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1 Divar Control Center

1.1 Ξεκινώντας
Το Divar Control Center παρέχει πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο ενός ή περισσότερων DVR Divar 
XF και Divar Classic με χρήση Η/Υ. Είναι δυνατός ο έλεγχος οποιουδήποτε Divar συνδεδεμένου 
στο δίκτυο και διατίθεται πρόσβαση πολλαπλών χρηστών για έως οκτώ άτομα. Είναι δυνατός ο 
ταυτόχρονος έλεγχος πολλαπλών μονάδων Divar.
Παρέχεται εξ αποστάσεως ζωντανή προβολή, αναζήτηση, αναπαραγωγή και διαμόρφωση του 
συστήματος. Οι λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου περιλαμβάνουν έλεγχο οριζόντιας 
κίνησης, κατακόρυφης κλίσης και ζουμ των καμερών (συμπεριλαμβανομένου του πλήρους 
ελέγχου AutoDome™) και αρχειοθέτηση βίντεο. Παρέχεται επίσης μία εντός σύνδεσης (on-line) 
επισκόπηση της κατάστασης των συνδεδεμένων μονάδων.
Η πρόσβαση στο Configuration Tool για τη ρύθμιση ενός Divar περιορίζεται σε ένα χρήστη με 
δικαιώματα διαμόρφωσης (XF) ή στο διαχειριστή του συστήματος (Classic) και μπορεί να 
προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης. Η διαμόρφωση μπορεί να περιορίσει τις λειτουργίες που 
διατίθενται για κάθε απομακρυσμένο χρήστη, για παράδειγμα, τη δυνατότητα αρχειοθέτησης 
βίντεο. Βλ. εγχειρίδιο χρήσης του Divar για περισσότερες πληροφορίες.
Οι λειτουργίες αναζήτησης και αναπαραγωγής μπορούν επίσης να αποκλειστούν από τη 
διαμόρφωση και επομένως είναι πιθανόν να μην είναι απευθείας διαθέσιμες. Όλες οι πιθανές 
δυνατότητες χειρισμού περιγράφονται στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο, αλλά ορισμένες από αυτές 
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για κάθε χρήστη.
Παρέχεται η εφαρμογή αναπαραγωγής αρχείου Divar Archive Player, προκειμένου να είναι 
δυνατή η προβολή αρχειοθετημένων εγγραφών βίντεο εκτός της εφαρμογής Divar Control 
Center, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη εγκατάσταση. Όλες οι εγγραφές διαθέτουν έναν 
ενσωματωμένο κωδικό ταυτότητας. Αυτό καθιστά δυνατό τον έλεγχο της αυθεντικότητάς τους, 
προς διασφάλιση του ότι δεν έχουν παραβιαστεί.

1.2 Απαιτήσεις συστήματος
Πλατφόρμα λειτουργίας: Ένας Η/Υ που λειτουργεί τα Windows XP ή Windows Vista.
Για το Control Center και το Archive Player, 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.

1.2.1 Εγκατάσταση λογισμικού
1. Εισάγετε το CD-ROM στον οδηγό CD-ROM στον Η/Υ.

– Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα πρέπει να εκκινηθεί αυτόματα.
2. Εάν η εγκατάσταση δεν εκκινηθεί αυτόματα, εντοπίστε το αρχείο Setup.exe στο CD και 

κάντε διπλό κλικ σε αυτό.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
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Εκκίνηση του προγράμματος
Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Divar Control Center 
στην επιφάνεια εργασίας, για να εκκινήσετε το πρόγραμμα. Εναλλακτικά, επιλέξτε το πρόγραμμα 
Divar Control Center μέσω του κουμπιού Έναρξη στη γραμμή εργασιών και του στοιχείου μενού 
Προγράμματα.

1.2.2 Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή

Ερμηνεία χρωμάτων εικονιδίων
– Οι απενεργοποιημένες λειτουργίες είναι σκιασμένες.
– Οι ενεργές επιλογές τονίζονται με κίτρινο χρώμα, όπως και όταν είναι πατημένες.

Παράθυρο ημερολογίου
Το παράθυρο ημερολογίου εμφανίζεται, αφού κάνετε κλικ στο εικονίδιο ημερολογίου, στα 
παράθυρα όπου απαιτείται η συμπλήρωση ημερομηνίας.
– Κάντε κλικ στα πλήκτρα βέλους, για εναλλαγή μεταξύ των μηνών.
– Κάντε κλικ σε μία ημερομηνία, για να επιστρέψετε στο πλαίσιο ημερομηνίας με την 

επιλεγμένη τιμή συμπληρωμένη.
– Πατήστε Escape για έξοδο από το παράθυρο χωρίς αλλαγή της ημερομηνίας.

Λίστες
– Σε λίστες, κάντε κλικ σε μία κεφαλίδα στήλης, για να ταξινομήσετε τη λίστα σύμφωνα με το 

στοιχείο της συγκεκριμένης στήλης.
– Κάντε δεύτερη φορά κλικ, για να ταξινομήσετε τη λίστα με την αντίστροφη σειρά.
– Χρησιμοποιήστε τις ράβδους κύλισης, για να μετακινηθείτε μέσα σε μεγάλες λίστες.

Γραμμή προόδου
– Μία γραμμή προόδου εμφανίζεται κατά την εκτέλεση μίας εργασίας που απαιτεί ορισμένο 

χρόνο για να ολοκληρωθεί.
– Κάντε κλικ στο Άκυρο για να διακόψετε την εργασία.

Παράθυρο επιβεβαίωσης
Ένα παράθυρο επιβεβαίωσης εμφανίζεται κατά την επιλογή μίας μη αναστρέψιμης λειτουργίας.
– Κάντε κλικ στο Ναι για να προχωρήσετε μία λειτουργία.
– Κάντε κλικ στο Άκυρο για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία.

Παράθυρο σφάλματος
Ένα παράθυρο σφάλματος εμφανίζεται όποτε εκδηλώνεται κάποιο σφάλμα:
– Κάντε κλικ στο OK για να αφαιρέσετε την ειδοποίηση σφάλματος από την οθόνη.

Ανανέωση
Ενημέρωση τιμών και ενδείξεων κατάστασης.

Λίστες έκπτυξης/σύμπτυξης
Στο παράθυρο Διαχείριση συστήματος, η δενδροειδής δομή μεφανίζει ένα + ή ένα - δίπλα σε ένα 
εικονίδιο. Κάντε κλικ στο + για να εκπτύξετε τη λίστα, κάντε κλικ στο - για να συμπτύξετε τη 
λίστα.

1.3 Πώς να συνδεθείτε
Όταν η εφαρμογή Control Center εκκινείται για πρώτη φορά, τα πλαίσια ονόματος χρήστη και 
κωδικού πρόσβασης είναι κενά. Η λίστα συσκευών είναι επίσης κενή. Μία ή περισσότερες 
μονάδες Divar πρέπει πρώτα να προστεθούν στη λίστα.
Κάντε κλικ στο Επεξεργασία για να προσθέσετε ένα Divar στη λίστα.



Divar  Divar Control Center | el 7

Bosch Security Systems Εγχειρίδιο χειρισμού F.01U.135.432 | v2.5 | 2009.08

Τροποποίηση της λίστας Divar
Προσθέστε ή διαγράψτε μονάδες Divarαπό τη λίστα, χρησιμοποιώντας το παράθυρο 
Επεξεργασία λίστας συσκευών. Αλλάξτε επίσης εδώ το όνομα και τη διεύθυνση IP μίας 
επιλεγμένης μονάδας.
Για να ανιχνεύσετε αυτόματα όλες τις ενεργοποιημένες μονάδες Divar στο δίκτυο:
1. Κάντε κλικ στο Ανίχνευση.

– Για την ανίχνευση μίας μονάδας, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή 
Εντοπισμός στη συγκεκριμένη μονάδα.

2. Επιλέξτε τη(τις) μονάδα(ες) που πρόκειται να προστεθούν.
3. Κάντε κλικ στο OK για να προσθέσετε την(τις) επιλεγμένη(ες) μονάδα(ες) στη λίστα.
Για να προσθέσετε χειροκίνητα ένα Divar στη λίστα:
1. Κάντε κλικ στο Προσθήκη.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα DNS της νέας μονάδας.

– Η διεύθυνση IP που πρέπει να συμπληρωθεί ρυθμίζεται στο μενού ρυθμίσεων της ίδιας 
της μονάδας. Ελέγξτε με το διαχειριστή για τη δυνατότητα πρόσβασης στη μονάδα, εάν 
χρειάζεται.

3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Όνομα ή ανακτήστε το από τη μονάδα, επιλέγοντας 
το πλαίσιο Ανάκτηση από Divar.

4. Κάντε κλικ στο OK.
Για να διαγράψετε ένα Divar από τη λίστα:
1. Επιλέξτε την προς διαγραφή μονάδα.
2. Κάντε κλικ στο Διαγραφή.

– Η επιλεγμένη μονάδα αφαιρείται από τη λίστα.

Έναρξη σύνδεσης
Εκκινήστε την εφαρμογή Control Center. Εμφανίζεται το παράθυρο Έναρξη σύνδεσης. (Κάντε 
κλικ στο Άκυρο για να διακόψετε τη σύνδεση και να βγείτε από την εφαρμογή.)

