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1 Divar Control Center

1.1 Aloittaminen
Divar Control Center mahdollistaa Divar XF- ja Divar Classic DVR -laitteiden täydellisen 
etähallinnan tietokoneesta. Järjestelmällä voidaan ohjata mitä tahansa verkkoon liitettyä Divar 
XF -laitetta, ja sitä voi käyttää yhtä aikaa enintään kahdeksan henkilöä. Samanaikaisesti 
voidaan ohjata useita Divar-laitteita.
Käyttäjällä on työkalut reaaliaikaisen kuvan etäkatseluun, hakuun, toistoon ja järjestelmän 
määritykseen. Etäohjaustoimintoja ovat kameroiden panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen 
ohjaus (myös täysi AutoDome™-ohjaus) sekä videoiden arkistointi. Kytkettyjen laitteiden 
yleistilaa voidaan tarkastella käytön aikana.
Divar-laitteen kokoonpano-ohjelman käyttöoikeus on ainoastaan käyttäjillä, joilla on 
määritysoikeudet (XF), tai järjestelmänvalvojalla (Classic). Käyttöoikeus voidaan suojata 
salasanalla. Kokoonpanoasetuksilla voidaan rajoittaa kunkin etäkäyttäjän käytettävissä olevia 
toimintoja (esimerkiksi mahdollisuus arkistoida videokuvaa). Lisätietoja on Divar-laitteen 
käyttöoppaassa.
Lisäksi haku- ja toistotoiminnot voi lukita, joten ne eivät ehkä ole suoraan käytettävissä. Tässä 
oppaassa on kuvattu kaikki mahdolliset käyttäjätoiminnot. Osa niistä ei välttämättä ole 
jokaisen käyttäjän käytettävissä.
Mukana toimitetaan Divar Archive Player -ohjelma, jolla voi katsella arkistoitua 
videomateriaalia Divar Control Center -sovelluksen ulkopuolella ilman tarvetta 
lisäasennuksille. Kaikkiin tallenteisiin liitetään varmennuskoodi. Tämä mahdollistaa sen, että 
kukaan ei voi muuttaa tallenteita ilman, että käyttäjä on tunnistettu.

1.2 Järjestelmävaatimukset
Käyttöalusta: PC, johon on asennettu Windows XP tai Windows Vista.
Control Center- ja Archive Player -sovellusten vähimmäisvaatimukset ovat

– 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 Control Center -ohjelmassa tarkasteltavalle kameralle varataan 9 Mt videomuistia. Jos 
videomuisti ei riitä monikuvanäkymään, näyttöön tulee varoitus, eikä monikuvanäkymää 
näytetä.

1.2.1 Ohjelmiston asennus
1. Aseta CD-ROM-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan.

– Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti.
2. Jos asennus ei käynnisty automaattisesti, etsi CD-levyltä Setup.exe-tiedosto ja 

kaksoisnapsauta sitä.
3. Suorita asennus loppuun noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Ohjelman käynnistäminen
Kun asennus on valmis, käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydällä olevaa Divar 
Control Center -kuvaketta. Divar Control Center -ohjelman voi käynnistää myös tehtäväpalkin 
Käynnistä-painikkeen ja Ohjelmat-valikon kautta.
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1.2.2 Sovelluksessa käytettävät esitystavat

Kuvakkeiden värien tulkitseminen
– Poissa käytöstä olevat toiminnot näkyvät varjostettuina.
– Aktiiviset tai painetut valinnat korostetaan keltaisella.

Kalenteri-ikkuna
Kalenteri-ikkuna tulee näyttöön, kun napsautat kalenterikuvaketta niissä ikkunoissa, joihin on 
lisättävä päivämäärä.
– Vaihda kuukautta napsauttamalla nuolinäppäimiä.
– Napsauta päivämäärää, kun haluat palata päiväysruutuun, johon on lisätty valitsemasi 

arvo.
– Painamalla Esc-näppäintä voit poistua ikkunasta muuttamatta päivämäärää.

Luettelot
– Luetteloissa ollessasi voit lajitella luettelon sarakkeen tietyn nimikkeen mukaan 

napsauttamalla vastaavaa sarakeotsikkoa.
– Voit muuttaa lajittelujärjestyksen päinvastaiseksi napsauttamalla otsikkoa toisen kerran.
– Voit selata pitkiä luetteloita vierityspalkkien avulla.

Edistymisen seurannan palkki
– Edistymispalkki on näkyvissä, jos meneillään oleva tehtävä vaatii jonkin verran aikaa.
– Keskeytä tehtävän suoritus valitsemalla Peruuta.

Vahvistusikkuna
Vahvistusikkuna tulee näyttöön, kun käyttäjä on valinnut toiminnan, joka ei ole peruttavissa.
– Jatka toimintaa valitsemalla Kyllä.
– Hylkää toiminta valitsemalla Peruuta.

Virheikkuna
Virheikkuna näytetään aina virheen tapahtuessa.
– Ohita virheilmoitus valitsemalla OK.

Päivittäminen
Arvojen ja tilailmoitusten päivittäminen.

Luetteloiden laajentaminen ja tiivistäminen
Järjestelmänhallintaikkunan puunäkymässä on (+)- tai (-)-merkki kuvakkeen vieressä.  Voit 
laajentaa luettelon napsauttamalla (+)-merkkiä ja tiivistää luettelon napsauttamalla (-)-
merkkiä.

1.3 Kirjautuminen
Kun Control Center -sovellus käynnistetään ensimmäisen kerran, käyttäjänimi- ja 
salasanakentät ovat tyhjät. Myös laiteluettelo on tyhjä. Luetteloon täytyy ensin lisätä vähintään 
yksi Divar-laite.
Napsauta Muokkaa-painiketta, jos haluat lisätä luetteloon Divar-laitteen.

Divar-luettelon muokkaaminen
Voit lisätä tai poistaa luettelon Divar-laitteita Muokkaa laiteluetteloa -ikkunassa. Ikkunassa voi 
myös vaihtaa valitun laitteen nimeä ja IP-osoitetta.



Divar  Divar Control Center | fi 7

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

Toimi seuraavasti, jos haluat tunnistaa automaattisesti verkon kaikki käyttöön otetut Divar-
laitteet:
1. Valitse Tunnista.

– Laitteen tunnistaminen edellyttää, että tunnistustoiminto on otettu kyseisessä 
laitteessa käyttöön.

2. Valitse lisättävät laitteet.
3. Lisää valitsemasi laitteet luetteloon valitsemalla OK.
Jos haluat lisätä Divar-laitteen luetteloon manuaalisesti:
1. Valitse Lisää.
2. Kirjoita uuden laitteen IP-osoite tai DNS-nimi.

– IP-osoite on määritetty laitteen asetusvalikossa. Tarkista tarvittaessa laitteen 
käyttöoikeudet järjestelmänvalvojalta.

3. Kirjoita nimi nimiruutuun tai hae se laitteesta valitsemalla Nouda Divar-laitteesta -
valintaruutu.

4. Valitse OK.
Voit poistaa Divar-laitteen luettelosta seuraavasti:
1. Valitse poistettava laite.
2. Valitse Poista.

– Valittu laite poistetaan luettelosta.

