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1 Úvod
Aplikace Divar Archive Player umožňuje v počítači prohlížet archivované videozáznamy, které 
byly archivovány z aplikace Control Center. Nabízí také možnost zkontrolovat pravost 
archivovaného videozáznamu.

Systémové požadavky
Provozní platforma: počítač se systémem Windows XP nebo Windows Vista.
Doporučené požadavky na počítač jsou následující:
– Procesor: Intel Pentium DualCore, 3,0 GHz nebo srovnatelný
– Paměť RAM: 2 048 MB
– Místo na pevném disku: 10 GB
– Grafická karta: NVIDIA GeForce 8600 nebo vyšší
– Videopaměť: 256 MB
– Síťové rozhraní: 10/100-BaseT

Poznámka:
Pro každou kameru, jejíž obraz je zobrazen v aplikaci Archive Player, je vyhrazeno 9 MB 
videopaměti. V případě nedostatku videopaměti pro vícenásobné zobrazení se zobrazí varovná 
zpráva a vícenásobné zobrazení nebude aktivováno.

Instalace
Při archivaci videozáznamů se aplikace Archive Player automaticky zkopíruje do stejného 
adresáře jako archivní soubor. Samostatná instalace aplikace Archive Player proto není nutná. 
Při pozdějším kopírování archivního souboru na disk CD nebo DVD se přesvědčte, zda jste 
zkopírovali také soubor ArchivePlayer.exe.
Při použití externí zapisovací jednotky disků CD/DVD je software potřebný k přehrávání 
videosegmentu v počítači (Archive Player) zkopírován na disk po vytvoření místního archivu.
Volitelně lze nainstalovat samostatnou aplikaci Archive Player do počítače pomocí instalačního 
programu. Tím se vytvoří vazba na typ souboru pro archivované soubory, které pak lze otevírat 
dvojitým kliknutím.
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2 Použití

2.1 Spuštění programu
Program spustíte dvojím kliknutím na soubor ArchivePlayer.exe.

Otevření video archivu
Po spuštění programu se zobrazí seznam dostupných archivních souborů. Archivní soubory 
rozpoznáte podle přípony použité v jejich názvu. Jednotka Divar XF používá příponu .dxa a 
jednotka Divar Classic příponu .dvr nebo .dva.

Obrázek 2.1 Otevření souboru video archivu

1. Vyberte archivní soubor, který chcete zobrazit.
– Pokud není požadovaný soubor v seznamu uveden, projděte zbývající část seznamu 

nebo zvolte správné umístění.
2. Klikněte na tlačítko Otevřít.
Chcete-li program ukončit, klikněte na tlačítko Zrušit nebo na tlačítko Zavřít.
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2.2 Popis hlavního okna
Po výběru archivního souboru se zobrazí hlavní okno. Okno je tvořeno třemi hlavními oblastmi:
– vodorovným horním panelem obsahujícím tlačítka pro ovládání obrazovky,
– svislým postranním panelem obsahujícím tlačítka pro výběr kamery a ovládání přehrávání,
– obrazovou oblastí, v níž se zobrazuje obsah videozáznamu a posuvník pro přehrávání.

Obrázek 2.2 Aplikace Archive Player – hlavní okno

2.3 Tlačítko Otevřít

Archiv otevřete kliknutím na tlačítko Otevřít . Zobrazí se okno Otevřít videozáznam. 
Vyberte jiný archivní soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.

2.4 Pohledy kamery
Přepnutí režimu zobrazení:

1. Kliknutím na jednu z ikon pohledů kamer změňte konfiguraci zobrazení obrazového 
panelu (cameo).

– K dispozici jsou režimy zobrazení Jeden , Kvadranty , 3x3 , 4x4  a Celá 

obrazovka .
2. Přetažením posuvného ovladače změníte míru zvětšení.
Je-li vybrána transfokace, pak kliknutím levým tlačítkem myši na obrazový panel obraz 
přiblížíte a kliknutím pravým tlačítkem myši obraz vzdálíte. Kliknutím, přidržením a 
přetahováním uvnitř obrazového panelu můžete obraz posunovat.
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2.5 Tlačítko Text

Kliknutím na ikonu textu  zobrazíte text archivovaný jednotkou Divar Classic připojenou 
k přemostění ATM/POS.
– Otevře se okno textového prohlížeče.
– Zobrazí se data související se zvolenou kamerou.

2.6 Přiřazení obrazových panelů (cameo)
Obrazový panel (cameo) je obraz z jedné kamery ve vícenásobném zobrazení.
Přiřazení kamery k obrazovému panelu:
1. Klikněte na obrazový panel;

– vybraný obrazový panel má žlutý rámeček.
2.  Dvakrát klikněte na požadovanou kameru v seznamu.
Zrušení přiřazení obrazového panelu:
– Klikněte na tlačítko Zavřít obrazového panelu.

