji demo, aby móc w dalszym 
ciągu korzystać z algorytmów IVMD i IVA, wymagane jest 
zakupienie licencji i wprowadzenie kodu licencji za pomocą 
programu Configuration Manager.
Podczas używania algorytmów IVMD i IVA wykrywane obiekty 
można filtrować w oparciu o kierunek i prędkość ruchu, kolor, 
model zachowania.

Wybór i konfiguracja
1. Wybrać kamerę z listy kamer i kliknąć kartę Wyszukiwanie 

plików.
2. Wybrać dowolne nagranie z listy będącej wynikami 

wyszukiwania.

3. Włączyć kartę Detekcja ruchu: .
4. Zaznaczyć na linii czasu obszar, który ma zostać 

przeanalizowany.
5. Wybrać algorytm z listy Algorytm wyszukiwania.

i
UWAGA! 
Po zakupieniu stosownej licencji zostanie dostarczona 
dokumentacja dotycząca programu Forensic Search, obejmująca 
szczegółowe informacje dotyczące opcji konfiguracyjnych 
różnorodnych algorytmów.
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6. Kliknąć ikonę , aby wyświetlić obrysy ruchomych 

obiektów. 
Obiekty można zaznaczać wyłącznie w przypadku wykrycia 
ich ruchu. Obiekty nie mogą być natomiast wykryte, gdy 
odtwarzanie jest wstrzymane.

7. Kliknąć ikonę , aby wyświetlić bieżącą konfigurację.

8. Kliknąć ikonę , aby zmienić ustawienia wybranego 

algorytmu. Obramowanie monitora jest w takim wypadku 
wyświetlane w kolorze żółtym.

9. Aby wyświetlić menu kontekstowe, kliknąć prawym 
przyciskiem myszy aktywny monitor z żółtym 
obramowaniem.
Menu kontekstowe może zawierać różne pozycje w 
zależności od wybranego algorytmu. Dla niektórych 
algorytmów wyświetlane są również oddzielne okna 
konfiguracyjne.

10. Zmienić parametry algorytmu zgodnie z wymaganiami.

11. Kliknąć ikonę , aby zapisać ustawienia jako zestaw 

ustawień użytkownika. Z zapisanych ustawień można 
skorzystać w dowolnym momencie podczas 
przeszukiwania innych nagrań.

12. W oknie dialogowym Zapisz konfigurację należy wybrać 
pozycję (1, 2, 3 lub 4), pod którą ma zostać zapisany 
zestaw ustawień. Nadać zestawowi ustawień opisową 
nazwę.
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13. Kliknąć ikonę , aby zapisać zestaw ustawień.

14. Kliknąć przycisk , ,  lub , aby zastosować 

zapisany zestaw ustawień użytkownika dla aktywnego 
monitora.

15. Kliknąć ikonę , aby wyszukać w zaznaczonym obszarze 

ruchy obiektów, które wyzwoliły zdarzenie alarmowe, 
zgodnie z wybranym zestawem ustawień.

Zdarzenia rozpoznane na ścieżce nagrania z kamery są 
zaznaczane na żółto:

16. Kliknąć przycisk  lub , aby przeskoczyć do 

poprzedniego lub następnego zdarzenia alarmowego w 
nagraniu.

3.7 Eksportowanie
Moduł eksportu umożliwia użytkownikowi wyeksportowanie 
wszystkich nagrań na dysk twardy komputera, na którym 
program jest zainstalowany, bądź w innej lokalizacji zapisu 
danych w sieci. 
Wybrane nagrania można również nagrywać bezpośrednio na 
płyty CD lub DVD.

i
UWAGA! 
Wykryte zdarzenia alarmowe nie są zapisywane po przerwaniu 
połączenia pomiędzy nagraniem a monitorem. Istnieje jednak 
możliwość wstawienia zakładek w odpowiednich miejscach 
nagrania. Zakładki są zapisywane.
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3.7.1 Eksportowanie nagrań

1. Kliknąć kartę Eksportuj .
Na ekranie pojawi się moduł eksportu:

i
UWAGA! 
Aby korzystać z tego narzędzia, wymagane jest zakupienie 
licencji. Po zakończeniu okresu użytkowania wersji 
demonstracyjnej, karta Eksportuj przestaje być dostępna.

Nr Opis

1 Kalendarz (z rozszerzonymi opcjami)

2 Informacje szczegółowe dotyczące eksportu

3 Stan eksportu

4 Lista kamer
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2. Wyszukiwanie określonych nagrań.
(Patrz: Punkt 3.3 Wyszukiwanie plików, Strona 26)
Wyniki wyszukiwania zostają wyświetlone w formie listy.
Wszystkie nagrania pochodzące z tego samego źródła są 
grupowane w jednym wpisie. Kolumna Info zawiera 
informacje o ilości poszczególnych plików z danej kamery, 
które zostały znalezione przy ograniczeniu do wybranego 
okresu czasu.