Kirjautuminen
Käynnistä Control Center -sovellus. Kirjaudu-ikkuna tulee näkyviin. (Voit peruuttaa 
kirjautumisen ja lopettaa sovelluksen valitsemalla Peruuta.)

Kuva 1.1 Kirjautumisikkuna, jossa näkyy Divar-luettelo

Toimi seuraavasti, jos haluat kirjautua tiettyyn Divar-laitteeseen:
1. Valitse laitteet, joihin haluat kirjautua valitsemalla niiden valintaruudut:

– Napsauta -painiketta, jos haluat valita luettelon kaikki laitteet tai poistaa niiden 
valinnan.

– Jos järjestelmään on määritetty kirjautumisryhmä, voit tämän ryhmän valitsemalla 
kirjautua ryhmässä oleviin laitteisiin.

2. Kirjoita käyttäjänimi ja salasana:
– Käyttäjänimi ja salasana määritetään itse laitteessa. Ota yhteys 

järjestelmänvalvojaan, jos yhteys laitteeseen on estetty.
– Lisää valintamerkki Tallenna kirjautumistiedot -ruutuun, jos haluat, että järjestelmä 

muistaa nimen ja salasanan Control Centerin tulevien käyttökertojen yhteydessä. 
Järjestelmänvalvojan salasanoja ei tallenneta.

3. Valitse Kirjaudu.
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1.4 Pääikkunan esittely
Reaaliaikaisen videokuvan ikkuna tulee näkyviin kirjautumisen jälkeen. Tämä on pääikkuna. 
Ikkuna koostuu neljästä pääalueesta: vaakasuuntaisesta yläpalkista (näytön ohjauksen ja 
järjestelmäasetusten painikkeet), pystysuuntaisesta sivupalkista (järjestelmän hallinnan 
ohjaimia, kameran ja releen ohjaus), videoalueesta (reaaliaikainen videokuva yhdestä tai 
useammasta kamerasta ja Divar-laitteesta) ja tilaluettelosta, (reaaliaikaiset tilatiedot kaikista 
yhdistetyistä DVR-laitteista).

Kuva 1.2 Reaaliaikaisen videokuvan ikkuna

1.4.1 Järjestelmäasetukset
Ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevalla Control Center -kuvakkeella  voi muuttaa ikkunan 
kokoa, sulkea sovelluksen tai valita järjestelmän asetuksia.
Järjestelmän asetusten muuttaminen:
1. Napsauta järjestelmäpainiketta ja valitse sitten Settings.

– Järjestelmäasetusten valikko avautuu.
2. Lisää valintamerkki aktivoitavien kohteiden viereen.

– Tietokone antaa äänimerkin määritettyjen hälytysten kohdalla tai suurentaa 
sovellusikkunan täysikokoiseksi.

3. Valitse sekvenssin viiveajaksi 5–60 sekuntia. Viiveaika määrittää, kuinka kauan 
sekvenssinäkymä pysyy näytössä.

4. Jos haluat hyväksyä valinnan, napsauta OK. Jos haluat perua muutoksen ja sulkea 
ikkunan, napsauta Peruuta.

1.4.2 Useiden Divar-laitteiden Live-painike

Voit tuoda näyttöön reaaliaikaisen videokuvan ikkunan valitsemalla Live . Tässä näytössä 
käyttäjä voi
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– katsella reaaliaikaista videokuvaa
– valita eri moninäyttötiloja
– liittää kameroita kuvaruutuihin
– avata aktiivisen kuvaruudun pikatoistoikkunan
– ottaa snapshot-kuvan aktiivisesta kuvaruudusta
– ohjata kameroita
– valvoa laitteen tilaa ja hälytystiloja
– kirjautua verkon muihin laitteisiin
– luoda loogisia ryhmiä ja näkymiä.

1.4.3 Yksittäisen Divar-laitteen toistopainike

Voit avata toistoikkunan valitsemalla Toisto . Voit tarkastella tallennusten graafista 
aikajanaa tai hakea tallennuksia tapahtumien perusteella ja toistaa niitä.

1.4.4 Kameranäkymät

Jos haluat vaihtaa näyttötilaa, napsauta jotakin kameranäkymän kuvaketta , 
jolloin kuvaruutunäytön asetukset muuttuvat:

– Käytettävissä on yksittäinen, nelikuva-, 3x3- ja 4x4-monikuvanäyttötila.

Jos haluat valita jaksotilan, napsauta jaksokuvaketta . Kameroiden kuvien vuorottelu 

käynnistyy.
– Jos Järjestelmänhallinta-ikkunassa on valittuna ryhmä, Control Center käy läpi 

kaikki ryhmän suorat jäsenet (ei alaryhmiä).
– Jos Järjestelmänhallinta-ikkunassa on valittuna näkymä tai kamera, Control Center 

käy läpi kohteen pääryhmän kaikki suorat jäsenet.
– Jos Järjestelmänhallinta-ikkunassa on valittuna Divar-laite, Control Center käy läpi 

kaikki laitteeseen liitetyt kamerat yksittäistilassa.
– Control Center käyttää Control Centerin järjestelmäasetuksissa määritettyä 

viiveaikaa.

Monikuvanäkymät
Monikuvanäkymät ovat käytettävissä tuettujen videotulojen määrän mukaan. Käytössä oleva 

näkymä osoitetaan numerolla monikuvanäkymän kuvakkeessa .
Kullekin monikuvanäkymälle voidaan määrittää erilliset kameroiden ja kuvaruutujen suhteet.

1. Voit selata käytettävissä olevia näkymiä napsauttamalla monikuvanäkymän kuvaketta .

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

1. Napsauta yksittäisnäytön kuvaketta , kun haluat tarkastella yhden kameran kuvia.

2. Napsauta snapshot-kuvaketta .
– Snapshot-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.

3. Jos haluat muuttaa oletussijaintia, määritä se tietokoneen tiedostojärjestelmän sijainti, 
johon haluat tallentaa kuvatiedoston.

4. Jos haluat muuttaa tiedostonimeä, kirjoita tiedoston uusi nimi.
5. Valitse Tallenna.
Snapshot-kuvan tarkkuus on sama kuin videokuvan (tallennusasetusten mukaan CIF, 2CIF tai 
4CIF). Kuvan alla näytetään autenttisuustiedot.
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1.4.6 Pikatoisto
Voit tarkastella tietyn kameran minuutti sitten tallentamaa videokuvaa seuraavasti:
1. Aktivoi videon sisältävän kameran kuvaruutu napsauttamalla sitä.

2. Napsauta Pikatoisto -kuvaketta.
– Näyttöön avautuu uusi ikkuna, jossa toistetaan kameran minuutti sitten tallentamaa 

videokuvaa.
– Voit ohjata toistoa tai ottaa snapshot-kuvan pikatoistoikkunan alaosassa olevilla 

painikkeilla.
– Sulje pikatoistoikkuna napsauttamalla sen oikeassa yläkulmassa olevaa 

sulkupainiketta.
Voit avata pikatoistoikkunan myös napsauttamalla Järjestelmänhallinta-ikkunassa kameraa 
hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Pikatoisto.

