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1 Johdanto

1.1 Tietoja tästä oppaasta
Tämä opas on tarkoitettu henkilöille, jotka määrittävät Archive 
Player -ohjelman kokoonpanon ja/tai käyttävät sitä. Oppaassa 
kerrotaan, miten Archive Player -ohjelmaa käytetään.

1.2 Tässä oppaassa noudatetut käytännöt
Tässä oppaassa erikoistilanteita on korostettu merkitsemällä ne 
seuraavilla symboleilla ja huomautuksilla:

Termit, jotka esiintyvät ohjelmassa esimerkiksi valikoissa tai 
komennoissa, on lihavoitu.

1.3 Archive Player
Archive Player on ohjelmisto, jolla toistetaan ja viedään 
tallennettuja videojaksoja.    Archive Player ilmaisee kohdan, 
josta tietyn kameran tekemät tallenteet arkistoidaan 
järjestelmään. Tallenteisiin voi kohdistaa valikoidusti hakuja ja 
niitä voi toistaa haluamallaan tavalla.
Jos käytät tallenteiden hallintaan VRM Video Recording 
Manager -ohjelmaa, voit tarkastella niitä Archive Player -
ohjelmalla.
Archive Player -toimintoja on parannettu useilla erilaisilla 
liikkeentunnistusalgoritmeilla (MOTION+, IVMD, IVA), jotka 
nopeuttavat tallenteiden analysointia.

!
VAROITUS! 
Turvallisuusohjeet, joiden noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa tietojen häviämisen, on merkitty tällä symbolilla.

i
HUOMAUTUS! 
Tämä symboli ilmaisee erikoisominaisuuksia sekä vihjeitä ja 
tietoja ohjelmiston helpommista ja kätevämmistä 
käyttötavoista.
Bosch Security Systems Käyttöohje V 2.2 | 2007.05



6 fi | Johdanto Archive Player 2.2
Vientitoiminnolla voidaan myös viedä tallenteita tai osia niistä ja 
tallentaa niitä CD- tai DVD-levyille muualla käyttämistä varten.
Järjestelmään asennetaan Archive Player -ohjelman lisäksi myös 
Configuration Manager, jolla määritetään järjestelmän 
asetukset.
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1.4 Archive Player -ohjelman käytön 
edellyttämät järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmä: Windows XP Home
Windows XP Professional

Suoritin: vähintään 3,0 GHz:n Pentium IV

RAM-muisti: vähintään 256 Mt

Näytönohjain: NVIDIA GeForce 6600, 6800, 6800 GT, 
7800
NVIDIA Quadro FX 1400, 4400
ATI RADEON X600, X750, X800, X850
tai parempi

Verkkosovitin: 100 Mb/s

Tallentava CD- tai 
DVD-asema:

Suositus 
(vientitoiminnon optimaalista käyttöä 
varten)

Äänikortti: Suositus

Ohjelmistoversio: DirectX 9.0c

Vapaata 
kiintolevytilaa: 
(asennusta varten)

120 Mt (.NET-ympäristö, MPEG ActiveX, 
Archive Player)

i
HUOMAUTUS! 
Asenna Configuration Manager -ohjelma asennuslevyltä. Tämä 
varmistaa, että käytät Archive Player 2.2 -ohjelman kanssa 
yhteensopivaa versiota. 
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1.5 Lisäasiakirjat
Kun Archive Player on asennettu, tämä asiakirja on luettavissa 
myös ohjelman käytönaikaisessa ohjeessa. Järjestelmän 
kokoonpanon mukaan myös seuraavat asiakirjat saattavat olla 
hyödyllisiä:

Configuration Manager Tämä kokoonpanon 
määritysohjelma on jokaisen 
Archive Player -asennuksen osa.

VIDOS Server
VRM 
IVMD 
IVA

Jokainen ohjelma selitetään 
erillisessä asiakirjassa.

Forensic Search Kun ostat Forensic Search 
(rikostekninen haku) -
käyttöoikeuden, Bosch toimittaa 
kattavan ohjeistuksen 
kokoonpanomääritysten tekemistä 
varten.

Kameran asiakirjat Valmistaja toimittaa 
kamerakohtaisen käyttöohjeen 
laitteen mukana.

VideoJet, VIP jne.
NVR

Bosch toimittaa tarvittavat 
asiakirjat kunkin laitteen mukana. 
Niissä selitetään laitteen tyypilliset 
asetukset.
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2 Asentaminen ja käynnistäminen

2.1 Asentaminen
Kokoonpanon määritysohjelma Configuration Manager ja 
vietyjen videotietojen toisto-ohjelma Player asennetaan yhdessä 
Archive Player -ohjelman kanssa.
Jos haluat käyttää Archive Player -vientitoimintoa, sinun on 
otettava Additional elements for export CDs (Lisätoiminnot 
CD-levyille vientiä varten) -asetus käyttöön asennuksen aikana.

2.2 Ohjelman käynnistäminen
Onnistuneen asennuksen jälkeen työpöydällä on seuraavat 
kuvakkeet:

Voit käynnistää ohjelman kaksoisnapsauttamalla kuvaketta.
Archive Player -ohjelman voi käynnistää myös Windowsin 
Käynnistä-valikosta tai Configuration Manager -ohjelmasta.

2.2.1 Archive Player ja VIDOS Server
Jos Archive Player on käytössä järjestelmässä, jossa laite- ja 
käyttäjähallintaan käytetään VIDOS Server -palvelinta, sinun on 
kirjauduttava sisään, kun Archive Player käynnistetään.
Kirjautumisikkuna tulee näkyviin ennen ohjelman 
käynnistämistä. Anna käyttäjänimi ja salasana tähän.
Vahvista määritykset painamalla Enter-näppäintä.
Kaikki käyttäjät, jotka käsittelevät Archive Player -ohjelmaa 
VIDOS Server -palvelimella tarvitsevat Tallennusvalikko-
oikeuden. 
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Tämä oikeus otetaan käyttöön Configuration Manager -
ohjelmassa kohdassa Järjestelmä > Sovellukset > VIDOS 
Server. 
Lisätietoja käyttäjähallinnasta on VIDOS Server -oppaissa.
Kirjautuminen ei ole pakollinen, jos palvelinyhteys on jo 
muodostettu Configuration Manager -ohjelmassa, ja Archive 
Player käynnistetään suoraan ohjelmasta.

2.2.2 Archive Player ja VRM
Jos Archive Player on käytössä järjestelmässä, jossa 
tallennehallintaan käytetään VRM Video Recording Manager -
palvelinta, sinun on kirjauduttava sisään, kun Archive Player 
käynnistetään.
Kirjautumisikkuna tulee näkyviin ennen ohjelman 
käynnistämistä. Anna käyttäjänimi ja salasana tähän.
Vahvista määritykset painamalla Enter-näppäintä.
VRM Configurator -ohjelmaa voidaan käyttää tarvittaessa 
joidenkin Archive Player -toimintoja rajoittavien oikeuksien 
määrittämiseen. 
Lisätietoja tästä toiminnosta on VRM Video Recording Manager -
oppaissa.

