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1 Bevezetés
A Divar Archive Player lehetővé teszi a Vezérlőközpont alkalmazással archivált videofelvételek 
megtekintését számítógépen. Emellett lehetővé teszi az archivált videofelvétel hitelességének 
ellenőrzését is.

Rendszerkövetelmények
Működési környezet: Számítógép Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszerrel.
Az ajánlott PC követelmények a következők:
– Processzor: Intel Pentium DualCore, 3,0 GHz vagy ennek megfelelő
– RAM memória: 2048 MB
– Szabad merevlemez-kapacitás: 10 GB
– Videokártya: NVIDIA GeForce 8600 vagy ennél jobb
– Videomemória: 256 MB
– Hálózati interfész: 10/100-BaseT

Megjegyzés:
Az Archive Player által felügyelt minden egyes kamera számára 9 MB videomemória áll 
rendelkezésre. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő videomemória az osztott 
képernyős nézet megjelenítéséhez, figyelmeztető üzenet jelenik meg, és nem érhető el az 
osztott képernyős nézet.

Telepítés
Videofelvétel archiválásakor az Archive Player automatikusan az archív fájl könyvtárába 
másolódik. Az Archive Player programot nem szükséges külön telepíteni. Az archív fájl CD-re 
vagy DVD-re történő utólagos másolásakor győződjön meg arról, hogy az ArchivePlayer.exe 
fájlt is átmásolta.
Ha külső CD/DVD-írót használ, helyi archívum készítésekor a videofelvétel számítógépen való 
lejátszásához szükséges szoftver (Archive Player) a lemezre másolódik.
A telepítő használatával az Archive Player a számítógépre önállóan is telepíthető. Ez létrehoz 
egy dupla kattintással megnyitható fájltípus köteget.
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2 Működés

2.1 A program indítása
A program indításához kattintson duplán az ArchivePlayer.exe fájlra.

Videoarchívum megnyitása
A program indításakor megjelenik az elérhető archív fájlok listája. Az archív fájlokat a fájlok 
nevében szereplő .dxa kiterjesztés azonosítja a Divar XF egységek esetén, és .dvr vagy .dva 
a Divar Classic típus esetén.

Ábra 2.1 Fájl megnyitása a videoarchívumból

1. Válasszon ki egy megtekinteni kívánt archív fájlt;
– Ha a fájl nem szerepel a listán, görgessen lefelé, vagy keresse ki a megfelelő helyet.

2. Kattintson a Megnyitás gombra.
A programból való kilépéshez kattintson a Mégse vagy a Bezárás gombra.
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2.2 A fő ablak bemutatása
Az archív fájl kijelölése után a főablak jelenik meg. Az ablak három fő részre osztható:
– felső, vízszintes sáv, amely a képernyő vezérléséhez szükséges gombokat tartalmazza;
– oldalsó, függőleges sáv, amely a kamera kijelöléséhez és a lejátszás vezérléséhez 

szükséges gombokat tartalmazza;
– videó terület, amely a képi tartalmat és a lejátszó sávot jeleníti meg.

Ábra 2.2 Archive Player - főablak

2.3 Megnyitás gomb

Archív fájl megnyitásához kattintson a Megnyitás  gombra. Megjelenik a Videó megnyitása 
ablak. Válasszon egy másik archív fájlt, és kattintson a Megnyitás gombra.

2.4 Kameranézetek
A kijelzőmód átkapcsolása:

1. A képpanel megjelenítési konfigurációjának módosításához kattintson valamelyik 
kameranézet ikonra.

– Egyképes , négyképes , 3x3 , 4x4  és teljes képernyős  megjelenítési 
módok választhatók.

2. A nagyítás mértékét a zoom csúszkával állíthatja be.
A zoom kiválasztása után a bal gombra kattintva közelíthet, a jobb gombra kattintva távolíthat 
a képpanelről. A képpanelt az egérgomb nyomva tartásával arrébb húzhatja.
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2.5 Szöveg gomb
Az ATM/POS terminálhoz kapcsolt Divar Classic egységgel archivált szöveg megtekintéséhez 

kattintson a szöveg  ikonra.
– A szövegszerkesztő ablak megnyílik.
– A kiválasztott kamerához tartozó adatok kerülnek megjelenítésre.

2.6 Képpanelek hozzárendelése
A képpanel egyetlen kamera képe, több képernyőn megjelenítve.
Kamera hozzárendelése képpanelhez:
1. Kattintson egy képpanelre;

– a kiválasztott képpanel sárga kerettel van jelölve.
2.  Kattintson duplán a listán szereplő egyik kamerára.
Képpanel hozzárendelésének visszavonása:
– Kattintson a Bezárás gombra a képpanelen.