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

1.4.8 Monitoritila
Ota suora DVR-ohjaus käyttöön katsoessasi monitoritoistoon käytettävää kanavaa valitsemalla 

. Aktiiviset katselutilat ohjaavat suoraan katseltavan monitorilähdön näyttämää kuvaa.

Kuva 1.3 Monitoritila-ikkuna

1.4.9 Asetukset-painike
Napsauta Asetukset-painiketta , jos haluat käynnistää kokoonpano-ohjelman. Ohjelmalla 
voi säätää tuettujen laitteiden eri asetuksia. Kirjautumisvalintaikkuna avautuu niiden 
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tunnettujen laitteiden yhteydessä, joille on asennettu määritystyökalu. Voit avata 
määritystyökalun myös napsauttamalla DVR-laitetta hiiren kakkospainikkeella 
Järjestelmänhallinta-ikkunassa ja valitsemalla Määritä. Ohjelman käyttäminen edellyttää 
määritysoikeuksia.

1.4.10 Järjestelmän tilan tarkastaminen

Järjestelmän tilaviestialue
Näytön alareunassa oleva tilaikkuna näyttää kaikkien kytkettyjen laitteiden tilaviestit (myös 

hälytystulot ja liikkeentunnistustapahtumat). Napsauta -painiketta, jos haluat suurentaa tai 
pienentää tilaviestialuetta.

1.4.11 Ohje-painike
Valitse Ohje aina, kun haluat ohjeita jostakin aiheesta. Näkyviin tulee ponnahdusikkuna.

1.4.12 Uloskirjautumispainike

Napsauta Kirjaudu ulos -painiketta , jos haluat katkaista yhteyden kaikkiin yhdistettyihin 
laitteisiin. Kirjautumisnäyttö tulee näkyviin. Voit joko muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen 
tai valita Peruuta ja poistua ohjelmasta.

1.5 Divar-laitteiden, kameroiden, ryhmien ja näkymien 
valitseminen
Reaaliaikaisessa tilassa voit Järjestelmänhallinta-ikkunaa käyttämällä valita Divar-laitteen ja 
avata liitettyjen kameroiden luettelon tai määrittää kameraryhmät ja näkymät ja palauttaa ne. 
Nämä kohteet näkyvät puurakenteessa. Puurakenteen luettelon voi laajentaa (+)-painikkeella 
ja tiivistää (-)-painikkeella. 

Kuva 1.4 Järjestelmänhallinta-ikkuna

Pikavalikko
Avaa tehtävä napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella puussa olevaa nimikettä:
– Valitse valintaruutu Näytä kirjautumisryhmät tai Näytä Loogiset Ryhmät, jos haluat 

näyttää nämä nimikkeet puurakenteessa.
– Tallenna uusi puurakenne tiedostoon (Tallenna järjestelmärakenne).
– Lataa tallennettu puurakenne levylle (Lataa järjestelmärakenne).
– Uusien ryhmien ja näkymien laatiminen ja niiden nimeäminen uudelleen tai poistaminen.
– Loogisten ryhmien kopiointi (Tallenna nimellä. . .).
– Kirjaudu yhdistettyyn Divar-laitteeseen tai Divar DVR -laitteiden ryhmään tai kirjaudu 

niistä ulos.
– Määritä tietty laite.
– Tunnista tietyn laitteen hälytykset.
– Aloita pikatoisto kamerasta.
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– Tarkastele valitun Divar-laitteen, kameran tai kameranäkymän ominaisuuksia.

Pudotusvalikko
Jos haluat siirtyä suoraan ylimmän tason ryhmään, valitse ryhmä pudotusvalikon luettelosta 
(varmista, että Näytä Loogiset Ryhmät on valittuna tehtävävalikossa).

Järjestelmänhallinta-kuvakkeet

 Käytettävissä olevat Divar DVR -laitteet - luettelo laitteista, jotka on määritetty verkkoon.

 Yksittäiset laitteet - nimi näky lihavoituna, jos olet kirjautunut järjestelmään.

 Käytettävissä olevat kamerat - näyttää laitteessa käytettävissä olevat kameratulot. 
Liitettyjen kameroiden nimet näkyvät lihavoituina.

 Ohjattavissa olevat kamerat - näyttää laitteeseen yhdistetyt ohjattavat kamerat.

 Monitorikanava - näyttää monitorin toistoon käytetyt kameratulot.

 Ryhmät - tunnistaa ryhmän.

 Näkymät - tunnistaa näkymän.

1.6 Hälytysten ja liikkeentunnistustapahtumien tarkistaminen
Hälytystilanne laukaisee tietokoneen äänisignaalin tai saa Control Center -ikkunan 
ponnahtamaan esiin (jos se on ollut pienennettynä) edellyttäen, että nämä ominaisuudet on 
määritetty Järjestelmäasetukset-valikossa. Tutki kyseistä video-otosta, ennen kuin kuittaat 
hälytyksen. Divar voidaan asettaa automaattikuittaustilaan, jolloin käyttäjän ei tarvitse vastata 
hälytykseen.

Tulosignaalin tai videokuvan katoamisen kuittaaminen

1. Hälytyksen tapahtuessa hälytyskuvake  vilkkuu.
– Voit kuitata yksittäisen hälytyksen kaksoisnapsauttamalla hälytysviestiä 

tilaviestialueella.
– Voit kuitata kaikki yksittäiseen Divar-laitteeseen liittyvät hälytykset napsauttamalla 

laitetta hiiren kakkospainikkeella Järjestelmänhallinta-rakenteessa ja valitsemalla 
Tunnistus.

– Voit kuitata kaikkien liitettyjen Divar-laitteiden kaikki hälytykset 
kaksoisnapsauttamalla näytön oikeassa alakulmassa olevaa vilkkuvaa 

hälytyskuvaketta .

2. Kun kaikki hälytykset on kuitattu, hälytyskuvake palautuu ei-aktiiviseen  tilaan.

Hälytyksen paikallistaminen
Divar-laitteen ja tilaviestin eteen tulee pieni hälytyskuvake, mikä auttaa paikallistamaan 
hälytyksen kohteen. Hiukan suurempi hälytyskuvake näkyy kamerakuvakkeen kuvaruudussa 
hälytystilassa.

Liikkeentunnistustapahtumat

Liikekuvake  vilkkuu, kun liikettä havaitaan.
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1.7 Reaaliaikaisen videokuvan katseleminen

Kuva 1.5 Reaaliaikaisen videokuvan ikkuna - kameroiden liittäminen kuvaruutuihin

1.7.1 Kameroiden liittäminen ruutukuviin
Ruutukuva on yksittäinen kameralla otettu osakuva monikuvanäytössä. Yksittäisen kameran 
kuva voidaan esittää vain yhdessä ruutukuvassa kerrallaan.
Jos haluat liittää kameran kuvaruutuun, valitse monikuvanäyttö napsauttamalla jotakin 

kameranäkymän kuvakkeista .
1. Napsauta Divar-laitteen kuvaketta.

– Kirjaudu tarvittaessa sisään.
2. Napsauta laitteen nimen vieressä olevaa (+)-merkkiä.