2.3 Asennuksen poistaminen
Jos et halua enää käyttää Archive Player -ohjelmaa, poista sen 
asennus. 
1. Valitse Käynnistä > Asetukset > Ohjauspaneeli. 
2. Kaksoisnapsauta kohtaa Lisää tai poista sovellus.
3. Valitse Bosch Archive Player -määritys. 
4. Valitse Poista.

2.4 Käyttöoikeudet
Asennuksen jälkeen voit käyttää Archive Player -ohjelmaa ja sen 
haku- ja vientitoimintoja demoversiona 30 päivän ajan. 
Itse Archive Player -ohjelmaa voi edelleen käyttää ilman erillisiä 
käyttöoikeuksia (tallennettujen tiedostojen toistoon). 
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Käyttöoikeutta tarvitaan lisävientitoimintoon, jolla viedään 
tiedostoja ja tallennetaan niitä CD- tai DVD-levyille. 
Tarvitset käyttöoikeuden myös, jos haluat jatkaa rikosteknisen 
haun käyttöä tallenteissa laajennetuin 
videoanalyysiominaisuuksin (IVMD, IVA). Liikkeentunnistuksen 
perusmoduulia (MOTION+) voi myös käyttää edelleen ilman 
käyttöoikeutta.
Archive Player -ohjelman käyttöoikeushallinta toteutetaan 
Configuration Manager -ohjelmalla tietokoneessa, johon 
ohjelman käyttöoikeus hankitaan.
1. Käynnistä Configuration Manager -ohjelma tietokoneessa, 

johon haluat ohjelman käyttöoikeuden.
2. Valitse Ohje > Tietoja....
3. Napsauta Tietoja Configuration Managerista -

valintaikkunassa Käyttöoikeus-välilehteä ja valitse sitten 
Lisenssinkatseluohjelma....
License Viewer -ikkuna tulee näkyviin.

4. Merkitse toinen asennuskoodi (Installation Code: Code 2) 
muistiin – voit käyttää kopiointia ja liittämistä. Tarvitset 
sitä käyttöoikeuden aktivointiavainten muodostamiseen.

5. Avaa seuraava sivusto missä tahansa tietokoneessa:
https://activation.boschsecurity.com/
Bosch Security Systems Software License Manager -
käyttöliittymä avautuu. Sivu on englanninkielinen.

6. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään.
Halutessasi voit luoda uuden tilin. Tilin avulla voit muun 
muassa kirjata kaikki aiemmin aktivoidut käyttöoikeudet.
Kirjautumisen jälkeen näyttöön tulee tervetulotoivotus.
Voit jatkaa myös kirjautumatta sisään.
Seuraavaksi näyttöön tulee License Activation -ikkuna.

7. Muodosta tarvittavat aktivointiavaimet.

i
HUOMAUTUS! 
Kun ostat tuotteita, jotka edellyttävät käyttöoikeutta, saat 
erillisen käyttöoikeusnumeron kullekin käyttöoikeudelle ja 
työasemalle. Tätä numeroa tarvitaan myös asiaankuuluvien 
aktivointiavainten muodostamiseen.
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8. Palaa Configuration Manager -ohjelmaan.
9. Avaa License Viewer -ikkuna uudelleen vaiheissa 2 ja 3 

kuvatulla tavalla.
10. Valitse Activation Key ja syötä ensimmäinen aktivointiavain 

(Activation Key 1) – voit käyttää kopiointia ja liittämistä.
11. Tallenna aktivointiavain valitsemalla OK.
12. Tee sama toimenpide uudelleen, kun haluat tallentaa 

toisen aktivointiavaimen (Activation Key 2).
Tämä vapauttaa käyttöoikeusversion.

Voit milloin tahansa määrittää tällä lisenssinkatseluohjelmalla, 
mikä käyttöoikeusversio on käytössä kyseisessä tietokoneessa.

2.5 Kokoonpanon määritys Configuration 
Manager -ohjelmalla
Configuration Manager -ohjelma asennetaan Archive Player -
ohjelman mukana. Configuration Manager -ohjelmalla voit 
integroida laitteita järjestelmään ja määrittää laitteiden sekä 
kameroiden asetuksia.

!
VAROITUS! 
Käyttöoikeus on yhdistetty tietokoneeseen. Jos olet poistanut 
Archive Player -ohjelman asennuksen ja haluat sitten asentaa 
sen uudelleen johonkin toiseen tietokoneeseen, sinun on 
pyydettävä uutta aktivointiavainta.

i
HUOMAUTUS! 
Archive Player voi käyttää vain Configuration Manager -
ohjelmalla järjestelmään integroituja kameroita ja laitteita.

i
HUOMAUTUS! 
Jos järjestelmässä käytetään tallenteiden hallintaan VRM Video 
Recording Manager -ohjelmaa, VRM Configurator käsittelee 
suurimman osan tällaisista tehtävistä. Configuration Manager -
ohjelmaa tarvitaan kuitenkin vielä Archive Player -ohjelman 
integrointiin VRM-järjestelmään.
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Configuration Manager -ohjelman mukana toimitetaan kattava 
ohjeistus, jossa on ohjelman käyttöön liittyviä tietoja.
Seuraavat nimenomaan Archive Player -ohjelmaa koskevat 
asetukset tehdään Configuration Manager -ohjelmassa: 
1. Valitse Configuration Manager -ohjelmassa Järjestelmä-

välilehti vasemmalta.
2. Valitse puurakenteessa Sovellukset > Archive Player.

2.5.1 Vie

Oletusvientimuoto
Tässä voit valita vientitiedostomuodon. Valitse Lähettäjän 
muoto -asetus, jos tiedot näytetään Archive Player- tai Player-
ohjelmassa. Valitse WMV (windows media video) -asetus, jos 
tiedot näytetään Windows-tietokoneessa CCTV-järjestelmästä 
huolimatta.
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Oletusvientipolku
Tässä voit valita polun kansioon, jonne Archive Player vie 
tallenteet. Polkua voi muuttaa myöhemmin Archive Player -
ohjelman yksittäisten vientien kohdalla.
Jos et valitse tässä kohdassa mitään, järjestelmä käyttää 
seuraavaa oletusasetusta:
%käyttäjä%\Omat tiedostot\Bosch\VIDOS\Export

Samanaikaisten latausten enimmäismäärä
Archive Player siirtää tallenteet kaikista verkossa käytettävissä 
olevista laitteista tietokoneeseen ja mahdollistaa vastaavien 
tiedostojen viennin. Tietyissä tilanteissa tallenteiden vienti 
saattaa kuormittaa verkkoa. Siksi voit rajoittaa samanaikaisten 
latausten enimmäismäärää tässä. Tämä asetus määräytyy 
paikallisen verkon ja tietokoneen käyttämän määrityksen 
mukaan.

Latausyritysten enimmäismäärä
Jos tallennetta ei voida viedä ensi yrittämällä, Archive Player 
yrittää vientiä uudelleen useita kertoja. Nämä yritykset estävät 
muut odottavat viennit. Siksi voit rajoittaa latausyritysten 
enimmäismäärää tässä.