Εικόνα 1.1 Παράθυρο έναρξης σύνδεσης που εμφανίζει τη λίστα Divar

Για να συνδεθείτε σε μία συγκεκριμένη μονάδα Divar:
1. Επιλέξτε τις μονάδες, στις οποίες επιθυμείτε να συνδεθείτε, τοποθετώντας σημάδια 

επιλογής δίπλα σε αυτές:

– Κάντε κλικ στο  για να επιλέξετε είτε όλες, είτε καμία από τις παρατιθέμενες 
μονάδες.

– Εάν έχει καθοριστεί μία μονάδα σύνδεσης, επιλέξτε αυτήν την ομάδα, για να 
συνδεθείτε στις μονάδες που παρατίθενται στην ομάδα.
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2. Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης:
– Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που θα συμπληρωθούν ρυθμίζονται στην 

ίδια τη μονάδα. Ελέγξτε με το διαχειριστή, εάν υπάρχει άρνηση της πρόσβασης στη 
μονάδα.

– Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής στο πλαίσιο Αποθήκευση πληροφοριών σύνδεσης, 
προκειμένου το σύστημα να θυμάται το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης κατά τις 
επόμενες χρήσης του Control Center. Οι κωδικοί πρόσβασης διαχειριστή δεν 
αποθηκεύονται.

3. Κάντε κλικ στο Έναρξη σύνδεσης.

1.4 Παρουσίαση του κύριου παραθύρου
Το παράθυρο ζωντανού βίντεο εμφανίζεται κατά τη σύνδεση. Αυτό είναι το κύριο παράθυρο. Το 
παράθυρο αποτελείται από τέσσερις κύριες περιοχές: Μία οριζόντια ράβδο στο άνω μέρος, που 
περιέχει κουμπιά για έλεγχο της οθόνης και ρυθμίσεις συστήματος. Μία κατακόρυφη πλευρική 
ράβδο, που περιέχει διάφορα χειριστήρια για διαχείριση του συστήματος, έλεγχο καμερών και 
έλεγχο ρελέ. Μία περιοχή βίντεο, που εμφανίζει ζωντανό βίντεο από μία ή περισσότερες 
κάμερες και μονάδες Divar. Μία λίστα κατάστασης, που παρουσιάζει ζωντανές πληροφορίες 
κατάστασης από όλα τα συνδεδεμένα DVR.

Εικόνα 1.2 Παράθυρο ζωντανού βίντεο

1.4.1 Ρυθμίσεις συστήματος
Το εικονίδιο  της εφαρμογής Control Center στο άνω αριστερό τμήμα του παραθύρου 
επιτρέπει στο χειριστή να ρυθμίσει το μέγεθος του παραθύρου, να κλείσει την εφαρμογή, ή να 
επιλέξει ρυθμίσεις συστήματος.



Divar  Divar Control Center | el 9

Bosch Security Systems Εγχειρίδιο χειρισμού F.01U.135.432 | v2.5 | 2009.08

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συστήματος:
1. Κάντε κλικ στο κουμπί συστήματος και επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις.

– Ανοίγει το μενού ρυθμίσεων συστήματος.
2. Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής δίπλα στα προς ενεργοποίηση στοιχεία.

– Ο υπολογιστής παράγει ένα ηχητικό σήμα για τους καθορισμένους συναγερμούς ή 
μεγιστοποιεί το παράθυρο εφαρμογής.

3. Επιλέξτε ένα χρόνο παραμονής αλληλουχίας μεταξύ 5 και 60 δευτερολέπτων, για να 
καθορίσετε για πόσο χρονικό διάστημα θα εμφανίζεται μία προβολή αλληλουχίας.

4. Κάντε κλικ στο OK για να ολοκληρώσετε, ή στο Άκυρο για να κλείσετε το παράθυρο χωρίς 
να πραγματοποιήσετε αλλαγές.

1.4.2 Κουμπί ζωντανής προβολής για πολλαπλές μονάδες Divar

Το παράθυρο ζωντανού βίντεο εμφανίζεται κάνοντας κλικ στο Ζωντανό . Στη συγκεκριμένη 
οθόνη ο χρήστης μπορεί:
– να προβάλει ζωντανό βίντεο
– να επιλέξει διαφορετικές εμφανίσεις πολλαπλών οθονών
– να εκχωρήσει κάμερες σε πλαίσια
– να ανοίξει ένα παράθυρο άμεσης αναπαραγωγής του ενεργού πλαισίου
– να λάβει ένα στιγμιότυπο του ενεργού πλαισίου
– να ελέγξει κάμερες
– να παρακολουθήσει την κατάσταση της μονάδας και συνθήκες συναγερμού
– να συνδεθεί σε άλλες μονάδες στο δίκτυο
– να ρυθμίσει λογικές ομάδες και προβολές

1.4.3 Κουμπί αναπαραγωγής για μεμονωμένη μονάδα Divar

Κάντε κλικ στο Αναπαραγωγή  για να εμφανίσετε το παράθυρο αναπαραγωγής. Λάβετε μία 
γραφική επισκόπηση γραμμής χρόνου όλων των εγγραφών, ή αναζητήσετε εγγραφές με βάση 
συμβάντα και προβείτε σε αναπαραγωγή τους.

1.4.4 Προβολές κάμερας
Για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης, κάντε κλικ σε ένα από τα εικονίδια προβολής κάμερας 

 για να αλλάξετε τη διαμόρφωση εμφάνισης πλαισίου:
– Διατίθενται οι τρόποι εμφάνισης Μονή, Τετραπλή, πολλαπλών εικόνων 3x3 και 4x4.

Για να επιλέξτε τον τρόπο αλληλουχίας, κάντε κλικ στο εικονίδιο αλληλουχίας  για να 
εκκινήσετε την αλληλουχία διαμέσου μίας λίστας καμερών:

– Εάν έχει επιλεγεί μία ομάδα στο παράθυρο Διαχείριση συστήματος, η εφαρμογή 
Control Center εκτελεί αλληλουχία διαμέσου όλων των άμεσων μελών της 
συγκεκριμένης ομάδας (αλλά όχι των υποομάδων).

– Εάν έχει επιλεγεί μία προβολή ή κάμερα στο παράθυρο Διαχείριση συστήματος, η 
εφαρμογή Control Center εκτελεί αλληλουχία διαμέσου όλων των άμεσων μελών της 
γονικής ομάδας του συγκεκριμένου στοιχείου.

– Εάν ένα Divar έχει επιλεγεί στο παράθυρο Διαχείριση συστήματος, η εφαρμογή 
Control Center εκτελεί αλληλουχία διαμέσου όλων των καμερών στη συγκεκριμένη 
μονάδα, σε μονή λειτουργία.

– Η εφαρμογή Control Center χρησιμοποιεί το χρόνο παραμονής που καθορίζεται στις 
ρυθμίσεις συστήματος του Control Center.
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Προβολές πολλαπλών οθονών
Ανάλογα με τον αριθμό των υποστηριζόμενων εισόδων βίντεο, είναι διαθέσιμες διάφορες 
προβολές πολλαπλών οθονών. Η τρέχουσα προβολή υποδεικνύεται από έναν αριθμό στο 

εικονίδιο πολλαπλής προβολής .
Κάθε πολλαπλή προβολή μπορεί να έχει μοναδικές εκχωρήσεις κάμερας σε πλαίσιο:
1. Για να μετακινηθείτε κυκλικά διαμέσου των διαθέσιμων προβολών χειροκίνητα, κάντε κλικ 

στο εικονίδιο πολλαπλής προβολής .

1.4.5 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 εικονίδιο μονής προβολής , για να προβάλετε τις εικόνες από μία 
κάμερα.

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στιγμιότυπου .
– Εμφανίζεται η αναδυόμενη σελίδα Στιγμιότυπο.

3. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση, πληκτρολογήστε τη νέα θέση στο σύστημα 
αρχείων του Η/Υ, για να αποθηκεύσετε το αρχείο εικόνας.

4. Για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου, πληκτρολογήστε το νέο όνομα για το αρχείο.
5. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
Το στιγμιότυπο έχει την ίδια ανάλυση με την εικόνα βίντεο (CIF, 2CIF ή 4CIF, ανάλογα με τις 
ρυθμίσεις εγγραφής). Πληροφορίες ταυτότητας εμφανίζονται κάτω από την εικόνα.

1.4.6 Άμεση αναπαραγωγή
Για να προβάλετε το εγγεγραμμένο βίντεο μίας συγκεκριμένης κάμερας από ένα λεπτό 
νωρίτερα:
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο της κάμερας που περιέχει το βίντεο, για να το ενεργοποιήσετε.

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Άμεση αναπαραγωγή  . 
– Ανοίγει ένα νέο παράθυρο που αναπαράγει το εγγεγραμμένο βίντεο της συγκεκριμένης 

κάμερας από ένα λεπτό νωρίτερα.
– Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο κάτω μέρος του παραθύρου άμεσης αναπαραγωγής, 

για να ελέγξετε την αναπαραγωγή ή να λάβετε ένα στιγμιότυπο.
– Κάντε κλικ στο κουμπί κλεισίματος στην άνω δεξιά γωνία του παραθύρου 

αναπαραγωγής, για να το κλείσετε.
Μία εναλλακτική μέθοδος για το άνοιγμα του παραθύρου άμεσης αναπαραγωγής είναι να κάνετε 
δεξί κλικ σε μία κάμερα στο παράθυρο Διαχείριση συστήματος και να επιλέξετε Άμεση 
αναπαραγωγή.

1.4.7 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 του 
επιλεγμένου πλαισίου, εάν διατίθεται.

