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1 Giriş
Divar Archive Player, Kontrol Merkezi uygulamasından arşivlenen ve bir bilgisayarda bulunan 
arşivlenmiş video kayıtlarının görüntülenmesine olanak tanır. Ayrıca, arşivlenmiş videoların 
kimlik denetimi kontrolünü yapmanızı sağlar.

Sistem gereksinimleri
İşletim platformu: Windows XP veya Windows Vista ile çalışan bir bilgisayar.
Önerilen bilgisayar gereksinimleri aşağıdadır:
– İşlemci: Intel Pentium DualCore, 3.0 GHz veya benzeri
– RAM belleği: 2048 MB
– Kullanılabilir sabit disk alanı: 10 GB
– Grafik kartı: NVIDIA GeForce 8600 veya üzeri
– Video belleği: 256 MB
– Ağ arabirimi: 10/100-BaseT

Not:
Archive Player'da görüntülenen her kamera için, 9 MB video belleği ayrılmıştır. Bir çoklu ekran 
görünümünü görüntülemek için yetersiz video belleği olması durumunda bir uyarı görüntülenir 
ve çoklu ekran görüntülenmez.

Kurulum
Bir video arşivlendiğinde Archive Player, arşiv dosyasıyla aynı dizine otomatik olarak 
kopyalanır. Archive Player'ın ayrıca kurulumu gerekli değildir. Arşiv dosyasını daha sonra bir 
CD veya DVD'ye kopyalarken, ArchivePlayer.exe dosyasının da kopyalandığından emin 
olun.
Harici bir CD/DVD yazıcı kullanırken, video bölümünü bilgisayarda oynatmak için gerekli 
yazılım (Archive Player) yerel arşiv oluşturulduğunda diske kopyalanır.
Opsiyonel olarak, kurulumcuyu kullanarak bilgisayara bağımsız bir Archive Player yükleyin. Bu, 
dosyaların çift tıklatıldığında açılması için dosya türü bağlama oluşturur.
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2 Çalışma

2.1 Programın başlatılması
Programı başlatmak için ArchivePlayer.exe dosyasını çift tıklatın.

Bir video arşivi açmak
Programı başlatırken, kullanılabilir arşiv dosyalarının listesi görüntülenir. Arşiv dosyaları, Divar 
XF için adlarında .dxa uzantısıyla, Divar Classic için .dvr veya .dva uzantısıyla tanımlanır.

Şekil 2.1 Bir video arşiv dosyasını açma

1. Görüntülemek için bir arşiv dosyası seçin;
– Dosya listelenmiyorsa, listeyi aşağı kaydırın veya doğru konumu seçin.

2. Aç seçeneğini tıklatın.
Programdan çıkmak için, İptal seçeneğini veya kapatma düğmesini tıklatın.
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2.2 Ana pencere tanıtımı
Bir arşiv dosyası seçildiğinde ana pencere görüntülenir. Pencere üç ana alandan oluşmaktadır:
– tepede, ekran kontrolü için düğmeler içeren yatay bir çubuk;
– yanda, kamera seçimi ve oynatma kontrolü için düğmeler içeren dikey bir çubuk;
– video içeriğini ve oynatma kaydırma çubuğunu görüntüleyen video alanı.

Şekil 2.2 Archive Player - ana pencere

2.3 Açma düğmesi

Bir arşivi açmak için Aç  seçeneğini tıklatın. Video aç penceresi görüntülenir. Farklı bir arşiv 
dosyası seçin ve Aç seçeneğini tıklatın.

2.4 Kamera görünümleri
Gösterim modunu değiştirmek için:

1. Kameo ekran konfigürasyonuna geçmek için kamera görünümü simgelerinden birini 
tıklatın.

– Tek  Dörtlü  3x3  4x4  ve tam ekran  gösterim modları bulunmaktadır.
2. Zoom katsayısını değiştirmek için zoom kaydırıcıyı sürükleyin.
Zoom seçildiğinde, yaklaşmak için kameoya sol, uzaklaşmak için sağ tıklatın. Görüntüyü 
hareket ettirmek için kameoya tıklatın, kameoda basılı tutun ve sürükleyin.
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2.5 Metin düğmesi

Bir ATM/POS köprüsüne bağlı Divar Classic ile arşivlenmiş metni görüntülemek için metin  
simgesini tıklatın.
– Metin görüntüleme penceresi açılır.
– Seçilen kamerayla ilgili veriler görüntülenir.

2.6 Kameo atama
Kameo, çoklu ekran görüntüsünde tek bir kamera görüntüsüdür.
Kameoya bir kamera atamak için:
1. Kameoyu tıklatın;

– seçilen kameonun etrafındaki kenarlar sarıdır.
2.  Listede bir kamerayı çift tıklatın.
Bir kameo atamasını geri almak için:
– Kameodaki kapatma düğmesini tıklatın.

