
Duomenų surinkimo
sistema LEIDA-20

Vartotojo vadovas

2019

1



Turinys

1. Dokumento aprašymas .........................................................................................3
1.1 Vadovo paskirtis ........................................................................................ 3
1.2 Taikymo sritis ........................................................................................... 3
1.3 Failo struktūra ..........................................................................................  3

1. Sistemos nustatymai ...........................................................................................  3
2.1 Saugojimo vietos nustatymas ...................................................................  3

2.2 Kaip pašalinti failą, kai kompiuteryje baigėsi atmintis? ..................................... 6
2.3 Nustatymų skyrius ..................................................................................... 7
2.4 Pareigūno ID nustatymas .......................................................................... 9

1. Failų siuntimas iš registratoriaus ....................................................................... 11
     4.Failų peržiūra ......................................................................................................  13

4.1 Failų paieška ................................................................................................ 13
4.2 Vaizdo failo atkūrimas.................................................................................  14
4.3 Failo apsauga ............................................................................................... 15
4.4 Atsisiųskite failą, kurį pašalinsite ...............................................................  17
4.5 Įrašykite vaizdo failą į perrašymo kompaktinį diską ................................... 17
4.6 Failų importavimas iš saugyklos katalogo..................................................  17

      5. Ataskaitos..........................................................................................................  19
      6. Prisijungimas...................................................................................................... 20
      7. Sistemos saugumas ...........................................................................................  21

7.1 Vartotojo kūrimas ........................................................................................ 22
          7.2 Vartotojų įgaliojimai .................................................................................... 22
      8. Slaptažodžio keitimas......................................................................................... 24
      9. Išėjimas iš sistemos............................................................................................ 25

9.1 Kaip pakeisti išėjimo sistemos slaptažodį....................................................26
      10. Internetine (tinklinė) UI sistema........................................................................28

10.1 Svetainės URL prisijungimas......................................................................28
10.2 Prisijungimas prie platformos .................................................................... 29
10.3 Navigatoriaus meniu .................................................................................. 30
10.4 Funkcijų meniu .......................................................................................... 31
10.5 Ataskaitos................................................................................................... 38
10.6 Sistema....................................................................................................... 40

2



1. Dokumento aprašymas

     1.1 Vadovo paskirtis
 
Ši  instrukcija   yra  „Digital  Evidence  Management  System“
naudotojo  vadovas,  kurio  pagrindinis  tikslas-  padėti  vartotojams
naudotis  šiuo  produktu.  Pateikdami  išsamią  vartotojo  sąsają  ir
nukreipiant  programinės  įrangos  operatorių  greitai  ir  patogiai
naudotis šia sistema.
Numatomi šio vadovo skaitytojai yra galutinis vartotojas, sistemos
administratorius, sistemos diegimo ir priežiūros darbuotojai.

1.2 Taikymo sritis

Vartotojo vadovas skirtas valdymo sistemos naudotojui.  Tikimės,
kad naudotojas turi pagrindinius kompiuterio naudojimo įgūdžius,
susipažinęs su „Windows“ operacine aplinka ir įvaldęs pagrindinį
programinės įrangos veikimo būdą, taip pat  pagrindinį „Internet
Explorer“ naršyklės naudojimą.

1.3 Failo struktūra 

Ši specifikacija susideda iš dokumentacijos, sistemos nustatymų it
sistemos funkcijų modulio veikimo. Išsamus naudotojų aprašymas
pateikiamas  antrajame  skyriuje,  prieš  naudodami  jį  atidžiai
perskaitykite. 

2. Sistemos nustatymai 

2.1 Saugojimo vietos nustatymas 

Jeigu  įdiegiate  programą  pirmą  kartą  turite  nustatyti  programos
saugojimo vietą kuo greičiau. Numatytasis saugojimas yra diske E.
Bet tam tikras naudojimas ne turi disko. 
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Pirmasis  žingsnis:  Spustelėkite  dešinįjį  mygtuką,  įveskite
slaptažodį.
(Pastaba:  Administratorius  yra  „admin“  ir  pradinis  slaptažodis:
888) 

Įveskite prisijungimo vartotojo ir slaptažodžio sąsają

Antrasis žingsnis: Spustelėkite mygtuką „Options“ dešinėje pusėje
nuo meniu.
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Parametras: Settings  interface

Pastaba: Jeigu jūsų kompiuteryje nėra E įrenginio, pasirinkite kitą
diską. 
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2.2 Kaip pašalinti failą, kai kompiuteryje baigėsi atmintis?