Suurin latausnopeus (%)
Latausnopeutta voi säätää.

Jatka keskeytettyjä vientejä
Valitse Käytössä-asetus, jos haluat jatkaa keskeytettyjä vientejä, 
kun ohjelma käynnistetään uudelleen.

2.5.2 Asettelu

Animaatiomonitorin asettelun muutos
Toiminnon voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tässä.

2.5.3 IntuiKey-näppäimistö

COM-portti
Jos ohjelmaa käytetään IntuiKey-ohjauspaneelilla, syötä COM-
portin numero tähän.
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2.5.4 Toisto

Trickplay-kohteita enintään
Käytössä olevan laitteiston määritysten perusteella voit valita, 
kuinka moneen toistoon haluat käyttää trickplay-toimintoa 
samanaikaisesti.

Ota tasainen toisto käyttöön
Toiminnon voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tässä.

2.5.5 VRM-palvelin
VRM-palvelinasetukset ovat omassa välilehdessään.

Yhdistä palvelimeen
Ota tämä asetus käyttöön, jos VRM Video Recording 
Management -ohjelma on käytössä järjestelmässä.

Palvelimen IP-osoite / Varapalvelimen 1 IP-osoite / 
Varapalvelimen 2 IP-osoite
Anna VRM-palvelimen ja mahdollisen VRM-varapalvelimen IP-
osoite.

2.6 Salattujen tietojen vaihdon 
valmisteleminen
Jos haluat ottaa salattujen tietojen toiston käyttöön Archive 
Player -ohjelmassa, sinun on säädettävä asetuksia 
asianmukaisen lähettäjän mukaisesti Configuration Manager -
ohjelmalla.
1. Valitse Configuration Manager -ohjelmassa Laitteet-

päävälilehti ja korosta asianmukaiset lähettäjät.
2. Valitse Verkko-välilehti näyttöalueelta.

Ota Automaattinen avaimen vaihto -asetus käyttöön 
kohdassa Salaus.
Tallenna asetukset valitsemalla Aseta.

3. Valitse Yksikön käyttö -välilehti.
Valitse HTTPS-asetus Protokolla-luettelokentästä 
kohdassa Laitteen käyttö.
Tallenna asetukset valitsemalla Aseta.
Bosch Security Systems Käyttöohje V 2.2 | 2007.05
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3 Käyttö
Archive Player -ohjelmassa voit käyttää kaikkia kameroita, jotka 
on integroitu aiemmin järjestelmään Configuration Manager- tai  
VRM Configurator -ohjelmalla. Molemmilla ohjelmilla voit 
yhdistää kameroita ryhmiin esimerkiksi sijainnin perusteella. 
Lisätietoja on vastaavissa oppaissa.
Archive Player sisältää seuraavat toiminnot:
– Tiedostohaku kaikista arkistoista

Kaikki kameran tallenteet näkyvät luettelossa. Tallenteet 
voi tallentaa lähettäjän paikalliseen muistiin (esimerkiksi 
VideoJet X40), NVR:ään, iSCSI-tallennusjärjestelmään tai 
tietokoneen kiintolevylle. Voit rajoittaa tallennehakua 
suodattimilla.

– Näyttäminen
Aiemmin tehdyt tallenteet voi toistaa tietokoneessa. Voit 
kelata tallennetta taakse- ja eteenpäin eri nopeuksilla.

– Kirjanmerkit
Voit asettaa kirjanmerkkejä itsellesi tärkeisiin kohtiin. Tällä 
tavalla löydät tietyt jaksot pitkistä tallenteista nopeasti. 
Hälytystapahtumien merkit näytetään, ja voit siirtyä niihin 
kuin kirjanmerkkeihin.

– Rikostekninen haku tallennettuihin videojaksoihin 
(toiminto edellyttää käyttöoikeutta)
Tallenteista voidaan etsiä muutoksia ja liikkuvia kohteita 
erilaisten algoritmien avulla. Kohteita voidaan suodattaa 
tiettyjen ehtojen, kuten nopeuden, värin ja liikkeen 
suunnan, mukaan.

– Vieminen (toiminto edellyttää käyttöoikeutta)
Tallenteita voidaan viedä ja tallentaa CD- tai DVD-levyille.
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3.1 Käyttöliittymä

Nro Selitys

1 Tiedostohaku

2 Ohjelmiston zoomaus

3 Rikostekninen haku VCA (Video Content Analysis) -
sovelluksella

4 Vie

5 Toistoikkuna, jossa monitorit

6 Vaihto VIDOS Lite Viewer -ohjelmaan
(jos asennettu VIDOS Pro Suite -ohjelman kautta)

7 Vaihto Configuration Manager -ohjelmaan

8 Äänenvoimakkuus

9 Suorittimen kuormituksen näyttö
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Voit lisätä tilaa hakutulosten ja aikajanan näyttämiseen 
asettamalla hiiren asianmukaisen osion yläreunaan, kunnes 
osoitin muuttuu seuraavaksi symboliksi:

Vedä yläreunaa ylös tai alas pitämällä samalla hiiripainiketta 
painettuna. Osionäkymää suurennetaan tai pienennetään ja 
toistoikkunan koko muuttuu tämän mukaan. Myös näytettävien 
monitorien määrää säädetään vaihtelevasti.

10 Merkkien valinta / merkkeihin siirtyminen ja kirjanmerkin 
asetus

11 Kuvan tulostus

12 Kuvan tallennus

13 Säädin
(pikakelaus eteen/-taaksepäin vaihtelevilla nopeuksilla)

14 Toisto/tauko

15 Hakutulokset

16 Aikajana

17 Kameraluettelo

18 Lisäasetukset

19 Kalenteri

Nro Selitys

i
HUOMAUTUS! 
Vähintään yksi tallenne on valittava, jotta aikajanan näyttökokoa 
voidaan muuttaa.
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3.2 Päävalikko

Valikko Valikkokohta Selitys

Tiedosto Avaa tiedosto... Mp*-tiedostojen avaamiseen 
käytettävä valintaikkuna tulee 
näkyviin. Voit valita tällä 
toiminnolla tallenteen, joka tulee 
sitten näkyviin aktiiviseen 
monitoriin.
Vain BVIP -ohjelmassa tai kameran 
Web-selainnäkymässä tallennetut 
tallenteet voidaan toistaa.

Tarkista aitous... Tällä toiminnolla tarkistetaan, 
onko valittua tallennetta käsitelty 
jälkikäteen.

Poistu Sulkee Archive Player -ohjelman.

Muokkaa Aseta valinnan 
alku

F5 Asettaa valinnan aloitusmerkin.

Aseta valinnan 
loppu 

F6 Asettaa valinnan lopetusmerkin.

Tallenna kuvat P Tallentaa kuvan kustakin 
monitorista, jossa tallennetta 
toistetaan.

Tulosta kuvat... Alt+P Avaa tallennettujen kuvien 
tulostamiseen tarkoitetun 
valintaikkunan.

Vientivalinta... Alt+E Aloittaa valinnan viennin.
(Katso myös: 
Osa 3.7.2 Vientimerkit, Sivu 43)

Lisää 
kirjanmerkki...