3. Kliknąć ikonę  znajdującą się obok pola Format 
eksportu. Wybrać żądany format dla eksportowanych 
plików.

4. Kliknąć ikonę  znajdującą się obok pola Lokalizacja 
docelowa. 
Pojawi się okno dialogowe wyboru lokalizacji docelowej 
Przeglądaj w poszukiwaniu folderu.

5. Wybrać folder, w którym mają zostać zapisane 
eksportowane pliki.
Poniżej pola Lokalizacja docelowa pojawi się informacja o 
ilości wolnej pamięci dostępnej dla wybranej lokalizacji 
docelowej.

5 Wyniki wyszukiwania

6 Lokalizacja docelowa

7 Format eksportu

8 Informacje dodatkowe

9 Pozycja eksportu

10 Przycisk rozpoczynania nagrywania

11 Przycisk usuwania zadań eksportu

12 Przycisk wstrzymania eksportu

Nr Opis

i
UWAGA! 
Ścieżkę eksportu można zdefiniować na stałe, korzystając z 
programu Configuration Manager.
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6. Kliknąć przycisk eksportowania Pozycje eksportu:

Rozpoczyna się eksportowanie plików.
W sekcji Stan eksportu widoczna jest lista wszystkich 
nagrań, które są aktualnie eksportowane. Szczegółowe 
informacje o poszczególnych zadaniach można znaleźć w 
sekcji Szczegóły eksportu po wybraniu ich wpisów.

7. Jeśli konieczne jest wstrzymanie eksportu niektórych 
plików, należy zaznaczyć odpowiednie pozycje w sekcji 

Stan eksportu i kliknąć ikonę Wstrzymaj eksport: .
8. Jeśli konieczne jest anulowanie eksportu niektórych plików 

i ich usunięcie, należy zaznaczyć odpowiednie pozycje w 
sekcji Stan eksportu i kliknąć ikonę Usuń eksportowane 

zadanie: .
Nagrań zarejestrowanych na płytach CD lub DVD nie można 
usuwać.

9. Ponownie kliknij ikonę , aby kontynuować 

eksportowanie.

!
UWAGA! 
W trybie pierścieniowym jest możliwe, że pierwotnie wybrane 
nagranie zostanie nadpisane podczas wstrzymania zadania. W 
takim przypadku kontynuowanie eksportu jest niemożliwe.

i
UWAGA! 
Funkcja eksportu jest zablokowana przy obciążeniu powyżej 
50% (wskaźnik na pasku menu jest wyświetlony w kolorze 
czerwonym).
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10. Wszystkie wyeksportowane nagrania są wyświetlane w 
sekcji Stan eksportu.
Po prawidłowym zakończeniu eksportu wyświetlany jest 
komunikat Finished w sekcji Stan eksportu w kolumnie 
Info.

11. Jeśli jest to konieczne, powtórzyć kroki od 2 do 8 dla 
innych kamer lub wybierając inny okres czasu.
Wyeksportowane nagrania zostały zachowane w lokalizacji 
docelowej.

3.7.2 Znaczniki eksportu
Nagrania, które mają zostać wyeksportowane, można oznaczyć 
podczas odtwarzania, tak aby moduł eksportu wyeksportował 
tylko określone fragmenty nagrań.
1. Wyszukać nagranie (patrz: Punkt 3.3 Wyszukiwanie plików, 

Strona 26) i rozpocząć odtwarzanie.
2. Nacisnąć klawisz F5, gdy znacznik odtwarzania znajduje się 

w pozycji, w której eksport ma się rozpoczynać.
Ustalony zostaje czas nagrania, w którym rozpocznie się 
eksport.

3. Nacisnąć klawisz F6, gdy znacznik odtwarzania znajduje się 
w pozycji, w której eksport ma się zakończyć.
Ustalony zostaje czas nagrania, w którym zakończy się 
eksport.

Zaznaczony fragment jest wyświetlany na linii czasu w kolorze 
zielonym:

i
UWAGA! 
Można również użyć menu kontekstowego na linii czasu w celu 
wstawienia znaczników rozpoczęcia i zakończenia lub zaznaczyć 
wymagany fragment, przeciągając wskaźnik myszy z wciśniętym 
przyciskiem myszy.
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4. Kliknij pozycję Wybór plików do eksportu menu 
kontekstowego linii czasu. 
Zaznaczone fragmenty zostaną wyeksportowane 
bezpośrednio do ustawionego domyślnie folderu, tak jak w 
polu Lokalizacja docelowa w module eksportu. Informacje 
o wyeksportowanych sekwencjach jest wyświetlana w 
nowym oknie.

5. Kliknij ikonę , aby zamknąć to okno.

6. Jeśli jest to konieczne, przełączyć tryb wyświetlania na 
moduł eksportu w celu monitorowania procesu 
eksportowania.

3.7.3 Możliwe przyczyny opóźnień lub błędów podczas 
eksportowania
– Niektóre urządzenia mogą ustanawiać tylko jedno 

połączenie odtwarzania. To połączenie może być już 
używane przez inny proces.

– Nagranie już nie istnieje (nadpisanie w trybie 
pierścieniowym, plik usunięty ręcznie przez użytkownika). 

