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1 Innledning

1.1 Om denne håndboken
Denne håndboken er beregnet på personer som skal 
konfigurere eller bruke Archive Player. I håndboken beskrives 
det hvordan du bruker Archive Player.

1.2 Betegnelser og symboler i håndboken
I denne håndboken brukes følgende symboler og betegnelser 
for å rette oppmerksomheten mot spesielle situasjoner:

Begrep som brukes i programmet, f.eks. menyvalg eller 
kommandoer, er skrevet med fet skrift.

1.3 Archive Player
Archive Player er programvare som spiller av og eksporterer 
innspilte videosekvenser.    Archive Player angir hvor opptakene 
fra et bestemt kamera er lagret i systemet. Du kan søke 
gjennom og spille av opptak etter eget ønske.
Hvis du administrerer opptakene med VRM Video Recording 
Manager, kan du vise dem med Archive Player.
Archive Player er utvidet med en rekke algoritmer for 
bevegelsesdeteksjon (MOTION+, IVMD, IVA). Disse gjør det 
enklere å analysere opptakene.

!
FORSIKTIG! 
Sikkerhetsinstruksjoner som kan føre til at data går tapt hvis de 
ikke følges, er markert med dette symbolet.

i
MERKNAD! 
Dette symbolet indikerer spesielle funksjoner og gir tips og 
informasjon som gjør bruken av programvaren enklere og mer 
praktisk.
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Eksportfunksjonen gjør det dessuten mulig å eksportere opptak 
eller utdrag av dem og brenne dem over på en CD eller DVD til 
bruk et annet sted.
Sammen med Archive Player er Configuration Manager-
programmet også installert. Det brukes til å konfigurere 
systemet.

1.4 Systemkrav for Archive Player

Operativsystem: Windows XP Home
Windows XP Professional

CPU: Pentium IV, 3,0 GHz eller raskere

RAM: 256 MB eller mer

Grafikkort: NVIDIA GeForce 6600, 6800, 6800 GT, 7800
NVIDIA Quadro FX 1400, 4400
ATI RADEON X600, X750, X800, X850
eller bedre

Nettverksadapter: 100 Mbps

CD- eller DVD-
brenner:

Anbefalt 
(for å få fullt utbytte av eksportfunksjonen)

Lydkort: Anbefalt

Programvare: DirectX 9.0c

Plass på 
harddisken: 
(til installasjon)

120 MB (.NET miljø, MPEG ActiveX, Archive 
Player)

i
MERKNAD! 
Installer Configuration Manager-programmet fra installasjons-
CDen. Dette sikrer at du bruker versjonen som er kompatibel 
med Archive Player 2.2. 
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1.5 Tilleggsdokumentasjon
Når Archive Player er installert, er dette dokumentet også 
tilgjengelig som elektronisk hjelp i programmet. Avhengig av 
konfigurasjonen for systemet kan følgende dokumentasjon også 
være nyttig:

Configuration Manager Dette konfigurasjonsprogrammet 
er en del av enhver Archive Player-
installasjon.

VIDOS Server
VRM 
IVMD 
IVA

Hvert program behandles i 
separate dokumenter.

Forensic Search Når du kjøper en lisens som 
omfatter teknisk søk, får du 
omfattende dokumentasjon om 
konfigurasjonsalternativene av 
Bosch.

Kameradokumentasjon Produsenten leverer separat 
dokumentasjon for hvert kamera.

VideoJet, VIP osv.
NVR

Bosch gir deg dokumentasjon for 
hver enhet. Dokumentasjonen 
forklarer de vanlige 
enhetsinnstillingene.
Bosch Security Systems Driftsveiledning V 2.2 | 2007.05
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2 Installering og oppstart

2.1 Installering
Konfigurasjonsprogrammet Configuration Manager og Player, 
avspillingsprogrammet for eksporterte videodata, installeres 
sammen med Archive Player.
Hvis du vil bruke eksportfunksjonen i Archive Player, må du 
aktivere alternativet Additional elements for export CDs 
(Tilleggselementer for eksport-CDer) når du installerer 
programvaren.

2.2 Oppstart av programmet
Når du har installert programvaren, finner du følgende ikoner på 
skrivebordet:

Dobbeltklikk på et ikon for å starte det aktuelle 
programmet.

Archive Player kan også startes via startmenyen i Windowseller 
fra Configuration Manager-programmet.

2.2.1 Archive Player og VIDOS Server
Hvis Archive Player brukes i et system som bruker VIDOS Server 
til administrasjon av enheter og brukere, må du logge deg på 
når Archive Player starter.
Påloggingsvinduet vises når programmet starter. Angi 
brukernavn og passord her.
Bekreft brukernavnet og passordet ved å trykke på Enter.
Alle brukere som skal arbeide med Archive Player under VIDOS 
Server, trenger rettigheten Opptaksmeny. Denne rettigheten 
Bosch Security Systems Driftsveiledning V 2.2 | 2007.05
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aktiveres i programmet under Configuration Manager System > 
Programmer > VIDOS Server. 
Du finner mer informasjon om brukeradministrasjon i VIDOS 
Server-dokumentasjonen.
Du trenger ikke å logge deg på hvis det allerede er opprettet en 
serverforbindelse i Configuration Manager-programmet og 
Archive Player startes direkte fra programmet.

2.2.2 Archive Player og VRM
Hvis Archive Player brukes i et system som bruker VRM Video 
Recording Manager til administrasjon av opptak, må du logge 
deg på når Archive Player starter.
Påloggingsvinduet vises når programmet starter. Angi 
brukernavn og passord her.
Bekreft brukernavnet og passordet ved å trykke på Enter.
Om nødvendig kan VRM Configurator brukes til å tilordne 
rettigheter som begrenser bruken av enkelte funksjoner i 
Archive Player. 
Du finner mer informasjon om denne funksjonen i VRM Video 
Recording Manager-dokumentasjonen.

2.3 Avinstallering
Avinstaller Archive Player hvis du ikke vil bruke programmet på 
PCen lenger. 
1. Klikk på Start > Innstillinger > Kontrollpanel. 
2. Dobbeltklikk på Legg til eller fjern programmer.
3. Velg Bosch Archive Player. 
4. Klikk på Fjern.

