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Εξαγωγή Δεδομένων (EXPORT)

Τι τύπου αρχεία (είδος, μέγεθος) και σε τι format

μπορούμε να εξάγουμε από το σύστημα; 

1. Το σύστημα θα πρέπει να αναπαραγάγει και να εξάγει τα

καταγραμμένα συμβάντα, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν

ακριβείς οδηγίες (τοπικά) σε μορφή manual που να βοη-

θούν στην εξαγωγή δεδομένων.

Είναι απίθανο οι ερευνητές της αστυνομίας π.χ. να είναι γνώ-

στες των συστημάτων μας. Για αυτόν το λόγο θα πρέπει να

υπάρχει ένας εκπαιδευμένος χρήστης από τη δική μας πλευ-

ρά καθώς και κατανοητές οδηγίες για το πώς θα λειτουργή-

σουμε σε αυτήν την περίπτωση.

2. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει το χρόνο διατήρησης

των δεδομένων από το σύστημα (15ημέρες) και το χρό-

νο που χρειάζεται για να εξάγει τα δεδομένα σε περί-

πτωση που χρειαστεί. Παράλληλα, το σύστημα θα πρέπει

να έχει τη δυνατότητα γρήγορα και εύκολα να εξάγει τα

δεδομένα με την ακριβή ημερομηνία και ώρα των συμ-

βάντων.

Η εξαγωγή μεσαίων και μεγάλων σε μέγεθος αρχείων απαι-

τεί πάρα πολύ χρόνο. Ο χρήστης θα πρέπει να ορίζει το επι-

θυμητό διάστημα και το χρόνο του συμβάντος, για να το εξά-

γει σε διάστημα π.χ. 15 λεπτών. Εντοπίζοντας το χρόνο που

συνέβη κάτι, μειώνουμε το μέγεθος και συνεπώς το χρόνο

εξαγωγής των δεδομένων μόνο στο χρήσιμο αρχείο που χρει-

αζόμαστε για την έρευνα.

3. Κατά την εξαγωγή των δεδομένων θα πρέπει το σύστημα

να μας δίνει και το κατάλληλο software για την αναπα-

ραγωγή και επεξεργασία των εικόνων.

Αν το λογισμικό που απαιτείται για την αναπαραγωγή των ει-

κόνων δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο κατά την εξαγωγή,

μπορεί να εμποδίσει την έρευνα. Αν κατά την εξαγωγή παίρ-

νουμε και ένα αρχείο συμβάντων (Event Log) τότε αυτό μπο-

ρεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην εξαγωγή συμπερασμάτων

από τα αρχεία που πήραμε.

4. Η μέθοδος εξαγωγής των δεδομένων θα πρέπει να είναι

ανάλογη της χωρητικότητας του συστήματος.

Το μέγεθος του αρχείου που χρειάζεται ο ερευνητής να εξά-

γει, εξαρτάται από τη φύση της έρευνας. Για παράδειγμα,

μια κλοπή από ένα κατάστημα ενδεχομένως θα απαιτήσει

μερικές εικόνες για να δούμε το συμβάν - αλλά σε άλλη πε-

ρίπτωση, σε ένα σοβαρό έγκλημα μπορεί να χρειάζεται να

δούμε μεγάλη ποσότητα εικόνων με αλληλουχία για να κα-

ταλάβουμε τι έγινε. Είναι φανερό ότι το σύστημα πρέπει να

ανταποκριθεί και στις δύο περιπτώσεις γρήγορα και αξιόπι-

στα. Μία καλή αντιμετώπιση είναι το σύστημα να μας δίνει μία

εύκολη “plug and play” δυνατότητα για τη γρήγορη εξαγω-

γή δεδομένων. Καλό θα είναι το σύστημα να μπορεί να κά-

νει την εξαγωγή των δεδομένων και ταυτόχρονα να συνεχί-

ζει τη λειτουργία του χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηρι-

στικά του.

5. Οι εικόνες που εξάγονται θα πρέπει να έχουν την ίδια ποι-

ότητα με τα αρχεία που είναι καταγεγραμμένα στο σκλη-

ρό δίσκο του συστήματος.

Κατά την εξαγωγή των δεδομένων θα πρέπει το σύστημα να

μην επιφέρει καμία αλλοίωση στην ποιότητα εικόνας, κάτι

που είναι πολύ σημαντικό για τη χρήση των δεδομένων.

PLAYBACK (Αναπαραγωγή) 

Μπορούν οι εικόνες να αναπαραχθούν εύκολα;

To Software αναπαραγωγής θα πρέπει:

�Να μπορεί να αναπαράγει τις εικόνες με μεταβαλλόμε-

νη ταχύτητα, frame by frame, μπρος-πίσω κ.λπ.

�Να μπορεί να αναπαραγάγει σε απλή εικόνα ή πολλαπλή,

με διατήρηση των πραγματικών χαρακτηριστικών εικό-

νας κ.λπ.

�Να επιτρέπει την εγγραφή κάθε κάμερας ξεχωριστά και

την αναζήτηση ανά ημέρα και ώρα.

�Να επιτρέπει την εκτύπωση ή την αποθήκευση π.χ. Bi-

tmap των εικόνων με ημέρα και ώρα.

�Η ώρα και η ημέρα σε σχέση με την εικόνα θα πρέπει να

είναι ευανάγνωστα.

�Μετά την εξαγωγή των αρχείων σε ένα εναλλακτικό μέ-

σο θα πρέπει αυτά να αναπαράγονται άμεσα.

Όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι το λογισμικό που συνοδεύει

το σύστημα πρέπει να επιτρέπει στον ερευνητή να δει και

να επεξεργαστεί τις εικόνες γρήγορα και αξιόπιστα. Θα πρέ-

πει επίσης τα αρχεία που έχουν εξαχθεί να αναπαράγονται

άμεσα χωρίς την ανάγκη άλλης επεξεργασίας.
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