1.4.8 Λειτουργία ροής οθόνης
Κάντε κλικ στο  για να ενεργοποιήσετε τον άμεσο έλεγχο DVR ενόσω προβάλλεται ένα κανάλι 
ροής δεδομένων οθόνης. Όταν είναι ενεργοποιημένος, οι τρόποι λειτουργίας προβολής 
ελέγχουν απευθείας το τι εμφανίζεται στην έξοδο της οθόνης που προβάλλεται.
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Εικόνα 1.3 Παράθυρο ροής δεδομένων οθόνης

1.4.9 Κουμπί Διαμόρφωση
Κάντε κλικ στο Διαμόρφωση  για να εκκινήσετε το πρόγραμμα εργαλείου διαμόρφωσης. Αυτό 
επιτρέπει τον καθορισμό όλων των ρυθμίσεων διαμόρφωσης για τις υποστηριζόμενες συσκευές. 
Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου έναρξης σύνδεσης με γνωστές συσκευές για τις οποίες έχει 
εγκατασταθεί ένα εργαλείο διαμόρφωσης. Ένας εναλλακτικός τρόπος έναρξης του 
Configuration Tool είναι να κάνετε δεξί κλικ σε ένα DVR στο παράθυρο Διαχείριση συστήματος 
και να επιλέξετε Διαμόρφωση. Για την πρόσβαση στο πρόγραμμα απαιτούνται δικαιώματα 
διαμόρφωσης.

1.4.10 Έλεγχος πληροφοριών κατάστασης

Περιοχή κατάστασης
Το παράθυρο κατάστασης στο κάτω μέρος της οθόνης παράχει μηνύματα κατάστασης από όλες 
τις συνδεδεμένες μονάδες, συμπεριλαμβανομένων συναγερμών εισόδου και συμβάντων 

κίνησης. Κάντε κλικ στο  για να μεγεθύνετε ή να συμπτύξετε την περιοχή μηνυμάτων 
κατάστασης.

1.4.11 Κουμπί Βοήθεια
Κάντε κλικ στο Βοήθεια  ανά πάσα στιγμή, για να λάβετε βοήθεια σχετικά με οποιοδήποτε θέμα. 
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο βοήθειας.

1.4.12 Κουμπί τερματισμού σύνδεσης

Κάντε κλικ στο Τερματισμός σύνδεσης  για να αποσυνδεθείτε από όλες τις συνδεδεμένες 
μονάδες. Εμφανίζεται η οθόνη έναρξης σύνδεσης. Επιλέξτε να συνδεθείτε σε μία διαφορετική 
μονάδα ή κάντε κλικ στο Άκυρο για πλήρη έξοδο από το πρόγραμμα.
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1.5 Επιλογή μονάδων Divar, καμερών, ομάδων και προβολών
Στη  λειτουργία ζωντανής προβολής, χρησιμοποιήστε το παράθυρο Διαχείριση συστήματος για 
να επιλέξετε μία μονάδα Divar και να ανοίξετε μία λίστα συνδεδεμένων καμερών, ή για να 
ρυθμίσετε ομάδες καμερών και προβολών και να τις ανακαλέσετε. Τα συγκεκριμένα στοιχεία 
παρουσιάζονται σε δενδροειδή δομή. Στη δενδροειδή δομή, κάντε κλικ στο + για να εκτπύξετε 
μία λίστα, ή κάντε κλικ στο - για να συμπτύξετε μία λίστα. 

Εικόνα 1.4 Παράθυρο διαχείρισης συστήματος

Μενού περιβάλλοντος
Κάντε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο στο δέντρο, για να ανοίξετε ένα μενού εργασιών:
– Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής δίπλα στο πλαίσιο Εμφάνιση ομάδων σύνδεσης ή 

Εμφάνιση λογικών ομάδων για να προβάλετε αυτά τα στοιχεία στη δενδροειδή δομή.
– Αποθηκεύστε μία νέα δενδροειδή δομή σε ένα αρχείο (Αποθήκευση δέντρου 

συστήματος).
– Φορτώστε μία αποθηκευμένη δενδροειδή δομή στο δίσκο (Φόρτωση δέντρου 

συστήματος).
– Δημιουργήστε νέες ομάδες και προβολές, μετονομάστε τις ή διαγράψτε τις.
– Αντιγράψτε λογικές ομάδες (Αποθήκευση ως . . . ).
– Συνδεθείτε σε ή αποσυνδεθείτε από ένα συνδεδεμένο Divar ή από μία ολόκληρη ομάδα 

Divar DVR.
– Διαμορφώστε μια συγκεκριμένη ομάδα.
– Επιβεβαιώστε συναγερμούς σε μία συγκεκριμένη ομάδα.
– Εκκινήστε άμεση αναπαραγωγή σε μια κάμερα..
– Προβάλλετε τις ιδιότητες του επιλεγμένου Divar, της κάμερας ή της προβολής κάμερας.

Πτυσσόμενο μενού
Για να μεταπηδήσετε απευθείας σε μία ομάδα κορυφαίου επιπέδου, χρησιμοποιήστε το 
πτυσσόμενο πλαίσιο επιλογής, για να επιλέξετε μία ομάδα από τη λίστα (βεβαιωθείτε ότι το 
στοιχείο Εμφάνιση λογικών ομάδων είναι επιλεγμένο στο μενού εργασιών).

Εικονίδια διαχείρισης συστήματος

 Διαθέσιμα Divar DVR - περιέχει μία λίστα όλων των καθορισμένων μονάδων στο δίκτυο.

 Επιμέρους μονάδες - το όνομα εμφανίζεται τονισμένο, εάν είστε συνδεδεμένοι.

 Διαθέσιμες κάμερες - εμφανίζει τις εισόδους κάμερας που διατίθενται σε μία μονάδα. Τα 
ονόματα των συνδεδεμένων καμερών εμφανίζονται τονισμένα.

 Ελεγχόμενες κάμερες - εμφανίζει τις ελεγχόμενες κάμερες που είναι συνδεδεμένες στο 
δίκτυο.
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 Κανάλι ροής δεδομένων οθόνης - εμφανίζει τις εισόδους κάμερας που χρησιμοποιούνται για 
τη ροή δεδομένων οθόνης.

 Ομάδες -προσδιορίζει μία ομάδα.

 Προβολές - προσδιορίζει μία προβολή.

1.6 Έλεγχος συναγερμών και συμβάντων κίνησης
Μία συνθήκη συναγερμού προκαλεί την παραγωγή ενός ηχητικού σήματος από τον υπολογιστή ή 
την εμφάνιση του παραθύρου Control Center, όταν είναι ελαχιστοποιημένο, εάν τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι ρυθμισμένα στο μενού Ρυθμίσεις συστήματος. Εξετάστε το 
σχετικό βίντεο, πριν επιβεβαιώσετε ένα συναγερμό. Ένα Divar μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να 
επιβεβαιώνει αυτόματα ένα συναγερμό, έτσι ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να ανταποκριθεί 
σε αυτόν.

Επιβεβαίωση συναγερμού απώλειας εισόδου ή βίντεο

1. Όταν εκδηλώνεται συναγερμός, το εικονίδιο συναγερμού  αναβοσβήνει.
– Για να επιβεβαιώσετε ένα μεμονωμένο συναγερμό, κάντε διπλό κλικ στο μήνυμα 

συναγερμού στην περιοχή μηνυμάτων κατάστασης.
– Για να επιβεβαιώσετε όλους τους συναγερμούς που σχετίζονται με μια μεμονωμένη 

μονάδα Divar, κάντε δεξί κλικ σε μια μονάδα στο δέντρο Διαχείριση συστήματος και 
επιλέξτε Επιβεβαίωση.

– Για να επιβεβαιώσετε όλους τους συναγερμούς όλων των συνδεδεμένων μονάδων 

Divar, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συναγερμού  που αναβοσβήνει στο κάτω δεξί 
μέρος της οθόνης.

2. Όταν επιβεβαιωθούν όλοι οι συναγερμοί, το εικονίδιο συναγερμού επιστρέφει στην αδρανή 

 κατάστασή του.

Εντοπισμός συναγερμού
Ένα μικρό εικονίδιο συναγερμού τοποθετείται μπροστά από μία μονάδα Divar και εμφανίζεται 
ένα μήνυμα κατάστασης για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε πού εκδηλώνεται ο συναγερμός. 
Ένα ελαφρώς μεγαλύτερο εικονίδιο συναγερμού εμφανίζεται στο πλαίσιο του εικονιδίου 
κάμερας σε κατάσταση συναγερμού.

Συμβάντα κίνησης

Το εικονίδιο κίνησης  αναβοσβήνει, όταν ανιχνεύεται κίνηση.
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1.7 Προβολή ζωντανών εικόνων

Εικόνα 1.5 Παράθυρο ζωντανού βίντεο - εκχώρηση καμερών σε πλαίσια

1.7.1 Εκχώρηση καμερών σε πλαίσια
Ένα πλαίσιο είναι μία εικόνα μεμονωμένης κάμερας σε μία εμφάνιση πολλαπλών οθονών. Μία 
εικόνα κάμερας μπορεί να εμφανίζεται μόνο σε ένα πλαίσιο κάθε φορά.
Για να εκχωρήσετε μία κάμερα σε ένα πλαίσιο, κάντε κλικ σε ένα από τα εικονίδια προβολής 

κάμερας  για να επιλέξετε μία προβολή πολλαπλών οθονών.
1. Κάντε κλικ σε ένα Divar.

– Συνδεθείτε, εάν χρειάζεται.
2. Κάντε κλικ στο + δίπλα στο όνομα της μονάδας.