B Lisää kirjanmerkin.
(Katso myös: Osa Lisää 
kirjanmerkki..., Sivu 32)
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Seuraava 
tapahtuma

Page 
Up

Hyppää seuraavaan tapahtumaan 
aktiivisessa toistossa 
(kirjanmerkkiin, 
hälytystapahtumaan, suojattuun 
jaksoon, videotallenteeseen jne.)

Edellinen 
tapahtuma

Page 
Down

Hyppää edelliseen tapahtumaan 
aktiivisessa toistossa.

Näytä Yksittäisnäyttö F10 Tuo vain aktiivisen monitorin 
näkyviin ikkunanäkymään.

Koko näyttö ja 
säätimet

F11 Vaihtaa koko näytön ja säädinten 
näkymän ja ikkunanäkymän välillä.

Koko näyttö F12 Vaihtaa koko näytön näkymän ja 
ikkunanäkymän välillä.

Valikko Valikkokohta Selitys
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Asettelu Valitse näytettävien monitorien 
numero ja asettelu. Käytettävissä 
on ennalta määritettyjä asetteluja. 
Asettelu säädetään 
automaattisesti 
tietokonemonitorissa 
käytettävissä olevan tilan mukaan. 
Jos muutat näyttökokoa 
hakutulosten tai aikajanan 
mukaan, valittua asettelua 
säädetään automaattisesti 
asianmukaisesti. Tarvittaessa voi 
käyttää yhtä tai kahta 
suurikokoista monitoria. 
Kaikki monitorit, joissa kuva 
voidaan edelleen näyttää 
tietokonemonitorissa koko näytön 
näkymässä, näytetään 
vaaleanharmaina.

Vesileimatekniikka Näyttää/piilottaa tallenteen 
vesileimakuvakkeen. Kuvakkeen 
voi näyttää vain, jos 
asianmukaisen kameran leima on 
jo otettu käyttöön.

Valikko Valikkokohta Selitys
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Valikko Valikkokohta Selitys

Valinnat Toistotila Ottaa toistotilan käyttöön.
Toistotilassa voidaan varmistaa, että 
kaikkia avattuja tallenteita voidaan toistaa 
tahdistetusti.
Jos käytössä on rullahiiri, voit tarkastella 
tallenteita kuva kuvalta toistotilassa. Jos 
haluat tehdä näin, aseta hiiriosoitin 
aikajanalle ajanjakson alle ja pyöritä rullaa. 
Toisto pysäytetään (keskeytetään) 
automaattisesti kuvan vierityksen ajaksi.
Toistotila vaatii huomattavasti normaalia 
enemmän muistikapasiteettia ja 
suoritustehoa. Tästä syystä tässä tilassa 
käytettävien kameroiden määrää voi 
rajoittaa Configuration Manager -
ohjelmassa. (Lisätietoja: Osa 2.5.4 Toisto, 
Sivu 15)

Automaattinen 
hyppy

Tässä voit ottaa käyttöön yksittäisiä 
asetuksia, joilla voit hypätä automaattisesti 
tiettyihin kohtiin tallenteissa toiston 
aikana. Tällä tavalla voit poistaa 
epäkiinnostavat osiot toistosta ja silmäillä 
kuvaa yleistasolla nopeasti.
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:

Näyttö
Hyppää seuraavan käytettävissä olevan 
tallenteen aloituskohtaan. Tämä on 
hyödyllinen toiminto laitteille, jotka on 
asetettu tallentamaan vain tiettyinä aikoina 
tai tietyissä olosuhteissa.

Hälytys
Hyppää seuraavaan hälytystapahtumaan.

Suojattu
Hyppää seuraavan käytettävissä olevan 
tallennesuojauksen aloituskohtaan.
Bosch Security Systems Käyttöohje V 2.2 | 2007.05



24 fi | Käyttö Archive Player 2.2
Aktivoi kaikki
Hyppää kuhunkin yllä mainittuun kohtaan 
vuorollaan.

Poista kaikki käytöstä
Poistaa valintamerkit valituista asetuksista. 
Automaattinen hyppäystoiminto poistetaan 
käytöstä.

Automaattinen 
monitorimääritys

Oletusasetuksen mukaan kukin 
hakutuloksista kutsuttu tallenne tuodaan 
näkyviin aktiiviseen monitoriin. Aktiivinen 
monitori on ilmaistu vihreällä reunalla. 
Yhteys tässä monitorissa jo käynnissä 
olevaan tallenteeseen katkaistaan.
Valitse tämä asetus, jos haluamiesi 
tallenteiden näyttäminen pitää aloittaa eri 
monitoreissa omilla vuoroillaan. Jos kaikki 
valitussa asettelussa näytettävät monitorit 
ovat varattuina, valitun tallenteen 
näyttäminen aloitetaan monitorista, johon 
yhteys on ollut muodostettuna pisimpään.

Ohje Käytönaikainen 
ohje…

Avaa käytönaikaisen ohjeen.

Tietoja... Sisältää ohjelmistoversiota koskevia 
tietoja.

Valikko Valikkokohta Selitys

Vaihtaa VIDOS Lite Viewer -ohjelmaan, jos se on asennettu 
tietokoneeseen VIDOS Pro Suite -ohjelman kautta.

Vaihtaa Configuration Manager -ohjelmaan.

Säätää toistettavien tiedostojen äänenvoimakkuutta asteittain.

Näyttää suorittimen aiheuttaman kuormituksen tietokoneelle.
Vientejä ei voi tehdä, jos kuormitus on yli 50 % (punainen).
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3.3 Tiedostohaku
Tässä voit etsiä tietyllä aikavälillä tehtyjä tallenteita. Voit asettaa 
hakuun lisäsuodattimia tallennussijainnille ja kameralle.

3.3.1 Suodattimen asettaminen
Kun käynnistät Archive Player -ohjelman, kuluva kuukausi tulee 
näkyviin tiedostohakuvälilehden yläosaan. Tämä näyttö on myös 
vientivälilehdessä.
1. Voit tuoda edellisen/seuraavan kuukauden näkyviin 

napsauttamalla - tai -painiketta. 

2. Valitse . 

Kalenterinäyttöä laajennetaan siten, että se sisältää 
seuraavan kuukauden, ja suodatinasetukset tuodaan 
näyttöön.

3. Korosta päivä napsauttamalla sitä
tai
pidä vasenta hiiripainiketta painettuna ja siirrä hiiri 
haluamiesi päivien päälle, jos haluat valita pidemmän 
ajanjakson.
Valittu ajanjakso näkyy vihreällä korostettuna.

i
HUOMAUTUS! 
Heti kun olet muuttanut jotakin tiedostohaun parametreista 
(esimerkiksi valinnut jonkin toisen kameran), uusi haku 
aloitetaan automaattisesti.
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4. Voit syöttää alkamis- ja päättymisajan.
Jos valittu ajanjakso kattaa useita päiviä, alkamisaika 
koskee ensimmäistä valittua päivää ja päättymisaika 
viimeistä. Tällä tavalla voit rajoittaa valitun ajanjakson 
täsmällisesti.