2.6.1 Ikony obrazového panelu
Každý obrazový panel obsahuje tři ikony stavu, viz níže:

 Poplach – kamera je v poplachovém režimu

 Pohyb – je detekován pohyb

 Ztráta snímku – z důvodu nedostatečné šířky pásma je detekována ztráta snímku
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2.7 Použití ovládacích prvků pro přehrávání

Přehrávat

Kliknutím na tlačítko Přehrávat  přehrajete nahraný videozáznam v okně pro přehrávání 
směrem vpřed:

– Rychlost přehrávání závisí na nastavení posuvného ovladače rychlosti .
– V závislosti na prostředcích počítače a zvolené rychlosti přehrávání mohou být některé 

snímky vynechány. Tento stav je signalizován zobrazením žluté ikony Ztráta snímku.

Přehrávat pozpátku

Kliknutím na tlačítko Přehrávat pozpátku  přehrajete nahraný videozáznam v okně pro 
přehrávání pozpátku:

– Rychlost přehrávání závisí na nastavení posuvného ovladače rychlosti .
– V závislosti na prostředcích počítače a zvolené rychlosti přehrávání mohou být některé 

snímky vynechány. Tento stav je signalizován zobrazením žluté ikony Ztráta snímku.

Rychlost přehrávání
Posuvný ovladač rychlosti řídí rychlost spojitého přehrávání dopředu a dozadu.

Pauza

Kliknutím na tlačítko Pauza  pozastavíte přehrávání.
– V okně pro přehrávání zůstane zastaven poslední obraz.

Krok dopředu
Funkce krokování je aktivní pouze v režimu pauzy.

1. Kliknutím na tlačítko Krok dopředu  posunete obraz o jeden snímek dopředu.
2. Při podržení tlačítka bude krokování pokračovat maximální rychlostí 3 snímky za sekundu.

Krok dozadu
Funkce krokování je aktivní pouze v režimu pauzy.

1. Kliknutím na tlačítko Krok dozadu  posunete obraz o jeden snímek dozadu.
2. Při podržení tlačítka bude krokování pokračovat maximální rychlostí 3 snímky za sekundu.

2.8 Pořízení fotografie
Při zobrazení obrazu z kamery na celou obrazovku lze pořizovat fotografie a ukládat je na 
pevný disk počítače v bitmapovém formátu.
Uložení obrazu z aktivního obrazového panelu (cameo) na pevný disk počítače:

1. Klikněte na tlačítko Zachytit .
– Zobrazí se samostatné okno Fotografie.

2. Chcete-li změnit výchozí umístění, přejděte do složky v systému souborů počítače, do níž 
má být soubor s obrazem uložen.

3. Zadáním nového názvu můžete změnit název souboru.
4. Klikněte na tlačítko Uložit.
U spodního okraje se zobrazí ověřovací informace, které se uloží s obrazem.
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2.9 Zvuk
Chcete-li povolit nebo zakázat tok audiodat nebo nastavit hlasitost, klikněte na možnost Audio 

. V případě povolení bude slyšet zvuk vybraného archivu, je-li k dispozici.

2.10 Vyhledání obrazu

1. Vyplňte datum a čas.

2. Klikněte na tlačítko Spustit .
– Zahájí se přehrávání od stanoveného data a času.

2.11 Posuvník videozáznamu
Posuvník videozáznamu ukazuje relativní přehrávaný čas v rámci intervalu videozáznamu a 
umožňuje jeho nastavení.

2.12 Kontrola pravosti
Kliknutím na tlačítko Zkontrolovat ověříte pravost archivu:
– Pokud je provedení kontroly časově náročné, zobrazí se ukazatel průběhu.
– Pravost archivu je uvedena v informačním okně.

Ověření jednotlivých snímků
Chcete-li ověřit pravost jednotlivých snímků, pozastavte přehrávání a klikněte na informační 

ikonu . Tím otevřete okno Informace o pravosti. V tomto okně jsou uvedeny podrobnosti o 
snímku videozáznamu, který byl v obrazovém panelu zobrazen v okamžiku kliknutí.

2.13 Tlačítko Nápověda

Kliknutím na tlačítko Nápověda  vyvoláte kdykoliv nápovědu. Zobrazí se samostatné 
okno nápovědy.

2.14 Tlačítko Ukončit

Kliknutím na tlačítko Ukončit  můžete aplikaci Archive Player ukončit.
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