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Zarządzanie dyskami

Menu pozwala zarządzać dyskami twardymi zainstalowanymi w rejestratorze a także sprawdzić stan

systemu S.M.A.R.T.

Położenie: Menu główne → Dyski → Dysk

Okno dialogowe składa się listy aktualnie dostępnych dysków. Lista zawiera kolumny:

Nazwa kolumny Znaczenie

Id Określa identyfikator dysku twardego

Typ Określa rodzaj złącza twardego dysku

Rozmiar [GB] Określa w gigabajtach całkowity rozmiar danego dysku

Wolne [GB] Określa w gigabajtach dostępną, wolna przestrzeń na dysku

Status Określa aktualny stan dysku

Właściwości Rozwijana lista, która pozwala zmienić tryb pracy dysku twardego. Uwaga!

Lista jest aktywna tylko wówczas gdy zaznaczono odpowiedni dysk twardy.

Źródło Określa położenie dysku twardego (wewnątrz, na zewnątrz)

Pod listą dysków znajdują się przyciski:

• Odśwież –  pozwala  odświeżyć  zawartość  listy,  np.  po  podłączeniu  nośnika  pamięci

przenośnej

• Przeglądaj –  pozwala  na  podejrzenie  zawartości  dysku  twardego  lub  wyświetla  ekran

dialogowy pozwalający na zarządzanie zawartością nośnika pamięci przenośnej

• Zastosuj – zapisuje wprowadzone zmiany dot. trybu pracy danego dysku

• Format – pozwala na sformatowanie wybranego dysku twardego

W dolnej  części  okna dialogowego znajduje  się  przycisk  Wyjście,  który pozwala na zamknięcie

bieżącego ekranu.
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Aby sformatować dysk twardy (przygotować nowy dysk do pracy z rejestratorem)

• Przejdź do sekcji Menu główne → dyski

• Przy  pomocy  pola:  zaznacz dysk, który chcesz sformatować.

• Naciśnij przycisk Formatuj

• W  dolnej  części  ekranu  pojawi  się  pasek  postępu,  który  będzie  informował

o aktualnym statusie procesu formatowania dysku. Po zakończonej operacji system

wyświetli komunikat z potwierdzeniem.

Aby zmienić tryb pracy dysku twardego (np. zabezpieczyć cały dysk przed zapisem)

• Przejdź do sekcji Menu główne → dyski

• Przy  pomocy  pola: zaznacz dysk, który chcesz sformatować.

• Z rozwijanej listy Właściwości wybierz tryb pracy dysku (Tylko do odczytu),
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• Naciśnij przycisk Zastosuj aby zapisać wprowadzone zmiany. System wyświetli  komunikat

z prośbą  o  potwierdzenie.  Naciśnij  przycisk  OK  aby  potwierdzić  chęć  dokonania  zmian

w konfiguracji.

• Od  tej  chwili  dysk  będzie  zabezpieczony  przed  zapisem.  Żadne  nowe  nagrania

nie będą zapisywane a najstarsze nagrania nie będą usuwane.

Aby zmienić tryb pracy dysku twardego (np. umożliwić odczyt i zapis)

• Przejdź do sekcji Menu główne → dyski

• Przy  pomocy  pola: zaznacz dysk, który chcesz sformatować.

• Z rozwijanej listy Właściwości wybierz tryb pracy dysku (Odczyt i zapis),

• Naciśnij przycisk Zastosuj aby zapisać wprowadzone zmiany. System wyświetli  komunikat

z prośbą  o  potwierdzenie.  Naciśnij  przycisk  OK  aby  potwierdzić  chęć  dokonania  zmian

w konfiguracji.

• Od  tej  chwili  dysk  nie  będzie  zabezpieczony  przed  zapisem.  Nowe  nagrania

będą  zapisywane  a  najstarsze  nagrania  będą  usuwane  (jeżeli  aktywna  jest  opcja

Nadpisywanie).

Przeglądanie zawartości dysku twardego / wyświetlanie podsumowania

System  pozwala  na  wyświetlenie  podsumowania  dot.  danego  dysku  twardego

oraz usunięcie wszystkich wykonanych zdjęć z poszczególnych kamer. W tym celu:

• Przejdź do sekcji Menu główne → dyski

• Przy pomocy pola: zaznacz odpowiedni dysk twardy.

• Naciśnij przycisk Przeglądaj.

• Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe z podsumowaniem informacji na jego temat.
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W górnej części  okna dialogowego są wyszczególnione poszczególne pozycje z listy dostępnych

dysków twardych:

Nazwa pola Znaczenie

Id Określa identyfikator dysku twardego

Typ Określa rodzaj złącza twardego dysku

Rozmiar [GB] Określa w gigabajtach całkowity rozmiar danego dysku

Wolne [GB] Określa w gigabajtach dostępną, wolna przestrzeń na dysku

Status Określa aktualny stan dysku

Właściwości Rozwijana lista, która pozwala zmienić tryb pracy dysku twardego. Uwaga!

