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I.

ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ

Комплект фіксування судового засідання в режимі звуко-запису, відеозапису, та відеоконференцзв’язку із встановленим програмним
забезпеченням «Акорд» (далі - Комплекс) здійснює цифровий багатоканальний
аудіо, відеозапис та відеоконференцзв'язок судового розгляду справи за
допомогою звуко- та відео- записувального технічного засобу, що включає в себе
створення фонограми судового процесу (судового засідання) та інших процесів.
Комплекс забезпечує належне фіксування, зберігання, копіювання
(дублювання) і використання інформації, яка відображає хід судового процесу
(судового засідання) та інших процесів.
Основна функціональність:
1.

Цифровий багатоканальний аудіо запис;

2.

Цифровий відеозапис (опціонально);

3.

Створення електронних протоколів на основі довільних шаблонів;

4.
Збереження та резервування фонограм та журналів на жорсткий
диск, CD/DVD, мережеві ресурси;
5.

Контроль достовірності фонограм;

6.

Контроль консістентності журналу;

7.

Автоматичне відновлення фонограм та журналу;

8.

Автоматичне оновлення.
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II.

СКЛАД КОМПЛЕКСУ І КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Комплекс складається з:

1.
Системний блок до персонального комп’ютера (1 шт.), з оптичним
приводом, клавіатурою, маніпулятором «миша», акустичною системою з
вбудованим підсилювачем, головними телефонами та програмним
забезпеченням Microsoft Windows 10 Professional.
2.

Монітор (1 шт.).

3.

Багатофункціональний пристрій (1 шт.).

4.

Відеокамера купольна HDCVI 1080P (1-8 шт.).

5.

Пристрій апаратно-програмного квадрування зображення (1 шт.).

6.

Плата відео захвату (1 шт.).

7.

HDMI сплітер (1-2 шт.).

8.
Комплект мікрофонів (не менше 4 шт.) з кабелем підключення
кожного мікрофона — не менше 10 м.
9.

Мікрофонний передпідсилювач, мікшер (1 шт.).

10.

Джерело безперервного живлення (1 шт.).

11.

Пристрій виведення зображення (TV панель) (1-4 шт.).
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III.

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ СКЛАДОВИХ КОМПЛЕКСУ

Комплекс складається з:
Мік 1

Мік 2 Мік 3

Мік N

...
Камера 1

Мікшер

Системний блок з
монітором, клавіатурою,
маніпулятором «миша»,
акустичною системою та
головними

Сплітер
Панель 1
Камера 2

Камера 3

...

Камера N

HDMI 5-25 м

...

Пристрій апаратнопрограмного
квадрування
зображення

HDMI

220 В

HDMI 5-25 м

Панель N

220 В

Плата выдеозахвату
220 В
Відеокарта ПК

Камера N – кількість відеокамер купольних відповідно до вимог
Панель N – кількість панелей відповідно до вимог
Мік N – кількість мікрофонів відповідно до вимог

HDMI

Джерело
безперевного
живлення

220 В

Багатофункціональн
ий пристрій

220 В
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Програма фіксування судового процесу (судового засідання) та інших
процесів з фіксацією, та відтворенням звуку та відео в складі:


Модуль механізму контролю достовірності фонограм;



Модуль контролю консістентності (цілісності) журналу;



Модуль автоматичного відновлення фонограм та журналу;



Модуль механізму позначення міток журналу для подальшого редагування;



Модуль механізму фільтрації журналів;



Модуль механізму створення журналів закритих судових засідань;



Модуль автоматичного контролю та очищення дискового простору;



Модуль автоматичного оновлення;



Модуль контролю часу
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IV.

СКЛАДОВІ КОМПЛЕКСУ

1.
Системний блок до персонального комп’ютера (1 шт.), з оптичним
приводом, клавіатурою, маніпулятором «миша», акустичною системою з
вбудованим підсилювачем, головними телефонами та програмним
забезпеченням Microsoft Windows 10 Professional.
2.

Монітор.

3.

Багатофункціональний пристрій.

4.

Відеокамера купольна HDCVI 1080P.

5.

Пристрій апаратно-програмного квадрування зображення.

6.

Плата відео захвату.

7.

HDMI сплітер.

8.
Комплект мікрофонів (не менше 4 шт.) з кабелем підключення
кожного мікрофона — не менше 10 м.
9.

Мікрофонний передпідсилювач, мікшер.

10.

Джерело безперервного живлення.

11.

Пристрій виведення зображення (TV панель).
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V.

ІНСТУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ*

1.
Встановіть мікрофони на місцях учасників в залі судових засідань;
4.2.Підключіть мікрофони до мікрофонного мікшера.
2.
Підключіть периферійні пристрої до робочої станції відповідно
стандартних для таких пристроїв роз’ємів.
3.
Увімкніть живлення в такому порядку: джерело безперебійного
живлення, системний блок комп'ютера, монітор.
4.

Вхід в систему.

5.
Дочекайтеся закінчення завантаження операційної системи і введіть
ім'я користувача та пароль для входу в Windows. Облікові записи Windows
створюються Адміністратором індивідуально для кожного користувача.
6.

