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1 Inledning
Med Divar Archive Player kan du på en dator visa videoinspelningar som arkiverats med hjälp 
av programmet Divar-kontrollcenter. Du kan också kontrollera autenticiteten för den 
arkiverade videon.

Systemkrav
Plattform: En dator med Windows XP eller Windows Vista.
Rekommenderade krav på datorn är:
– Processor: Intel Pentium DualCore, 3,0 GHz eller motsvarande
– RAM-minne: 2048 MB
– Ledigt hårddiskutrymme: 10 GB
– Grafikkort: NVIDIA GeForce 8600 eller bättre
– Grafikminne: 256 MB
– Nätverksgränssnitt: 10/100-BaseT

Obs!
Det finns 9 MB videominne reserverat för varje kamera som visas på Archive Player. Om det 
finns för lite videominne för att visa en flerskärmsvy då visas ett varningsmeddelande och 
flerskärmsvyn visas inte.

Installation
När du arkiverar en video kopieras Archive Player automatiskt till samma katalog som den 
arkiverade filen. Separat installation av Archive Player behövs inte. Om du senare kopierar 
arkivfilen till CD eller DVD måste du även kopiera filen ArchivePlayer.exe.
Om du använder en extern CD/DVD-skrivare kopieras även programmet (Archive Player) som 
behövs för att spela upp videosegment på en dator och skapar ett lokalt arkiv på skivan.
Alternativt installerar du en fristående Archive Player på en dator med hjälp av 
installationsprogrammet. Då kommer filer av denna typ att öppnas automatiskt i detta 
program när du dubbelklickar på dem.
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2 Funktion

2.1 Starta programmet
Starta programmet genom att dubbelklicka på filen ArchivePlayer.exe.

Så här öppnar du ett videoarkiv
När du startar programmet visas en lista med tillgängliga arkivfiler. Arkivfiler känns igen på 
deras filnamnstillägg: .dxa för Divar XF och .dvr eller .dva för Divar Classic.

Bild 2.1 Öppna en videoarkvifil

1. Välj den arkivfil som du vill visa.
– Om du inte kan se den fil som du vill öppna rullar du nedåt i listan eller väljer rätt 

plats.
2. Klicka på Öppna.
Om du vill avsluta programmet klickar du på knappen Avbryt eller Stäng.
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2.2 Introduktion till huvudfönstret
Huvudfönstret visas när du väljer en arkivfil. Fönstret är indelat i tre huvudområden:
– ett horisontellt fält längst upp där det finns knappar för skärmkontroll;
– ett vertikalt fält på sidan där det finns knappar som du kan använda för att välja kamera 

och styra uppspelning;
– videoområdet som visar videoinnehållet och ett skjutreglage för uppspelning.

Bild 2.2 Archive Player – huvudfönster

2.3 Knappen Open (öppna)

Om du vill öppna ett arkiv klickar du på Öppna . Nu visas fönstret Öppna video. Välj en 
annan arkivfil och klicka på Öppna.

2.4 Kameravyer
Så här växlar du visningsläge:

1. Om du vill ändra konfigurationen för visning av kamerabilder klickar du på någon av 
ikonerna för kameravy.

– Följande visningslägen finns: en bild  fyra bilder  3x3  4x4  och helskärm 

.
2. Om du vill ändra zoomfaktor drar du i zoomreglaget.
När du valt zoom vänsterklickar du på den skärmdel som du vill zooma in; högerklicka för att 
zooma ut. Klicka och dra inuti kamerabilden för att flytta runt bilden.
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2.5 Knappen Text

Klicka på textikonen  för att visa text som har arkiverats med Divar Classic anslutet till en 
ATM/POS-brygga.
– Textvisningsfönstret öppnas.
– Data för den valda kameran visas.

2.6 Tilldela skärmdelar
En skärmdel är en enstaka kamerabild i en flerskärmsvisning.
Så här tilldelar du en kamera till en skärmdel:
1. Klicka på en kameravy,

– den markerade kameravyn har en gul kantlinje.
2.  Dubbelklicka på en kamera i listan.
Så här ångrar du en skärmdelstilldelning:
– Klicka på knappen Stäng i skärmdelen.

