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1 Εισαγωγή
Το Divar Archive Player επιτρέπει την προβολή σε έναν Η/Υ αρχειοθετημένων εγγραφών βίντεο, 
που αρχειοθετήθηκαν από την εφαρμογή Control Center. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα να 
ελέγξετε την αυθεντικότητα των αρχειοθετημένων βίντεο.

Απαιτήσεις συστήματος
Πλατφόρμα λειτουργίας: Ένας Η/Υ που λειτουργεί τα Windows XP ή Windows Vista.
Οι συνιστώμενες απαιτήσεις Η/Υ είναι:
– Επεξεργαστής: Intel Pentium DualCore, 3.0 GHz ή συμβατός
– Μνήμη RAM: 2048 MB
– Ελεύθερος χώρος σκληρού δίσκου: 10 GB
– Κάρτα γραφικών: NVIDIA GeForce 8600 ή ανώτερη
– Μνήμη βίντεο: 256 MB
– Διασύνδεση δικτύου: 10/100-BaseT

Σημείωση:
Για κάθε κάμερα που προβάλλεται στο Control Center, δεσμεύονται 9 MB μνήμης βίντεο. Σε 
περίπτωση που η μνήμη βίντεο δεν επαρκεί για την εμφάνιση μιας προβολής πολλαπλών 
οθονών, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης και η προβολή πολλαπλών οθονών δεν θα 
εμφανιστεί.

Εγκατάσταση
Κατά την αρχειοθέτηση ενός βίντεο, η εφαρμογή Archive Player αντιγράφεται αυτόματα στον 
ίδιο κατάλογο με το αρχείο αρχειοθέτησης. Δεν απαιτείται ξεχωριστή εγκατάσταση του Archive 
Player. Κατά την αντιγραφή του αρχείου αρχειοθέτησης σε ένα CD ή DVD στη συνέχεια, 
βεβαιωθείτε ότι αντιγράψατε επίσης το αρχείο ArchivePlayer.exe.
Κατά τη χρήση μίας εξωτερικής συσκευής εγγραφής CD/DVD, το λογισμικό (Archive Player) που 
απαιτείται για την αναπαραγωγή ενός αποσπάσματος βίντεο σε έναν Η/Υ αντιγράφεται στο δίσκο 
κατά την εκτέλεση μίας τοπικής αρχειοθέτησης.
Προαιρετικά, εγκαταστήστε ένα αυτόνομο Archive Player σε έναν Η/Υ χρησιμοποιώντας το 
πρόγραμμα εγκατάστασης. Αυτό δημιουργεί μια σύνδεση τύπου αρχείου για άνοιγμα αρχείων με 
διπλό κλικ.
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2 Λειτουργία

2.1 Εκκίνηση του προγράμματος
Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο ArchivePlayer.exe για να εκκινήσετε το πρόγραμμα.

Για να ανοίξετε μία αρχειοθήκη βίντεο
Κατά την έναρξη του προγράμματος, εμφανίζεται μια λίστα των διαθέσιμων αρχείων 
αρχειοθέτησης. Τα αρχεία αρχειοθέτησης αναγνωρίζονται από την κατάληξη .dxa για το Divar 
XF και .dvr ή .dva για το Divar Classic που χρησιμοποιείται στο όνομά τους.

Εικόνα 2.1 Άνοιγμα ενός αρχείου αρχειοθέτησης βίντεο

1. Επιλέξτε ένα αρχείο αρχειοθέτησης για προβολή.
– Εάν το αρχείο δεν παρατίθεται, μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα ή επιλέξτε τη 

σωστή θέση.
2. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα.
Για έξοδο από το πρόγραμμα, κάντε κλικ στο Άκυρο ή στο κουμπί κλεισίματος.
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2.2 Παρουσίαση του κύριου παραθύρου
Το κύριο παράθυρο εμφανίζεται κατά την επιλογή ενός αρχείου αρχειοθέτησης. Το παράθυρο 
αποτελείται από τρεις κύριες περιοχές:
– μια οριζόντια ράβδο στο άνω μέρος που περιέχει κουμπιά για έλεγχο της οθόνης,
– μια κατακόρυφη πλευρική ράβδο, που περιέχει κουμπιά για επιλογή κάμερας και έλεγχο 

αναπαραγωγής,
– την περιοχή βίντεο που εμφανίζει το περιεχόμενο του βίντεο και μια συρόμενη ράβδο 

αναπαραγωγής.

