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1 Indledning
Med Divar Archive Player kan du på en pc se arkiverede videooptagelser, der er arkiveret fra 
Control Center-programmet. Du har også mulighed for at kontrollere den arkiverede videos 
ægthed.

Systemkrav
Systemplatform: En pc, der kører Windows XP eller Windows Vista.
Følgende pc-krav anbefales:
– Processor: Intel Pentium Dual Core, 3,0 GHz eller tilsvarende
– Hukommelse: 2048 MB
– Ledig plads på harddisk: 10 GB
– Grafikkort: NVIDIA GeForce 8600 eller højere
– Videohukommelse: 256 MB
– Netværksinterface: 10/100-BaseT

Bemærk:
For hvert kamera, der vises i Archive Player, reserveres der 9 MB videohukommelse. Hvis der 
er utilstrækkelig videohukommelse til en multiskærmvisning, vises der en 
advarselsmeddelelse, og multiskærmen vises ikke.

Installation
Når en video arkiveres, kopieres Archive Player automatisk til samme bibliotek som arkivfilen. 
Det er ikke nødvendigt at installere Archive Player separat. Når du bagefter kopierer arkivfilen 
til en cd eller dvd, skal du sørge for også at kopiere filen ArchivePlayer.exe.
Når du bruger en ekstern cd/dvd-brænder, kopieres den software (Archive Player), der kræves 
for at afspille et videosegment på en pc, til disken, når der oprettes et lokalt arkiv.
Du kan også installere en selvstændig Archive Player på en pc vha. installationsfilen. Det 
skaber en henvisning til en fil-type, som åbnes med et dobbeltklik.
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2 Drift

2.1 Sådan startes programmet
Dobbeltklik på filen ArchivePlayer.exe for at starte programmet.

Sådan åbnes et videoarkiv
Når du starter programmet, vises en liste over tilgængelige arkivfiler. Arkivfiler kan kendes på 
filtypen .dxa i navnet for Divar XF og filtypen .dvr eller .dva for Divar Classic.

Illustration 2.1 Åbning af en videoarkivfil

1. Vælg en arkivfil, du vil have vist.
– Hvis filen ikke er på listen, skal du rulle ned på listen eller vælge den rigtige 

placering.
2. Klik på Åbn.
Klik på Annuller eller lukkeknappen for at lukke programmet.
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2.2 Præsentation af hovedvinduet
Hovedvinduet vises, når du har valgt en arkivfil. Vinduet består af tre hovedområder:
– En vandret bjælke øverst med knapper til skærmstyring.
– En lodret sidebjælke med knapper til kameravalg og afspilningsstyring.
– Et videoområde, hvor videoindholdet og en skydebjælke til afspilning vises.

Illustration 2.2 Archive Player - hovedvindue

2.3 Knappen Åbn

Klik på Åbn  for at åbne et arkiv. Vinduet Åbn video vises. Vælg en anden arkivfil, og klik på 
Åbn.

2.4 Kameravisninger
Sådan skiftes visningstilstand:

1. Skift skærmvisning ved at klikke på en af kameravisningsikonerne .

– Der kan vælges mellem visningstilstandene: enkelt , quad , 3x3 , 4x4  og 

fuld skærm .
2. Træk zoomskyderen for at ændre zoomfaktoren.
Når du har valgt zoom, kan du zoome ind ved at venstreklikke på billedpanelet og zoome ud 
ved at højreklikke. Klik, hold nede og træk i et billedpanel for at flytte billedet rundt.
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2.5 Knappen Tekst

Klik på tekstikonet  for at få vist tekst, der er arkiveret med en Divar Classic tilsluttet til en 
ATM/POS-bridge.
– Tekstfremviservinduet åbnes.
– Dataene, der er tilknyttet det valgte kamera, vises.

2.6 Tilknytning af billedpaneler
Et billedpanel er et enkelt kameras billede i en multiskærmvisning.
Sådan knyttes et kamera til et billedpanel:
1. Klik på et billedpanel

– det valgte billedpanel har en gul ramme.
2.  Dobbeltklik på et kamera fra listen.
Sådan ophæves tilknytningen af et billedpanel:
– Klik på lukkeknappen på billedpanelet.

