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1 Johdanto
Divar Archive Player -ohjelmalla voit katsella videotallennuksia, jotka on arkistoitu 
tietokoneeseen Control Center -sovelluksesta. Ohjelmalla voi tarkistaa myös arkistoidun 
videomateriaalin aitouden.

Järjestelmävaatimukset
Käyttöalusta: PC, johon on asennettu Windows XP tai Windows Vista.
Suositeltava kokoonpano on
– Suoritin: Intel Pentium DualCore, 3,0 GHz tai vastaava
– RAM-muisti: 2048 Mt
– Vapaa kiintolevytila: 10 Gt
– Näytönohjain: NVIDIA GeForce 8600 tai parempi
– Videomuisti: 256 Mt
– Verkkoliitäntä: 10/100-BaseT

Huomautus:
Kullekin Archive Player -ohjelmassa tarkasteltavalle kameralle varataan 9 Mt videomuistia. Jos 
videomuisti ei riitä monikuvanäkymään, näyttöön tulee varoitus, eikä monikuvanäkymää 
näytetä.

Asennus
Kun video arkistoidaan, Archive Player kopioidaan automaattisesti samaan hakemistoon 
arkistotiedoston kanssa. Archive Player -ohjelmaa ei tarvitsee asentaa erikseen. Jos kopioit 
arkistotiedoston myöhemmin CD- tai DVD-levylle, varmista, että kopioit myös 
ArchivePlayer.exe-tiedoston.
Kun käytät ulkoista kirjoittavaa CD-/DVD-asemaa, videosegmentin toistamiseen tarvittava PC-
ohjelmisto (Archive Player) kopioidaan levylle, kun paikallinen arkisto luodaan.
Archive Playerin voi asentaa myös itsenäiseksi ohjelmaksi tietokoneeseen asennusohjelmalla. 
Tämä yhdistää tiedostotyypit ohjelmaan, joten ne avautuvat siihen kaksoisnapsauttamalla.
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2 Käyttö

2.1 Ohjelman käynnistäminen
Käynnistä ohjelma napsauttamalla ArchivePlayer.exe-tiedostoa.

Videoarkiston avaaminen
Ohjelman käynnistämisen yhteydessä näyttöön tulee käytettävissä olevien arkistotiedostojen 
luettelo. Divar XF -arkistotiedostojen tunniste on .dxa ja Divar Classic -arkistotiedostojen 
.dvr tai .dva.

Kuva 2.1 Videoarkistotiedoston avaaminen

1. Valitse tarkasteltava arkistotiedosto.
– Jos tiedosto ei ole luettelossa, vieritä luetteloa tai valitse oikea sijainti.

2. Valitse Avaa.
Sulje ohjelma valitsemalla Peruuta tai sulkemispainike.
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2.2 Pääikkunan esittely
Pääikkuna avautuu, kun arkistotiedosto on valittu. Ikkuna koostuu kolmesta pääalueesta:
– vaakasuuntaisesta yläpalkista, joka sisältää näytön ohjauksen painikkeet
– pystysuuntaisesta sivupalkista, joka sisältää kameran valinnan ja toiston ohjauksen 

painikkeet
– videosisällön näyttävästä alueesta, jossa on toiston liukuvalitsin.

Kuva 2.2 Archive Player - pääikkuna

2.3 Avaa-painike

Voit avata arkiston napsauttamalla Avaa-painiketta . Avaa video -ikkuna tulee näkyviin. 
Valitse jokin toinen arkistotiedosto ja valitse Avaa.

2.4 Kameranäkymät
Näyttötilan vaihtaminen:

1. Napsauta jotakin kameranäkymäkuvaketta, jos haluat muuttaa kuvaruutunäytön 
asetuksia.

– Käytettävissä olevat näyttötilat ovat yksittäinen , nelikuva,  3x3,  4x4  ja 

koko näyttö .
2. Voit muuttaa zoomauskerrointa vetämällä zoomauksen liukusäädintä.
Kun zoomaus on valittu, voit suurentaa kuvaruutua hiiren ykköspainikkeella ja pienentää sitä 
hiiren kakkospainikkeella. Voit liikuttaa kuvaa pitämällä hiiren painiketta painettuna 
kuvaruudussa ja liikuttamalla hiirtä.
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2.5 Teksti-painike

Napsauttamalla -tekstikuvaketta voit tarkastella ATM/POS-siltaan liitetyllä Divar Classic -
laitteella arkistoitua tekstiä.
– Tekstintarkasteluikkuna avautuu.
– Valittuun kameraan liittyvät tiedot näytetään.

2.6 Kameroiden liittäminen ruutukuviin
Ruutukuva on yksittäinen kameralla otettu osakuva monikuvanäytössä.
Kameran liittäminen ruutukuvaan:
1. Napsauta kuvaruutua.

