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1 Wstęp
Aplikacja Divar Archive Player umożliwia przeglądanie na komputerze PC nagrań wideo 
zarchiwizowanych za pomocą aplikacji Divar Centrum Zarządzania. Umożliwia także 
sprawdzenie autentyczności zarchiwizowanego materiału wideo.

Wymagania systemowe
Platforma operacyjna: komputer PC z systemem Windows XP lub Windows Vista.
Zalecana konfiguracja komputera PC jest następująca:
– Procesor: Intel Pentium DualCore, 3,0 GHz lub jego odpowiednik
– Pamięć operacyjna: 2048 MB
– Wolne miejsce na dysku twardym: 10 GB
– Karta graficzna: NVIDIA GeForce 8600 lub lepsza
– Pamięć wideo: 256 MB
– Interfejs sieciowy: 10/100-BaseT

Uwaga:
Dla każdej kamery, z której obraz jest wyświetlany w programie Archive Player jest 
zarezerwowane 9 MB pamięci wideo. Jeśli zbyt mało pamięci wideo uniemożliwia 
wyświetlanie widoku wieloekranowego, pojawi się ostrzeżenie i widok wieloekranowy będzie 
niedostępny.

Instalacja
Podczas archiwizacji sekwencji wideo aplikacja Archive Player kopiowana jest automatycznie 
do tego samego katalogu, co plik archiwum. Nie trzeba oddzielnie instalować aplikacji Archive 
Player. Jeżeli plik archiwum będzie następnie kopiowany na płytę CD lub DVD, należy także 
pamiętać o skopiowaniu pliku ArchivePlayer.exe.
W przypadku korzystania z zewnętrznej nagrywarki CD/DVD oprogramowanie wymagane do 
odtworzenia sekwencji wideo na komputerze PC (aplikacja Archive Player) jest kopiowane na 
dysk podczas tworzenia archiwum lokalnego.
Aplikację Archive Player można również zainstalować na komputerze PC używając programu 
instalacyjnego. Powoduje to powiązanie plików, umożliwiające ich otwarcie dwukrotnym 
kliknięciem.
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2 Obsługa

2.1 Uruchamianie programu
Aby uruchomić program, należy kliknąć dwukrotnie plik ArchivePlayer.exe.

Otwieranie archiwum wideo
Po uruchomieniu programu wyświetlana jest lista dostępnych plików archiwum. Pliki 
archiwum można rozpoznać po rozszerzeniu .dxa przy nazwach plików Divar XF i .dvr lub 
.dva przy nazwach plików Divar Classic.

Illustracja 2.1 Otwieranie pliku archiwum wideo

1. Wybierz plik archiwum, który chcesz przeglądać.
– Jeśli pliku nie ma na liście, przewiń ją w dół lub wybierz odpowiednią lokalizację.

2. Kliknij przycisk Otwórz.
Aby zamknąć program, kliknij przycisk Anuluj lub Zamknij.
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2.2 Opis okna głównego
Po dokonaniu wyboru pliku archiwum wyświetlane jest okno główne. Składa się ono z trzech 
głównych obszarów:
– poziomy pasek górny z przyciskami sterowania ekranem;
– pionowy pasek boczny z przyciskami wybierania kamery i sterowania odtwarzaniem;
– obszar wideo, w którym wyświetlana jest zawartość obrazu i suwak odtwarzania.

Illustracja 2.2 Archive Player - okno główne

2.3 Przycisk Otwórz

Aby otworzyć archiwum, kliknij przycisk Otwórz . Wyświetlone zostanie okno Open video 
(Otwórz wideo). Wybierz inny plik archiwum i kliknij Otwórz.

2.4 Widoki kamer
Aby zmienić tryb wyświetlania:

1. Kliknij jedną z ikon widoku kamery, aby zmienić konfigurację wyświetlania sceny.

– Dostępne są następujące tryby wyświetlania: Tryb pojedynczy  Tryb quad  3x3 

 4x4  i Pełny ekran .
2. Aby zmienić współczynnik powiększenia, przeciągnij suwak powiększenia.
Jeśli wybrana jest funkcja powiększenia, kliknięcie lewym przyciskiem powiększa obraz, a 
kliknięcie prawym pomniejsza. Obraz można przesuwać, klikając przycisk myszy, 
przytrzymując go i przeciągając kursor wewnątrz sceny.
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2.5 Przycisk Tekst

Ikona tekstu  służy do wyświetlania tekstu zarejestrowanego przez urządzenie Divar Classic 
podłączone do pomostu ATM/POS.
– Zostanie otwarte okno przeglądarki tekstu.
– Wyświetlone zostają dane powiązane z wybraną kamerą.

2.6 Przypisywanie scen
Scena to obraz z pojedynczej kamery na obrazie wieloekranowym.
Aby przypisać kamerę do sceny:
1. Kliknij scenę;

– wybrana scena jest otoczona żółtą obwódką.
2.  Dwukrotnie kliknij kamerę znajdującą się na liście.
Aby cofnąć przypisanie sceny:
– Kliknij przycisk Zamknij na scenie.