– Εμφανίζεται μία λίστα των συνδεδεμένων καμερών.
3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο, όπου πρόκειται να εμφανίζεται η συγκεκριμένη εικόνα κάμερας.

– Ένα κίτρινο περίγραμμα εμφανίζεται γύρω από το πλαίσιο.
4. Κάντε διπλό κλικ σε μία κάμερα.

– Η εικόνα κάμερας εμφανίζεται μέσα στο πλαίσιο.
Εναλλακτικά, σύρετε και να αποθέστε κάμερες σε θέσεις πλαισίων.

Κάντε κλικ στο Κατάργηση  για να αναιρέσετε μια εκχώρηση πλαισίου.
– Το πλαίσιο εκκενώνεται κατά την κατάργηση της εκχώρησης κάμερας.

1.7.2 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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1.7.3 Δημιουργία ομάδων
Μία ομάδα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός λογικού συνόλου Divar DVR, καμερών, ή 
προβολών που μπορούν εύκολα να ανακληθούν, για παράδειγμα, όλα τα Divar DVR σε ένα 
συγκεκριμένο κτίριο, ή όλες οι κάμερες σε έναν όροφο ενός κτιρίου. Οι ομάδες μπορούν να 
οργανωθούν και να διευθετηθούν για άμεση ανάκληση ενός λογικά ονομασμένου συνόλου. Οι 
προβολές τοποθετούνται υπό τις ομάδες.
Για να δημιουργήσετε μία νέα ομάδα:
1. Επιλέξτε τη θέση στο δέντρο, όπου πρόκειται να εμφανίζεται η νέα ομάδα.

– Επιλέξτε το ριζικό εικονίδιο, για να δημιουργήσετε μία ομάδα κορυφαίου επιπέδου.
– Μία νέα ομάδα μπορεί επίσης να ταξινομηθεί υπό μία υπάρχουσα ομάδα.

2. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο δέντρου και επιλέξτε Προσθήκη ομάδας.
3. Εισάγετε ένα όνομα για τη νέα ομάδα.
4. Επαναλάβετε τη συγκεκριμένη διαδικασία, για να προσθέσετε περισσότερες ομάδες.
5. Σύρετε και αποθέστε τα Divar DVR, τις κάμερες και τις προβολές που επιθυμείτε στη 

συγκεκριμένη ομάδα.
Για να διαγράψετε μία ομάδα:
1. Επιλέξτε την προς διαγραφή ομάδα.
2. Κάντε δεξί κλικ στην ομάδα και επιλέξτε Διαγραφή.

– Όλες οι υποομάδες και οι προβολές σε αυτή την ομάδα διαγράφονται επίσης.
Για να αντιγράψετε μία ομάδα:
1. Επιλέξτε την προς αντιγραφή ομάδα.
2. Κάντε δεξί κλικ στην ομάδα και επιλέξτε Αποθήκευση ως . . .

– Εισάγετε ένα νέο όνομα για την ομάδα.

1.7.4 Δημιουργία προβολών
Μία προβολή είναι μία συλλογή εκχωρήσεων κάμερας σε πλαίσια, που μπορούν να ανακληθούν 
για άμεση ζωντανή προβολή. Μία προβολή βρίσκεται πάντοτε υπό μία ομάδα. Οι προβολές θα 
πρέπει να ομαδοποιούνται λογικά, για παράδειγμα, όλες οι κάμερες που παρουσιάζουν τις 
εισόδους σε ένα κτίριο.
Για να δημιουργήσετε μία προβολή:

1. Κάντε κλικ σε ένα από τα εικονίδια προβολής κάμερας  για να επιλέξετε μία 
προβολή πολλαπλών οθονών.

2. Εκχωρήστε κάμερες στα πλαίσια.
– Οι κάμερες μπορούν να είναι συνδεδεμένες σε διαφορετικές μονάδες.

3. Επιλέξτε την ομάδα, όπου πρόκειται να αποθηκευτεί η νέα προβολή.
4. Κάντε δεξί κλικ σε μία ομάδα και επιλέξτε Προσθήκη προβολής.
5. Εισάγετε ένα όνομα για τη νέα προβολή.
6. Για να ανακαλέσετε μία συγκεκριμένη οθόνη πλαισίου, κάντε κλικ στο όνομα της προβολής.

1.7.5 Έλεγχος καμερών
Ένας χρήστης μπορεί να ελέγξει ελεγχόμενες κάμερες, χρησιμοποιώντας το ποντίκι επάνω στο 
πλαίσιο της κάμερας ή χρησιμοποιώντας τα εικονίδια που εμφανίζονται στα Στοιχεία ελέγχου 
κάμερας.

Χρησιμοποιώντας το ποντίκι για να κάνετε οριζόντια κίνηση, κλίση και ζουμ εντός του 
παραθύρου
1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο της κάμερας, για να το ενεργοποιήσετε.

– Πρέπει να είναι μία ελεγχόμενη κάμερα.
2. Τοποθετήστε το δείκτη επάνω στο ενεργό πλαίσιο (όχι στο κέντρο).

– Το βέλος του δείκτη υποδεικνύει την κατεύθυνση, προς την οποία θα μετακινηθεί η 
κάμερα.
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3. Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού.
– Η κάμερα κινείται προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση.
– Ελευθερώστε το κουμπί μόλις η κάμερα τοποθετηθεί στην επιθυμητή θέση.

4. Εναλλακτικά, σύρετε το δείκτη προς την επιθυμητή κατεύθυνση, για να μετακινήσετε την 
κάμερα.
– Μετακινήστε το δείκτη οριζόντια, για να κινήσετε την κάμερα οριζόντια, και 

κατακόρυφα, για να τοποθετήσετε την κάμερα υπό κλίση.
5. Χρησιμοποιήστε τον τροχίσκο κύλισης του ποντικιού για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Η ταχύτητα οριζόντιας κίνησης και κλίσης εξαρτάται από τη θέση του δείκτη επάνω στο πλαίσιο. 
Κάντε κλικ κοντύτερα στην παρυφή του πλαισίου για να αυξήσετε την ταχύτητα, ή κάντε κλικ 
κοντύτερα στο κέντρο για να μειώσετε την ταχύτητα.

Οριζόντια κίνηση και κλίση
1. Επιλέξτε το πλαίσιο της κάμερας προς έλεγχο.
2. Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το άνω και το κάτω βέλος για κλίση.
3. Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το αριστερό και το δεξί βέλος για οριζόντια κίνηση.
4. Η ταχύτητα αυξάνεται σταδιακά με το πάτημα του βέλους.

Ζουμ, εστίαση και ίριδα

1. Επιλέξτε το πλαίσιο της κάμερας προς έλεγχο.
2. Κάντε κλικ στο αριστερό κουμπί ζουμ για σμίκρυνση. Κάντε κλικ στο δεξί κουμπί ζουμ για 

μεγέθυνση.
3. Κάντε κλικ στο αριστερό κουμπί εστίασης για εστίαση μακριά. Κάντε κλικ στο δεξί κουμπί 

εστίασης για εστίαση κοντά.
4. Κάντε κλικ στο αριστερό κουμπί ίριδας για κλείσετε την ίριδα. Κάντε κλικ στο δεξί κουμπί 

ίριδας για ενα ανοίξετε την ίριδα.

Μετακίνηση κάμερας σε μία προκαθορισμένη θέση
Για να μετακινήσετε την ενεργή κάμερα σε μία προκαθορισμένη θέση:
1. Εισάγετε έναν αριθμό προκαθορισμένης θέσης.
2. Κάντε κλικ στο Στιγμιότυπο (ή πατήστε enter).

Κάντε κλικ στα κουμπιά ένα έως έξι, για άμεση τοποθέτηση σε μία από τις πρώτες έξι 
προκαθορισμένες θέσεις.
Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση της κάμερας σε μία προκαθορισμένη θέση:
1. Εισάγετε έναν αριθμό προκαθορισμένης θέσης.
2. Κάντε κλικ στο Εφαρμογή.

Βοηθητικές λειτουργίες
Οι βοηθητικές εντολές AUX είναι ειδικές εντολές για τον έλεγχο καμερών.
Για να ενεργοποιήσετε την εντολή AUX:
1. Εισάγετε έναν αριθμό AUX.
2. Κάντε κλικ στο AUX ναι (ή πατήστε enter).
3. Για να απενεργοποιήσετε την εντολή AUX, κάντε κλικ στο όχι.
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Ενεργοποίηση ρελέ εξόδου
Υπάρχουν έξι αριθμημένες θέσεις που μπορούν να εκχωρηθούν στα ρελέ εξόδου των 
συνδεδεμένων μονάδων Divar. Τοποθετήστε το δείκτη επάνω σε ένα από αυτά τα έξι κουμπιά, 
για να ανακαλύψετε ποια μονάδα και ρελέ ελέγχει.
Για να εκχωρήσετε ένα αριθμημένο κουμπί σε ένα ρελέ:
1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα από τα αριθμημένα κουμπιά Έξοδος.

– Ανοίγει το παράθυρο διαμόρφωσης.
2. Επιλέξτε μία μονάδα από τη λίστα.

– Είναι δυνατή η επιλογή μόνο των ρελέ εξόδου που δεν είναι εκχωρημένα σε κάποια 
συγκεκριμένη λειτουργία σε αυτή τη μονάδα.