2.4 Lisenser
Når du har installert Archive Player-programmet, kan du bruke 
det og søk- og eksportfunksjonene som demoversjon i 30 dager. 
Selve Archive Player (for avspilling av innspilte filer) kan fortsatt 
brukes uten lisens. Du trenger lisens til den ekstra 
eksportfunksjonen for eksport og lagring av filer på CD eller 
DVD. 
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Du trenger også lisens for å fortsette å bruke teknisk søk med 
de utvidede videoanalysealternativene (IVMD, IVA) i opptakene. 
Du kan også fortsette å bruke grunnmodulen for 
bevegelsesdeteksjon (MOTION+) uten lisens.
Lisensadministrasjon for Archive Player utføres ved hjelp av 
Configuration Manager-programmet på PCen lisensen skal 
knyttes til.
1. Start Configuration Manager-programmet på PCen du vil 

knytte lisensen til.
2. Klikk på Hjelp > Om ….
3. Klikk på kategorien Lisens og deretter på Lisensvisning i 

dialogboksen Om Configuration Manager.
Vinduet License Viewer vises.

4. Skriv ned den andre installasjonskode (Installation code: 
Code 2) – klipp og lim-funksjonen støttes. Koden trenger 
du til å opprette aktiveringsnøklene for lisensen.

5. Åpne følgende nettside fra en datamaskin:
https://activation.boschsecurity.com/
Brukergrensesnittet Bosch Security Systems Software 
License Manager vises. Siden vises bare på engelsk.

6. Logg på hvis du allerede har en konto.
Du kan opprette en ny konto hvis du ønsker det. En av 
fordelene med en konto er at du kan vise alle tidligere 
lisensaktiveringer.
Når du har logget på, vises velkomstdialogboksen.
Du kan også fortsette prosessen uten å logge på.
Skjermbildet License Activation vises.

7. Opprett de nødvendige aktiveringsnøklene.
8. Gå tilbake til Configuration Manager.
9. Åpne vinduet License Viewer på nytt slik det er beskrevet i 

trinn 2 og 3.

i
MERKNAD! 
Når du kjøper produkter som krever lisens, får du et eget 
godkjenningsnummer for hver lisens og arbeidsstasjon. Dette 
nummeret trenger du også for å opprette de relevante 
aktiveringsnøklene.
Bosch Security Systems Driftsveiledning V 2.2 | 2007.05
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10. Klikk på Activation Key, og angi den første 
aktiveringsnøkkelen (Activation Key 1) – klipp og lim-
funksjonen støttes.

11. Klikk på OK for å lagre aktiveringsnøkkelen.
12. Gjenta fremgangsmåten for å lagre den andre 

aktiveringsnøkkelen (Activation Key 2).
Lisensversjonen frigjøres.

Du kan når som helst bruke lisensvisningen til å bestemme 
hvilken lisensversjon som skal være aktiv på den aktuelle PCen.

2.5 Konfigurasjon med Configuration Manager
Configuration Manager-programmet installeres sammen med 
Archive Player-programmet. Med Configuration Manager kan du 
integrere enheter i systemet og konfigurere enheter og 
kameraer.

Configuration Manager-programmet leveres med omfattende 
dokumentasjon om hvordan programmet brukes.
De følgende innstillingene, som bare påvirker Archive Player, 
foretas i Configuration Manager-programmet: 
1. Klikk på kategorien System på venstre side i Configuration 

Manager-programmet.

!
FORSIKTIG! 
Lisensen er knyttet til PCen. Hvis du har avinstallert Archive 
Player og vil installere programvaren på nytt på en annen PC, 
må du be om en ny aktiveringsnøkkel.

i
MERKNAD! 
Bare kameraer og enheter som er integrert i systemet ved hjelp 
av Configuration Manager-programmet, kan hentes frem i 
Archive Player.

i
MERKNAD! 
I systemer der opptakene administreres med VRM Video 
Recording Manager, utfører VRM Configurator de fleste av disse 
oppgavene. Du trenger imidlertid fortsatt Configuration 
Manager til å integrere Archive Player i VRM-systemet.
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2. Velg Programmer > Archive Player i trestrukturen.

2.5.1 Eksportering

Standard eksportformat
Her kan du velge filformat ved eksport. Velg alternativet 
Senderformat hvis dataene skal vises med Archive Player eller 
Player. Velg alternativet WMV (windows media video) hvis 
dataene skal vises på en Windows-PC, uavhengig av ITV-
systemet.

Standard eksportbane
Her kan du velge banen til mappen dit opptakene eksporteres i 
Archive Player. Banen kan senere endres i Archive Player-
programmet for enkelteksporter.
Hvis du ikke angir noe her, benyttes følgende 
standardinnstilling:
%gjeldende bruker%\Mine dokumenter\Bosch\VIDOS\Export
Bosch Security Systems Driftsveiledning V 2.2 | 2007.05



14 no | Installering og oppstart Archive Player 2.2
Maksimalt ant. samtidige nedlastinger
Archive Player leverer opptak fra alle tilgjengelige enheter i 
nettverket lokalt på en PC og gjør at de tilhørende filene kan 
eksporteres. Under noen omstendigheter kan eksport av opptak 
medføre stor belastning på nettverket. På grunn av dette kan du 
begrense antallet samtidige nedlastinger her. Denne 
innstillingen er avhengig av både det lokale nettverket og PCens 
spesifikasjoner.

Maksimalt ant. nedlastingsforsøk
Hvis et opptak ikke eksporteres ved første forsøk, gjentas 
forsøket flere ganger i Archive Player. Disse forsøkene blokkerer 
andre eksporter som venter. På grunn av dette kan du begrense 
antallet nedlastingsforsøk her.

Maksimal nedlastingshastighet (%)
Nedlastingshastigheten kan justeres.

Gjenoppta avbrutte eksporter
Velg innstillingen På hvis du vil gjenoppta avbrutte eksporter 
når programmet startes på nytt.

2.5.2 Layout

Animer endring i monitor-layout
Denne funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres her.

2.5.3 IntuiKey-tastatur

COM-port
Hvis programmet betjenes via et IntuiKey-kontrollpanel, må du 
angi antallet COM-porter her.