– Näkyviin tulee luettelo kytketyistä kameroista.
3. Napsauta sitä kuvaruutua, johon haluat kameran kuvan tulevan.

– Kuvaruudun ympärille tulee keltainen reunus.
4. Kaksoisnapsauta kamerakuvaketta.

– Kamerakuva tulee näkyviin kuvaruutuun.
Vaihtoehtoisesti voit vetää ja pudottaa kameroita kuvaussuuntiin.

Voit kumota kuvaruudun yhteyden valitsemalla Poista .
– Kuvaruutu on tyhjä, kun kameran ja kuvaruudun yhteys on poistettu.

1.7.2 Pienoiskuvat
Kukin pienoiskuva sisältää kolme tilakuvaketta:

 Hälytys - kamera on hälytystilassa

 Liikkeentunnistus - liikettä on havaittu

 Kuvahäviö - kuvahäviö havaittu, koska kaistanleveys ei riitä
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1.7.3 Ryhmien muodostaminen
Ryhmää käyttämällä muodostetaan looginen Divar DVR -laitteiden, kameroiden tai näkymien 
joukko, joka voidaan tuoda helposti esiin (esimerkiksi yhden rakennuksen kaikki Divar DVR -
laitteet tai rakennuksen yhden kerroksen kaikki kamerat). Ryhmiä voi luoda sisäkkäin ja 
järjestellä siten, että loogisesti nimetyn joukon voi tuoda välittömästi esiin. Näkymät on 
sidottu ryhmiin.
Jos haluat luoda uuden ryhmän:
1. Valitse puun sijainti, johon haluat luoda uuden ryhmän.

– Valitse juuritason kuvake, jos haluat luoda ylimmän tason ryhmän.
– Uusi ryhmä voidaan myös luoda olemassa olevan ryhmän alaryhmäksi.

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella puuta ja valitse Lisää ryhmä.
3. Anna uudelle ryhmälle nimi.
4. Toista tämä toimintosarja, jos haluat luoda lisää ryhmiä.
5. Vedä ja pudota Divar DVR -laitteet, kamerat ja näkymät, joiden haluat kuuluvan ryhmään.
Jos haluat poistaa ryhmän:
1. Valitse poistettava ryhmä.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ryhmää ja valitse Poista.

– Myös kaikki alaryhmät ja näkymät, jotka kuuluvat tähän ryhmään, poistetaan.
Jos haluat kopioida ryhmän:
1. Valitse kopioitava ryhmä.
2. Napsauta ryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tallenna nimellä. . .

– Anna ryhmälle uusi nimi.

1.7.4 Näkymien muodostaminen
Näkymä on kokoelma kameran ja kuvaruudun yhteyksiä, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen 
kuvan välittömän katselun. Näkymä on aina sidottu ryhmään. Näkymät on ryhmiteltävä 
loogisesti (esimerkiksi kaikki kamerat, jotka näyttävät rakennuksen sisääntuloaulat).
Näkymän luominen:

1. Valitse monikuvanäkymä napsauttamalla yhtä kameranäkymäkuvakkeista .
2. Liitä kamerat kuvaruutuihin.

– Kamerat voidaan yhdistää eri laitteisiin.
3. Valitse se ryhmä, johon haluat tallentaa uuden näkymän.
4. Napsauta ryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lisää näkymä.
5. Anna uudelle näkymälle nimi.
6. Voit valita tietyn ruutukuvan napsauttamalla kyseisen näkymän nimeä. 

1.7.5 Kameroiden ohjaaminen
Käyttäjä voi ohjata kaikkia ohjattavissa olevia kameroita valitsemalla kameran ruutukuvan 
hiirellä tai käyttämällä Kameran ohjaus -kohdan alla olevia kuvakkeita.

Panorointi, kallistus ja zoomaus ikkunassa hiirellä
1. Aktivoi kamera napsauttamalla sen kuvaruutua.

– Kameran täytyy olla ohjattavissa.
2. Aseta osoitin aktiivisen kuvaruudun päälle (ei keskelle).

– Osoittimen nuoli osoittaa kameran liikkeen suunnan.
3. Napsauta ja pidä hiiren ykköspainiketta painettuna.

– Kamera liikkuu osoitettuun suuntaan.
– Vapauta painike, kun kamera on kohdistettu.

4. Voit myös vetää osoitinta siihen suuntaan, johon haluat kameran liikkuvan.
– Panoroi kameralla siirtämällä osoitinta vaakasuunnassa ja kallista kameraa 

siirtämällä osoitinta pystysuunnassa.
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5. Suurenna ja pienennä kuvaa hiiren rullaa pyörittämällä.
Panoroinnin ja kallistuksen nopeus riippuu osoittimen sijainnista ruutukuvan päällä. Voit lisätä 
nopeutta napsauttamalla kuvaruudun reunaa ja vähentää nopeutta napsauttamalla kuvaruutua 
keskemmältä.

Panorointi ja kallistus
1. Valitse ohjattavan kameran kuvaruutu.
2. Valitse kallistus napsauttamalla ja pitämällä nuolinäppäimiä (ylös/alas) painettuina.
3. Valitse panorointi napsauttamalla ja pitämällä nuolinäppäimiä (vasen/oikea) painettuna.
4. Nopeus kasvaa asteittain, kun nuolta painetaan.

Zoomaus, tarkennus ja iiris

1. Valitse ohjattavan kameran kuvaruutu.
2. Pienennä kuvaa napsauttamalla vasemmanpuoleista zoomauspainiketta ja suurenna 

kuvaa napsauttamalla oikeanpuoleista zoomauspainiketta.
3. Napsauta vasemmanpuoleista tarkennuspainiketta, jos haluat kauko-otoksen. Napsauta 

oikeanpuoleista tarkennuspainiketta, jos haluat lähiotoksen.
4. Napsauta vasemmanpuoleista iirispainiketta, jos haluat sulkea kamerakuvan. Napsauta 

oikeanpuoleista iirispainiketta, jos haluat avata kamerakuvan.

Kameran siirtäminen esivalittuun asemaan
Aktiivisen kameran siirtäminen esivalittuun asemaan:
1. Anna esivalitun aseman numero.
2. Napsauta Shot-painiketta (tai paina Enter-näppäintä).

Napsauta painiketta 1–6, jos haluat valita jonkin kuudesta esiasetuksesta.
Kameran esivalinta-aseman tallentaminen:
1. Anna esivalitun aseman numero.
2. Valitse Aseta.

Aux-toiminnot
Aux-komennot ovat erikoiskomentoja, joita käytetään kameroiden ohjaukseen.
Kun haluat käynnistää Aux-komennon:
1. Anna Aux-numero.
2. Valitse Aux On (tai paina Enter-painiketta).
3. Sulje Aux-komento valitsemalla Off.

Lähtöreleiden aktivointi
Kytkettyjen Divar-laitteiden lähtöreleille voidaan määrittää kuusi numeroitua sijaintia. Kun 
asetat osoittimen painikkeen päälle, saat selville, mitä laitetta ja relettä se ohjaa.
Releen liittäminen numeroituun painikkeeseen:
1. Napsauta jotakin numeroitua Lähdöt-painiketta hiiren kakkospainikkeella.

– Asetusikkuna avautuu.