3. Επιλέξτε ένα ρελέ για τη συγκεκριμένη μονάδα.
Για να ενεργοποιήσετε ένα ρελέ:
1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα από τα κουμπιά Έξοδος για να ενεργοποιήσετε ή να 

απενεργοποιήσετε το ρελέ εξόδου.
– Τα κουμπιά εμφανίζονται κόκκινα για μία ενεργή έξοδο και μπλε για μία ανενεργή 

έξοδο.

1.8 Εύρεση εγγραφών για αναπαραγωγή

Κάντε κλικ στο Αναπαραγωγή  για να εμφανίσετε το παράθυρο αναπαραγωγής.

Εικόνα 1.6 Παράθυρο αναπαραγωγής

Το παράθυρο αναπαραγωγής διαθέτει δύο καρτέλες:
– Η καρτέλα Επισκόπηση παρέχει μία γραφική επισκόπηση του βίντεο που είναι 

αποθηκευμένο στη μονάδα.
– Η καρτέλα Αναζήτηση επιτρέπει μία αναζήτηση για εγγραφές που βασίζονται σε συμβάντα 

συναγερμού και κίνησης.
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Το παράθυρο αναπαραγωγής για το Divar Classic έχει τρεις επιπλέον καρτέλες:
– Η καρτέλα Ευφυής κίνηση/Αναζήτηση επιτρέπει μια αναζήτηση για εγγραφές με βάση την 

κίνηση σε καθορισμένες περιοχές μιας συγκεκριμένης εικόνας κάμερας.
– Η καρτέλα Κείμενο επιτρέπει μια αναζήτηση για εγγραφές με βάση μια σειρά κειμένου.
– Η καρτέλα Με προστασία επιτρέπει τη διαχείριση εγγραφών με προστασία.

1.8.1 Το παράθυρο προβολής αναπαραγωγής

Επιλογή μεγέθους του παραθύρου προβολής αναπαραγωγής
Το παράθυρο προβολής αναπαραγωγής διαθέτει δύο μεγέθη, κανονικό και διευρυμένο. Το 
κανονικό μέγεθος περιέχει τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της αναζήτησης, με το βίντεο στο 
άνω αριστερό τεταρτημόριο της οθόνης. Το διευρυμένο μέγεθος καταλαμβάνει όλο το κεντρικό 
τμήμα της οθόνης.

Κάντε κλικ στο κουμπί μεγέθους παραθύρου αναπαραγωγής  για εναλλαγή μεταξύ του 
κανονικού και του διευρυμένου μεγέθους.

Επιλογή μονής προβολής ή προβολής πολλαπλών οθονών
Σε ένα παράθυρο αναπαραγωγής κανονικού μεγέθους:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί μονής προβολής , για να προβάλετε τις εικόνες από μία κάμερα.

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο τετραπλής προβολής , για να προβάλετε τις εικόνες τεσσάρων 
καμερών.
– Η επιλογή των τρόπων εμφάνισης 3x3 και 4x4 δεν είναι δυνατή.

Σε ένα διευρυμένο παράθυρο αναπαραγωγής:

1. Κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά προβολής κάμερας , για να αλλάξετε τη 
διαμόρφωση εμφάνισης πολλαπλών οθονών.

2.  Για να μετακινηθείτε κυκλικά διαμέσου των διαθέσιμων προβολών χειροκίνητα, κάντε κλικ 
στο κουμπί πολλαπλής προβολής.

Πληροφορίες πλαισίου
Οι πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας εμφανίζονται σε μια γραμμή στο κάτω μέρος του 
παραθύρου της εφαρμογής αναπαραγωγής. Όλες οι εμφανιζόμενες κάμερες είναι 
συγχρονισμένες στην ίδια ώρα αναπαραγωγής.
Για να προβάλετε πληροφορίες αυθεντικότητας σχετικά με τη σταθερή εικόνα, κάντε κλικ στο 

εικονίδιο πληροφοριών  στη γραμμή ελέγχου.
Πλαίσια-κλειδιά μόνο
Όταν επιλεγεί, εμφανίζονται μόνο πλαίσια-κλειδιά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλότερο 
ρυθμό ανανέωσης των εικόνων αλλά απαιτεί μικρότερες επιδόσεις από το PC.

1.8.2 Επιλογή κάμερας
Επιλέξτε ένα Divar από τη δενδρική προβολή DVR στην άνω αριστερή γωνία της οθόνης. Κάντε 
διπλό κλικ σε ένα αριθμημένο εικονίδιο κάμερας, για να το επιλέξετε.

Εικόνα 1.7 Δενδρική προβολή DVR σε παράθυρο αναπαραγωγής
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1.8.3 Κείμενο (Divar Classic μόνο)
Για προβολή κειμένου από ένα Divar Classic, πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη μονάδα 
γέφυρας ATM/POS και άδεια.
Για προβολή εγγεγραμμένων συναλλαγών:
1. Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη κάμερα.

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο κειμένου .
– Ανοίγει το παράθυρο εφαρμογής προβολής κειμένου.
– Τα δεδομένα που σχετίζονται με την επιλεγμένη κάμερα εμφανίζονται στο παράθυρο 

εφαρμογής προβολής κειμένου.

1.9 Χρήση των πλήκτρων ελέγχου αναπαραγωγής
Αναπαραγωγή

Κάντε κλικ στο Αναπαραγωγή  για αναπαραγωγή βίντεο ροής προς τα εμπρός στο παράθυρο 
αναπαραγωγής:

– Η ταχύτητα αναπαραγωγής εξαρτάται από τη ρύθμιση του ολισθητήρα ταχύτητας.
– Ορισμένα καρέ ενδέχεται να παραληφθούν, ανάλογα με το εύρος ζώνης της σύνδεσης 

και την ταχύτητα αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή προς τα πίσω

Κάντε κλικ στο Αναπαραγωγή προς τα πίσω  για αναπαραγωγή βίντεο ροής προς τα πίσω στο 
παράθυρο αναπαραγωγής:

– Η ταχύτητα αναπαραγωγής εξαρτάται από τη ρύθμιση του ολισθητήρα ταχύτητας.
– Ορισμένα καρέ ενδέχεται να παραληφθούν, ανάλογα με το εύρος ζώνης της σύνδεσης 

και την ταχύτητα αναπαραγωγής.

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

Σταθερή

Κάντε κλικ στο Σταθερή  για να παγώσετε την εικόνα:
– Η τελευταία εικόνα ροής εμφανίζεται ως σταθερή στο παράθυρο αναπαραγωγής.

Βήμα εμπρός
Το εικονίδιο βήματος είναι ενεργοποιημένο μόνο στη λειτουργία σταθερής εικόνας.

1. Κάντε κλικ στο Βήμα εμπρός  για να προωθήσετε την εικόνα κατά ένα καρέ.
2. Κρατήστε το πατημένο για να συνεχίσετε το βηματισμό.

Βήμα πίσω
Το εικονίδιο βήματος είναι ενεργοποιημένο μόνο στη λειτουργία σταθερής εικόνας.

1. Κάντε κλικ στο Βήμα πίσω  για να κινήσετε την εικόνα κατά ένα καρέ προς τα πίσω.
2. Κρατήστε το πατημένο για να συνεχίσετε το βηματισμό.

1.9.1 Λήψη σταθερής εικόνας
Προβείτε σε λήψη σταθερών εικόνων από μια κάμερα 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 εικονίδιο στιγμιότυπου .
– Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Στιγμιότυπο.
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2. Μετακινηθείτε στη νέα θέση στο σύστημα αρχείων του Η/Υ, για να αλλάξετε την 
προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης εικόνων.

3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το αρχείο, για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
4. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
Το στιγμιότυπο έχει την ίδια ανάλυση με την εικόνα βίντεο, ανάλογα με τις ρυθμίσεις εγγραφής. 
Πληροφορίες ταυτότητας εμφανίζονται κάτω από την εικόνα.

1.10 Καρτέλα επισκόπησης
Το παράθυρο καρτέλας επισκόπησης παρέχει μία γραφική αναπαράσταση του βίντεο που είναι 
εγγεγραμμένο στο σύστημα αποθήκευσης Divar. Προβείτε σε αναπαραγωγή του συγκεκριμένου 
βίντεο ή πραγματοποιήστε μία επιλογή για έλεγχο ταυτότητας, αρχειοθέτηση, εξαγωγή, 
διαγραφή ή προστασία.

Εικόνα 1.8 Παράθυρο αναπαραγωγής - Καρτέλα επισκόπησης για το Divar Classic

Χρήση της καρτέλας επισκόπησης

Πρωιμότεροι και πιο πρόσφατοι χρόνοι εγγραφής
– Το πλαίσιο Πρώτη υποδεικνύει την ημερομηνία και την ώρα της παλαιότερης εγγραφής στο 

δίσκο.
– Το πλαίσιο Τελευταία υποδεικνύει την ημερομηνία και την ώρα της νεότερης (πιο 

πρόσφατης) εγγραφής στο δίσκο.

Ημερομηνία και ώρα επιλεγμένης περιοχής εικόνας
Τα περιεχόμενα των πλαισίων Από και Σε εμφανίζουν τις θέσεις μέσα στο χρόνο της 
κατακόρυφης γραμμής δείκτη έναρξης και λήξης, στην οθόνη γραμμής χρόνου.

Κλίμακα γραμμής χρόνου
Ρυθμίστε τη γραμμή χρόνου, επιλέγοντας μία από τις ακόλουθες κλίμακες χρόνου:
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– 15 λεπτά, 1 ώρα, 1 ημέρα, 1 εβδομάδα, 1 μήνας, Όλες.
Η επιλογή Όλες εμφανίζει όλες τις εγγραφές από την πρώτη έως την τελευταία.
Για να εστιάσετε σε μία μικρότερη περιοχή της γραμμής χρόνου, επιλέξτε μία μικρότερη χρονική 
περίοδο.