2.5.4 Avspilling

Maksimalt antall trickplay-forekomster
Avhengig av spesifikasjonene for maskinvaren kan du velge 
antallet avspillingsforekomster som du vil bruke trickplay på 
samtidig.
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Aktiver jevn avspilling
Denne funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres her.

2.5.5 VRM-server
Du finner VRM-server-innstillingene i en egen dialogboks.

Koble til server
Aktiver dette alternativet hvis VRM Video Recording 
Management brukes på systemet.

Serverens IP-adresse / sikkerhetskopi av IP-adresse, server 
1 / sikkerhetskopi av IP-adresse, server 2
Angi IP-adressen til VRM-serveren, og VRM sikkerhetskopier 
serveren ved behov.

2.6 Klargjøring til utveksling av kodede data
For å aktivere avspilling av kodede data med Archive Player må 
du tilpasse innstillingene for den relevante senderen ved hjelp 
av Configuration Manager.
1. Velg hovedkategorien Enheter i Configuration Manager-

programmet, og merk de relevante senderne.
2. Velg dialogboksen Nettverk i visningsområdet.

Aktiver alternativet Automatisk nøkkelskifte under 
Koding.
Klikk på Angi for å lagre innstillingene.

3. Velg dialogboksen Enhetstilgang.
Velg innstillingen HTTPS i listefeltet Protokoll under 
Enhetstilgang.
Klikk på Angi for å lagre innstillingene.
Bosch Security Systems Driftsveiledning V 2.2 | 2007.05
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3 Bruk
I Archive Player-programmet har du tilgang til alle kameraene 
som tidligere er integrert i systemet ved hjelp av Configuration 
Manager eller  VRM Configurator. Begge programmene gjør det 
mulig å kombinere kameraer i grupper, for eksempel etter 
plassering. Du finner mer informasjon i den relevante 
dokumentasjonen.
Archive Player har følgende funksjoner:
– Filsøk i alle arkiver

Alle opptak fra et kamera er oppført. Opptakene kan lagres 
i det lokale minnet til en sender (for eksempel VideoJet 
X40), på NVR, i et iSCSI-lagringssystem eller på PCens 
harddisk. Du kan begrense søket etter opptak ved hjelp av 
filtre.

– Visning
Du kan spille av eksisterende opptak på PCen. Du kan 
spole bakover og forover i et opptak med vekslende 
hastigheter.

– Bokmerker
Du kan angi bokmerker der hvor det er relevant for deg. 
Slik finner du raskt bestemte sekvenser i lange opptak. 
Markørene for alarmhendelser vises, og du kan hoppe til 
dem på samme måte som til bokmerker.

– Teknisk søk i innspilte videosekvenser (funksjonen krever 
lisens)
Du kan analysere opptak med tanke på endringer og 
objekter i bevegelse ved hjelp av algoritmer. Du kan filtrere 
objekter etter bestemte kriterier, for eksempel hastighet, 
farge eller bevegelsesretning.

– Eksport (funksjonen krever lisens)
Du kan eksportere og brenne opptak over på CD eller DVD.
Bosch Security Systems Driftsveiledning V 2.2 | 2007.05
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3.1 Brukergrensesnitt

Nr. Forklaring

1 Filsøk

2 Programvarezoom

3 Teknisk søk med VCA (Video Content Analysis)

4 Eksport

5 Avspillingsvindu med monitorer

6 Bytt til VIDOS Lite Viewer
(hvis funksjonen er installert via VIDOS Pro Suite)

7 Bytt til Configuration Manager

8 Volum

9 Visning av CPU-belastning

10 Velg / hopp til markører, og angi bokmerke
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Du kan utvide feltet for visning av søkeresultater og tidslinjen 
ved å plassere musen i øvre kant av det relevante partiet til 
pekeren skifter til følgende symbol:

Hold museknappen nede, og dra den øvre kanten opp eller ned. 
Visningen av partiet økes eller minskes, og størrelsen på 
avspillingsvinduet justeres deretter. Antallet viste monitorer 
justeres også i tråd med dette.

11 Skriv ut bilde

12 Lagre bilde

13 Kontrollhjul
(spol forover/bakover med variabel hastighet)

14 Spill av / pause

15 Søkeresultater

16 Tidslinje

17 kameraliste

18 Tilleggsalternativer

19 Kalender

Nr. Forklaring

i
MERKNAD! 
Du må velge minst ett opptak for å endre tidslinjens 
visningsstørrelse.
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3.2 Hovedmeny

Meny Menyvalg Forklaring

Fil Åpne fil … Dialogboksen for åpning av mp*-
filer vises. Her kan du velge hvilket 
opptak som skal vises på den 
aktive monitoren.
Bare opptak som er lagret i et 
BVIP-program eller 
nettleservisningen for et kamera, 
kan spilles av.

Kontroller 
verifisering ...

Med denne funksjonen 
kontrollerer du om det valgte 
opptaket har blitt manipulert i 
ettertid.

Avslutt Lukker Archive Player.

Rediger Angi starten for 
valg

F5 Angir startmarkøren for et valg.

Angi slutten for 
valg 

F6 Angir sluttmarkøren for et valg.

Lagre bilder P Lagrer et bilde fra hver monitor 
der et opptak spilles av.

Skriv ut bilder … Alt+P Åpner dialogboksen for utskrift av 
lagrede bilder.

Eksporter valg … Alt+E Starter eksport av valget.
(Se også: 
Del 3.7.2 Eksportmarkører, 
Side 41)

Legg til 
bokmerke …

B Legger til et bokmerke.
(Se også: Del Legg til bokmerke …, 
Side 31)

Neste hendelse Page 
Up

Hopper til neste hendelse i den 
aktive avspillingen (bokmerke, 
alarmhendelse, beskyttet sekvens, 
videoopptak osv.)
V 2.2 | 2007.05 Driftsveiledning Bosch Security Systems



Archive Player 2.2 Bruk | no 21
Forrige hendelse Page 
Down

Hopper til forrige hendelse i den 
aktive avspillingen.

Visning Enkeltvisning F10 Viser bare den aktive monitoren i 
vindusvisningen.