16 fi | Divar Control Center Divar

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

2. Valitse laite luettelosta.
– Vain ne lähtöreleet, joille ei vielä ole määritetty tiettyä tehtävää, ovat valittavissa.

3. Valitse rele laitteelle.
Releen aktivointi:
1. Ota lähtörele käyttöön tai poista se käytöstä napsauttamalla yhtä numeroitua Lähdöt-

painiketta.
– Painikkeet näkyvät punaisina aktiivisten lähtöliitäntöjen kohdalla ja sinisinä 

passiivisten lähtöliitäntöjen kohdalla.

1.8 Toistettavien tallenteiden etsiminen

Voit avata toistoikkunan valitsemalla Toisto .

Kuva 1.6 Toistoikkuna

Toistoikkunassa on kaksi välilehteä:
– Yleiskuvaus-välilehti näyttää graafisen yleiskuvan laitteeseen tallennetusta 

videomateriaalista.
– Haku-välilehdessä voi suorittaa tallennusten hakuja hälytys- ja 

liikkeentunnistustapahtumien perusteella.
Divar Classic -laitteen toistoikkunassa on kolme lisävälilehteä:
– Välilehti Tarkennetun liikkeentunnistuksen haku mahdollistaa tallenteiden haun 

kameran toiminta-alueella tapahtuneiden liikkeiden perusteella.
– Teksti-välilehdessä tallenteita voidaan hakea tekstijonoilla.
– Suojattu-välilehdessä voi hallita suojattuja tallenteita.
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1.8.1 Toistoikkuna

Toistoikkunan koon valitseminen
Toistoikkunalla on kaksi kokoa: normaali ja suurennettu. Normaali koko sisältää hakuehdot ja -
tulokset ja näyttää videokuvan näytön vasemmassa yläneljänneksessä. Suurennettu koko 
täyttää koko keskinäytön.

Napsauta toistoikkunan kokopainiketta , kun haluat vaihtaa normaalin ja suurennetun koon 
välillä.

Yksittäisnäyttö- ja moninäyttönäkymän välillä valitseminen
Normaalinkokoisessa toistoikkunassa:

1. Napsauta yksittäisnäytön painiketta , kun haluat tarkastella yhden kameran kuvia.

2. Napsauta nelinäyttöpainiketta , kun haluat tarkastella neljän kameran kuvia.
– Tilat 3x3 ja 4x4 eivät ole valittavissa.

Suurennetussa toistoikkunassa:

1. Napsauta jotakin kameranäkymäpainiketta , kun haluat muuttaa 
moninäyttökuvan määrityksiä.

2.  Voit selata käytettävissä olevia näkymiä napsauttamalla monikuvanäkymän painiketta.

Ruutukuvan tiedot
Päiväys- ja aikatiedot näkyvät player-ikkunan alapalkissa. Kaikkien näkyvien kameroiden toisto 
tahdistetaan.

Jos haluat nähdä nykyisen still-kuvan autenttisuustiedot, napsauta tietokuvaketta  
hallintapalkissa.
Vain avainkuvat
Kun tämä on valittuna, näytetään vain avainkuvat. Kuvien päivitysnopeus on pienempi ja 
tietokoneen suorituskykyvaatimukset ovat vähäisemmät.

1.8.2 Kameran valinta
Valitse Divar näytön vasemmassa yläkulmassa olevasta DVR-valikkorakenteesta. Valitse 
kameran kuvake kaksoisnapsauttamalla.

Kuva 1.7 DVR-valikkorakenne toistoikkunassa

1.8.3 Teksti (vain Divar Classic)
Tekstin tarkastelu Divar Classic -laitteesta edellyttää, että ATM/POS-yksikkö ja lisenssi ovat 
asennettuina.
Tallennettujen tapahtumien tarkasteleminen:
1. Valitse tietty kamera napsauttamalla kuvaruutua.

2. Valitse tekstikuvake .
– Tekstintarkasteluikkuna avautuu.
– Valittuun kameraan liittyvät tiedot näytetään tarkasteluikkunassa.
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1.9 Toiston säätimien käyttäminen
Toisto

Valitse Toisto , kun haluat näyttää videomateriaalia normaalisuuntaan (eteenpäin) 
toistoikkunassa.

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

liian suuri.

Toisto taaksepäin

Napsauta Toista taaksepäin -painiketta , jos haluat toistaa videomateriaalia taaksepäin 
toistoikkunassa.

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

liian suuri.

Toistonopeus
Liukusäätimen avulla määritetään eteen- ja taaksepäin toiston nopeus.

Kuvan pysäyttäminen

Kuva pysäytetään valitsemalla Still-kuva .
– Videomateriaalin viimeinen kuva näytetään pysäytyskuvana toistoikkunassa.

Eteenpäin siirtyminen
Siirtymiskuvake on käytettävissä vain pysäytyskuvatilassa.
1. Siirrä videokuvaa yhdellä otoskuvalla eteenpäin napsauttamalla Kuva eteenpäin -

painiketta .
2. Voit jatkaa siirtymistä pitämällä painikkeen painettuna.

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

painiketta .
2. Voit jatkaa siirtymistä pitämällä painikkeen painettuna.

1.9.1 Pysäytyskuvan kaappaaminen
Voit kaapata pysäytyskuvia kamerasta ja tallentaa kuvat tietokoneen kiintolevylle 
bittikarttamuodossa.
Kuvan tallentaminen aktiivisesta ruutukuvasta tietokoneen kiintolevylle:

1. Napsauta snapshot-kuvaketta .
– Snapshot-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.

2. Selaa uuteen sijaintiin tietokoneen tiedostojärjestelmässä, jos haluat muuttaa kuvan 
tallennuksen oletussijaintia.

3. Kirjoita halutessasi tiedostolle uusi nimi.
4. Valitse Tallenna.
Snapshot-kuvan tarkkuus on sama kuin videokuvan, mikä määräytyy tallennusasetusten 
mukaan. Kuvan alla näytetään autenttisuustiedot.
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1.10 Yleiskuvaus-välilehti
Yleiskuvaus-välilehdessä on graafinen yhteenveto Divar-tallennusjärjestelmään tallennetusta 
videoaineistosta. Voit toistaa videoaineistoa tai valita aineiston aitouden tarkistuksen, 
arkistoinnin, viennin, poiston tai suojauksen.

Kuva 1.8 Toistoikkuna - Divar Classic -laitteen Yleiskuvaus-välilehti

Yleiskuvaus-välilehden käyttäminen

Vanhimmat ja uusimmat tallennusajat
– Ruudussa Varhaisin on levyn vanhimman tallenteen päivämäärä ja aika.
– Ruudussa Uusin on levyn uusimman tallennuksen päivämäärä ja aika.

Valitun kuva-alueen päivämäärä ja aika
Ruuduissa Alkaen ja Päättyy näkyvät alkamis- ja loppumisajat suhteessa aikajananäytön 
pystyviivaan.

Aikajanan asteikko
Säädä aikajanaa valitsemalla jokin seuraavista aika-asteikoista:
– 15 minuuttia, 1 tunti, 1 päivä, 1 viikko, 1 kuukausi tai kaikki.
Kaikki (kaikki) -valinnalla näytetään kaikki tallenteet vanhimmasta uusimpaan.
Jos haluat tarkastella lyhyempää ajanjaksoa, valitse janalle lyhyempi aikaväli.