5. Avattavan Suodatus-luettelon avulla voit rajoittaa haun 
tiettyihin tallennuspaikkoihin:

6. Valitse kamera kameraluettelosta
tai
valitse useita kameroita pitämällä Ctrl- tai Vaihto-
näppäintä painettuna samalla, kun valitset niitä.
Jos kamerat ryhmitellään kansioihin esimerkiksi 
asennuspaikan mukaan, voit valita kansion. Tässä 
tapauksessa haku kohdistuu kaikkien kansiossa olevien 
kameroiden tallenteisiin ja nämä kaikki näytetään.

Kun olet valinnut kameran, tallennehaku alkaa. Kaikki valittuna 
ajanjaksona valituilla kameroilla tuotetut ja valittuun paikkaan 
tallennetut tallenteet näytetään hakutuloksissa. 
Aiemmin tehtyjen tallenteiden katselu ei edellytä sitä, että itse 
kamera on toimintavalmiina tai asennettuna. Verkossa on oltava 
käytettävissä vain laitteet, joihin tallennetut tiedot tallennetaan 
(esimerkiksi videolähettimen paikallinen tallennusväline, NVR).

i
HUOMAUTUS! 
Jos olet muuttanut kameran nimeä, mutta siitä poimitut 
tallenteet on edelleen tallennettu järjestelmään vanhalla 
nimellä, nämä tallenteet ovat luettelossa vanhan kameran nimen 
alla. Itse kamera on kuitenkin merkitty käytöstä poistetuksi.
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3.3.2 Hakutulokset
Voit lajitella tallennetut tallenteet napsauttamalla jotakin 
sarakeotsikoista (Lähde, Kohde, Lähde tai Tietoja). Toinen 
napsautus muuttaa lajittelujärjestyksen käänteiseksi. Voit selata 
luetteloa vierityspalkeilla. 
Ensimmäisessä sarakkeessa tallenteen tallennuspaikka on 
ilmaistu kuvakkeella:

Napsauta valintaa.
Valintaa vastaavien tallenteiden toisto alkaa.

Tallenne sijaitsee tietokoneessa.

Tallenne sijaitsee NVR:ssä (Network Video Recorder) tai 
VRM-järjestelmässä.

Tallenne sijaitsee paikallisella tallennusvälineellä 
asennetussa videolähettimessä (esimerkiksi VideoJet 
X40).
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3.4 Toisto-ohjaimet

3.4.1 Aikajana
Aikajanaa käytetään siirtymiseen. Vihreä toistomerkki ilmaisee 
ajankohdan, jolloin näkyvissä oleva kuva on luotu.

Jaksot, joille on saatavilla tallenne, näkyvät vaaleanharmaina.
Ajanjaksossa näkyvää jaksoa voi muuttaa:
– Voit siirtää näkyvissä olevaa jaksoa siirtämällä hiirtä 

ajanjaksossa samalla, kun pidät oikeaa hiiripainiketta 
painettuna.

– Näkyvissä olevaa jaksoa voi suurentaa tai pienentää: 
– napsauttamalla jotakin oikeassa reunassa olevista 

suurennuslasikuvakkeista
– asettamalla hiiriosoittimen aikajanalle ajanjakson alle 

ja pyörittämällä rullaa.
Jos haluat tarkastella jotakin toista jaksoa, valitse jokin toinen 
tallenne hakutuloksista tai napsauta jotakin toista harmaata 
merkkiä.

Nro Selitys

1 Kameran nimi (aktiivinen monitori lihavoituna)

2 Ajanjakso

3 Valittua tallennetta vastaava ajanjakso

4 Jakson suurennus

5 Jakson pienennys

6 Kirjanmerkit

7 Toistomerkki
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Jos näkyvissä on useita tallenteita, näet vastaavan raidan 
asiaankuuluvine merkkeineen kunkin monitorin ajanjaksossa.

Videon pikatarkistus
Videon pikatarkistus on näppärä tapa suuria videomääriä 
selattaessa, jos esimerkiksi haluat löytää jonkin tietyn 
tapahtuman.
Voit toteuttaa tämän toiminnon vetämällä kameraraidan 
yläpuolella olevaa vihreää toistomerkkiä vasemmalle tai oikealle 
samalla, kun pidät oikeaa hiiripainiketta painettuna. Vetämisen 
aikana monitoreiden I-frame-kuvat päivitetään, jolloin voit 
tarkistaa korostetun alueen sisällön yleisellä tasolla nopeasti.

Ponnahdusvalikko
Voit avata seuraavan ponnahdusvalikon napsauttamalla 
kameraraitoja hiiren kakkospainikkeella:

Zoomaus Avaa lisäalivalikon, jossa voit valita aikajanassa 
näytettävän jakson.

Lisää kirjanmerkki... Lisää kirjanmerkin toistomerkin kohdalle. 
Kirjanmerkki lisätään kaikkiin raitoihin.
Näkyviin tulee valintaikkuna, johon voit syöttää 
lyhyen selityksen.

Poista kirjanmerkki Jos napsautat aiemmin luotua kirjanmerkkiä 
hiiren kakkospainikkeella, voit poistaa tämän 
kirjanmerkin. Kirjanmerkki poistetaan kaikista 
raidoista.
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3.4.2 Valitun tallennuksen tarkasteleminen
Kun valinta on tehty hakutuloksista, tallenteen toisto alkaa 
automaattisesti.

Aseta valinnan alku Lisää valinnan alkumerkin toistomerkin kohdalle.
Valinnan alkumerkit voidaan asettaa myös 
päävalikosta tai F5-näppäintä painamalla.
Valinnat tallennetaan muistiin, kun vaihdat 
vientimoduuliin.

Aseta valinnan loppu Asettaa valinnan lopetusmerkin.
Valinnat voidaan tehdä myös siirtämällä 
hiiriosoitin aikajanan alueelle ja pitämällä samalla 
vasenta hiiripainiketta painettuna.
Valinnat poistetaan aikajanaa napsauttamalla.

Tyhjennä Poistaa aiemmin valitun videojakson muistista. 
Poistoa ei voida kumota (vain VRM-
järjestelmässä).

Suojaa Suojaa aiemmin valitun videojakson 
poistamiselta.
Suojatut jaksot ilmaistaan punaisella merkillä 
(vain VRM-järjestelmässä).

Poista suojaus Poistaa jakson suojauksen (vain VRM-
järjestelmässä).

Vientivalinta Vie valitun jakson kaikille aikajanassa näkyville 
kameraraidoille (vain käyttöoikeudella 
käytettävällä vientitoiminnolla).

i
HUOMAUTUS! 
Jos tallenteita hallitaan VRM Video Recording Manager -
ohjelman kautta, osaa yllä mainituista toiminnoista on saatettu 
rajoittaa VRM-järjestelmässä määritettyjen käyttöoikeuksien 
nojalla.

i
HUOMAUTUS! 
Voit vaihtaa käyttöliittymän ja koko näytön välillä painamalla 
F11-näppäintä säädinten kanssa näyttämistä varten tai F12-
näppäintä pelkkää videonäyttöä varten.
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3.4.3 Lisätiedot ja ohjaimet

i
HUOMAUTUS! 
Voit vetää ja pudottaa kameran monitoriin suoraan 
kameraluettelosta. Toisto alkaa uusimman käytettävissä olevan 
tallenteen aloituskohdasta.