Full skjerm med 
kontroller

F11 Skifter mellom fullskjermvisning 
med kontroller og vindusvisning.

Full skjerm F12 Skifter mellom fullskjermvisning 
og vindusvisning.

Layout Velger antallet av og layouten til 
de viste monitorene. 
Forhåndsdefinerte layouter er 
tilgjengelige. Layouten tilpasses 
automatisk til den tilgjengelige 
plassen på PC-monitoren. Hvis du 
endrer visningsstørrelsen for 
søkeresultatene eller tidslinjen, 
justeres den valgte layouten i 
samsvar med dette. Om 
nødvendig er det én eller to store 
tilgjengelige monitorer. 
Alle monitorene som fortsatt kan 
vises i fullskjermvisning på PC-
monitoren, vises med lysegrått.

Vannmerking Viser/skjuler opptakets 
vannmerkingsikon. Ikonet vises 
bare hvis overlegget for det 
aktuelle kameraet allerede er 
aktivert.

Meny Menyvalg Forklaring
Bosch Security Systems Driftsveiledning V 2.2 | 2007.05
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Meny Menyvalg Forklaring

Alternativer Luremodus Slår på luremodus.
Luremodus sørger for at alle åpne 
opptak kan spilles av samtidig.
Hvis du bruker mus med rullehjul, kan du 
vise opptakene ramme for ramme i 
luremodus. Plasser musepekeren på 
tidslinjen nedenfor tidsskalaen, og drei 
rullehjulet. Avspillingen stanses 
automatisk (settes på pause) mens 
rullehjulet brukes.
Luremodus krever betydelig høyere 
minnekapasitet og datakraft. Antall 
kameraer i denne modusen kan derfor 
begrenses i Configuration Manager-
programmet. (Se: Del 2.5.4 Avspilling, 
Side 14)

Automatisk sprang Her kan du aktivere enkeltalternativer, 
slik at du bare kan hoppe automatisk til 
bestemte punkter i opptakene mens du 
spiller dem av. Slik kan du fjerne lite 
interessante partier fra avspillingen og få 
et raskt overblikk.
Du har følgende alternativer å velge 
mellom:

Video
Hopper til startpunktet i det neste 
tilgjengelige opptaket. Dette er nyttig for 
enheter som er stilt inn til å ta opp bare 
på bestemte klokkeslett eller på 
bestemte vilkår.

Alarm
Hopper til neste alarmhendelse.

Beskyttet
Hopper til startpunktet i den neste 
tilgjengelige opptaksbeskyttelsen.
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Aktiver alle
Hopper etter tur til alle ovennevnte 
punkter.

Deaktiver alle
Sletter hakene før de valgte 
alternativene. Den automatiske 
hoppfunksjonen aktiveres.

Automatisk 
monitortilordning

I standardinnstillingen vises hvert 
opptak som hentes frem fra 
søkeresultatene, på den aktive 
monitoren. Den aktive monitoren angis 
med en grønn kant. Forbindelsen til et 
opptak som allerede spilles av på 
monitoren, avsluttes.
Velg dette alternativet hvis hvert opptak 
skal startes etter tur på en egen monitor. 
Hvis alle monitorene som vises i den 
valgte visningslayouten er opptatt, 
starter det valgte opptaket på monitoren 
som har vært tilkoblet lengst.

Hjelp Elektronisk 
hjelp …

Åpner elektronisk hjelp.

Om … Gir informasjon om 
programvareversjonen.

Meny Menyvalg Forklaring

Bytter til VIDOS Lite Viewer hvis dette er installert på PCen via 
VIDOS Pro Suite.

Bytter til Configuration Manager.

Justerer volumet for filer som spilles av litt etter litt.

Viser prosessorbelastningen på datamaskinen.
Det er ikke mulig å eksportere ved en belastning på over 50 % 
(rød).
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3.3 Filsøk
Her kan du søke etter opptak som er gjort innenfor et bestemt 
tidsintervall. Du kan angi tilleggsfiltre for lagringsstedet og 
kameraet i søket.

3.3.1 Angi filter
Når du starter Archive Player, vises inneværende måned øverst i 
filsøkdialogboksen. Du finner også denne visningen i 
eksportdialogboksen.

1. Klikk på  eller  for å vise forrige/neste måned. 

2. Klikk på . 

Kalendervisningen utvides for å omfatte den påfølgende 
måneden, og filteralternativene vises.

3. Klikk på en dag for å merke den,
eller
hold venstre museknapp nede, og flytt musen over de 
ønskede dagene for å velge en lengre periode.
Den valgte perioden merkes med grønt.

4. Du kan angi et start- og sluttidspunkt.
Hvis den valgte perioden går over flere dager, gjelder 
starttidspunktet den første valgte dagen og sluttidspunktet 

i
MERKNAD! 
Når du endrer en av parameterne for filsøket (for eksempel ved 
å velge et annet kamera), startes et nytt søk automatisk.
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den siste. Slik kan du begrense den valgte perioden helt 
nøyaktig.

5. I rullegardinlisten Filter kan du begrense søket til 
bestemte lagringssteder:

6. Velg et kamera i kameralisten,
eller
velg flere kameraer ved å holde Ctrl eller Shift nede og 
samtidig klikke på dem.
Hvis kameraene er gruppert i mapper, for eksempel etter 
installasjonssted, kan du velge en mappe. I så fall 
gjennomsøkes og vises opptak fra alle kameraene.

Når du har valgt kamera, begynner søket etter opptak. Alle 
opptakene som er gjort med de valgte kameraene i den valgte 
perioden og som er lagret på det valgte stedet, føres opp som 
søkeresultater. 
Selve kameraet trenger ikke å være klart til bruk eller installert 
for at eksisterende opptak skal vises. Bare enhetene der de 
innspilte dataene er lagret (for eksempel videosender med 
lokalt lagringsmedium, NVR) må være tilgjengelige i nettverket.

i
MERKNAD! 
Hvis du har endret navn på et kamera, men ikke endret navn på 
opptakene som fortsatt er lagret i systemet, føres disse 
opptakene opp under det gamle kameranavnet. Men selve 
kameraet merkes som ikke tilgjengelig.
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3.3.2 Søkeresultater
Sorter de lagrede opptakene ved å klikke på én av 
kolonneoverskriftene (Fra, Til, Kilde eller Info). Klikk én gang til 
for å snu sorteringsrekkefølgen. Rull gjennom listen med 
rullefeltet. 
I den første kolonnen angis opptakets lagringssted med et ikon:

Klikk på en oppføring.
De tilhørende opptakene begynner å spilles av.