Aikajanan näyttö
Aikajanan näytössä näytetään ensin kaikki Divar-tallennusjärjestelmän kameratallennukset. 
Kamerarivi näyttää tallennusjaksot sekä rekisteröidyt hälytykset ja tapahtumat. Kamerarivien 
värit tarkoittavat seuraavaa:
– Puoliksi läpinäkyvä: ei tallennuksia
– Sininen: kameran kuvat tallennetaan
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– Keltainen: liikkeentunnistustapahtuma on lauennut
– Musta: kuvahäviö
– Punainen: on tapahtunut ulkoinen hälytystapahtuma
– Musta risuaita: suojatut tallenteet.

Jos on tapahtunut useampi kuin yksi tapahtuma, ne näytetään seuraavassa järjestyksessä:
– kuvahäviö
– Ulkoiset hälytystapahtumat
– Liikkeentunnistustapahtumat
– Tallenteet
– Ei tallenteita

Päivämäärä-/aika-akseli
Päivämäärä-/aika-akselin yläosassa on päivämäärämerkit, ja alaosassa aikamerkit.

Tallenteiden valitseminen
1. Lisää pystyviiva aikajanalle napsauttamalla aikajanan jotakin kohtaa.
2. Valitse eri aika-asteikko, jos haluat zoomata sisään tai ulos tästä kohdasta.
3. Vetämällä pystyviivaa voit valita jonkin kohdan janalla.

– Toistokuvaikkunaan tulee valitun kameran pysäytyskuva pystyviivan määrittämästä 
ajankohdasta.

– Vetoalue näkyy varjostettuna.
4. Aloita valinnan toisto käyttämällä toisto-ohjaimia.
Tarkka päivämäärä ja aika näytetään ruuduissa Alkaen ja Päättyy.

Levytilan käyttö (vain Divar Classic)
Käyttöastepalkki osoittaa, miten suuri osa Divar-laitteen tallennustilasta on käytössä. 
Tummansininen osoittaa käytetyn tilan osuuden yhteensä. Vaaleansininen merkitsee 
päällekirjoitukselta suojattua osaa. Kun lineaarinen tallennustila on käytössä, palkki muuttuu 
punaiseksi, jos levyn käyttöaste on ylittänyt asetuksissa määritetyn täyttymisrajan. 

Napsauttamalla käyttöastepalkin vieressä olevaa tietopainiketta  voit näyttää 
tallennusjärjestelmän yksityiskohtaiset tiedot.

1.11 Haku-välilehti
Määritä tapahtumille hakusuodatin toistoikkunan Haku-välilehdessä. Voit valita hakutulosten 
luettelosta tallennetun videon toistettavaksi.
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Kuva 1.9 Toistoikkuna - Haku-välilehti

Etsiminen tapahtuman perusteella

Vanhimmat ja uusimmat tallennusajat
– Ruudussa Varhaisin on levyn vanhimman tallenteen päivämäärä ja aika.
– Ruudussa Uusin on levyn uusimman tallennuksen päivämäärä ja aika.

Hakuaikavälin määrittäminen
Määritä hakuaikaväli antamalla päivämäärä ja kellonaika Alkaen- ja Päättyy-ruutuihin.

– Ruudussa Päättyy näkyy uusimman tallennuksen aika ja päivämäärä. Ruudussa 
Alkaen oletuksena näytetään vanhin tallennus.

Toimintoon siirtyminen
Kun lisäät päivämäärän ja ajan Alkaen-ruutuun ja napsautat sitten toiston säädintä, toisto 
alkaa annetusta ajasta ja päivämäärästä.

Kameran valitseminen

Voit määrittää haun kamerat valitsemalla kameroiden valintaruudut. Valitse , jos haluat 
valita kaikki kamerat tai poistaa niiden valinnan.

Tapahtumasuodatin
Määritä tapahtumatyyppi, jota haluat hakea.
Ei mitään: määritetyltä ajanjaksolta haetaan valittujen kameroiden kaikki videoaineisto 
(mukaan lukien hälytys- ja liikkeentunnistustapahtumat).
Hälytystapahtumat: määritetyltä ajanjaksolta haetaan valittujen kameroiden kaikki tallennetut 
hälytysvideot.
Hälytys- ja liikkeentunnistustapahtumat: määritetyltä ajanjaksolta haetaan valittujen 
kameroiden kaikki tallennetut hälytys- ja liikkeentunnistustapahtumavideot.
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Liikkeentunnistustapahtumat: määritetyltä ajanjaksolta haetaan valittujen kameroiden kaikki 
tallennetut liikkeentunnistustapahtumavideot.

Aloita haku
Aloita haku valitsemalla Aloita haku.

Hakutulokset
Kun haku on valmis, näkyviin tulee luettelo hakuehdot täyttävistä videoleikkeistä. Uusimmat 
tapahtumatallennukset ovat luettelossa ensimmäisinä ja vanhimmat viimeisinä.
1. Voit lajitella luettelon sarakkeen tietyn nimikkeen mukaan napsauttamalla vastaavaa 

sarakeotsikkoa. Voit muuttaa lajittelujärjestyksen päinvastaiseksi napsauttamalla 
otsikkoa toisen kerran.

2. Voit selata koko luetteloa vierityspalkin avulla.
3. Valitse luettelosta kohde napsauttamalla sitä.

– Valittu tapahtuma näytetään toistoikkunassa.
4. Voit säätää toistonopeutta ja -suuntaa toisto-ohjaimilla.

1.12 Tarkennetun liikkeentunnistuksen haku -välilehti (vain Divar 
Classic)
Voit määrittää hakusuodattimen liiketunnistukselle määritetyillä kameran kuvan alueilla 
Tarkennettu liikkeentunnistus/Haku -välilehdessä. Valitse liiketunnistuksen alueet 
napsauttamalla kuvan ruudukkoa Tarkennettu liikkeentunnistus/Alue -välilehdessä. Valitse 
hakutuloksista tallennettu video toistoa varten.

Kuva 1.10 Toistoikkuna - Tarkennetun liikkeentunnistuksen haku -välilehti
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Tarkennettu liikkeentunnistus/Haku

Vanhimmat ja uusimmat tallennusajat
– Ruudussa Varhaisin on levyn vanhimman tallenteen päivämäärä ja aika.
– Ruudussa Uusin on levyn uusimman tallennuksen päivämäärä ja aika.

Hakuaikavälin määrittäminen
Määritä hakuaikaväli antamalla päivämäärä ja kellonaika Alkaen- ja Päättyy-ruutuihin.

– Ruudussa Päättyy näkyy uusimman tallennuksen aika ja päivämäärä. Ruudussa 
Alkaen oletuksena näytetään vanhin tallennus.

Toimintoon siirtyminen

Kun lisäät päivämäärän ja ajan ruutuun Alkaen ja napsautat sitten säädintä , toisto alkaa 

annetusta ajasta ja päivämäärästä. Napsauttamalla säädintä  voit aloittaa toiston 
määritetystä Päättyy-kohdasta.