Робота програми Акорд.

7.

Підключитися до пристрою квадрування зображення.

Перший запуск виконується напряму з монітором або через TV.
На фото вказаний шлях: «Настройки – события – ошибки – HDD и Сеть»

8.
Підключити камери до пристрою квадрування зображення (один
кабель - на живлення, інший - на передачу зображення).
9.
Підключити пристрій квадрування зображення за допомогою
кабелю Hdmi (1 м.) до плати відеозахвату.
10. Потрібно переконатися, що драйвер на плату відеозахвату
встановлено (HD72A або еквівалент).
11.

Перевірити встановлення, або оновити DirectX 9-11.

12. Підключити апаратно-програмний комплекс для створення системи
відеоконференцзв’язку до системи фіксації судового процесу (судового
9

засідання), встановленого в залі судових засідань.
13. Перевірити наявність вхідного сигналу від усіх 4 –х камер.
Перевірити через honestech HD DVR 2.5, (ПЗ плати відео захвату)
14. Після перевірки, кабелем HDMI (40 см.) підключити сплітер до
HDMI виходу відеокарти, а від сплітера два HDMI кабелю (15м.) до TV.
15.

До зеленого виходу звукової карти (Line OUT) підключити кабель-

розгалужувач.
До одного виходу розгалужувача підключити колонки, а до іншого - вихід
з мікшерної гідри відповідного кольору.
16.

Робота з пристроєм квадрування зображення.

Якщо у налаштуваннях програми належним чином налаштовано сервіс
керування квадратором системи відеоконференцзв'язку, то у вікні журналу
засідання з'являться кнопки з позначками «1», «2», «3», «4», «Усі».
Функціонал цих кнопок:
«1» - виведення зображення з камери № 1
«2» - виведення зображення з камери №2
«3» - виведення зображення з камери №3
«3» - виведення зображення з камери №4
«Усі» - виведення зображення з усіх камер
У випадку проблем у роботі сервісу керування квадратором, буде видано
відповідне повідомлення.
17. Налаштувати зображення, яке отримується з кожної камери –
встановити прийнятну фокусну відстань.
18. Встановити та налаштувати необхідних драйверів та програмного
компоненту системи відеоконференцзв’язку.
19. Провести перевірку працездатності відео складової програмно
апаратного комплексу системи відеоконференцзв’язку, регулювання якості
зображення.
20. Провести перевірку працездатності аудіо складової програмно
апаратного комплексу системи відеоконференцзв’язку, регулювання чутливості
кожного мікрофону.
21.

Провести Підготовку для створення облікових записів.
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22. Провести тестовий сеанс відеоконференцзв'язку та усунення після
нього, за потреби, виявлених вад .
23. Після завершення монтажу та перевірки працездатності комплексу,
необхідно
обов'язково провести
тестовий
сеанс
відеоконференції,
використовуючи програму для проведення відеоконферецзвязку, яка
використовується.
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1

Початок роботи з програмою

Після запуску програми з‘явиться головне вікно програми (Малюнок 1.1).

Малюнок 1.1 Головне вікно системи
Після першого запуску системи рекомендується провести настройку
системи (див. п. «Налаштування») Головне вікно системи складається з панелі
інструментів з кнопками, таблиці з переліком засідань, панелі перегляду.
На панелі інструментів в верхній частині вікна розміщуються кнопки
основних робочих функцій програми.
В таблиці головного вікна відображаються протоколи засідань з папки,
вказаної в настройках. При першому запускові програми таблиця буде
порожньою. Надалі при відкритті програми у таблиці будуть відображатися
протоколи, відсортовані за полем «Дата та час». Нові протоколи будуть
додаватися в початок таблиці.
В статусному рядку, в нижній частині головного вікна відображаються
поточні дата та час, розмір вільного місця на диску (Малюнок 1.2).
Малюнок 1.2 Статусний рядок
Дата та час співпадають зі встановленими на комп’ютері. Саме ці дата та
час будуть записуватись у протоколі при проведенні аудіозапису.
12

2

Особливості інтерфейсу

2.1. Статуси
Кожне засідання в таблиці головного вікна має один зі статусів, наведених
в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1. Статуси засідань
Статус

Опис

Новий

Статус означає, що засідання створено, звукозапис ще не
проводився. Можна редагувати параметри засідання,
проводити аудіозапис.

Активний

Статус означає, що вже проводився звукозапис. Можна
редагувати параметри засідання, проводити аудіозапис.

Закрито

Статус означає, що по судовому засіданню винесено
рішення. Можна редагувати тільки журнал засідання. Не
можна проводити аудіозапис.

Створено
копію

CD- Статус означає, що для судового засідання створено CD копію.

2.2. Контекстне меню
Контекстне меню призначене для швидкого виклику функцій програми.
Для виклику контекстного меню потрібно натиснути правою кнопкою миші в
таблиці.
У вікні протоколу засідання контекстне меню має пункти, призначені для
швидкого редагування протоколу.
2.3. Фільтрація протоколів засідань
В таблиці головного вікна відображаються протоколи засідань. Для
зручності пошуку необхідного протоколу над таблицею знаходиться сторінки
фільтру, що дозволяють фільтрувати протоколу відповідно до дати створення
(Малюнок 2.1).