Οθόνη γραμμής χρόνου
Αρχικά, η οθόνη γραμμής χρόνου εμφανίζει όλες τις εγγραφές κάμερας στο σύστημα 
αποθήκευσης Divar. Η γραμμή κάμερας εμφανίζει τις περιόδους εγγραφής και τους 
καταγεγραμμένους συναγερμούς και συμβάντα. Τα χρώματα στις γραμμές κάμερας συμβολίζουν 
τα ακόλουθα:
– Ημιδιαφανής: δεν έχουν πραγματοποιηθεί εγγραφές
– Μπλε: οι εικόνες της κάμερας εγγράφονται
– Κίτρινο: πυροδοτήθηκε συμβάν κίνησης
– Μαύρο: εκδηλώθηκε απώλεια βίντεο
– Κόκκινο: εκδηλώθηκε εξωτερικό συμβάν συναγερμού
– Διασταυρούμενη μαύρη γραμμοσκίαση: εγγραφές με προστασία

Σε περίπτωση εκδήλωσης περισσότερων του ενός συμβάντων, αυτά εμφανίζονται με την 
ακόλουθη προτεραιότητα:
– Απώλεια βίντεο
– Εξωτερικά συμβάντα συναγερμού
– Συμβάντα κίνησης
– Εγγραφές
– Χωρίς εγγραφές

Άξονας ημερομηνίας/ώρας
Το άνω τμήμα του άξονα ημερομηνίας/ώρας εμφανίζει τους σημειωτές ημερομηνίας, το κάτω 
τμήμα τους σημειωτές ώρας.

Επιλογή εγγραφών
1. Κάντε κλικ σε μία θέση επάνω στη γραμμή χρόνου, για να τοποθετήσετε μία γραμμή δείκτη.
2. Επιλέξτε μία διαφορετική κλίμακα χρόνου, για να εστιάσετε ή να απομακρύνετε την εστίαση 

από τη συγκεκριμένη θέση.
3. Σύρετε τη γραμμή δείκτη για επιλογή μεσοδιαστήματος.

– Το παράθυρο εικόνας αναπαραγωγής εμφανίζει μία σταθερή εικόνα της επιλεγμένης 
κάμερας στη θέση της γραμμής δείκτη.

– Η περιοχή μεταφοράς είναι σκιασμένη.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής, για να εκκινήσετε την αναπαραγωγή 

της επιλογής.
Η λεπτομερής ημερομηνία και ώρα των γραμμών δείκτη εμφανίζεται στα πλαίσια Από και Σε.

Χρήση διαθέσιμου χώρου του δίσκου (Divar Classic μόνο)
Μια γραμμή χρήσης υποδεικνύει το ποσοστό του χώρου του συστήματος αποθήκευσης Divar που 
έχει χρησιμοποιηθεί. Το σκούρο μπλε υποδεικνύει το ποσοστό του χώρου που χρησιμοποιήθηκε 
συνολικά. Το ανοικτό μπλε υποδεικνύει το τμήμα με προστασία από αντικατάσταση.  Όταν το 
σύστημα βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας γραμμικής εγγραφής, η γραμμή αλλάζει σε κόκκινο εάν 
η χρήση του δίσκου βρίσκεται πάνω από το κατώφλι πλήρους δίσκου που καθορίζεται στη 

διαμόρφωση. Κάντε κλικ στο κουμπί πληροφοριών  δίπλα στη γραμμή χρήσης για λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αποθήκευσης.
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1.11 Καρτέλα αναζήτησης
Ρυθμίστε ένα φίλτρο αναζήτησης για συμβάντα, στην καρτέλα Αναζήτηση του παραθύρου 
αναπαραγωγής. Επιλέξτε το εγγεγραμμένο βίντεο για αναπαραγωγή από τη λίστα αποτελεσμάτων 
αναζήτησης.

Εικόνα 1.9 Παράθυρο αναπαραγωγής - Καρτέλα αναζήτησης

Αναζήτηση κατά συμβάν

Παλαιότεροι και νεότεροι χρόνοι εγγραφής
– Το πλαίσιο Πρώτη υποδεικνύει την ημερομηνία και την ώρα της παλαιότερης εγγραφής στο 

δίσκο.
– Το πλαίσιο Τελευταία υποδεικνύει την ημερομηνία και την ώρα της νεότερης (πιο 

πρόσφατης) εγγραφής στο δίσκο.

Ρύθμιση της περιόδου αναζήτησης
Εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα στα πλαίσια Από και Σε για να καθορίσετε την περίοδο 
αναζήτησης:

– Το πλαίσιο Σε εμφανίζει κατά προεπιλογή την ώρα και την ημερομηνία της τελευταίας 
(νεότερης) εγγραφής και το πλαίσιο Από της πρώτης (παλαιότερης) εγγραφής.

Λειτουργία μετάβασης
Εισάγετε μία ημερομηνία και ώρα στο πλαίσιο Από και στη συνέχεια κάντε κλικ σε ένα πλήκτρο 
ελέγχου αναπαραγωγής: η αναπαραγωγή ξεκινά κατά την καταχωρημένη ώρα και ημερομηνία.

Επιλογή κάμερας
Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο επιλογής κάμερας, για να τοποθετήσετε ένα σημάδι επιλογής κάτω 

από τις κάμερες που πρόκειται να συμπεριληφθούν στην αναζήτηση. Κάντε κλικ στο  για να 
επιλέξετε όλες ή χωρίς.
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Φίλτρο συμβάντων
Καθορίστε τον τύπο συμβάντος, για το οποίο θα γίνει αναζήτηση.
Χωρίς: εκτελείται αναζήτηση σε όλα τα εγγεγραμμένα βίντεο για τις επιλεγμένες κάμερες εντός 
της καθορισμένης χρονικής περιόδου (συμπεριλαμβανομένων συμβάντων συναγερμού και 
κίνησης).
Συμβάντα συναγερμού: εκτελείται αναζήτηση σε όλα τα εγγεγραμμένα βίντεο συναγερμού για 
τις επιλεγμένες κάμερες εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου.
Συμβάντα συναγερμού/κίνησης: εκτελείται αναζήτηση σε όλα τα εγγεγραμμένα βίντεο 
συναγερμού και κίνησης για τις επιλεγμένες κάμερες εντός της καθορισμένης χρονικής 
περιόδου.
Συμβάντα κίνησης: εκτελείται αναζήτηση σε όλα τα εγγεγραμμένα βίντεο συμβάντος κίνησης 
για τις επιλεγμένες κάμερες εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου.

Έναρξη αναζήτησης
Κάντε κλικ στο Έναρξη αναζήτησης για να εκκινήσετε την αναζήτηση.

Αποτελέσματα αναζήτησης
Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση, εμφανίζεται μία λίστα αποσπασμάτων βίντεο που πληρούν τα 
κριτήρια φίλτρου. Η συγκεκριμένη λίστα εμφανίζει τις νεότερες εγγραφές συμβάντων στο άνω 
μέρος και τις παλαιότερες στο κάτω.
1. Κάντε κλικ σε μία κεφαλίδα στήλης, για να ταξινομήσετε τη λίστα σύμφωνα με το στοιχείο 

της συγκεκριμένης στήλης. Κάντε δεύτερη φορά κλικ, για να ταξινομήσετε τη λίστα με την 
αντίστροφη σειρά.

2. Χρησιμοποιήστε τη ράβδο κύλισης, για να εξετάσετε την πλήρη λίστα.
3. Κάντε κλικ σε μία καταχώρηση στη λίστα για να την επιλέξετε.

– Το επιλεγμένο συμβάν εμφανίζεται στο παράθυρο αναπαραγωγής.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής, για να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την 

κατεύθυνση αναπαραγωγής.

1.12 Καρτέλα Ευφυής κίνηση/Αναζήτηση (Divar Classic μόνο)
Ορίστε ένα φίλτρο ανίχνευσης κίνησης σε καθορισμένες περιοχές της εικόνας μιας κάμερας 
στην καρτέλα Ευφυής κίνηση/Αναζήτηση. Επιλέξτε τις ζώνες για ανίχνευση κίνησης κάνοντας 
κλικ στο πλέγμα εικόνας στην καρτέλα Ευφυής κίνηση/Περιοχή. Από τα αποτελέσματα 
αναζήτησης, επιλέξτε το εγγεγραμμένο βίντεο για αναπαραγωγή από τη λίστα αποτελεσμάτων 
αναζήτησης.
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Εικόνα 1.10 Παράθυρο αναπαραγωγής - Καρτέλα Ευφυής κίνηση/Αναζήτηση

Ευφυής κίνηση/Αναζήτηση

Παλαιότεροι και νεότεροι χρόνοι εγγραφής
– Το πλαίσιο Πρώτη υποδεικνύει την ημερομηνία και την ώρα της παλαιότερης εγγραφής στο 

δίσκο.
– Το πλαίσιο Τελευταία υποδεικνύει την ημερομηνία και την ώρα της νεότερης (πιο 

πρόσφατης) εγγραφής στο δίσκο.

Ρύθμιση της περιόδου αναζήτησης
Εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα στα πλαίσια Από και Σε για να καθορίσετε την περίοδο 
αναζήτησης:

– Το πλαίσιο Σε εμφανίζει κατά προεπιλογή την ώρα και την ημερομηνία της τελευταίας 
(νεότερης) εγγραφής και το πλαίσιο Από της πρώτης (παλαιότερης) εγγραφής.