Opptaket befinner seg på PCen.

Opptaket befinner seg på NVR (Network Video Recorder) 
eller i et VRM-system.

Opptaket befinner seg lokalt på lagringsmediet til en 
installert videosender (for eksempel VideoJet X40).
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3.4 Avspillingskontroller

3.4.1 Tidslinje
Tidslinjen brukes til navigering. Den grønne avspillingsmarkøren 
angir når det viste bildet ble opprettet.

Periodene da et opptak er tilgjengelig, vises med lysegrått.
Perioden som vises på tidsskalaen, kan endres:
– Du kan flytte den viste perioden ved å flytte musen langs 

tidsskalaen mens du holder høyre museknapp nede.
– Du kan forlenge eller redusere den viste perioden ved å: 

– klikke på ett av forstørrelsesglassikonene til høyre i 
vinduet

– plassere musepekeren på tidsskalaen over tidslinjen 
og dreie rullehjulet

Du viser en annen periode ved å velge et annet opptak blant 
søkeresultatene eller ved å klikke på en annen grå markør.
Hvis flere opptak vises, ses et tilhørende spor med relevante 
markører på tidslinjen for hver monitor.

Ant. Forklaring

1 Kameranavn (aktiv monitor med fet skrift)

2 Tidsskala

3 Perioden for det valgte opptaket

4 Forleng perioden

5 Reduser perioden

6 Bokmerker

7 avspillingsmarkør
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Video-scratching
Video-scratching er nyttig for å søke raskt gjennom store 
mengder videodata, for eksempel hvis du leter etter en bestemt 
hendelse.
Dra den grønne avspillingsmarkøren over kamerasporet til 
venstre eller høyre mens du holder høyre museknapp nede. I-
frames på de tilknyttede monitorene oppdateres mens du drar. 
Dette gir deg et raskt overblikk over det merkede området.

Hurtigmeny
Høyreklikk på kamerasporet for å åpne den følgende 
hurtigmenyen:

Zoom En ekstra undermeny åpnes. Den gjør det mulig å 
velge periode som skal vises på tidslinjen.

Legg til bokmerke … Legger til et bokmerke der avspillingsmarkøren 
befinner seg. Bokmerket legges til for alle 
sporene.
En dialogboks vises. Der kan du skrive en kort 
forklaring.

Slett bokmerke Klikk på et eksisterende bokmerke med høyre 
museknapp for å slette bokmerket. Bokmerket 
slettes for alle sporene.
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3.4.2 Vise det valgte opptaket
Når du har valgt en oppføring blant søkeresultatene, begynner 
opptaket å spilles av automatisk.

Angi starten for valg Legger til en valgstartmarkør der 
avspillingsmarkøren befinner seg.
Du kan også angi valgstartmarkører på 
hovedmenyen eller ved å trykke på F5.
Valgene lagres når du bytter til eksportmodulen.

Angi slutten for valg Angir slutten for et valg.
Du kan også opprette valg ved å flytte 
musepekeren over et område på tidslinjen mens 
du holder venstre museknapp nede.
Du sletter valg ved å klikke på tidslinjen.

Slett Sletter den tidligere valgte videosekvensen fra 
minnet. Du kan ikke angre slettingen (bare i VRM-
systemet).

Beskytt Beskytter den tidligere valgte videosekvensen 
mot sletting.
Beskyttede sekvenser angis med en rød markør 
(bare i VRM-systemet).

Fjern beskyttelse Fjern beskyttelsen for en sekvens (bare i VRM-
systemet).

Eksporter valg Eksporterer den valgte sekvensen for alle 
kamerasporene som vises på tidslinjen (bare med 
den lisensierte eksportfunksjonen).

i
MERKNAD! 
Hvis opptakene administreres via VRM Video Recording 
Manager, kan noen av de ovennevnte funksjonene være 
begrenset på grunn av brukerrettighetene som er tilordnet via 
VRM-systemet.

i
MERKNAD! 
Du kan veksle mellom brukergrensesnittet og 
fullskjermvisningen ved å trykke på F11 for visning med 
kontroller eller F12 for visning bare av video.
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3.4.3 Tilleggsinformasjon og kontroller

i
MERKNAD! 
Du kan dra et kamera direkte over på en monitor fra 
kameralisten. Avspillingen begynner på startpunktet for det sist 
tilgjengelige opptaket.

Pause/Spill av
Klikk på denne knappen for å sette avspillingen av det valgte 
opptaket på pause, og klikk igjen for å fortsette avspillingen. 

Forrige I-frame
Hopper tilbake til forrige I-frame.

Neste ramme
Hopper forover til neste ramme.

i
MERKNAD! 
Når du hopper tilbake, vises den siste I-frame i hvert tilfelle. En 
I-frame er et fullstendig bilde som fremstilles regelmessig i en 
videostream, mens enkeltrammene mellom dem bare tar opp 
endringene. I-frame-frekvensen angis på videosenderen (du 
finner mer informasjon i håndboken for den aktuelle enheten).

Informasjon
Her ser du når opptaket ble gjort. Den aktuelle 
avspillingshastigheten vises.

Kontrollhjul (spol forover/bakover)
Spol forover eller bakover i opptaket.
Dra kontrollhjulet til venstre eller høyre mens du holder 
museknappen nede. Jo lenger du drar, desto raskere 
spoles opptaket forover eller bakover.