2.6.1 Kameo simgeleri
Her kameo, aşağıda gösterildiği gibi üç durum simgesi içerir:

 Alarm - kamera alarm modunda

 Hareket - hareket algılandı

 Kare kaybı - yetersiz bant genişliği nedeniyle kare kaybı algılandı
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2.7 Oynatma kontrollerini kullanma

Oynat

Kaydedilmiş videoyu oynatma penceresinde ileri doğru oynatmak için Oynat  seçeneğini 
tıklatın:

– Oynatma hızı, hız kaydırıcının  ayarına bağlıdır.
– Bilgisayar kaynakları ve seçilen oynatma hızına bağlı olarak bazı kareler eksilebilir. Bu, sarı 

renkte yanan Kare kaybı simgesi ile gösterilir.

Ters Oynat

Oynatma penceresinde kaydedilmiş videoyu ters yönde oynatmak için Ters oynat  
seçeneğini tıklatın:

– Oynatma hızı, hız kaydırıcının  ayarına bağlıdır.
– Bilgisayar kaynakları ve seçilen oynatma hızına bağlı olarak bazı kareler eksilebilir. Bu, sarı 

renkte yanan Kare kaybı simgesi ile gösterilir.

Oynatma Hızı
Hız kaydırıcı, sürekli ileri ve ters yönde oynatma hızını kontrol eder.

Hareketsiz görüntü

Oynatmayı duraklatmak için Hareketsiz görüntü  düğmesine basın;
– Son görüntü, oynatma penceresinde hareketsiz görüntü olarak gösterilir.

İleri
Adım fonksiyonu sadece hareketsiz görüntü modunda etkindir.

1. Görüntüyü bir kare ilerletmek için Adım ilerlet  seçeneğini tıklatın.
2. Adımlara, saniyede maksimum 3 görüntü hızında devam etmek için basılı tutun.

Adım geriletme
Adım fonksiyonu sadece hareketsiz görüntü modunda etkindir.

1. Görüntüyü bir kare geriye almak için Adım gerilet  seçeneğini tıklatın.
2. Adımlara, saniyede maksimum 3 görüntü hızında devam etmek için basılı tutun.

2.8 Hareketsiz bir görüntü yakalama
Bir kameranın tam ekran görüntüsünden hareketsiz görüntüler yakalayın ve bunları bitmap 
formatında bilgisayarın sabit diskine kaydedin.
Aktif kameodan bilgisayarın sabit diskine bir görüntü kaydetmek için:

1. Yakala  seçeneğini tıklatın;
– Enstantane açılır penceresi görüntülenir.

2. Varsayılan konumu değiştirmek için bilgisayar dosya sisteminde görüntü dosyasının 
saklanacağı konuma gözatın.

3. Dosya adını değiştirmek için yeni dosya adını yazın.
4. Kaydet seçeneğini tıklatın.
Kimlik doğrulama bilgileri, görüntünün altında gösterilir ve görüntüyle birlikte kaydedilir.
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2.9 Ses

Ses akışını etkinleştirmek veya ses düzeyini ayarlamak için ses  seçeneğini tıklatın. 
Etkinleştirildiğinde, varsa seçili arşivin sesi duyulur.

2.10 Görüntü bulma

1. Tarih ve saat girin.

2. Git  seçeneğini tıklatın
– Belirtilen tarih ve saatte oynatma başlar.

2.11 Video kaydırma çubuğu
Video kaydırma çubuğu, video aralığı içindeki ilgili oynatma süresini gösterir ve ayarlanmasına 
olanak tanır.

2.12 Kimlik denetimi kontrolü
Arşivin kimlik denetimini onaylamak için Kontrol et seçeneğini tıklatın:
– Kontrol biraz zaman alırsa, ilerleme çubuğu görüntülenir.
– Bir bilgi penceresi, arşiv kimlik denetimini gösterir.

Tek tek kare onaylama

Tek tek karelerin kimlik denetimi onayı için oynatmayı duraklatın ve ardından bilgi  
simgesini tıklatın. Bu işlem, Kimlik denetimi bilgi penceresini açar. Bu pencere, kameoda 
gösterilen video karesinin tıklatıldığı andaki ayrıntılarını gösterir.

2.13 Yardım düğmesi

Yardım almak için istediğiniz zaman Yardım  seçeneğini tıklatın. Açılır bir yardım 
penceresi görüntülenir.

2.14 Çıkış düğmesi

Archive Player kullanımını bitirmek için Çık  seçeneğini tıklatın.
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