2.6.1 Ikony scen
Każda scena posiada trzy ikony stanu przedstawione poniżej:

 Alarm – kamera pracuje w trybie alarmowym

 Ruch – wykryto ruch

 Utrata klatki – wykryto utratę klatki spowodowaną niewystarczającą szerokością pasma
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2.7 Korzystanie z pulpitu odtwarzania

Odtwarzanie

Kliknij przycisk Odtwarzanie , aby odtworzyć do przodu nagrane wideo w oknie 
odtwarzania.

– Prędkość odtwarzania zależy od ustawienia suwaka prędkości .
– W zależności od parametrów komputera PC i wybranej prędkości odtwarzania, niektóre 

klatki mogą być pomijane. Wskazuje to ikona Frame loss (Utrata klatki), która świeci na 
żółto.

Odtwarzanie wstecz

Kliknij przycisk Odtwarzanie wstecz , aby odtworzyć wstecz nagrane wideo w oknie 
odtwarzania.

– Prędkość odtwarzania zależy od ustawienia suwaka prędkości .
– W zależności od parametrów komputera PC i wybranej prędkości odtwarzania, niektóre 

klatki mogą być pomijane. Wskazuje to ikona Frame loss (Utrata klatki), która świeci na 
żółto.

Prędkość odtwarzania
Suwak prędkości pozwala sterować prędkością ciągłego odtwarzania do przodu i wstecz.

Still (Stopklatka)

Kliknij przycisk Still (Stopklatka) , aby zatrzymać odtwarzanie.
– W oknie odtwarzania zostanie wyświetlony ostatni obraz.

Krok do przodu
Funkcja przesuwania o krok jest dostępna tylko w trybie stopklatki.

1. Kliknij przycisk Step forward (Krok do przodu) , aby przesunąć obraz o jedną klatkę do 
przodu.

2. Przytrzymaj ten przycisk, aby kontynuować przewijanie z maksymalną szybkością 3 
obrazów na sekundę.

Krok wstecz
Funkcja przesuwania o krok jest dostępna tylko w trybie stopklatki.

1. Kliknij przycisk Step backward (Krok do tyłu) , aby przesunąć obraz o jedną klatkę do 
tyłu.

2. Przytrzymaj ten przycisk, aby kontynuować przewijanie z maksymalną szybkością 3 
obrazów na sekundę.
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2.8 Przechwytywanie zdjęć ze stopklatki
Wstrzymane kadry z obrazu z kamery wyświetlanego na pełnym ekranie można przechwycić i 
zapisać na dysku twardym komputera PC w formacie mapy bitowej.
Aby zapisać obraz z aktywnej sceny na dysku twardym komputera PC:

1. Kliknij przycisk Przechwytuj .
– Wyświetlone zostanie okno podręczne Zdjęcie.

2. Aby zmienić domyślną lokalizację, przejdź do lokalizacji w systemie plików komputera PC, 
w której chcesz zapisać plik graficzny.

3. Wpisz nową nazwę pliku, aby zmienić nazwę pliku.
4. Kliknij przycisk Zapisz.
Pod spodem zostaną wyświetlone informacje na temat uwierzytelniania, które zostaną 
następnie zapisane wraz z obrazem.

2.9 Dźwięk

Kliknij ikonę dźwięku , aby włączyć lub wyłączyć strumień foniczny lub ustawić poziom 
głośności. Jeśli strumień foniczny jest włączony, słychać dźwięk z wybranego archiwum, o ile 
jest dostępny.

2.10 Wyszukiwanie obrazu

1. Wprowadź datę i godzinę.

2. Kliknij przycisk Przejdź 
– Odtwarzanie rozpoczyna się w wybranym dniu o podanej godzinie.

2.11 Suwak wideo
Suwak wideo pokazuje względny czas odtwarzania w danym przedziale wideo i umożliwia jego 
dostosowanie.

2.12 Sprawdzanie autentyczności
Kliknij przycisk Sprawdź, aby sprawdzić autentyczność archiwum.
– Jeżeli sprawdzanie trwa dłużej, wyświetlany jest pasek postępu.
– Status autentyczności zostanie podany w oknie informacyjnym.

Weryfikowanie pojedynczych klatek
Aby zweryfikować autentyczność pojedynczych klatek, wstrzymaj odtwarzanie, a następnie 

kliknij ikonę informacji . Zostanie otwarte okno Informacje o autentyczności. W oknie tym 
wyświetlane są szczegóły klatki wideo widocznej po kliknięciu sceny.

2.13 Przycisk Pomoc

W każdej chwili można uzyskać pomoc, klikając przycisk Pomoc . Wyświetlone zostanie 
okno podręczne pomocy.
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2.14 Przycisk Wyjdź

Kliknij przycisk Wyjdź , aby zakończyć korzystanie z Przeglądarki Archiwów.
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