Tauko/Toisto
Tällä painikkeella voit keskeyttää valitun tallenteen toiston ja 
jatkaa toistoa napsauttamalla painiketta uudelleen. 

Edellinen I-frame-kuva
Hyppää takaisin edelliseen I-frame-kuvaan

Seuraava kuva
Hyppää eteenpäin seuraavaan kuvaan.

i

HUOMAUTUS! 
Taaksepäin hypättäessä näytetään aina viimeinen I-frame-kuva. 
I-frame-kuva on täysikokoinen kuva, jota tuotetaan 
säännöllisesti kuvavirrassa, mutta muutokset kuvassa 
tallennetaan vain yksittäisiin kuvamuutoksiin. I-frame-kuvien 
esiintymistaajuus asetetaan videolähettimessä (lisätietoja on 
asianmukaisen laitteen käyttöoppaassa).

Tiedot
Tässä ilmoitetaan tallenteen tekoaika. Valittu 
toistonopeus on näkyvissä.

Säädin (pikakelaus eteen/-taaksepäin)
Kelaa tallennetta eteen- tai taaksepäin.
Voit toteuttaa tämän toiminnon vetämällä säädintä 
vasemmalle tai oikealle samalla, kun pidät hiiripainiketta 
painettuna. Mitä pidemmälle vedät, sitä nopeammin 
tallennetta kelataan.
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Säätimen voi lukita paikalleen, jolloin tallennetta 
kelataan eteen- tai taaksepäin määrätyllä nopeudella 
pidemmän aikaa. Voit toteuttaa tämän toiminnon 
vetämällä vihreää suorakulmiota alaspäin hiirellä 
tarvittavaa nopeutta vastaavaan kohtaan. Suorakulmio 
pysyy lukittuna paikalleen, ja tallennetta kelataan eteen- 
tai taaksepäin, kunnes suorakulmiota vedetään 
uudelleen ylöspäin tai kunnes valitset Alku.

Tallenna kuva
Kuvat tallennetaan Configuration Manager -ohjelmassa 
määrittämääsi kansioon.

Tulosta kuva
Tulostuksen esikatselunäkymä tulee näkyviin ennen 
tulostuksen alkamista. Kuva tulostetaan 
oletustulostimella.

Lisää kirjanmerkki...
Asettaa kirjanmerkin nykyiseen kohtaan. Kirjanmerkki 
lisätään kaikkiin raitoihin.
Näkyviin tulee valintaikkuna, johon voit syöttää lyhyen 
selityksen.

Edellinen
Toistomerkki hyppää takaisin sellaiseen lähimpään 
kohtaan tallenteessa, joka vastaa luettelokentän valintaa.

Tämän luettelokentän avulla voi valita pisteet, joiden 
verran hypätään nuolikuvakkeita napsautettaessa. 
Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:
– Kaikki
– Näyttö
– Kirjanmerkki
– Hälytys
– Suojattu
– Otoskuva

Seuraava
Toistomerkki hyppää eteenpäin sellaiseen seuraavaan 
kohtaan tallenteessa, joka vastaa luettelokentän valintaa.
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3.4.4 Monitorin ja tallennuksen yhdistäminen
Tallennuksen ja monitorin voi yhdistää:
– vetämällä kameran kameraluettelosta monitoriin
– napsauttamalla jotakin hakutuloksista. Uuteen yhteyteen 

käytetään parhaillaan aktiivisena olevaa monitoria tai 
seuraavaa monitoria, jos Automaattinen monitorimääritys 
-asetus on otettu käyttöön.

Monitorin ja tallennuksen väliset yhteydet voi katkaista:
– napsauttamalla monitoria hiiren kakkospainikkeella ja 

valitsemalla Katkaise toistoistunto -vaihtoehdon
– vetämällä jonkin toisen kameran kameraluettelosta 

monitoriin.
Jos vähennät monitorien määrää monitoriasettelusta, jotkin 
yhteydet katkaistaan.
Monitoreita voi siirtää hiirellä vedä ja pudota -toiminnolla.
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3.5 Ohjelmiston zoomaus
Digitaalisella zoomaustyökalulla voit näyttää näkymäportin 
suurennettuna.

1. Valitse Aktivoi zoomaus, jos haluat käyttää ohjelmiston 
zoomausta kuvassa aktiivisessa monitorissa.

2. Siirrä hiiri vihreän suorakulmion kohdalle. Kun hiiriosoitin 
muuttuu, voit pitää vasenta hiiripainiketta painettuna ja 
siirtää suorakulmiota, jolloin aktiiviseen monitoriin tulee 
näkyviin erilainen näkymäportti.

3. Voit muuttaa valintasuorakulmion kokoa vetämällä mitä 
tahansa suorakulmion kulmaa tai sivua samalla, kun pidät 
hiiren vasenta painiketta painettuna.
Aktiivisen monitorin näkymäportti muuttuu vetämisen 
myötä.

4. Valitse Nollaa näkymäportti, jos haluat näyttää 
valintasuorakulmion valmiiksi määritetyssä koossa keskellä 
kuvaa.

5. Valitse Poista zoomaus käytöstä, jos haluat näyttää 
tallenteen koko kuvan aktiivisessa monitorissa uudelleen.

Nro Selitys

1 Näkymäportti ja aktiivinen zoomaus

2 Aktivoi zoomaus / Poista zoomaus käytöstä

3 Nollaa näkymäportti
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3.6 Liikkeentunnistus
Tallenteissa liikkuvia kohteita voidaan tunnistaa eri algoritmien 
perusteella. Tällä tavalla liikkeitä sisältävät kohdat voidaan 
havaita nopeasti jopa suurista videomateriaalimääristä. Ainoa 
ehto on, että asianmukainen liikkeentunnistusalgoritmi on 
otettu käyttöön tallennuksen aikana.

Seuraavat algoritmit ovat käytettävissä:
– MOTION+

Ilman käyttöoikeutta käytettävissä oleva algoritmi, joka 
tunnistaa liikkeet korostetuilla kuva-alueilla. Herkkyyttä ja 
kohteen vähimmäiskokoa voi muokata.

– IVMD ja IVA
Näille algoritmeille on hankittava käyttöoikeus 
30 vuorokauden demojakson päätyttyä.
Näitä algoritmeja käytettäessä liikkuviksi havaittavat 
kohteet voidaan määrittää täsmällisesti ja niitä voidaan 
suodattaa käyttäen eri tekijöitä, kuten kokoa, väriä, 
suuntaa tai nopeutta.

i
HUOMAUTUS! 
Liikettä voidaan etsiä vain herkiksi alueiksi tallennuksen aikana 
korostetuista (keltaisella varjostetuista) osioista.

i
HUOMAUTUS! 
Näitä asetuksia voi muokata vain, jos vähintään yhdelle 
monitorille on määritetty tallennus.
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Nro Selitys

1 Tallennettu määritys

2 Näyttää liikkuvien kohteiden ääriviivat aktiivisessa 
monitorissa valmiista algoritmiasetuksista riippuen.
Keltaiset ääriviivat ilmaisevat, että liikettä on havaittu.
Punaiset ääriviivat ilmaisevat liikkeen, joka on laukaissut 
hälytystapahtuman.