Kameran valitseminen

Voit määrittää haun kamerat valitsemalla kameroiden valintaruudut. Valitse , jos haluat 
valita kaikki kamerat tai poistaa niiden valinnan.

Hakusuunta
Valitse Eteenpäin, jos haluat haun suuntautuvan alkuajasta loppuaikaan päin tai Taaksepäin, 
jos haluat haun suuntautuvan loppuajasta alkuaikaan päin.

Herkkyys
Herkkyys-liukusäätimellä voit määrittää havaittavan liikkeen tason. Käytettäessä suurinta 
arvoa laite havaitsee pienimmänkin liikkeen.

Tarkennettu liikkeentunnistus/Alue
Valitsemalla Lisää, Poista tai Vaihda voit määrittää, kuinka näytön alue reagoi. Voit myös valita 
tai tyhjentää kaikki alueet.

Näytä ruudukko
Kun valitset Näytä ruudukko, kuvan vyöhykkeisiin lisätään ääriviivat.

Aloita haku
Aloita haku valitsemalla Aloita haku.

Hakutulokset
Kun haku on valmis, näkyviin tulee luettelo hakuehdot täyttävistä videoleikkeistä. Uusimmat 
tapahtumatallennukset ovat luettelossa ensimmäisinä ja vanhimmat viimeisinä.
1. Voit lajitella luettelon sarakkeen tietyn nimikkeen mukaan napsauttamalla vastaavaa 

sarakeotsikkoa. Voit muuttaa lajittelujärjestyksen päinvastaiseksi napsauttamalla 
otsikkoa toisen kerran.

2. Voit selata koko luetteloa vierityspalkin avulla.
3. Valitse luettelosta kohde napsauttamalla sitä.

– Valittu tapahtuma näytetään toistoikkunassa.
4. Voit säätää toistonopeutta ja -suuntaa toisto-ohjaimilla.

1.13 Teksti-välilehti (vain Divar Classic)
Toistoikkunan Teksti-välilehdessä voit määrittää tekstijonoon perustuvan hakusuodattimen 
tallennehakuja varten. Divar-laite on liitettävä ATM/POS-sillan kautta ja määritettävä 
tallentamaan tekstitietoja. Valitse hakutuloksista tallennettu video toistoa varten.
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Kuva 1.11 Toistoikkuna - Teksti-välilehti

Tekstin hakeminen

Vanhimmat ja uusimmat tallennusajat
– Ruudussa Varhaisin on levyn vanhimman tallenteen päivämäärä ja aika.
– Ruudussa Uusin on levyn uusimman tallennuksen päivämäärä ja aika.

Hakuaikavälin määrittäminen
Määritä hakuaikaväli antamalla päivämäärä ja kellonaika Alkaen- ja Päättyy-ruutuihin.

– Ruudussa Päättyy näkyy uusimman tallennuksen päivämäärä ja aika. Ruudussa 
Alkaen oletuksena näytetään vanhin tallennus.

Toimintoon siirtyminen
Kun lisäät päivämäärän ja ajan ruutuun Alkaen ja napsautat sitten toiston säädintä, toisto 
alkaa annetusta ajasta ja päivämäärästä.

Kameran valitseminen

Voit määrittää haun kamerat valitsemalla kameroiden valintaruudut. Valitse , jos haluat 
valita kaikki kamerat tai poistaa niiden valinnan.

Tietohaku vapaalla tekstillä
Kirjoita haettava teksti (esimerkiksi nimi tai luottokortin numero).

Merkkikoon tunnistava haku
Kun valitset tämän, kirjainkoko on merkitsevä hauissa.

Hakutulokset
Kun haku on valmis, näkyviin tulee luettelo hakuehdot täyttävistä videoleikkeistä. Uusimmat 
tapahtumatallennukset ovat luettelossa ensimmäisinä ja vanhimmat viimeisinä.
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1. Voit lajitella luettelon sarakkeen tietyn nimikkeen mukaan napsauttamalla vastaavaa 
sarakeotsikkoa. Voit muuttaa lajittelujärjestyksen päinvastaiseksi napsauttamalla 
otsikkoa toisen kerran.

2. Voit selata koko luetteloa vierityspalkin avulla.
3. Valitse luettelosta kohde napsauttamalla sitä.

– Valittu tapahtuma näytetään toistoikkunassa.
4. Voit säätää toistonopeutta ja -suuntaa toisto-ohjaimilla.

1.14 Suojattu-välilehti (vain Divar Classic)
Toistoikkunan Suojattu-välilehdessä on yleisnäkymä Divar-laitteen suojatuista tallenteista. 
Valitse suojattu video toistettavaksi tai poista suojattujen tallenteiden suojaus, tarkista 
tallenteiden aitous tai arkistoi tai vie tallenteita.

Kuva 1.12 Toistoikkuna - Suojattu-välilehti

Suojatun videoaineiston hallinta

Vanhimmat ja uusimmat tallennusajat
– Ruudussa Varhaisin on levyn vanhimman tallenteen päivämäärä ja aika.
– Ruudussa Uusin on levyn uusimman tallennuksen päivämäärä ja aika.

Käytetty levytila
Käyttöastepalkki osoittaa, miten suuri osa Divar-laitteen tallennustilasta on käytössä. 
Tummansininen osoittaa käytetyn tilan osuuden yhteensä. Vaaleansininen merkitsee 
päällekirjoitukselta suojattua osaa. Palkki muuttuu punaiseksi, jos levyn käyttöaste on ylittänyt 
asetuksissa määritetyn täyttymisrajan.
Napsauttamalla käyttöastepalkin vieressä olevaa kysymysmerkkikuvaketta voit näyttää 
tallennusjärjestelmän yksityiskohtaiset tiedot.
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Hakuaikavälin määrittäminen
Määritä hakuaikaväli antamalla päivämäärä ja kellonaika Alkaen- ja Päättyy-ruutuihin.

– Ruudussa Päättyy näkyy uusimman tallennuksen aika ja päivämäärä. Ruudussa 
Alkaen oletuksena näytetään vanhin tallennus.

Suojattujen tallenteiden hakeminen

Aloita haku
Aloita haku valitsemalla Aloita haku.

Hakutulokset
Kun haku on valmis, näkyviin tulee luettelo hakuehdot täyttävistä videoleikkeistä. Uusimmat 
tapahtumatallennukset ovat luettelossa ensimmäisinä ja vanhimmat viimeisinä.
1. Voit lajitella luettelon sarakkeen tietyn nimikkeen mukaan napsauttamalla vastaavaa 

sarakeotsikkoa. Voit muuttaa lajittelujärjestyksen päinvastaiseksi napsauttamalla 
otsikkoa toisen kerran.

2. Voit selata koko luetteloa vierityspalkin avulla.
3. Valitse luettelosta kohde napsauttamalla sitä.

– Valittu tapahtuma näytetään toistoikkunassa.
4. Voit säätää toistonopeutta ja -suuntaa toisto-ohjaimilla.
5. Automaattisesti suojatut leikkeet on merkitty luetteloon merkinnällä Auto!
6. Poista suojaus poistaa valittujen videoleikkeiden suojauksen.