2.6.1 Billedpanelikoner
Hvert billedpanel indeholder tre statusikoner, som vist herunder:

 Alarm - kameraet er i alarmtilstand

 Bevægelse - der er registreret bevægelse

 Billedtab - der er registreret billedtab pga. utilstrækkelig båndbredde
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2.7 Brug af afspilningsfunktioner

Afspil

Klik på Afspilning  for at afspille optaget video i fremadgående retning i afspilningsvinduet:
– Afspilningshastigheden afhænger af indstillingen af hastighedsskyderen 

.
– Nogle billeder kan blive sprunget over afhængigt af pc'ens ressourcer og den valgte 

afspilningshastighed. Det vises ved, at ikonet Billedtab lyser gult.

Baglæns afspilning

Klik på Afspil baglæns  for at afspille optaget video bagud i afspilningsvinduet:
– Afspilningshastigheden afhænger af indstillingen af hastighedsskyderen 

.
– Nogle billeder kan blive sprunget over afhængigt af pc'ens ressourcer og den valgte 

afspilningshastighed. Det vises ved, at ikonet Billedtab lyser gult.

Afspilningshastighed
Hastighedsskyderen styrer hastigheden for kontinuerlig afspilning fremad og bagud.

Stillbillede

Klik på Stillbillede  for at sætte afspilning på pause.
– Det sidste billede vises som stillbillede i afspilningsvinduet.

Trin frem
Trinfunktionen er kun aktiv i stillbilledtilstand.

1. Klik på Trin frem  for at gå ét billede frem.
2. Hold knappen nede for at fortsætte med at gå trinvist frem med op til 3 billeder i 

sekundet.

Trin tilbage
Trinfunktionen er kun aktiv i stillbilledtilstand.

1. Klik på Trin tilbage  for at gå ét billede tilbage.
2. Hold knappen nede for at fortsætte med at gå trinvist frem med op til 3 billeder i 

sekundet.

2.8 Optagelse af et stillbillede
Stillbilleder kan optages fra et kameras fuldskærmsvisning og gemmes på en pc's harddisk i 
bitmap-format.
Sådan gemmes et billede fra det aktive billedpanel på pc-harddisken:

1. Klik på Optag .
– Pop-up-vinduet Snapshot åbnes.

2. Du kan ændre standardplaceringen ved at bruge Gennemse til at gå til det sted i pc-
filsystemet, hvor billedfilerne skal gemmes.

3. Skriv et nyt navn på filen for at ændre filnavnet.
4. Klik på Gem.
Under billedet vises ægthedsoplysninger, der gemmes sammen med billedet.
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2.9 Audio

Klik på audio  for at aktivere eller deaktivere audio-streaming eller justere lydstyrken. Ved 
aktivering kan audio for det valgte arkiv høres, hvis det har audio.

2.10 Søgning efter billede

1. Indsæt en dato og et klokkeslæt.

2. Klik på Start 
– Afspilningen starter på det angivne klokkeslæt og dato.

2.11 Videoskydebjælke
Videoskydebjælken viser den relative afspilningstid inden for videointervallet og gør det muligt 
at justere.

2.12 Kontrol af ægthed
Klik på Kontroller for at kontrollere arkivets ægthed:
– Der vises en statusbjælke, hvis kontrollen tager lidt tid.
– Arkivets ægthed vises i et oplysningsvindue.

Kontrol af enkeltbilleder
Du kan kontrollere enkeltbilleders ægthed ved at sætte afspilning på pause og derefter klikke 

på informationsikonet . Derved åbnes vinduet Ægthedsinformation. I vinduet vises 
oplysninger om det videobillede, der blev vist i billedpanelet på det tidspunkt, du klikkede på 
det.

2.13 Knappen Hjælp

Du kan når som helst få hjælp ved at klikke på Hjælp  . Der vises et pop-up-vindue med 
hjælp.

2.14 Knappen Afslut

Klik på Afslut  for at afslutte brugen af Archive Player.
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