3 Näyttää valitut määritykset aktiivisessa monitorissa.

4 Ottaa määrityksiin tehdyt muutokset käyttöön.
Valitusta algoritmista riippuen aktiivisen monitorin 
ponnahdusikkunassa ja mahdollisessa määritysikkunassa 
on käytössä lisäasetuksia.

5 Avattava algoritmiluettelo

6 Avaa ikkunan muuttuneiden määritysten tallentamista 
varten.

7 Aloittaa liikkuvien kohteiden haun aktiiviselle monitorille 
valittujen asetusten mukaisesti.

i
HUOMAUTUS! 
MOTION+-määritysvaihtoehdot on kuvattu asianmukaisessa 
laiteoppaassa.
Erilliset kattavat oppaat toimitetaan yhdessä IVMD- ja IVA-
käyttöoikeusasiakirjojen kanssa.
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3.6.1 Liikkeentunnistus ja kameran esiasetukset
Jos liikkeentunnistusalgoritmi määritetään ja otetaan käyttöön 
tallennuksen ajaksi, sen metatiedot tallennetaan kuvatietojen 
mukana. Tällä esiasetuksella muodostetut hälytystapahtumat 
näytetään tallenteessa seuraavasti:
1. Valitse kamera kameraluettelosta Tiedostohaku-

välilehdessä.
2. Valitse tallenne hakutulosluettelosta.

3. Vaihda Liikkeentunnistus-välilehteen: .
Hakualgoritmi-näyttö ilmaisee, mikä algoritmi on ollut 
aktiivisena alkuperäisen tallennuksen aikana.

4. Korosta analysoitava alue aikajanasta.

5. -kuvaketta napsauttamalla voit hakea 

hälytystapahtuman muodostaneita liikkeitä korostetulta 
valinta-alueelta.

Kameraraidasta tunnistetut tapahtumat korostetaan keltaisella:

6. Voit tuoda liikkeentunnistusmääritykset näkyviin -

kuvaketta napsauttamalla.

3.6.2 Rikostekninen haku
Jos haluat kohdistaa haun tallenteeseen muilla 
suodatusasetuksilla esimerkiksi uusien löydösten vuoksi, voit 
käyttää herkän alueen analysointiin myös itse määrittämiäsi 
asetuksia sisältäviä algoritmeja.
MOTION+-algoritmi on aina käytettävissä.
MOTION+ havaitsee liikkeet korostetulta alueelta kameran 
kuvasta. Herkkyyden ja kohteen vähimmäiskoon voi asettaa.
Jos haluat jatkaa IVMD:n ja IVA:n käyttöä 30 vuorokauden 
demojakson päätyttyä, sinun on ostettava käyttöoikeus ja 
syötettävä käyttöoikeuskoodi Configuration Manager -
ohjelmalla.
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Kohteita voi suodattaa IVMD- ja IVA-algoritmeilla myös niiden 
liikesuunnan, nopeuden, värin ja käyttäytymisen perusteella.

Valinta ja määritykset
1. Valitse kamera kameraluettelosta Tiedostohaku-

välilehdessä.
2. Valitse tallenne hakutulosluettelosta.

3. Vaihda Liikkeentunnistus-välilehteen: .
4. Korosta analysoitava alue aikajanasta.
5. Valitse algoritmi Hakualgoritmi-luettelosta.
6. Voit tuoda liikkuvien kohteiden ääriviivat näkyviin 

napsauttamalla -kuvaketta. 

Kohteet voidaan valita sellaisenaan vain, jos liikettä on 
havaittu. Kohteita ei voida havaita, jos toisto on 
keskeytetty.

7. Voit tuoda nykyiset määritykset näkyviin -kuvaketta 

napsauttamalla.

8. Voit muuttaa valitun algoritmin asetuksia -kuvaketta 

napsauttamalla. Monitorin kehys näkyy nyt keltaisena.
9. Voit avata ponnahdusvalikon napsauttamalla aktiivista 

keltaisella kehystettyä monitoria hiiren kakkospainikkeella.
Ponnahdusvalikko sisältää erilaisia valikkovaihtoehtoja 
valitusta algoritmista riippuen. Tietyillä algoritmeilla on 
myös erillinen määritysikkuna.

10. Voit muuttaa algoritmiparametreja tarpeiden mukaan.
11. Voit tallentaa asetukset esiasetuksiksi napsauttamalla

-kuvaketta. Voit käyttää tallennettuja esiasetuksia 
muissa tallenteissa myöhemmin.

i
HUOMAUTUS! 
Kun olet ostanut käyttöoikeuden, saat Forensic Search -oppaan, 
joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja eri algoritmien 
määritysvaihtoehdoista.
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12. Valitse Tallenna kokoonpano -valintaikkunassa 
esiasetusten tallennusnumero (1, 2, 3 tai 4). Anna 
esiasetuksille kuvaava nimi.

13. Tallenna esiasetukset napsauttamalla -kuvaketta.

14. Voit ottaa tallennetut esiasetukset käyttöön aktiivisessa 

monitorissa napsauttamalla -, -, - tai -

kuvaketta.

15. -kuvaketta napsauttamalla voit hakea 

hälytystapahtuman muodostaneita liikkeitä korostetulta 
valinta-alueelta valittujen esiasetusten mukaisesti.

Kameraraidasta tunnistetut tapahtumat korostetaan keltaisella:

16. Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan hälytykseen 

tallenteessa napsauttamalla - tai -kuvaketta.

i
HUOMAUTUS! 
Havaittuja hälytystapahtumia ei tallenneta, jos lopetat 
tallenteen ja monitorin välisen yhteyden. Voit kuitenkin asettaa 
kirjanmerkin näihin kohtiin. Kirjanmerkit tallennetaan.
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3.7 Vieminen
Vientimoduulin avulla voit viedä kaikki tallenteet tietokoneeseen 
tai johonkin toiseen verkon tallennuspaikkaan. 
Voit myös tallentaa valikoituja tallenteita suoraan CD- ja DVD-
levyille.

3.7.1 Tallenteiden vieminen

1. Napsauta Vie-välilehteä: .
Vientimoduuli tulee näkyviin:

i
HUOMAUTUS! 
Tämän työkalun käyttäminen edellyttää käyttöoikeuden 
hankkimista. Vie-välilehti ei ole käytettävissä demojakson 
umpeutumisen jälkeen.
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2. Etsi haluamasi tallenteet.
(Lisätietoja: Osa 3.3 Tiedostohaku, Sivu 25)
Hakutulokset näytetään luettelossa.
Kaikki samasta lähteestä peräisin olevat tallenteet 
yhdistetään yhdeksi merkinnäksi. Tietoja-sarake ilmaisee, 
kuinka monta yksittäistä tiedostoa kamerasta on löytynyt 
valitulta jaksolta.