Yra trys tinkamos failų saugojimo strategijos: 

1.  Uždenkite seniausią failą 

 Prijungimo  stoties  sistema  ištrins  seniausią  failą,  kai
kompiuteris  neturės  vietos.  Duomenų  surinkimo  sistema
ištrins tik keletą failų ir padarys pakankamai vietos didelėms
įvykiams. 
 

2. Automatinis išvalymas pasibaigusio failo 

Prijungimo sistema ištrins visus pasibaigiančius failus. 
Pasibaigęs  datos  parametrą  galite  nustatyti  pagrindinėje
informacijos funkcijoje. 

3. Rankinis vietos išvalymas

Prijungimo  stoties  sistema  neištrins  jokių  failų,  kai  įvyksta
visas įvykis. Failus jus galite ištrinti savarankiškai. 
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2.1 Nustatymų skyrius

Jeigu  jūsų  padalinyje  yra  daugiau  skyrių  ir  kiekvienam
departamento  pareigūnui  neleidžia  bendrinti  vaizdo  failo,  turite
nustatyti skyrių. 

Pirmasis  žingsnis: Prisijungimo  sistemoje  atidarykite  duomenų
surinkimo  sistema  ir  naudokite  administratoriaus  vartotojo
prisijungimą  (Pradinis  slaptažodis  yra  888)  prisijungdami  prie
sistemos. 

Antrasis žingsnis: Skyriaus nustatymas.

Nustatykite skyriaus valdymą: 

Departamento valdymo sąsajos diagrama

Pasirinkite 01 XX padalijimą, spustelėkite  „edit“, kad pakeistumėte
įmonės  pavadinimą  (Pastaba:  pirmasis  skyrius  yra  pagrindinis
padalinys,  galite  pakeisti  skyriaus numerį,  tačiau ne galite  ištrinti
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jo), Kitas skyrius gali būt sukurtas pagal pagrindinį skyrių. 

Sukurkite departamentą:
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Pastaba: Turite pasirinkti „Parent Department“.

2.2 Pareigūno ID nustatymas 

Jei norite,  kad visi failai, kurie buvo įrašyti kameros pagalba,
parodytų visą reikalingą informaciją turite susieti pareigūno
informaciją su kamera.

Nustatymo žingsniai:

   Pirmiausia įveskite personalo funkciją.
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Antrasis  žingsnis  prideda  pareigūną  ir  skiria  kamerą  naujam
pareigūnui.
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Pastaba: taip pat galite tai padaryti, kai atsisiųsite failus iš kameros.

3. Failų siuntimas iš registratoriaus

Atidarykite  duomenų  surinkimo   sistemą  ir  įdėkite  įrenginį. Jis
automatiškai parsisiųs failus iš fotoaparato.
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Failų atsisiuntimas
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4.Failų peržiūra (Funkcijos aprašymas)
   Galite  ieškoti  failo  pagal  įrenginio  ID,  pareigūno pavadinimą,
įrašytą datą ir kt.  Taip pat galite atkurti vaizdo failą ir  pažymėti
šiuos failus ir tt. Galite ištrinti failą, apsaugoti failą, atsisiųsti failą į
išimamą diską.

 4.1 Failų paieška
  Įveskite užklausos sąlygą. Ir spustelėkite mygtuką „Ieškoti“.
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1.2 Vaizdo failo atkūrimas.

  Pasirinkite  įrašą  ir  spustelėkite  „play“  mygtuką. Galite
atkurti vaizdo failą.

Jei  norite  pamatyti  daugiau  informacijos  žiūrėdami  vaizdo  įrašą
turite spustelėti mygtuką „Detail“ arba dukart spustelėti įrašą. 
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4.3 Failo apsauga

Jei  norite  apsaugoti  failą,  neleiskite  failui  ištrinti.  Jei  pasirinkote
failą,  turite  paspausti  „Protect“  mygtuką.Spustelėję  mygtuką
„Unprotect“ atšaukite saugomą būseną.
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4.4 Atsisiųskite failą, kurį pašalinsite

Pastaba:  Reikia  pasirinkti  katalogą,  skirtą  failo  laikymui
iššokančiame lange.

4.5 Įrašykite vaizdo failą į perrašymo kompaktinį diską

    Jei norite naudoti šią funkciją turite patikrinti savo kompiuterį, ar
turite perrašymo DVD diską. 

4.6 Failų importavimas iš saugyklos katalogo
 
Į duomenų bazę galite importuoti kai kuriuos vaizdo failų indeksus.
Taip,  kad duomenų surinkimo sistema galėtų valdyti  kitą  vaizdo
įrašų failą. 