2.6.1 Képpanel ikonok
Minden egyes képpanel ikon az alább látható három állapotjelző ikont tartalmazza:

 Riasztás - a kamera riasztás üzemmódban van

 Mozgás - mozgás észlelése

 Képkocka vesztése - képkocka vesztésének észlelése elégtelen sávszélesség miatt
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2.7 A lejátszás kezelőszerveinek használata

Lejátszás

Kattintson a Lejátszás  gombra a rögzített videofelvétel lejátszásához a lejátszóablakban:

– A lejátszás sebessége a sebességcsúszka  beállításától függ.
– A lejátszás sebességétől és a számítógép erőforrásaitól függően egyes képkockák 

kimaradhatnak. Ezt a sárgán világító Képkocka vesztése ikon jelzi.

Lejátszás visszafelé

Kattintson a Lejátszás visszafelé  gombra a rögzített videofelvétel visszafelé történő 
lejátszásához a lejátszóablakban:

– A lejátszás sebessége a sebességcsúszka  beállításától függ.
– A lejátszás sebességétől és a számítógép erőforrásaitól függően egyes képkockák 

kimaradhatnak. Ezt a sárgán világító Képkocka vesztése ikon jelzi.

Lejátszás sebessége
A sebességcsúszka a folyamatos előre- és visszafelé történő lejátszás sebességét szabályozza.

Állókép

Az Állókép  gombra kattintva a lejátszást szüneteltetheti;
– A lejátszóablakban a legutolsó kép állóképként látható.

Léptetés előre
A léptetés funkció csak állókép módban használható.

1. A Léptetés előre  gombra kattintva egy képkockával előbbre léphet.
2. A gomb nyomva tartásával másodpercenként maximum 3 képkocka sebességgel 

folytatódik a léptetés.

Léptetés vissza
A léptetés funkció csak állókép módban használható.

1. A Léptetés vissza  gombra kattintva egy képkockát léphet vissza.
2. A gomb nyomva tartásával másodpercenként maximum 3 képkocka sebességgel 

folytatódik a léptetés.

2.8 Állókép rögzítése
Egy kamera teljes képernyős képéről állóképeket rögzíthet, és ezeket elmentheti a számítógép 
merevlemezére bitmap formátumban.
Az aktív képpanel képének a számítógép merevlemezére történő mentéséhez tegye a 
következőket:

1. Kattintson a Felvétel  gombra;
– Megjelenik a Pillanatkép előugró ablak.

2. Az alapértelmezett hely módosításához válassza ki a számítógép fájlrendszerében azt a 
helyet, ahol a képfájlt tárolni szeretné.

3. A fájlnév módosításához írja be a fájl új nevét.
4. Kattintson a Mentés gombra.
A hitelesítési információ a kép alatt látszik és elmentésre kerül.
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2.9 Audió

Az audió  gombra kattintva be- és kikapcsolhatja az audiofolyamot vagy beállíthatja a 
hangerőt. Ha bekapcsolja, akkor a kiválasztott archív fájl hangja lesz hallható, ha elérhető.

2.10 Kép keresése

1. Adja meg a dátumot és az időt.

2. Kattintson az Indítás gombra
– A lejátszás a megadott napon és időpontban elindul.

2.11 Videosáv
A videosáv a lejátszási időt mutatja a videó időtartamához képest, és lehetővé teszi annak 
beállítását.

2.12 A hitelesség ellenőrzése
Az Ellenőrzés gombra kattintva ellenőrizheti az archív fájl hitelességét:
– Ha az eljárás sokáig tart, megjelenhet a folyamat előrehaladását jelző sáv.
– Az archív fájl hitelességét egy információs ablak jelzi.

Egyedi képkockák ellenőrzése
Egyedi képkockák hitelességének ellenőrzéséhez szüneteltesse a lejátszást, majd kattintson 

az információ  ikonra. Ezzel megnyílik a Hitelességi információk ablak. Ez az ablak a 
képpanelen pillanatnyilag látható képkocka részleteit mutatja.

2.13 Súgó gomb

A Súgó gombra  kattintva bármikor segítséget kérhet. Ekkor megjelenik a súgó előugró 
ablaka.

2.14 Kilépés gomb

Az Archive Player használatának befejezéséhez kattintson a Kilépés  gombra.
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