3. Napsauta Vientimuoto-kentän vieressä olevaa -
kuvaketta. Valitse haluamasi muoto vietäville tiedostoille.

4. Napsauta Kohde-kentän vieressä olevaa -kuvaketta. 
Näyttöön tulee Valitse kohdekansio -valintaikkuna.

5. Valitse kansio, johon haluat tallentaa viedyt tiedostot.
Kohde-kentän alla on tietoja siitä, miten paljon muistitilaa 
kohteessa on käytettävissä.

Nro Selitys

1 Kalenteri (ja lisäasetukset)

2 Vientitiedot

3 Viennin tila

4 Kameraluettelo

5 Hakutulokset

6 Kohde

7 Vientimuoto

8 Lisätietoja

9 Vientikohteet

10 Aloita tallennus

11 Poista vientityö

12 Keskeytä vienti

i
HUOMAUTUS! 
Vientipolun pysyvät asetukset tehdään Configuration Manager -
ohjelmalla.
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6. Valitse Vientikohteet:

Tiedostojen vienti alkaa.
Viennin tila -kohdassa on luettelo kaikista parhaillaan 
vietävistä tallenteista. Tarkkoja tietoja viennistä on valitun 
määrityksen Vientitiedot-kohdassa.

7. Jos haluat keskeyttää yksittäisten tiedostojen viennin, 
korosta määritys kohdassa Viennin tila ja napsauta 

Keskeytä vienti -kuvaketta: .
8. Jos haluat peruuttaa yksittäisten tiedostojen viennin ja 

poistaa kyseiset tiedostot, korosta määritys kohdassa 

Viennin tila ja napsauta Poista vientityö -kuvaketta: .
Parhaillaan CD- tai DVD-levyille tallennettavia tallenteita ei 
voi poistaa.

9. Voit jatkaa vientiä napsauttamalla -kuvaketta 

uudelleen.

10. Kaikki viedyt tallenteet näkyvät luettelossa kohdassa 
Viennin tila.
Onnistuneen viennin jälkeen viesti Finished tulee näkyviin 
Viennin tila -kohtaan Tietoja-sarakkeeseen.

!
VAROITUS! 
Kierrättävässä tilassa on mahdollista, että alunperin valittu 
tallenne on korvautunut keskeytyksen aikana. Tässä 
tapauksessa vientiä ei voi jatkaa.

i
HUOMAUTUS! 
Vientejä ei voi tehdä, jos kuormitus on yli 50 % (valikkorivin 
näyttö muuttuu punaiseksi).
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11. Toista tarvittaessa vaiheet 2–8 muille kameroille tai jollekin 
toiselle jaksolle.
Viedyt tallenteet tallennetaan nyt kohdepaikkaan.

3.7.2 Vientimerkit
Vietävät tallenteet voidaan merkitä toiston aikana siten, että 
vientimoduuli vie vain tietyn osion niistä.
1. Etsi tallennetta (lisätietoja: Osa 3.3 Tiedostohaku, Sivu 25) 

ja aloita toisto.
2. Paina F5-näppäintä, kun toistomerkki on kohdassa, josta 

haluat viennin alkavan.
Viennin alkamisaika on asetettu.

3. Paina F6-näppäintä, kun toistomerkki on kohdassa, johon 
haluat viennin päättyvän.
Viennin päättymisaika on asetettu.

Korostettu alue näkyy vihreänä aikajanassa:

4. Valitse Vientivalinta aikajanan ponnahdusvalikosta. 
Korostetut osiot viedään suoraan kansioon, joka on jo 
asetettu Kohde-kansioksi vientimoduulissa. Vietyjen 
jaksojen tiedot tulevat näkyviin uuteen ikkunaan.

5. Sulje ikkuna napsauttamalla -kuvaketta.

6. Vaihda tarvittaessa vientimoduuliin, jos haluat seurata 
vientiprosessia.

i
HUOMAUTUS! 
Voit asettaa alkamis- ja päättymismerkit myös aikajanan 
ponnahdusvalikosta tai korostaa tarvittavan alueen vetämällä 
samalla, kun pidät hiiripainiketta painettuna.
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3.7.3 Vientiviiveiden tai -virheiden mahdollisia syitä
– Jotkin laitteet voivat muodostaa vain yhden 

toistoyhteyden. Tämä saattaa olla jo käytössä.
– Tallennetta ei ole enää olemassa (korvattu kierrättävässä 

tilassa, tiedosto on poistettu manuaalisesti). 
– Verkkoyhteys on katkennut vientiprosessin aikana.
– Tallenne, jonka vientiä haluat jatkaa, on avattu välillä 

tietokoneessa.
– Sen tallenteen yhteyskohtaa, jonka vientiä haluat jatkaa, ei 

löydy enää kuvavirrasta.
Archive Player voi yrittää tiedostojen vientiä useita kertoja 
Configuration Manager -ohjelman asetusten mukaisesti.

3.7.4 Lisätietoja
CD- tai DVD-levylle tallennettavan tiedoston nimi määräytyy 
tallenteen luomiseen käytetyn laitteen ja kameran nimien 
perusteella. 
Tiedostonimeä voi muokata ennen tallennusta.
1. Napsauta vietyjen tiedostojen luettelossa olevaa kohdetta.

Lisätietoja-merkintä tulee nyt näkyviin Vientimuoto-
tietojen yläpuolelle.

2. Anna tiedot (enintään 32 merkkiä) ja napsauta -

kuvaketta.
Tiedosto tallennetaan CD- tai DVD-levylle annetulla nimellä.

!
VAROITUS! 
Älä poista alkuperäisiä tallennustietoja, ennen kuin olet 
varmistanut, että asiaankuuluvat tiedot on viety kokonaan.
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3.7.5 Tietojen tallentaminen CD- ja DVD-levyille
1. Aseta tietokoneen tallentavaan asemaan tyhjä CD- tai DVD-

levy, jolle voi tallentaa.
2. Valitse CD- tai DVD-levylle tallennettavat tallenteet 

kohdasta Viennin tila. Voit tehdä näin merkitsemällä 
kohteen napsauttamalla sen edessä olevaa ruutua:

Et voi valita tallennetta, ennen kuin kyseisen tallenteen 
vienti on valmis.
CD- tai DVD-levyllä vapaana olevan muistin määrä näkyy 
painikkeen vieressä. 

3. Anna lisätiedot valituille kohteille (lisätietoja: 
Osa 3.7.4 Lisätietoja, Sivu 44).

4. Napsauta Aloita levyn luominen -kuvaketta: .

Tiedot tallennetaan CD- tai DVD-levylle. 
Lisäksi CD- tai DVD-levylle tallennetaan ohjelma, jonka avulla 
kuvatietoja voidaan toistaa jollakin toisella tietokoneella.

i
HUOMAUTUS! 
Tämä painike on käytettävissä vain, jos vähintään yksi tallenne 
on valittu CD-levylle viemistä varten. Jos tallennus on jo 
käynnissä, uutta ei voida aloittaa.
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