17



Pastaba:  Galite  pasirinkti  daugiau  failų,  kai  tuo  pačiu  metu
pasirinksite failą su pele, paspaudus klaviatūrą. 

 Pastaba: Galima identifikuoti ir importuoti failą į duomenų bazę tik
failo pavadinimo „ID@yyyymmddhhnnss.xxx“ struktūrą. 
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5. Ataskaitos

Ataskaitos funkcija pateikia tik bendrą informaciją.
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6. Prisijungimas (Funkcijos aprašymas)

 Vartotojas  gali  matyti  duomenų  surinkimo  sistemos  žurnalo
informaciją.

Pastaba: Žurnalai automatiškai išvalomi kas 6 mėnesius.

20



7. Sistemos saugumas (Funkcijos aprašymas)

  Ši  funkcija  teikiama  administratorių  naudojimui,  kad  jie  galėtų
prisijungti prie vartotojo ir įleisti vartotoją .
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7.1 Vartotojo kūrimas (Instrukcija)

Paspauskite „Add“ mygtuką ir siekėte toliau nurodytas instrukcijas:

Naudotojo informacijos sukūrimas.

1.  Naujas  vartotojas  turi  įvesti  į  vartotojo  ID,  vartotojo  vardą,
skyrių ir slaptažodį. 
2.  Naujas  vartotojas  turi  nustatyti  šešių  skaitmenų  slaptažodžio
numerius ir skaičius.

7.2 Vartotojų įgaliojimai (Instrukcija)

1.   Naudokite administratoriaus paskyros prisijungimo sistemą ir į
saugumo funkciją pagal pavyzdį:
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1. Pasirinkite funkciją ir galėsite naudoti nustatymą „√“. 
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8. Slaptažodžio keitimas (Funkcijos aprašymas)

Vartotojas gali keisti slaptažodį prisijungimui prie sistemos
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9. Išėjimas iš sistemos

Jei norite išeiti iš programos, spustelėkite mygtuką.

 
Ir  įveskite  slaptažodį:  2014,  Iššokančiame  lange,  tai  yra
numatytasis slaptažodis. Žinoma, galite keisti slaptažodį parinkčių
meniu.
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9.1. Kaip pakeisti išėjimo sistemos slaptažodį

26



27



Pastaba: Privalote išsaugoti informaciją nustatant šiuos parametrus.

10. Internetinė (tinklinė) UI sistema

Pastaba: interneto sąsajos sistema yra įdiegta duomenų surinkimo
sistemoje su pagrindine plokšte ir  kietuoju disku bei  ekranu.  Jei
naudojate kompiuterį, kaip duomenų surinkimo sistemą, „WebUI“
sistemos paketas nebus įtrauktas į įdiegito failų paketą.

10.1 Svetainės URL prisijungimas

Atidarykite naršyklę, adreso juostoje įveskite 127.0.0.1 adresą, kaip
parodyta toliau:
Pastaba.  Jei  Jūsų  tinklas  sukonfigūruotas  automatiniu  IP adresu
dalinimu, ir sistema įjungta į šį tinklą, sistemai suteiktas IP adresas
bus atvaizduojamas pagrindinio ekrano apačioje.
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10.2 Prisijungimas prie platformos 

Norėdami patekti į DEMS platformos sąsają po prisijungimo prie
platformos įveskite vartotojo vardą (admin) ir slaptažodį (888). 
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10.3 Navigatoriaus meniu

Kairėje  juostoje  rodomas  navigatoriaus  meniu,  kurį  sudaro
funkcijos, ataskaitos ir sistemos.

Dešinėje juostoje rodoma   prisijungimo paskyra. 

10.3.1  Siekiant  užtikrinti  vartotojo  prisijungimo  slaptažodžio  ir
duomenų  saugumą,  vartotojas  gali  iš  naujo  nustatyti  slaptažodį.
Spustelėkite , jei norite pakeisti slaptažodį.
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10.3.2 Norėdami  išeiti iš DEMS platformos, spustelėkite mygtuką
 ir sistema grįš į prisijungimo puslapį.

10.4 Funkcijų meniu

Funkcijų  meniu  susideda  iš  „Review  Files“,  „Division“,
„Personnel“ ir „Docking Station“.