– Valitussa kuvaruudussa on keltainen reunus.
2.  Kaksoisnapsauta kameraa luettelossa.
Ruutukuvamäärityksen poistaminen:
– Napsauta kuvaruudun sulkemispainiketta.

2.6.1 Pienoiskuvat
Kukin pienoiskuva sisältää kolme tilakuvaketta:

 Hälytys - kamera on hälytystilassa

 Liikkeentunnistus - liikettä on havaittu

 Kuvahäviö - kuvahäviö havaittu, koska kaistanleveys ei riitä

2.7 Toiston säätimien käyttäminen

Toisto

Napsauta Toista-painiketta , kun haluat toistaa tallennettua videomateriaalia 
toistoikkunassa:

– Toistonopeus määräytyy liukuvalitsimen  asetuksen mukaan.
– Joitakin kuvia voi jäädä välistä pois, jos tietokoneen nopeus on liian pieni tai 

toistonopeus liian suuri. Tällöin Kuvaruutuhäviö-kuvake näkyy keltaisena.

Toisto taaksepäin

Napsauta Toisto taaksepäin -painiketta , kun haluat näyttää videomateriaalia taaksepäin 
toistoikkunassa:

– Toistonopeus määräytyy liukuvalitsimen  asetuksen mukaan.
– Joitakin kuvia voi jäädä välistä pois, jos tietokoneen nopeus on liian pieni tai 

toistonopeus liian suuri. Tällöin Kuvaruutuhäviö-kuvake näkyy keltaisena.

Toistonopeus
Nopeuden liukusäätimellä määritetään eteen- ja taaksepäin toiston nopeus.

Kuvan pysäyttäminen

Kuva pysäytetään valitsemalla Still-kuva .
– Viimeinen kuva näytetään pysäytyskuvana toistoikkunassa.
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Eteenpäin siirtyminen
Siirtymistoiminto on käytettävissä vain pysäytyskuvatilassa.
1. Siirrä videokuvaa yhdellä otoskuvalla eteenpäin napsauttamalla Kuva eteenpäin -

painiketta .
2. Pidä painiketta painettuna, jos haluat jatkaa taaksepäin siirtymistä. Suurin mahdollinen 

nopeus on 3 kuvaa sekunnissa.

Taaksepäin siirtyminen
Siirtymistoiminto on käytettävissä vain pysäytyskuvatilassa.
1. Siirrä videokuvaa yhdellä otoskuvalla taaksepäin napsauttamalla Kuva taaksepäin -

painiketta .
2. Pidä painiketta painettuna, jos haluat jatkaa taaksepäin siirtymistä. Suurin mahdollinen 

nopeus on 3 kuvaa sekunnissa.

2.8 Pysäytyskuvan kaappaaminen
Voit kaapata pysäytyskuvia kameran täyskuvanäytöstä ja tallentaa kuvat tietokoneen 
kiintolevylle bittikarttamuodossa.
Kuvan tallentaminen aktiivisesta ruutukuvasta tietokoneen kiintolevylle:

1. Valitse Kuva .
– Snapshot-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.

2. Jos haluat muuttaa oletussijaintia, selaa tietokoneen tiedostojärjestelmässä sijaintiin, 
johon haluat tallentaa kuvatiedoston.

3. Kirjoita halutessasi tiedostolle uusi nimi.
4. Valitse Tallenna.
Kuvan alla näytetään todennustiedot, jotka tallennetaan kuvan mukana.

2.9 Ääni

Napsauta Ääni-painiketta , jos haluat ottaa audiotoiston käyttöön, poistaa sen käytöstä tai 
säätää äänenvoimakkuutta. Kun ääni on käytössä, valitun arkiston ääni (jos saatavilla) kuuluu.

2.10 Kuvan etsiminen

1. Kirjoita päivämäärä ja aika.

2. Valitse Siirry 
– Toisto alkaa määritetystä päivämäärästä ja ajasta.

2.11 Videon liukusäädinpalkki
Videon liukusäädinpalkki näyttää suhteellisen toistoajan videovälin sisällä ja mahdollistaa sen 
säätämisen.
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2.12 Autenttisuuden tarkistaminen
Tarkista arkiston autenttisuus valitsemalla Tarkista.
– Jos tarkistus vie aikaa, näkyviin tulee edistymispalkki.
– Arkiston autenttisuus osoitetaan tietoikkunassa.

Yksittäisten otoskuvien tarkistaminen
Voit vahvistaa yksittäisten otoskuvien aitouden keskeyttämällä toiston ja napsauttamalla 

tietokuvaketta . Autenttisuustiedot-ikkuna avautuu.  Tämä ikkuna näyttää tietoja 
kuvaruudussa näytetystä otoskuvasta.

2.13 Ohje-painike

Voit napsauttaa Ohje-painiketta  milloin tahansa, kun tarvitset ohjeita. Näkyviin tulee 
ponnahdusikkuna.

2.14 Lopetuspainike

Valitse Lopeta , jos haluat lopettaa Archive Player -ohjelman käytön.
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