
Archive Player
Divar Series

no Brukerhåndbok





Archive Player  Innhold | no 3

Bosch Security Systems Brukerhåndbok AR18-09-B013 | v3.0 | 2009.11

Innhold

1 Innledning 4

2 Bruk 5
2.1 Starte programmet 5
2.2 Introduksjon av hovedvinduet 6
2.3 Åpne-knapp 6
2.4 Kameravisninger 6
2.5 Tekstknapp 7
2.6 Tilordne visningsvinduer 7
2.6.1 Visningsvinduikoner 7
2.7 Bruke avspillingskontroller 8
2.8 Ta et stillbilde 9
2.9 Lyd 9
2.10 Finne bilde 9
2.11 Videoskyverlinje 9
2.12 Kontrollere ekthet 9
2.13 Hjelp-knapp 9
2.14 Avslutt-knapp 9



4 no | Innledning Archive Player

AR18-09-B013 | v3.0 | 2009.11 Brukerhåndbok Bosch Security Systems

1 Innledning
Med Divar Archive Player kan du vise arkiverte videoopptak på en PC, som er arkivert fra 
programmet Divar Kontrollsenter. Det gir deg også anledning til å kontrollere ektheten til den 
arkiverte videoen.

Systemkrav
Driftsplattform: en PC som kjører Windows XP eller Windows Vista.
Anbefalte PC-krav:
– Prosessor: Intel Pentium DualCore, 3,0 GHz eller tilsvarende
– RAM-minne: 2048 MB
– Ledig plass på harddisken: 10 GB
– Grafikkort: NVIDIA GeForce 8600 eller nyere
– Skjermminne: 256 MB
– Nettverksgrensesnitt: 10/100-BaseT

Merk:
For hvert kamera som vises på Archive Player, er 9 MB skjermminne reservert. Hvis det ikke er 
tilstrekkelig skjermminne for fremvisning av en flerskjermsvisning, vises det en advarsel, og 
flerskjermsvisningen vises ikke.

Installering
Når en video er arkivert, kopieres Archive Player automatisk til samme katalog som arkivfilen. 
Separat installasjon av Archive Player er ikke nødvendig. Når man deretter kopierer en arkivfil 
til en CD eller DVD, må man sørge for at også ArchivePlayer.exe-filen kopieres.
Når man bruker en ekstern CD/DVD-skriver, blir programvaren (Archive Player) som trengs for 
å spille av et videosegment på en PC, kopiert til disken når det opprettes et lokalt arkiv.
Alternativt kan det installeres en frittstående Archive Player på en PC ved å bruke 
installasjonsprogrammet. Dette oppretter en filtypebinding som gjør at filene åpnes når det 
dobbeltklikkes på dem.
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2 Bruk

2.1 Starte programmet
Dobbeltklikk på ArchivePlayer.exe-filen for å starte programmet.

Slik åpnes et videoarkiv
Når du starter programmet, vises det en liste over tilgjengelige arkivfiler. Arkivfilene 
identifiseres av filtypen .dxasom brukes i navnet for Divar XF og .dvr eller .dva for Divar 
Classic.

Illustrasjon 2.1 Åpne en videoarkivfil

1. Velg arkivfilen du ønsker å vise.
– Bla nedover listen eller velg riktig plassering hvis filen ikke finnes i listen.

2. Klikk på Åpne.
Klikk på Avbryt eller lukke-knappen for å avslutte programmet.
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2.2 Introduksjon av hovedvinduet
Hovedvinduet vises når du velger en arkivfil. Vinduet er bygget opp av tre hovedområder:
– en horisontal topplinje som inneholder knapper for skjermkontroll.
– en vertikal sidelinje som inneholder knapper for kameravalg og avspillingskontroll.
– videoområdet som viser videoinnholdet og en glidebryter for avspilling.

Illustrasjon 2.2 Archive Player – hovedvindu

2.3 Åpne-knapp

Klikk på Åpne  for å åpne et arkiv. Vinduet Åpne video vises. Velg en annen arkivfil, og klikk 
på Åpne.

2.4 Kameravisninger
Slik skifter du visningsmodus:

1. Klikk på ett av ikonene for kameravisning for å endre konfigurasjonen for visningsvindu.

– Visningsmodiene enkel  quad  3 x 3  4 x 4  og full skjerm  er 
tilgjengelige.

2. Dra zoomglidebryteren for å endre zoomfaktoren.
Når du har valgt zoom, venstreklikker du på visningsvinduet for å zoome inn og høyreklikker 
for å zoome ut. Klikk, hold og dra på innsiden av visningsvinduet for å flytte bildet rundt.
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2.5 Tekstknapp

Klikk på tekst -ikonet for å se teksten som er arkivert med en Divar Classic koblet til en 
ATM/POS-bro.
– Tekstvisningsvinduet åpnes.
– Dataene tilknyttet det valgte kameraet vises.