Du kan låse kontrollhjulet og spole forover eller bakover i 
et opptak med en bestemt hastighet over et lengre 
tidsrom. Dra det grønne rektangelet nedover mens du 
holder musen på stedet som tilsvarer den ønskede 
hastigheten. Rektangelet forblir låst, og opptaket spoles 
forover eller bakover til du drar rektangelet oppover 
igjen eller klikker på Start.
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3.4.4 Forbindelse mellom monitor og opptak
Du oppretter forbindelse mellom et opptak og en monitor ved å:
– dra et kamera fra kameralisten til monitoren
– klikke på ett av søkeresultatene; den aktive monitoren 

brukes til den nye forbindelsen, men den neste monitoren 
brukes hvis alternativet Automatisk monitortilordning er 
aktivert

Lagre bilde
Bilder lagres i mappen du har angitt i Configuration 
Manager-programmet.

Skriv ut bilde
Bildet forhåndsvises før det skrives ut. Bildet skrives ut 
på standardskriveren.

Legg til bokmerke …
Legger til et bokmerke på det aktuelle stedet. Bokmerket 
legges til for alle sporene.
En dialogboks vises. Der kan du skrive en kort forklaring.

Forrige
Avspillingsmarkøren hopper tilbake til nærmeste punkt i 
opptaket som tilsvarer valget i listefeltet.

I listefeltet velger du punktene du skal hoppe til når du 
klikker på pilikonene. Følgende elementer er 
tilgjengelige:
– Alle
– Video
– Bokmerke
– Alarm
– Beskyttet
– Ramme

Neste
Avspillingsmarkøren hopper forover til neste punkt i 
opptaket som tilsvarer valget i listefeltet.
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Du avslutter forbindelsen mellom en monitor og et opptak ved 
å:
– høyreklikke på monitoren og velge Koble fra avspillingsøkt
– dra et annet kamera fra kameralisten til monitoren
Hvis du velger en monitorlayout med færre monitorer, avsluttes 
noen av forbindelsene.
Du kan flytte monitorene med musen ved hjelp av dra og slipp-
funksjonen.

3.5 Programvarezoom
Digitalzoomverktøyet gjør det mulig å forstørre visningen av et 
visningsområde.

1. Klikk på Aktiver zoom for å bruke programvarezoomen på 
bildet på den aktive monitoren.

2. Flytt musen inn i det grønne rektangelet. Når musepekeren 
endres, kan du holde venstre museknapp nede og flytte 
rektangelet for å vise et annet visningsområde på den 
aktive monitoren.

Ant. Forklaring

1 Vis visningsområde med aktiv zoom

2 Aktiver/deaktiver zoom

3 Tilbakestill visningsområde
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3. Dra et hjørne eller en side av rektangelet mens du holder 
venstre museknapp nede for å endre størrelsen på 
valgrektangelet.
Visningsområdet på den aktive monitoren endres 
tilsvarende.

4. Klikk på Tilbakestill visningsområde for å vise 
valgrektangelet i den forhåndsinnstilte størrelsen og i 
midten.

5. Klikk på Deaktiver zoom for å vise hele bildet fra opptaket 
på den aktive monitoren igjen.

3.6 Bevegelsesdeteksjon
En rekke algoritmer kan brukes til å påvise objekter i bevegelse 
i opptakene. Dette gjør det mulig raskt å finne stedene der det 
er påvist bevegelser, selv i store mengder videomateriale. Den 
eneste forutsetningen er at den relevante algoritmen for 
bevegelsesdeteksjon var aktivert da opptaket ble gjort.

Følgende algoritmer er tilgjengelige:
– MOTION+

Lisensfri algoritme som påviser bevegelser i merkede 
bildeområder. Følsomheten og minste objektstørrelse kan 
endres.

– IVMD og IVA
Det må knyttes en lisens til disse algoritmene etter en 
demoperiode på 30 dager.
Når disse algoritmene brukes, kan objekter som skal 
påvises som i bevegelse, angis helt nøyaktig og filtreres ut 
etter faktorer som størrelse, farge, retning eller hastighet.

i
MERKNAD! 
Bare partier som merkes som følsomme områder (gulskravert) 
under opptaket, kan gjennomsøkes med hensyn til bevegelser.

i
MERKNAD! 
Disse innstillingene kan redigeres bare hvis minst én monitor 
har blitt tilordnet et opptak.
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Nr. Forklaring

1 Lagret konfigurasjon

2 Viser omrisset av objekter i bevegelse på den aktive 
monitoren, avhengig av forhåndsinnstillingene for 
algoritmene.
Gult omriss angir en påvist bevegelse.
Rødt omriss angir en bevegelse som har utløst en 
alarmhendelse.

3 Viser den gjeldende konfigurasjonen på den aktive 
monitoren.

4 Aktiverer endringer av konfigurasjonen.
Avhengig av hver valgt algoritme er ekstra 
konfigurasjonsalternativer tilgjengelige via hurtigmenyen 
for den aktive monitoren og eventuelt et eget 
konfigurasjonsvindu.

5 Rullegardinliste for algoritme

6 Åpner vindu for lagring av endrede konfigurasjoner.

7 Starter søket etter objekter i bevegelse i henhold til 
innstillingene som er valgt for den aktive monitoren.
V 2.2 | 2007.05 Driftsveiledning Bosch Security Systems



Archive Player 2.2 Bruk | no 35
3.6.1 Bevegelsesdeteksjon med forhåndsinnstillinger 
for kamera
Hvis en algoritme for bevegelsesdeteksjon er konfigurert og 
aktiv mens opptaket gjøres, lagres de tilhørende metadataene 
sammen med videodataene. Alarmhendelsene som utløses med 
denne forhåndsinnstillingen, vises i opptaket på følgende måte:
1. Velg et kamera i kameralisten i dialogboksen filsøk.
2. Velg et opptak i listen over søkeresultater.

3. Bytt til dialogboksen Bevegelsesdeteksjon: .
Visningen Søk algoritme angir hvilken algoritme som var 
aktiv under det opprinnelige opptaket.

4. Merk området som skal analyseres på tidslinjen.

5. Klikk på  for å søke gjennom det merkede valget for 

bevegelser som har utløst en alarmhendelse.
Hendelser som registreres i kamerasporet, merkes med gult:

6. Klikk på  for å vise konfigurasjonen for 

bevegelsesdeteksjon.