2.6.1 Skärmdelsikoner
Varje skärmdel innehåller tre statusikoner, enligt bilden:

 Larm - kameran är i larmläge

 Rörelse - rörelse har upptäckts

 Bildruteförlust - bildruteförlust har upptäckts på grund av otillräcklig bandbredd
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2.7 Använda uppspelningskontrollerna

Spela upp

Klicka på Spela upp  om du vill spela upp en inspelad video framåt i uppspelningsfönstret:

– Uppspelningshastigheten beror på hur hastighetsreglaget ställs in .
– Det kan hända att vissa bildrutor hoppas över beroende på datorns hastighet och på 

uppspelningshastigheten. Det här indikeras av att ikonen Bildruteförlust tänds och blir 
gul.

Uppspelning bakåt

Klicka på Uppspelning bakåt  om du vill spela upp inspelad video bakåt i 
uppspelningsfönstret:

– Uppspelningshastigheten beror på hur hastighetsreglaget ställs in .
– Det kan hända att vissa bildrutor hoppas över beroende på datorns hastighet och på 

uppspelningshastigheten. Det här indikeras av att ikonen Bildruteförlust tänds och blir 
gul.

Uppspelningshastighet
Med hjälp av skjutreglagen kontrollerar du hastigheten på kontinuerlig uppspelning framåt och 
bakåt.

Stillbild

Klicka på Stillbild  om du vill göra paus i uppspelningen.
– Den sista bilden visas som en stillbild i uppspelningsfönstret.

Stega framåt
Stegfunktionen är bara aktiv i stillbildsläget.

1. Om du vill gå framåt en bildruta klickar du på Stega framåt .
2. Håll ned knappen om du vill fortsätta steg med högst 3 bildrutor per sekund.

Stega bakåt
Stegfunktionen är bara aktiv i stillbildsläget.

1. Om du vill gå bakåt en bildruta klickar du på Stega bakåt .
2. Håll ned knappen om du vill fortsätta steg med högst 3 bildrutor per sekund.

2.8 Spela in en stillbild
Du kan spela in stillbilder från helskärmsvisningen för en kamera och spara dem på datorns 
hårddisk i ett bitmappsformat.
Så här sparar du en bild från den aktiva skärmdelen till datorns hårddisk:

1. Klicka på Spela in ;
– Fönstret Stillbild visas.

2. Om du vill ändra standardplats, bläddrar du till den plats i datorns filsystem där du vill 
lagra bildfilen.

3. Ändra namnet på filen genom att skriva in ett nytt namn.
4. Klicka på Spara.
Autentiseringsinformation visas under och sparas med bilden.
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2.9 Ljud

Klicka på Ljud  om du vill aktivera eller avaktivera strömmande ljud eller justera volymen. 
När ljudet är aktiverat hörs det från valt arkiv, om det finns.

2.10 Sök efter en bild

1. Ange datum och tid.

2. Klicka på Starta 
– Uppspelningen startar vid det angivna datumet och tiden.

2.11 Videoskjutreglage
Videoskjutreglaget visar den relativa uppspelningstiden inom ett videointervall och kan 
ändras.

2.12 Kontrollera autenticitet
Klicka på Kontrollera för att verifiera arkivets autenticitet:
– En förloppsindikator visas om kontrollen tar lite längre tid.
– Ett informationsfönster anger arkivets autenticitet.

Verifiera enskilda bildrutor
Om du vill kontrollera autenticiteten för en enskild bildruta pausar du uppspelningen och 

klickar sedan på informationsikonen . Då öppnas fönstret för autenticitetsinformation. I 
det här fönstret visas detaljerad information om den bildruta som visades i kameravyn när du 
klickade på den.

2.13 Knappen Hjälp

Du kan när som helst klicka på Hjälp  om du vill få hjälp. Ett hjälpfönster visas.

2.14 Knappen Avsluta

När du vill avsluta Archive Player klickar du på Avsluta .
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