2.6 Tilordne visningsvinduer
Et visningsvindu er et enkelt kamerabilde i en flerskjermvisning.
Slik tilordner du et kamera til et visningsvindu:
1. Klikk på et visningsvindu –

– det valgte visningsvindu har en gul kant.
2.  Dobbeltklikk på et kamera fra listen.
Hvis du vil angre en visningsvindu tilordning, gjør du følgende:
– Klikk på Lukk-knappen på visningsvinduet.

2.6.1 Visningsvinduikoner
Hvert visningsvindu inneholder tre statusikoner som vist nedenfor:

 Alarm – kameraet er i alarmmodus

 Bevegelse – bevegelse er oppdaget

 Bildetap – bildetap er oppdaget på grunn av utilstrekkelig båndbredde
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2.7 Bruke avspillingskontroller

Avspilling

Klikk på Spille av  for å spille av videoopptak forover i avspillingsvinduet:
– Avspillingshastigheten er avhengig av innstillingen av hastighetsglidebryteren 

.
– Noen bilder kan bli utelatt, avhengig av PC-ressursene og den valgte 

avspillingshastigheten. Dette indikeres ved at Bildetap-ikonet lyser gult.

Avspilling bakover

Klikk på Avspilling bakover  for å spille av video som er tatt opp, bakover i 
avspillingsvinduet.
– Avspillingshastigheten er avhengig av innstillingen av hastighetsglidebryteren 

.
– Noen bilder kan bli utelatt, avhengig av PC-ressursene og den valgte 

avspillingshastigheten. Dette indikeres ved at Bildetap-ikonet lyser gult.

Avspillingshastighet
Glideskinnen for hastighet kontrollerer hastigheten på den kontinuerlige avspillingen forover 
og bakover.

Stillbilde

Klikk på Stillbilde  for å stanse avspillingen midlertidig.
– Det siste bildet vises som et stillbilde i avspillingsvinduet.

Trinn forover
Trinnfunksjonen aktiveres bare i stillbildemodus.

1. Klikk på Trinn forover  for å flytte bildet ett bilde forover.
2. Hold det nede for å fortsette med trinnene med en maksimumshastighet på 3 bilder per 

sekund.

Trinn bakover
Trinnfunksjonen aktiveres bare i stillbildemodus.

1. Klikk på Trinn bakover  for å flytte bildet ett bilde bakover.
2. Hold det nede for å fortsette med trinnene med en maksimumshastighet på 3 bilder per 

sekund.
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2.8 Ta et stillbilde
Ta stillbilder fra fullskjermvisningen til et kamera, og lagre dem på harddisken på PCen i 
punktgrafikkformat.
Slik lagrer du et bilde fra det aktive visningsvinduet på harddisken på PCen:

1. Klikk på Opptak ;
– Bildevinduet vises.

2. Hvis du vil endre standardplasseringen, blar du til plasseringen i PC-filsystemet der 
bildefilen skal lagres.

3. Angi et nytt navn på filen som trenger nytt filnavn.
4. Klikk på Lagre.
Godkjenningsinformasjon vises nedenfor og lagres med bildet.

2.9 Lyd

Klikk på lyd  for å aktivere eller deaktivere lydstreaming eller justere volumet. Når den er 
aktivert, høres lyden til det valgte arkivet, hvis den er tilgjengelig.

2.10 Finne bilde

1. Fyll ut klokkeslett og dato.

2. Klikk på Gå
– Avspillingen starter på klokkeslettet og datoen som er angitt.

2.11 Videoskyverlinje
Videoskyverlinjen viser den relative avspillingstiden innenfor videointervallet og gjør det mulig 
med justeringer.

2.12 Kontrollere ekthet
Klikk på Kontroller for å verifisere ektheten til arkivet.
– En fremdriftslinje vil komme til syne hvis kontrollen tar tid.
– Et informasjonsvindu viser ektheten til arkivet.

Verifisere enkeltstående bilder
Hvis du vil verifisere ekthet for enkeltstående bilder, stopper du avspillingen midlertidig og 

klikker deretter på informasjonsikonet . Dette åpner vinduet Ekthetsinformasjon. Dette 
vinduet viser informasjon om videobildet som ble vist i visningsvinduet da det ble klikket på.

2.13 Hjelp-knapp

Klikk på Hjelp  når som helst for å få hjelp. Et hjelpevindu vises.
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2.14 Avslutt-knapp

Klikk på Avslutt  for å slutte å bruke Archive Player.
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