Εικόνα 2.2 Archive Player - κύριο παράθυρο

2.3 Κουμπί Άνοιγμα

Για να ανοίξετε μία αρχειοθήκη, κάντε κλικ στο Άνοιγμα . Εμφανίζεται το παράθυρο Άνοιγμα 
βίντεο. Επιλέξτε ένα διαφορετικό αρχείο αρχειοθέτησης και κάντε κλικ στο Άνοιγμα.
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2.4 Προβολές κάμερας
Για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης:

1. Κάντε κλικ σε ένα από τα εικονίδια προβολής κάμερας, για να αλλάξετε τη διαμόρφωση 
εμφάνισης πλαισίου.

– Διατίθενται οι τρόποι εμφάνισης Μονή  Τετραπλή  3x3  4x4  και Πλήρης 

οθόνη .
2. Για να αλλάξετε το συντελεστή ζουμ, σύρετε τον ολισθητήρα ζουμ.
Όταν επιλέγεται ζουμ, κάντε αριστερό κλικ στο πλαίσιο για μεγέθυνση, ή κάντε δεξί κλικ για 
σμίκρυνση. Κάντε κλικ, κρατήστε πατημένο και σύρετε εντός του πλαισίου, για να μετακινήσετε 
την εικόνα.

2.5 Κουμπί Κείμενο

Κάντε κλικ στο εικονίδιο κειμένου  για να προβάλετε κείμενο αρχειοθετημένο με ένα Divar 
Classic συνδεδεμένο σε μια γέφυρα ATM/POS.
– Ανοίγει το παράθυρο εφαρμογής προβολής κειμένου.
– Εμφανίζονται τα δεδομένα που σχετίζονται με την επιλεγμένη κάμερα.

2.6 Εκχώρηση πλαισίων
Ένα πλαίσιο είναι μία εικόνα μεμονωμένης κάμερας σε μία εμφάνιση πολλαπλών οθονών.
Για να εκχωρήσετε μία κάμερα σε ένα πλαίσιο:
1. Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο.

– Το επιλεγμένο πλαίσιο φέρει ένα κίτρινο περίγραμμα.
2.  Κάντε διπλό κλικ σε μια κάμερα από τη λίστα.
Για να αναιρέσετε μία εκχώρηση πλαισίου:
– Κάντε κλικ στο κουμπί κλεισίματος στο πλαίσιο.

2.6.1 Εικονίδια πλαισίου
Κάθε πλαίσιο περιέχει τρία εικονίδια κατάστασης, όπως φαίνεται παρακάτω:

 Συναγερμός - η κάμερα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού

 Κίνηση - ανιχνεύθηκε κίνηση

 Απώλεια καρέ - ανιχνεύθηκε απώλεια καρέ λόγω ανεπαρκούς εύρους ζώνης
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2.7 Χρήση των πλήκτρων ελέγχου αναπαραγωγής

Αναπαραγωγή

Κάντε κλικ στο Αναπαραγωγή  για αναπαραγωγή του εγγεγραμμένου βίντεο προς τα εμπρός 
στο παράθυρο αναπαραγωγής:
– Η ταχύτητα αναπαραγωγής εξαρτάται από τη ρύθμιση του ολισθητήρα ταχύτητας 

.
– Ορισμένα καρέ ενδέχεται να παραλειφθούν, ανάλογα με τους πόρους του Η/Υ και την 

επιλεγμένη ταχύτητα αναπαραγωγής. Αυτό υποδεικνύεται από το εικονίδιο Απώλεια καρέ 
που φωτίζεται με κίτρινο χρώμα.

Αναπαραγωγή προς τα πίσω

Κάντε κλικ στο Αντίστροφη αναπαραγωγή  για αναπαραγωγή του εγγεγραμμένου βίντεο 
προς τα πίσω στο παράθυρο αναπαραγωγής:
– Η ταχύτητα αναπαραγωγής εξαρτάται από τη ρύθμιση του ολισθητήρα ταχύτητας 

.
– Ορισμένα καρέ ενδέχεται να παραλειφθούν, ανάλογα με τους πόρους του Η/Υ και την 

επιλεγμένη ταχύτητα αναπαραγωγής. Αυτό υποδεικνύεται από το εικονίδιο Απώλεια καρέ 
που φωτίζεται με κίτρινο χρώμα.