Lista jest aktywna tylko wówczas gdy zaznaczono odpowiedni dysk twardy.

Źródło Określa położenie dysku twardego (wewnątrz, na zewnątrz)

W dolnej części  okna znajduje się Informacja na temat ilości  zapisanych zdjęć z poszczególnych

kamer. 
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Nazwa pola Znaczenie

Całkowita liczba Określa  całkowitą,  możliwą  do  zapisania  ilość  zdjęć  z  poszczególnych

kanałów

Liczba użytych Określa ilość zdjęć jaka jest aktualnie zapisana na dysku twardym.

Poniżej  znajduje  się  przycisk  Wyczyść,  który  umożliwia  usunięcie  zdjęć  zapisanych  na  dysku

twardym.

• Naciśnij przycisk Wyczyść aby usunąć zapisane zdjęcia z dysku twardego. 

• System wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie tej operacji.

• Naciśnij przycisk OK aby rozpocząć proces usuwania zdjęć. 

• Gdy procedura zostanie zakończona – system odświeży informacje na temat liczby aktualnie

użytych zdjęć.

• Uwaga!  Jeżeli  wybrane  zdjęcia  zostały  zabezpieczone  przed  zapisem  to  nie  zostaną

one w tym miejscu usunięte.

• Naciśnij  przycisk  Anuluj aby zamknąć bieżące okno i  powrócić  do poprzedniego widoku

menu.

Przeglądanie zawartości dysku twardego / zarządzanie zawartością pamięci przenośnej

System  pozwala  na  przeglądanie  zawartości  pamięci  przenośnej  oraz  na  zarządzanie  plikami,

które się na niej znajdują. W tym celu:

• Przejdź do sekcji Menu główne → dyski

• Przy pomocy pola: zaznacz odpowiedni nośnik pamięci podręcznej.

• Naciśnij przycisk Przeglądaj.

• Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe z  zawartością wybranego nośnika:
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Okno dialogowe Informacje składa się z:

• Rozwijanej listy nośników podłączonych do rejestratora

• Listy plików zapisanych na danym nośniku

• Panelu nawigacyjnego znajdującego się  pod listą,  który pozwala na przełączanie widoku

listy plików. Pod listą z lewej strony znajduje się informacja na temat aktualnie wyświetlonej

strony oraz listy dostępnych stron.

• Przycisków funkcyjnych zarządzać plikami zapisanymi na podłączonym nośniku:

◦ Nowy – przycisk tworzy nowy katalog o wskazanej nazwie.

◦ Usuń – usuwa wskazany plik lub katalog z pamięci przenośnej.

Aby zarządzać zawartością znajdującą się na pamięci przenośnej.

Naciśnij przycisk Nowy aby utworzyć nowy katalog na pamięci przenośnej. System wyświetli
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klawiaturę ekranową, która pozwala określić nazwę nowego katalogu. Po wprowadzeniu nazwy

dla tworzonego  katalogu  naciśnij  przycisk  Enter znajdujący  się  na  klawiaturze  ekranowej.

Na nośniku  pamięci  przenośnej  zostanie  utworzony  nowy  katalog  o  wskazanej  nazwie.

Użyj podwójnego  kliknięcia  lewym  przyciskiem  myszy  na  utworzonym  w  ten  sposób  katalogu

aby wyświetlić  jego  zawartość.  Aby  przejść  poziom  wyżej  użyj  podwójnego  kliknięcia  lewym

przyciskiem  myszy  na  najwyżej  położonym  punkcie  listy  (oznaczone  jako  dwie  kropki)

(zobacz rysunek poniżej).

Aby  usunąć  dowolny  plik  z  pamięci  przenośnej  –  pojedynczym kliknięciem  lewym przyciskiem

myszy  zaznacz  plik  (lub  katalog),  który  zamierzasz  usunąć.  Zaznaczony  element  zostanie

podświetlony na niebiesko.

Kliknij  na  przycisk  Usuń aby  skasować  wybrany  plik  lub  katalog.  System  wyświetli  komunikat

z prośbą o potwierdzenie. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie pliku lub folderu.

Naciśnij przycisk Wyjście aby zamknąć okno dialogowe z listą plików.

Zaawansowane

Położenie: Menu główne → Dyski → Zaawansowane

Okno dialogowe pozwala wyświetlić informacje o dysku (m/in. wersja oprogramowania, model,

numer  seryjny)  oraz  stan  pracy  określany  na  podstawie  systemu  monitorowania  pracy  dysku

S.M.A.R.T. 
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W górnej  części  okna znajduje  się  rozwijana lista,  która pozwala zmienić  dysk,  o  którym mają

być wyświetlane  informacje.  Poniżej  odpowiednio  są  dostępne  informacje  o  modelu,  numerze

seryjnym, wersji oprogramowania oraz stanie pracy. Nieco niżej wyświetlany jest raport systemu

monitorowania S.M.A.R.T.

Naciśnij przycisk Wyjście aby zamknąć okno dialogowe i powrócić do widoku menu głównego.
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