10.4.1 Peržiūros rinkmenose naudotojai gali ieškoti ir naršyti failus
pagal  jų  poreikius  per  vieną ar  kelias  sąlygas,  tokias  kaip datos
atnaujinimas, „Office ID“ ir „Device ID“.
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10.4.2 Vartotojas taip pat gali užrakinti, atrakinti, atkurti, apsaugoti,
ištrinti, pašalinti, atsisiųsti, įkelti failus.

Užraktas: vartotojas  gali  apsaugoti  įkeltus  svarbius  failus,  todėl
užrakinti  failai  nebus  ištrinti,  kai  sistema  automatiškai  ištuštins
pasibaigiančius failus.

Atrakinti:  atrakinkite užrakintas rinkmenas,  kad vartotojas galėtų
atrakinti tuos failus greitai.

Pašalinti: vartotojas gali ištrinti įkeltus failus iš įrenginio arba tuos
failus, kurių nereikia.

Atsisiųsti:  vartotojas  gali  parsisiųsti  svarbių  failų,  kuriuos  jam
reikia.

Eksportuoti: vartotojas gali eksportuoti reikalingus failus.

Skyrius: vartotojas gali pridėti, keisti, ištrinti, užklausos operaciją
departamente pagal jo poreikius.

10.4.3  Naudokite  mygtuką ,  kad  pridėtumėte  skyrių

informaciją.  Baigus  papildymą,  vartotojas  gali  pamatyti  „Add
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Division“ informaciją. 

Pastaba:  Įtraukiant  skyrių,  turite  pasirinkti  „Parent  unit“  su šiais
patarimais.

Vartotojai  gali  spustelėti   mygtuką,  kad  pakeisti skyriaus

duomenis.  Baigus  modifikaciją,  vartotojas  gali  matyti
Modifikavimo skyriaus informaciją. Redagavimo skyrius rodo:
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Vartotojas paspaudžia mygtuką ,  kad ištrintų informaciją.

Ištrynę  informaciją  vartotojas  negalės matyti  pašalinto  skyriaus
informacijos. Pašalinimo skyriaus rodymas yra toks:

Vartotojas  gali  spustelėti  mygtuką ,  kad  eksportuoti

departamento  informaciją.  Spustelėkite  mygtuką ,  kad

pasirinktumėte  vietą,  kurioje  bus  išsaugoti  failai.  Eksporto
departamentas parodys šį paveikslėlį:
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10.4.4 Darbuotojai gali pateikti užklausą „Personalo informacija“
pagal jų poreikius per vienintelę sąlygą arba kelias sąlygas, pvz.,
„Office ID“ ir „Office“ pavadinimą.

Vartotojai  gali  spustelėti  mygtuką ,  kad pridėti informaciją

apie personalą. Baigus padidėjimui, vartotojas gali pamatyti „Add
Personnel“. Pridėti personalo ekraną, kaip parodyta toliau:
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Vartotojas gali spustelėti mygtuką  ,kad pakeisti informaciją. 

Po to, kai modifikacija bus sėkmingai įvykdyta, naudotojas galės
pamatyti „Modify Personnel“. Kaip modifikuoti personalą parodyta
toliau pateiktame paveikslėlyje:

Vartotojas gali spustelėti mygtuką , kad ištrinti informaciją,

o „Remove Personnel“ rodomas taip:
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Vartotojas  gali  spustelėti  mygtuką ,  kad  eksportuoti

policijos  informaciją.  Kai  eksportas  įvyks  sėkmingai,  vartotojas
galės  pamatyti  policijos  pareigūno  informaciją,  atidarydamas
saugomų failų vietą.

Toliau pateikiamas Eksporto personalas:

10.4.5 Duomenų surinkimo sistema 

Personalo  meniu  naudotojas  galės  greitai  gauti  informaciją  apie
duomenų  surinkimo  sistema,  naudodamasis  departamentu,
priimančiuoju IP ir kitomis viena ar keliomis sąlygomis

37



10.5 Ataskaitos

Ataskaitos susideda iš ataskaitų ir žurnalų.

10.5.1  Naudotojai  gali  pateikti  užklausą  „Įkeltas  pareigūno“,
„Įkeltas departamento“, „Įkeltas atkūrimo dažnis“ ir kt.“ Vienose ar
visapusiškose  sąlygose“,  pvz.,  „Office“  ID tai  pareigūno vardas,
įrašo data ir pan. Rezultatas yra toks kaip šis laukas:
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Įkelta  pareigūno: Vartotojai  gali  matyti  policijos  padalinio
pavadinimą,  policijos  numerį,  policijos  pavadinimą,  įkeltų  failų
skaičių,  tuos  failus  su  pagrindinėmis  anotacijomis  ir  kitą
informaciją.