Ταχύτητα αναπαραγωγής
Ο ολισθητήρας ταχύτητας  ελέγχει την ταχύτητα της συνεχούς αναπαραγωγής προς τα εμπρός και 
προς τα πίσω.

Σταθερή

Κάντε κλικ στο Σταθερή  για παύση της αναπαραγωγής.
– Η τελευταία εικόνα εμφανίζεται ως σταθερή στο παράθυρο αναπαραγωγής.

Βήμα εμπρός
Η λειτουργία βήματος είναι ενεργοποιημένη μόνο στη λειτουργία σταθερής εικόνας.

1. Κάντε κλικ στο Βήμα  εμπρός  για να προωθήσετε την εικόνα κατά ένα καρέ προς τα 
εμπρός.

2. Κρατήστε το πατημένο, για να συνεχίσετε το βηματισμό σε ένα μέγιστο ρυθμό 3 εικόνων 
ανά δευτερόλεπτο.

Βήμα πίσω
Η λειτουργία βήματος είναι ενεργοποιημένη μόνο στη λειτουργία σταθερής εικόνας.

1. Κάντε κλικ στο Βήμα πίσω  για να μετακινήσετε την εικόνα κατά ένα καρέ προς τα πίσω.
2. Κρατήστε το πατημένο, για να συνεχίσετε το βηματισμό σε ένα μέγιστο ρυθμό 3 εικόνων 

ανά δευτερόλεπτο.
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2.8 Λήψη σταθερής εικόνας
Προβείτε σε λήψη σταθερών εικόνων από την εμφάνιση πλήρους οθόνης μίας κάμερας και 
αποθηκεύστε τις στο σκληρό δίσκο του Η/Υ σε μορφότυπο bitmap.
Για να αποθηκεύσετε μία εικόνα από το ενεργό πλαίσιο στο σκληρό δίσκο του Η/Υ:

1. Κάντε κλικ στο Λήψη .
– Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Στιγμιότυπο.

2. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση, μετακινηθείτε στη θέση στο σύστημα αρχείων του 
Η/Υ, όπου πρόκειται να αποθηκευτεί το αρχείο εικόνας.

3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το αρχείο, για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
4. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
Οι πληροφορίες αυθεντικότητας εμφανίζονται κάτω από την εικόνα και αποθηκεύονται μαζί με 
αυτήν.

2.9 Ήχος

Κάντε κλικ στο audio  (ήχος) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη ροή 
δεδομένων ήχου ή να ρυθμίσετε την ένταση. Όταν είναι ενεργοποιημένη, ακούγεται ο ήχος της 
επιλεγμένης αρχειοθήκης, εάν διατίθεται.

2.10 Εύρεση εικόνας

1. Συμπληρώστε μια ημερομηνία και ώρα.

2. Κάντε κλικ στο Εκκίνηση 
– Η αναπαραγωγή εκκινείται την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

2.11 Συρόμενη ράβδος βίντεο
Η συρόμενη ράβδος βίντεο δείχνει τη σχετική ώρα αναπαραγωγής εντός του διαστήματος βίντεο 
και επιτρέπει την προσαρμογή της.

2.12 Έλεγχος αυθεντικότητας
Κάντε κλικ στο Έλεγχος για να επαληθεύσετε την αυθεντικότητα του αρχείου:
– Θα εμφανιστεί μία γραμμή προόδου, εάν ο έλεγχος διαρκεί ορισμένο χρονικό διάστημα.
– Ένα παράθυρο πληροφοριών υποδεικνύει την αυθεντικότητα του αρχείου.

Επαλήθευση μεμονωμένων καρέ
Για την επαλήθευση της αυθεντικότητας μεμονωμένων καρέ, σταματήστε την αναπαραγωγή και 

στη συνέχεια κάντε κλικ στο εικονίδιο πληροφοριών . Αυτό ανοίγει το παράθυρο 
πληροφοριών αυθεντικότητας. Το συγκεκριμένο παράθυρο εμφανίζει λεπτομέρειες του καρέ 
του βίντεο που εμφανίζεται μέσα στο πλαίσιο κατά την επιλογή του.

2.13 Κουμπί Βοήθεια

Κάντε κλικ στο Βοήθεια  ανά πάσα στιγμή, για να λάβετε βοήθεια. Εμφανίζεται ένα 
αναδυόμενο παράθυρο βοήθειας.
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2.14 Κουμπί εξόδου

Κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος  για να διακόψετε τη χρήση της εφαρμογής Archive Player.
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