1.15 Tallenteiden käsitteleminen

1.15.1 Autenttisuuden tarkistaminen
1. Valitse videotallenne.
2. Tarkista valitun videomateriaalin autenttisuus valitsemalla Tarkista.

– Tietoikkuna osoittaa valitun videomateriaalin autenttisuuden.

Valitsemalla hallintapalkista  voit tarkistaa yksittäisten otoskuvien aitouden. 
Autenttisuustiedot-ikkuna avautuu.  Tässä ikkunassa näytetään video-otoskuvan tiedot sitä 
vastaavassa ruutukuvassa kuvakkeen napsautushetkellä.
Sulje ikkuna valitsemalla OK.

1.15.2 Tallenteiden vieminen tietokoneen kiintolevylle
Tietokoneen kiintolevylle viedyt tallenteet ovat Divar-tiedostomuodossa. Arkiston toistamiseen 
tarvittava Archive Player -ohjelma kopioidaan Control Center -sovelluksesta automaattisesti 
arkiston sijaintiin. Archive Player -ohjelmaa ei tarvitsee asentaa erikseen. Videomateriaali 
arkistoidaan alkuperäismuodossaan, jolloin sen aitoustodistus säilyy.
Tallenteiden tallentaminen valitulta ajanjaksolta tietokoneen kiintolevylle:
1. Valitse tallennusjakso Yleiskuvaus-, Haku- tai Suojattu-välilehdestä.
2. Valitse Vie.

– Vie-ponnahdusvalikko avautuu.
3. Jos haluat muuttaa oletussijaintia, selaa tietokoneen tiedostojärjestelmässä sijaintiin, 

johon haluat tallentaa arkistotiedoston.
4. Kirjoita halutessasi tiedostolle uusi nimi.
5. Valitse näkyviin tulevasta vahvistusikkunasta, minkä kameran aineistoa haluat arkistoida.

– Oletuksena on valittu kaikki kamerat.
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6. Anna uudet arvot Alkaen- ja Päättyy-ruutuihin, jos haluat muuttaa valinnan alku- ja 
loppupäivämäärää/-kellonaikaa.
– Arkistotiedoston arvioitu koko näytetään. Varmista, että kiintolevytila riittää tämän 

tiedoston tallentamiseen.
7. Aloita arkistotiedoston tallennus valitsemalla Vie.
Viennin etenemisestä ilmoitetaan edistymispalkilla. Viennin aikana ei voi käyttää muita 
säätötoimintoja kuin Peruuta.

1.15.3 Tallenteiden poistaminen
Poista-painike on Yleiskuvaus-välilehdessä.
Pystymerkitsinviiva osoittaa poistettavan videon.
1. Kun napsautat Poista-painiketta, kaikki pystyviivan osoittamaa hetkeä vanhemmat kuvat 

poistetaan.
2. Vahvista tai peruuta poisto näyttöön tulevassa vahvistusikkunassa.

1.15.4 Tallenteiden suojaaminen (vain Divar Classic)
Napsauttamalla Suojaa-painiketta voit estää Yleiskuvaus- tai Haku-välilehdestä valitun 
tallenteen poistamisen tai päälle kirjoittamisen.
– Kirjoita suojatuille tallenteille nimi avautuvaan ikkunaan.
– Oletusnimi on alkupäivämäärä ja -aika, esimerkiksi 20021114 173125.
– Enintään 1 000 tallennetta voidaan suojata.
– Kun valitset hakutuloksen suojaamisen, näyttöön tulee aluksi oletusarvoinen aikaväli. 

Aloitusaika on 30 sekuntia ennen tapahtumaa. Lopetusaika on oletusarvoisesti 1 minuutti 
alkamisajan jälkeen.

– Levytilan ilmaisimessa näytetään suojatun osion arvioitu prosenttiosuus suojauksen 
valmistumisen jälkeen.

1.15.5 Suojauksen poistaminen tallenteista (vain Divar Classic)
Poista suojaus -painike on vain Suojattu-välilehdessä.
1. Tee valinta suojattujen tallenteiden luettelosta.
2. Poista valitun nimikkeen suojaus napsauttamalla Poista suojaus -painiketta.
3. Vahvista tai peruuta suojauksen poisto näyttöön tulevassa vahvistusikkunassa.
Kun videon suojaus on poistettu, sen päälle voidaan kirjoittaa heti, jos se on levyn vanhin 
video. Vain järjestelmänvalvoja voi poistaa suojauksen.
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2 Divar Archive Player

2.1 Aloittaminen
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 Control Center -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. Kun kopioit 
arkistotiedoston myöhemmin CD- tai DVD-levylle, kopioi myös ArchivePlayer.exe-tiedosto.
Kun käytät ulkoista kirjoittavaa CD-/DVD-asemaa, videosegmentin toistamiseen tarvittava 
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.

2.2 Ohjelman käynnistäminen
Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla ArchivePlayer.exe-tiedostoa.

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

Kuva 2.1 Videoarkistotiedoston avaaminen

1. Valitse tarkasteltava arkistotiedosto.
– Jos tiedosto ei ole luettelossa, vieritä luetteloa tai valitse oikea sijainti.
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2. Valitse Avaa.
Sulje ohjelma valitsemalla Peruuta- tai lopetuspainike.

2.3 Pääikkunan esittely
Pääikkuna avautuu, kun arkistotiedosto on valittu. Ikkuna koostuu kolmesta pääalueesta: 
vaakasuuntaisesta yläpalkista (näytön ohjauksen painikkeet), pystysuuntaisesta sivupalkista 
(kameran valinnan ja toiston ohjauksen painikkeet) ja videosisällön näyttävästä alueesta, jolla 
on toiston liukusäädinpalkki.

Kuva 2.2 Archive Player - pääikkuna

2.3.1 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.
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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.

2.5 Teksti-painike (vain Divar Classic)
ATM/POS-siltaan liitetystä Divar Classic -laitteesta arkistoidun tekstin tarkasteleminen:

1. Valitse tekstikuvake .
– Tekstintarkasteluikkuna avautuu.
– Valittuun kameraan liittyvät tiedot näytetään.

2.6 Kuvien tarkastelu

2.6.1 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.

2.7 Toiston säätimien käyttäminen

Kuva 2.3 Toisto-ohjaimet

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.

Toisto taaksepäin

Napsauta Toista taaksepäin -painiketta , kun haluat näyttää videomateriaalia 
toistoikkunassa taaksepäin kelaamalla.

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

toistonopeus liian suuri.

Toistonopeus
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.

2.7.1 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 autenttisuustiedot.

2.8 Kuvan etsiminen

1. Kirjoita päivämäärä ja aika.
2. Valitse Siirry.

– Toisto alkaa määritetystä päivämäärästä ja ajasta.

2.9 Videon liukusäädinpalkki
Videon liukusäädinpalkki näyttää suhteellisen toistoajan videovälin sisällä ja mahdollistaa sen 
säätämisen.

2.10 Autenttisuuden tarkistaminen
1. Tarkista arkiston autenttisuus valitsemalla Tarkista.

– Jos tarkistus vie aikaa, näkyviin voi tulla 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.
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2.11 Ohje-painike

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

2.12 Lopetuspainike

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