Įkelta departamento: Naudotojai gali matyti,  kiek kamerų dėvimi
kameros, kūno nešiojimo kamerų naudojimas, failų skaičius ir kita
informacija.
Atkūrimo dažnis:  Vartotojai gali matyti failų priskyrimo skyriaus,
rinkmenų  rinkimo  personalo,  surinkimo  laiko,  failų  atkūrimo  ir
kitos informacijos statistiką.

10.5.2  Naudotojai,  įvykiai,  įvykių  turinys,  įkėlimo  IP adresas  ir
laikas gali greitai ieškoti žurnalo pagal vieną sąlygą arba išsamias
sąlygas.
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Žurnalas  rodo,  kokie  konkretūs  veiksmai  buvo  atlikti  naudotojo
sistemoje ir  registruotą vartotojo išsamią operaciją. 

10.6 Sistema

Sistema susideda iš „Security“, „Options“, „Docking“ nustatymų.
Saugos meniu vartotojai gali pateikti užklausą apie naudotojo Nr.,
Naudotojo vardą. 

10.6.1  Vartotojai  gali  priskirti  naują  naudotoją  ir  priskirti  jiems
naujus leidimus( pvz., Failų tvarkymas, žurnalo valdymas, sistemos
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nustatymas,  departamento  valdymas,  įrenginių  valdymas,
informacijos  nustatymas  ir  kt.),  pagal  savo  poreikius.  Kaip
parodyta toliau:

10.6.2 Vartotojai  taip pat  gali  modifikuoti  savo esamas sąskaitas
pagal savo poreikius ir perskirstyti esamas sąskaitas (pvz., Ištrinti
failus, atsisiųsti failus, nustatyti sistemas, uždrausti peržiūrėti kitų
vartotojų  profilius,  nustatyti  informaciją,  ir  tt).  Vartotojai  gali
pakeisti operaciją, kaip parodyta toliau:
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10.6.3 Vartotojai gali ištrinti esamos paskyros veikimą, todėl, kai
naudotojo prisijungimas prie paskyros ištrinamas, prisijungimas ne-
bus sėkmingas.
 
Kaip veikia vartotojo ištrynimo operacija, parodyta apačioje:

Parinktys susideda iš parinkčių ir užduočių

10.6.4  Parinkčių  meniu  informacija  apima  laikmenų  tipus,
operacijų kategorijas, pagrindinį užduotį ir svarbos lygį.

Medijų tipai: Naudokite įkėlimo failo formatą.
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Failo  formato  didinimas   :  Jei  esamas  failo  formatas  neatitinka
naudotojų  poreikių,  naudotojas  gali  užklausti   kameros  failus  ir
modifikuoti jas, kad palengvinti failų atkūrimą.

Failo  formato  keitimas: Vartotojai  gali  keisti  failo  formatą, kad
palengvinti šios funkcijos naudojimą.

Failo formato    šalin  imas  : Vartotojai gali ištrinti nepageidaujamus
failų formatus. 

10.6.5 Operacinės kategorijos sąsajoje naudotojai turintis leidimą
gali matyti ir naudoti nurodytus duomenis: 
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10.6.6 Pagrindinės užduoties sąsajoje (Main task)  naudotojas gali
naudoti  apdorojamą  paslaugą  arba  apdorotos  paslaugos  tipą.
Vartotojai taip pat gali pridėti naują paslaugų tipą pagal jų poreikius
arba pakeisti esamą paslaugos tipą, ištrinti nepageidaujamą verslo
informaciją.

10.6.7  Svarbumo lygis  (Importance  level):   Kad  įsitinkinti,  kad
failai apsaugoti, patikrinkite ar kad jie yra apsaugoti tam tikrą laiką
ir kad failo ištrynimas negalios apsaugos laikotarpiu. 
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Modifikuoti svarbos lygį     (Modify importance level): vartotojai gali
keisti failo lygį ir saugojimo laiką.

Pašalinti  svarbos lygį  (Remove importance level): vartotojai  gali
išvalyti neatitinkamą informaciją pagal paklausą.

Garantija
Įrangai taikoma 24 mėnesių garantija

Servisas
UAB "DIGITALas"
Ukmergės g. 234A Vilnius LT-07160
Tel./Faks.: +370 5 233 6619
e-paštas:info@digitalas.lt

Papildoma informacija-konsultavimas:
Tel.: +370 672 67705
e-paštas:projektai@digitalas.lt
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