Λειτουργία μετάβασης

Εισάγετε μία ημερομηνία και ώρα στο πλαίσιο Από και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο : 
η αναπαραγωγή ξεκινά κατά την καταχωρημένη ώρα και ημερομηνία. Εναλλακτικά, κάντε κλικ 

στο πλήκτρο  για να εκκινήσετε την αναπαραγωγή στην ώρα Σε που έχει εισαχθεί.

Επιλογή κάμερας
Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο επιλογής κάμερας, για να τοποθετήσετε ένα σημάδι επιλογής κάτω 

από τις κάμερες που πρόκειται να συμπεριληφθούν στην αναζήτηση. Κάντε κλικ στο  για να 
επιλέξετε όλες ή χωρίς.

Κατεύθυνση αναζήτησης
Επιλέξτε Προς τα εμπρός για να κάνετε αναζήτηση από την ώρα έναρξης προς την ώρα λήξης, ή 
Προς τα πίσω για να κάνετε αναζήτηση από την ώρα λήξης προς την ώρα έναρξης.
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Ευαισθησία
Χρησιμοποιήστε το συρόμενο ρυθμιστικό Ευαισθησία για να ρυθμίσετε το επίπεδο κίνησης που 
θα ανιχνεύεται. Η υψηλότερη τιμή ανιχνεύει ακόμα και την παραμικρή κίνηση.

Ευφυής κίνηση/Περιοχή
Επιλέξτε Προσθήκη, Κατάργηση, ή Εναλλαγή για να καθορίσετε πώς αντιδρά μια περιοχή στην 
οθόνη όταν κάνετε κλικ σε αυτήν. Προαιρετικά, επιλέξτε όλες τις περιοχές ή απαλείψτε όλες τις 
περιοχές.

Εμφάνιση πλέγματος
Επιλέξτε Εμφάνιση πλέγματος για να προσδιορίσετε ζώνες στην εικόνα.

Έναρξη αναζήτησης
Κάντε κλικ στο Έναρξη αναζήτησης για να εκκινήσετε την αναζήτηση.

Αποτελέσματα αναζήτησης
Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση, εμφανίζεται μία λίστα αποσπασμάτων βίντεο που πληρούν τα 
κριτήρια φίλτρου. Η συγκεκριμένη λίστα εμφανίζει τις νεότερες εγγραφές συμβάντων στο άνω 
μέρος και τις παλαιότερες στο κάτω.
1. Κάντε κλικ σε μία κεφαλίδα στήλης, για να ταξινομήσετε τη λίστα σύμφωνα με το στοιχείο 

της συγκεκριμένης στήλης. Κάντε δεύτερη φορά κλικ, για να ταξινομήσετε τη λίστα με την 
αντίστροφη σειρά.

2. Χρησιμοποιήστε τη ράβδο κύλισης, για να εξετάσετε την πλήρη λίστα.
3. Κάντε κλικ σε μία καταχώρηση στη λίστα για να την επιλέξετε.

– Το επιλεγμένο συμβάν εμφανίζεται στο παράθυρο αναπαραγωγής.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής, για να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την 

κατεύθυνση αναπαραγωγής.

1.13 Καρτέλα Κείμενο (Divar Classic μόνο)
Στην καρτέλα Κείμενο του παραθύρου αναπαραγωγής, καθορίστε ένα φίλτρο αναζήτησης για 
την αναζήτηση εγγραφών με βάση μια σειρά κειμένου. Το Divar πρέπει να έχει συνδεθεί μέσω 
μιας μονάδας γέφυρας ATM/POS και να έχει ρυθμιστεί για εγγραφή δεδομένων κειμένου. Από 
τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε το εγγεγραμμένο βίντεο για αναπαραγωγή από τη λίστα 
αποτελεσμάτων αναζήτησης.
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Εικόνα 1.11 Παράθυρο αναπαραγωγής - Καρτέλα Κείμενο

Αναζήτηση για κείμενο

Παλαιότεροι και νεότεροι χρόνοι εγγραφής
– Το πλαίσιο Πρώτη υποδεικνύει την ημερομηνία και την ώρα της παλαιότερης εγγραφής στο 

δίσκο.
– Το πλαίσιο Τελευταία υποδεικνύει την ημερομηνία και την ώρα της νεότερης (πιο 

πρόσφατης) εγγραφής στο δίσκο.

Ρύθμιση της περιόδου αναζήτησης
Εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα στα πλαίσια Από και Σε για να καθορίσετε την περίοδο 
αναζήτησης:

– Το πλαίσιο Σε εμφανίζει κατά προεπιλογή την ημερομηνία και την ώρα της τελευταίας 
(νεότερης) εγγραφής και το πλαίσιο Από της πρώτης (παλαιότερης) εγγραφής.

Λειτουργία μετάβασης
Εισάγετε μία ημερομηνία και ώρα στο πλαίσιο Από και στη συνέχεια κάντε κλικ σε ένα πλήκτρο 
ελέγχου αναπαραγωγής — η αναπαραγωγή ξεκινά κατά την καταχωρημένη ώρα και ημερομηνία.

Επιλογή κάμερας
Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο επιλογής κάμερας, για να τοποθετήσετε ένα σημάδι επιλογής κάτω 

από τις κάμερες που πρόκειται να συμπεριληφθούν στην αναζήτηση. Κάντε κλικ στο  για να 
επιλέξετε όλες ή χωρίς.

Αναζήτηση δεδομένων με ελεύθερο κείμενο
Εισάγετε τη σειρά κειμένου για αναζήτηση (για παράδειγμα, αυτό μπορεί να είναι ένα όνομα ή 
ένας αριθμός πιστωτικής κάρτας).
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Αναζήτηση με συμφωνία πεζών-κεφαλαίων
Επιλέξτε μια αναζήτηση με συμφωνία πεζών-κεφαλαίων.

Αποτελέσματα αναζήτησης
Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση, εμφανίζεται μία λίστα αποσπασμάτων βίντεο που πληρούν τα 
κριτήρια φίλτρου. Η συγκεκριμένη λίστα εμφανίζει τις νεότερες εγγραφές συμβάντων στο άνω 
μέρος και τις παλαιότερες στο κάτω.
1. Κάντε κλικ σε μία κεφαλίδα στήλης, για να ταξινομήσετε τη λίστα σύμφωνα με το στοιχείο 

της συγκεκριμένης στήλης. Κάντε δεύτερη φορά κλικ, για να ταξινομήσετε τη λίστα με την 
αντίστροφη σειρά.

2. Χρησιμοποιήστε τη ράβδο κύλισης, για να εξετάσετε την πλήρη λίστα.
3. Κάντε κλικ σε μία καταχώρηση στη λίστα για να την επιλέξετε.

– Το επιλεγμένο συμβάν εμφανίζεται στο παράθυρο αναπαραγωγής.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής, για να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την 

κατεύθυνση αναπαραγωγής.

1.14 Καρτέλα Με προστασία (Divar Classic μόνο)
Η καρτέλα Με προστασία του παραθύρου αναπαραγωγής παρέχει μια επισκόπηση των εγγραφών 
με προστασία στο Divar. Επιλέξτε βίντεο με προστασία για αναπαραγωγή ή για κατάργηση 
προστασίας, έλεγχο αυθεντικότητας, αρχειοθέτηση ή εξαγωγή εγγραφών με προστασία.

Εικόνα 1.12 Παράθυρο αναπαραγωγής - Καρτέλα Με προστασία

Διαχείριση βίντεο με προστασία

Παλαιότεροι και νεότεροι χρόνοι εγγραφής
– Το πλαίσιο Πρώτη υποδεικνύει την ημερομηνία και την ώρα της παλαιότερης εγγραφής στο 

δίσκο.
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– Το πλαίσιο Τελευταία υποδεικνύει την ημερομηνία και την ώρα της νεότερης (πιο 
πρόσφατης) εγγραφής στο δίσκο.

Χρησιμοποιημένος χώρος δίσκου
Μια γραμμή χρήσης υποδεικνύει το ποσοστό του χώρου του συστήματος αποθήκευσης Divar που 
έχει χρησιμοποιηθεί. Το σκούρο μπλε υποδεικνύει το ποσοστό του χώρου που χρησιμοποιήθηκε 
συνολικά. Το ανοικτό μπλε υποδεικνύει το τμήμα με προστασία από αντικατάσταση.  Η γραμμή 
αλλάζει σε κόκκινο εάν η χρήση του δίσκου βρίσκεται πάνω από το κατώφλι πλήρους δίσκου που 
καθορίζεται στη διαμόρφωση.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ερωτηματικό δίπλα στη γραμμή χρήσης για λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αποθήκευσης.

Ρύθμιση της περιόδου αναζήτησης
Εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα στα πλαίσια Από και Σε για να καθορίσετε την περίοδο 
αναζήτησης:

– Το πλαίσιο Σε εμφανίζει κατά προεπιλογή την ώρα και την ημερομηνία της τελευταίας 
(νεότερης) εγγραφής και το πλαίσιο Από της πρώτης (παλαιότερης) εγγραφής.

Αναζήτηση για εγγραφές με προστασία

Έναρξη αναζήτησης
Κάντε κλικ στο Έναρξη αναζήτησης για να εκκινήσετε την αναζήτηση.