– Połączenie sieciowe zostało przerwane w trakcie trwania 
procesu eksportu.

– Nagranie, którego eksport ma zostać wznowiony, zostało 
otwarte w międzyczasie na komputerze.

– Punkt połączeniowy w nagraniu, którego eksport ma 
zostać wznowiony, nie może zostać odnaleziony w 
strumieniu wizyjnym.

W zależności od ustawień wybranych w programie 
Configuration Manager, program Archive Player może 
wykonywać kilka prób eksportu danego pliku.

!
OSTRZEZENIE! 
Nie usuwać źródłowych danych nagrania do momentu 
upewnienia się, że odpowiednie dane zostały prawidłowo 
wyeksportowane.
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3.7.4 Informacje dodatkowe
Nazwa pliku, który ma zostać nagrany na płycie CD lub DVD, 
jest tworzona z nazw urządzenia i kamery, które zostały użyte 
do zarejestrowania nagrania. 
Przed rozpoczęciem procesu nagrywania nazwę pliku można 
zmodyfikować.
1. Kliknąć wpis na liście wyeksportowanych plików.

Pole Informacje dodatkowe jest wyświetlane powyżej pola 
Format eksportu.

2. Wprowadzić dowolne informacje (maks. 32 znaki) i kliknąć 

ikonę .

Plik zostanie nagrany na płycie CD lub DVD z wprowadzoną 
nazwą.

3.7.5 Nagrywanie danych na płyty CD lub DVD
1. Włożyć do nagrywarki komputera pustą, nagrywalną płytę 

CD lub DVD.
2. W sekcji Stan eksportu wybrać nagrania, które mają zostać 

nagrane na płytę CD lub DVD. W tym celu kliknąć pole 
wyboru przed dowolnym wpisem, aby go zaznaczyć:

Nie można wybrać nagrania przed zakończeniem jego 
eksportu.
Ilość wolnego miejsce na płycie CD lub DVD jest 
wyświetlana obok przycisku. 

3. Wprowadzić informacje dodatkowe dla wybranych pozycji 
(patrz: Punkt 3.7.4 Informacje dodatkowe, Strona 48).
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4. Kliknąć ikonę rozpoczynania nagrywania Rozpocznij 

tworzenie dysku: .

Dane zostają nagrane na płytę CD lub DVD. 
Na płycie CD lub DVD nagrywany jest dodatkowo program do 
odtwarzania danych wizyjnych na innych komputerach PC.

i
UWAGA! 
Przycisk jest aktywny wyłącznie w przypadku wybrania co 
najmniej jednego nagrania do eksportu na płytę CD. W trakcie 
trwania procesu nagrywania nie można rozpoczynać kolejnego.
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4 Indeks
A
Algorytm wyszukiwania 40
Analiza sądowa 40
Animacja zmiany układu 15
Archiwum 17
Autoryzacja 22
C
Czas nagrania 33
D
Detekcja ruchu

ustawienia użytkownika 40
wstępna konfiguracja 39

E
Eksport

błędy 47
nazwa pliku 48
opóźnienia 47
stan 46
usuwanie 45
wstrzymywanie 45
zadania 45

Eksport na płyty CD 48
Eksport na płyty DVD 48
F
Filtr przeskoku 23
Filtry 27
Format eksportu (program Archive 
Player) 14
Funkcja przybliżenia programowego 
36
Funkcja trick play 16
H
Hasło 9, 10
I
I-ramka 33
IVA 37
IVMD 37
K
Klawisz F11 32
Klawisz F12 32
Klawisz F5 46
Klawisz F6 46

L
Licencja 11
Limit

eksportowanie plików 15
próby pobrania 15
wystąpienia funkcji trick play 16

Linia czasu 29
Lista kamer 19
Logowanie 9, 10
Lokalizacja docelowa 44
M
MOTION+ 37
N
Nagrywanie danych na płyty CD/DVD 
48
Narzędzie zmiany widoku 36
Numer wersji 24
O
Obciążenie procesora 25
Obrysy 38
Obsługa 17
Ochrona 32
Odtwarzanie 33
Oprogramowanie 24
P
Pauza 33
Pełny ekran 21, 32
Podgląd 17
Port COM 15
Prędkość odtwarzania 33
Prędkość pobierania 15
Program

uruchamianie 9
zamykanie 20

Program Configuration Manager 12
przybliżanie, cyfrowe 36
Przypisywanie monitora, 
automatyczne 24
R
Regulowanie głośności 25
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S
Ścieżka eksportu (program 
Archive Player) 14
Sprawdzanie autentyczności 20
Symbol lupy 30
Symbole 5
Szyfrowanie 16
T
Tryb trick 23
U
Ujęcie 34
Układ 22
V
VIDOS Server 9
VRM 10, 16
W
Wybór fragmentu nagrania 31
Wyniki wyszukiwania 28
Wyszukiwanie plików 26
Wznawianie operacji 
eksportowania 15
Z
Zakładka

ustawianie 34
Znacznik odtwarzania 29
Znaczniki eksportu 46
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