3.6.2 Teknisk søk
Hvis du vil søke gjennom et opptak med andre filterinnstillinger, 
for eksempel på grunn av nye funn, kan også algoritmer med 
egendefinerte innstillinger brukes til å analysere det følsomme 
området.
Algoritmen MOTION+ er alltid tilgjengelig.

i
MERKNAD! 
Konfigurasjonsalternativene for MOTION+ er beskrevet i den 
tilhørende enhetshåndboken.
Det leveres egen omfattende dokumentasjon sammen med 
lisensdokumentene for IVMD og IVA.
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MOTION+ påviser bevegelser i et merket område av 
kamerabildet. Du kan angi følsomhet og minste objektstørrelse.
Hvis du vil fortsette å bruke IVMD og IVA etter at demoperioden 
på 30 dager er over, må du kjøpe en lisens og angi lisenskoden 
ved hjelp av Configuration Manager.
Ved hjelp av IVMD- og IVA-algoritmene kan du også filtrere 
objekter etter bevegelsesretning, hastighet, farge eller 
oppførsel.

Valg og konfigurasjon
1. Velg et kamera i kameralisten i dialogboksen Filsøk.
2. Velg et opptak i listen over søkeresultater.

3. Bytt til dialogboksen Bevegelsesdeteksjon: .
4. Merk området som skal analyseres på tidslinjen.
5. Velg en algoritme i listen Søk algoritme.

6. Klikk på ikonet  for å vise omrisset av objekter i 

bevegelse. 
Du kan merke objekter på denne måten bare hvis det 
påvises bevegelse. Objekter kan med andre ord ikke 
påvises hvis avspillingen er satt på pause.

7. Klikk på  for å vise den gjeldende konfigurasjonen.

8. Klikk på  for endre innstillingene for den valgte 

algoritmen. Nå vises monitoren med gul ramme.
9. Høyreklikk på den aktive monitoren med gul ramme for å 

åpne hurtigmenyen.
Hurtigmenyen har forskjellige menyelementer avhengig av 
den valgte algoritmen. Et eget konfigurasjonsvindu vises 
også for enkelte algoritmer.

10. Endre algoritmeparameterne etter behov.

i
MERKNAD! 
Når du har kjøpt lisens, får du Forensic Search-
dokumentasjonen (teknisk søk) med inngående informasjon om 
konfigurasjonsalternativene for algoritmene.
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11. Klikk på  for å lagre innstillingene som 

forhåndsinnstilling. Du kan bruke lagrede 
forhåndsinnstillinger til andre opptak senere.

12. Velg tallet (1, 2, 3, 4) du vil lagre forhåndsinnstillingen 
under i dialogboksen Lagre konfigurasjon. Gi 
forhåndsinnstillingen et beskrivende navn.

13. Klikk på  for å lagre forhåndsinnstillingen.

14. Klikk på , ,  eller  for å anvende en lagret 

forhåndsinnstilling på den aktive monitoren.

15. Klikk på  for å søke gjennom det merkede valget for 

bevegelser som har utløst en alarmhendelse ifølge den 
valgte forhåndsinnstillingen.

Hendelser som registreres i kamerasporet, merkes med gult:

16. Klikk på  eller  for å hoppe til den forrige eller neste 

alarmen i opptaket.

i
MERKNAD! 
De påviste alarmhendelsene lagres ikke hvis du bryter 
forbindelsen mellom opptaket og monitoren. Det er imidlertid 
mulig å sette et bokmerke på de tilhørende stedene. 
Bokmerkene lagres.
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3.7 Eksport
Eksportmodulen gjør det mulig å eksportere alle opptak til 
PCen eller til et annet lagringssted i nettverket. 
Du kan også brenne valgte opptak direkte over på CD eller DVD.

3.7.1 Eksportere opptak

1. Klikk på dialogboksen Eksport: .
Eksportmodulen vises:

i
MERKNAD! 
Du må kjøpe lisens for å bruke dette verktøyet. Dialogboksen 
Eksport er ikke lenger tilgjengelig når demoperioden er over.
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2. Søk etter de ønskede opptakene.
(Se: Del 3.3 Filsøk, Side 24)
Søkeresultatene vises.
Alle opptak som kommer fra samme kilde, kombineres i én 
enkelt oppføring. I kolonnen Info vises det hvor mange 
enkeltfiler fra et kamera som er funnet for den valgte 
perioden.

3. Klikk på  ved siden av feltet Eksportformat. Velg 

ønsket format for filene som skal eksporteres.

4. Klikk på  ved siden av feltet Mål. 
Dialogboksen Velg målmappe vises.

5. Velg mappen du vil lagre de eksporterte filene i.
Nedenfor feltet Mål finner du informasjon om hvor mye 
minne som er tilgjengelig i målet.

Nr. Forklaring

1 Kalender (med utvidede alternativer)

2 Eksportdetaljer

3 Eksportstatus

4 Kameraliste

5 Søkeresultater

6 Mål

7 Eksportformat

8 Tilleggsinformasjon

9 Eksportelementer

10 Start brenning

11 Slett eksportjobb

12 Sett eksportering på pause

i
MERKNAD! 
Du lager faste innstillinger for eksportbanen ved hjelp av 
Configuration Manager.
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6. Klikk på Eksportelementer:

Filene begynner å eksporteres.
Nedenfor Eksportstatus vises en liste over alle opptakene 
som eksporteres. Du finner nøyaktig informasjon om en 
eksport under Eksportdetaljer for en valgt oppføring.

7. Hvis du vil sette eksporten av enkeltfiler på pause, merker 
du den tilhørende oppføringen under Eksportstatus og 

klikker på ikonet Sett eksportering på pause: .
8. Hvis du vil avbryte eksporten av enkeltfiler og slette disse 

filene, merker du den tilhørende oppføringen under 

Eksportstatus og klikker på ikonet Slett eksportjobb: .
Du kan ikke slette opptak som holder på å brennes over på 
CD eller DVD.

9. Klikk på  igjen for å fortsette eksporten.

10. Alle eksporterte opptak føres opp under Eksportstatus.
Når en eksport er fullført, vises meldingen Finished under 
Eksportstatus i kolonnen Info.

11. Gjenta om nødvendig trinn 2–8 for andre kameraer eller for 
en annen periode.
Nå er de eksporterte opptakene lagret på målstedet.