Αποτελέσματα αναζήτησης
Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση, εμφανίζεται μία λίστα αποσπασμάτων βίντεο που πληρούν τα 
κριτήρια φίλτρου. Η συγκεκριμένη λίστα εμφανίζει τις νεότερες εγγραφές συμβάντων στο άνω 
μέρος και τις παλαιότερες στο κάτω:
1. Κάντε κλικ σε μία κεφαλίδα στήλης, για να ταξινομήσετε τη λίστα σύμφωνα με το στοιχείο 

της συγκεκριμένης στήλης. Κάντε δεύτερη φορά κλικ, για να ταξινομήσετε τη λίστα με την 
αντίστροφη σειρά.

2. Χρησιμοποιήστε τη ράβδο κύλισης, για να εξετάσετε την πλήρη λίστα.
3. Κάντε κλικ σε μία καταχώρηση στη λίστα για να την επιλέξετε.

– Το επιλεγμένο συμβάν εμφανίζεται στο παράθυρο αναπαραγωγής.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής, για να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την 

κατεύθυνση αναπαραγωγής.
5. Τα αποσπάσματα με αυτοπροστασία στη λίστα επισημαίνονται με Αυτ.!
6. Η Κατάργηση προστασίας αφαιρεί την προστασία από επιλεγμένα αποσπάσματα βίντεο.

1.15 Διαχείριση εγγραφών

1.15.1 Έλεγχος αυθεντικότητας
1. Επιλέξτε μία εγγραφή βίντεο.
2. Κάντε κλικ στο Έλεγχος για να επαληθεύσετε την αυθεντικότητα του επιλεγμένου βίντεο.

– Ένα παράθυρο πληροφοριών υποδεικνύει την αυθεντικότητα του επιλεγμένου βίντεο.

Κάντε κλικ στο  στη γραμμή ελέγχου για επαλήθευση αυθεντικότητας μεμονωμένων καρέ. 
Αυτό ανοίγει το παράθυρο πληροφοριών αυθεντικότητας. Το συγκεκριμένο παράθυρο εμφανίζει 
τις λεπτομέρειες του καρέ βίντεο στο αντίστοιχο πλαίσιο, κατά τη χρονική στιγμή επιλογής του 
εικονιδίου.
Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο.
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1.15.2 Εξαγωγή εγγραφών σε σκληρό δίσκο Η/Υ
Οι εγγραφές που εξάγονται στο σκληρό δίσκο του τοπικού Η/Υ διαθέτουν ξεχωριστό μορφότυπο 
αρχείου Divar. Το Archive Player που απαιτείται για την αναπαραγωγή του αρχείου αντιγράφεται 
αυτόματα από την εφαρμογή Control Center στη θέση αποθήκευσης του αρχείου. Δεν απαιτείται 
ξεχωριστή εγκατάσταση του Archive Player. Το βίντεο αρχειοθετείται με το εγγενές του 
μορφότυπο, διατηρώντας την απόδειξη αυθεντικότητάς του.
Για να αποθηκεύσετε εγγραφές από μία επιλεγμένη περίοδο σε ένα σκληρό δίσκο Η/Υ:
1. Επιλέξτε μία περίοδο εγγραφής στις οθόνες καρτέλας Επισκόπηση, Αναζήτηση, ή Με 

προστασία.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή.

– Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Εξαγωγή.
3. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση, μετακινηθείτε στη θέση στο σύστημα αρχείων του 

Η/Υ, όπου πρόκειται να αποθηκευτεί το αρχείο αρχειοθέτησης.
4. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το αρχείο, για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
5. Επιλέξτε τις προς αρχειοθέτηση κάμερες στο παράθυρο επιβεβαίωσης που εμφανίζεται.

– Όλες οι κάμερες συμπεριλαμβάνονται κατά προεπιλογή.
6. Εισάγετε νέες τιμές στα πλαίσια Από και Σε, για να αλλάξετε την ημερομηνία/ώρα έναρξης 

και λήξης της επιλογής.
– Εμφανίζεται κατά προσέγγιση το μέγεθος του αρχείου αρχειοθέτησης. Διασφαλίστε ότι 

υπάρχει επαρκής χώρος για την αποθήκευση του συγκεκριμένου αρχείου.
7. Κάντε κλικ στο Εξαγωγή για να εκκινήσετε την αποθήκευση του αρχείου αρχειοθέτησης.
Κατά τη διάρκεια της εξαγωγής, μία γραμμή προόδου παρακολουθεί τη διαδικασία εξαγωγής. 
Όλα τα στοιχεία ελέγχου είναι μη διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξαγωγής, εκτός 
από το Άκυρο.

1.15.3 Διαγραφή εγγραφών
Το κουμπί Διαγραφή διατίθεται στο παράθυρο καρτέλας Επισκόπηση.
Το προς διαγραφή βίντεο εξαρτάται από τη θέση του σημειωτή γραμμής δείκτη.
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή για να διαγράψετε όλες τις εικόνες που είναι παλαιότερες 

από την τρέχουσα θέση γραμμής δείκτη λήξης.
2. Επιβεβαιώστε ή ακυρώστε τη διαγραφή στο παράθυρο επιβεβαίωσης.

1.15.4 Προστασία εγγραφών (Divar Classic μόνο)
Κάντε κλικ στο κουμπί Προστασία για να εμποδίσετε τη διαγραφή ή την αντικατάσταση της 
επιλεγμένης εγγραφής στην καρτέλα Επισκόπηση ή Αναζήτηση:
– Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τις προστατευμένες εγγραφές στο παράθυρο που 

εμφανίζεται.
– Το προεπιλεγμένο όνομα είναι η ημερομηνία και ώρα έναρξης, για παράδειγμα: 20021114 

173125.
– Είναι δυνατή η αποθήκευση μέχρι και 1000 εγγραφών με προστασία.
– Όταν επιλέγετε να προστατεύσετε ένα στοιχείο αποτελέσματος αναζήτησης, εμφανίζεται 

αρχικά ένα προεπιλεγμένο εύρος ώρας. Η προεπιλογή ώρας έναρξης είναι 30 δευτερόλεπτα 
πριν από το συμβάν. Η προεπιλογή ώρας λήξης είναι 1 λεπτό μετά την ώρα έναρξης.

– Ο δείκτης χώρου δίσκου δείχνει το εκτιμώμενο ποσοστό της περιοχής με προστασία στο 
δίσκο αφού ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη λειτουργία προστασίας.

1.15.5 Κατάργηση προστασίας εγγραφών (Divar Classic μόνο)
Το κουμπί Κατάργηση προστασίας είναι διαθέσιμο μόνο στο παράθυρο της καρτέλας Με 
προστασία.
1. Πραγματοποιήστε μια επιλογή στη λίστα εγγραφών με προστασία.
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2. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση προστασίας για να αφαιρέσετε την προστασία από το 
επιλεγμένο είδος.

3. Επιβεβαιώστε ή ακυρώστε την ενέργεια κατάργησης προστασίας στο παράθυρο 
επιβεβαίωσης που εμφανίζεται.

Όταν καταργηθεί η προστασία του βίντεο, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί αμέσως εάν είναι το 
παλαιότερο βίντεο στο δίσκο. Η λειτουργία κατάργησης προστασίας είναι διαθέσιμη μόνο στο 
διαχειριστή του συστήματος.
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2 Divar Archive Player

2.1 Ξεκινώντας
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 που απαιτείται για 
την αναπαραγωγή ενός αποσπάσματος βίντεο σε έναν Η/Υ (το Archive Player) 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.

2.2 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.
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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.

2.3 Παρουσίαση του κύριου παραθύρου
Το κύριο παράθυρο εμφανίζεται κατά την επιλογή ενός αρχείου αρχειοθέτησης. Το παράθυρο 
αποτελείται από τρεις κύριες περιοχές: Μία οριζόντια ράβδο στο άνω μέρος, που περιέχει 
κουμπιά για έλεγχο της οθόνης. Μία κατακόρυφη πλευρική ράβδο, που περιέχει κουμπιά για 
επιλογή κάμερας και έλεγχο της αναπαραγωγής. Μία περιοχή βίντεο που εμφανίζει το 
περιεχόμενο του βίντεο και μια συρόμενη ράβδο αναπαραγωγής.

Εικόνα 2.2 Archive Player - κύριο παράθυρο
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2.3.1 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.

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 κειμένου (Divar Classic μόνο)
Για προβολή κειμένου που έχει αρχειοθετηθεί με ένα Divar Classic συνδεδεμένο σε μια γέφυρα 
ATM/POS:

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο κειμένου .
– Ανοίγει το παράθυρο εφαρμογής προβολής κειμένου.
– Εμφανίζονται τα δεδομένα που σχετίζονται με την επιλεγμένη κάμερα.

2.6 Προβολή εικόνων

2.6.1 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.

2.7 Χρήση των πλήκτρων ελέγχου αναπαραγωγής

Εικόνα 2.3 Πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής
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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.

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.

Ταχύτητα αναπαραγωγής
Ο ολισθητήρας 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.

2.7.1 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.
Πληροφορίες ταυτότητας εμφανίζονται κάτω από την εικόνα.
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2.8 Εύρεση εικόνας

1. Συμπληρώστε μια ημερομηνία και ώρα.
2. Κάντε κλικ στο Εκκίνηση.

– Η αναπαραγωγή εκκινείται την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

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

2.10 Έλεγχος αυθεντικότητας
1. Κάντε κλικ στο Έλεγχος για να επαληθεύσετε την αυθεντικότητα του αρχείου:

– Ενδέχεται να 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.

2.11 Κουμπί Βοήθεια

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

2.12 Κουμπί εξόδου

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