!
FORSIKTIG! 
I ringmodus er det mulig at det opprinnelig valgte opptaket ble 
overskrevet da det sto på pause. I så fall kan ikke eksporten 
fortsette.

i
MERKNAD! 
Det er ikke mulig å eksportere ved en belastning på over 50 % 
(visningen på menylinjen blir rød).
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3.7.2 Eksportmarkører
Mens du spiller av opptak som skal eksporteres, kan du merke 
dem slik at eksportmodulen bare eksporterer et parti av 
opptaket.
1. Søk etter et opptak (se: Del 3.3 Filsøk, Side 24), og start 

avspillingen.
2. Trykk på F5 når avspillingsmarkøren befinner seg der du vil 

starte eksporten.
Eksportens starttidspunkt er angitt.

3. Trykk på F6 når avspillingsmarkøren befinner seg der du vil 
stanse eksporten.
Eksportens sluttidspunkt er angitt.

Det merkede området vises med grønt på tidslinjen:

4. Klikk på Eksporter valg på hurtigmenyen for tidslinjen. 
De merkede partiene eksporteres direkte til mappen som 
er forhåndsinnstilt som Mål i eksportmodulen. Informasjon 
om de eksporterte sekvensene vises i et nytt vindu.

5. Klikk på  for å lukke vinduet.

6. Bytt om nødvendig til eksportmodulen for å overvåke 
eksportprosessen.

i
MERKNAD! 
Du kan også bruke hurtigmenyen på tidslinjen til å angi start- og 
sluttmarkører eller merke det ønskede området ved å dra mens 
du holder museknappen nede.
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3.7.3 Mulige årsaker til forsinkelser eller feil under 
eksporten
– Enkelte enheter kan opprette bare én 

avspillingsforbindelse. Denne kan allerede være i bruk.
– Opptaket finnes ikke lenger (overskrevet i ringmodus, filen 

ble slettet manuelt). 
– Nettverksforbindelsen ble brutt under eksporten.
– Et opptak du vil fortsette å eksportere, ble åpnet på PCen i 

mellomtiden.
– Forbindelsespunktet i et opptak du vil fortsette å 

eksportere, lar seg ikke lenger finne i videostreamen.
Avhengig av innstillingene i Configuration Manager-programmet 
kan det gjøres en rekke forsøk i Archive Player på å eksportere 
filene.

3.7.4 Tilleggsinformasjon
Navnet på en fil som skal brennes over på en CD eller DVD, er 
avledet av navnet på enheten eller kameraet som ble brukt til å 
gjøre opptaket. 
Filnavnet kan redigeres før filen brennes.
1. Klikk på en oppføring i listen over eksporterte filer.

Nå vises oppføringen Tilleggsinformasjon ovenfor 
informasjonen Eksportformat.

2. Angi informasjonen (høyst 32 tegn), og klikk på ikonet .

Filen brennes over på en CD eller DVD under det angitte 
navnet.

!
ADVARSEL! 
Ikke slett de opprinnelig innspilte dataene før du er sikker på at 
de relevante dataene er eksportert i sin helhet.
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3.7.5 Brenne data over på CD eller DVD
1. Sett en blank, skrivbar CD eller DVD inn i brenneren på 

PCen.
2. Velg opptakene du vil brenne over på CD eller DVD under 

Eksportstatus. Klikk i boksen foran en oppføring for merke 
den:

Du kan ikke velge et opptak før opptaket er eksportert.
Det ledige minnet på CDen eller DVDen vises ved siden av 
knappen. 

3. Angi tilleggsinformasjon for de valgte oppføringene (se: 
Del 3.7.4 Tilleggsinformasjon, Side 42).

4. Klikk på ikonet Start oppretting av disk: .

Dataene brennes over på CD eller DVD. 
I tillegg brennes et program over på CDen eller DVDen som kan 
brukes til å spille av videodataene på en annen PC.

i
MERKNAD! 
Denne knappen er tilgjengelig bare hvis minst ett opptak er 
valgt til å eksporteres til CD. Hvis én brenneprosess er i gang, 
kan ikke en annen startes.
Bosch Security Systems Driftsveiledning V 2.2 | 2007.05



44 no | Bruk Archive Player 2.2
V 2.2 | 2007.05 Driftsveiledning Bosch Security Systems



Archive Player 2.2 Indeks | no 45
4 Indeks
A
algoritme, søk 36
Animasjon av layoutendringer 14
arkiv 17
avspilling 30
avspillingshastighet 30
Avspillingsmarkør 27
B
beskytt 29
bevegelsesdeteksjon

egne innstillinger 35
forhåndsinnstillinger 35

bilde 31
bokmerke

angi 31
brenne data over på CD eller DVD 43
bruk 17
C
COM-port 14
Configuration Manager 12
CPU-belastning 23
E
eksport

feil 42
filnavn 42
forsinkelser 42
jobber 40
sette på pause 40
slette 40
status 40

eksport til CD 43
eksport til DVD 43
eksportbane (Archive Player) 13
eksporter, gjenoppta 14
eksportformat (Archive Player) 13
eksportmarkører 40
F
F11, tast 29
F12, tast 29
F5, tast 41
F6, tast 41
filsøk 24

filtre 25
forstørrelsesglass 27
Full skjerm 21
full skjerm 29
G
grense

fileksport 14
nedlastingsforsøk 14
trickplay-forekomster 14

H
hoppfilter 22
I
I-frame 30
IVA 33
IVMD 33
K
Kameraliste 19
Koding 15
L
Layout 21
lisens 10
Luremodus 22
M
mål 39
monitortilordning, automatisk 23
MOTION+ 33
N
nedlastingshastighet 14
O
Omriss 34
opptakstidspunkt 30
P
pålogging 9, 10
passord 9, 10
pause 30
program

avslutte 20
oppstart 9

programvare 23
programvarezoom 32
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S
søk, teknisk 35
søkeresultater 26
spill av 30
symboler 5
T
tidslinje 27
Trickplay 14
V
valg 29
Vannmerking 21
verifisering, kontrollere 20
versjonsnummer 23
VIDOS Server 9
visning 17
visningsområdeverktøy 32
volum 23
VRM 10, 15
Z
zoom, digital 32
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