Малюнок 2.1 Фільтр
Усього існує 5 типів фільтрів:
1.

«Усі» – фільтрація не відбувається, відображаються усі протоколи;

2.
«Сьогодні» – відображаються протоколи що було створено за
поточну дату;
3.
«Учора» - відображаються протоколи що було створено за
попередню до поточної дату;
13

4.
«Останні 7д» - відображаються протоколи що було створено за
останні 7 діб;
5.
Місяць - відображаються протоколи що було створено у
відповідному місяці.
Максимальна кількість фільтрів типу Місяць – 6 включно із поточним
місяцем.
Також існує можливість здійснювати фільтрацію відповідно до потреб
користувача. Для цього необхідно натиснути кнопку [
Фільтр]. Після цього
з‘явиться вікно «Фільтр» (Малюнок 2.2).

Малюнок 2.2 Фільтр
У вікні «Фільтр» існує два блока параметрів фільтрації. У блоці «Судова
справа» зібрані параметри фільтрації судової справи. У блоці «Судове
засідання» зібрані параметри фільтрації судового засідання.
Параметри більшість параметрів фільтрації співпадає з реквізитами що
вводяться при створенні нового засідання та детально описані у п. 3.1
Параметри «Головуючий суддя» та «Секретар» дозволяють здійснювати
фільтрацію протоколів відповідно до ролей дійових осіб протоколу.
Після заповнення необхідних параметрів у вікні «Фільтр» потрібно
14

зберегти дані, натиснувши на кнопку [
]. Вікно «Створення нового
засідання» закриється, та відбудеться фільтрація протоколів у головному вікні
системи (Малюнок 1.1). Кнопка визву параметрів фільтру змінить колір

.

Під час фільтрації у головному вікні системи буде відображено усі
протоколи що задовольняють умовам фільтрації. Між параметрами виконуються
умови логічного «І», тобто якщо вказано параметр «Тип» та параметр «Номер
зали», буде відображено протоколи засідань вказаного типу що здійснювались у
вказаній залі.
Додатково, результат фільтрації за параметрами користувача, можливо
фільтрувати за датою створення протоколу. Таким чином вказавши параметр
«Секретар», користувач має можливість працювати з усіма протоколами
створеними вказаним секретарем та фільтрувати їх за часом створення.
Кнопка «Очистити фільтр» здійснює очищення усіх параметрів фільтру.
Якщо після цього натиснути кнопку [
Далі] буде відмінено будь яку
фільтрацію, кнопка визву параметрів фільтру повернеться до початкового
кольору.
При натисканні на кнопку [х] вікно «Фільтр» закривається, зміна
параметрів фільтру не відбувається.
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3

Ведення інформації про судові засідання

3.1. Створення нового засідання
Для створення нового засідання потрібно натиснути на кнопку [Створити]
на панелі інструментів.
Після цього з‘явиться вікно «Створення нового засідання» (Малюнок
3.1).

Малюнок 3.1 Вікно створення нового засідання
У вікні «Створення нового засідання» потрібно заповнити поля у блоках
«Судова справа» та «Судове засідання».
У блоці «Судова справа» вносяться дані щодо судової справи, по якій
проводиться судове засідання. В поле «Номер справи» вноситься номер судової
справи, по якій проводиться судове засідання.
В поле «Дата реєстрації» вноситься дата та час реєстрації судової справи,
по якій проводиться судове засідання. За замовчуванням вказано поточну дату та
час.
В поле «Тип справи» вноситься тип справи, по якій проводиться судове
засідання.
У блоці «Судове засідання» вносяться дані щодо судового засідання.
В поле «Дата та час відкриття» вноситься дата та час проведення
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судового засідання. За замовчуванням вказано поточну дату та час.
В поле «Номер зали» вноситься номер зали, де проводиться судове
засідання. Якщо засідання створюється вперше після завантаження програми, то
поле буде порожнім. Інакше за замовчуванням вноситься номер, який було
внесено у попередньому створеному засіданні.
В поле «За обвинуваченням/За позовом» вноситься інформація про
позивача або прокурора.
Після внесення всіх необхідних даних у вікні «Створення нового
засідання» потрібно зберегти дані, натиснувши на кнопку [>>]. Вікно
«Створення нового засідання» закриється, відкриється вікно протоколу
створеного засідання (Малюнок 3.2).
При натисканні на кнопку [х] вікно «Створення нового засідання»
закривається, збереження даних не здійснюється.

Малюнок 3.2 Вікно протоколу засідання
У вікні протоколу засідання здійснюється створення/редагування переліку
дійових осіб засідання, запис фонограми засідання та протоколу засідання.
Вікно складається з панелі інструментів, спеціальних полів даних, панелі
«Звукозапис» та таблиці журналу.
В заголовку вікна відображаються номер справи та дата реєстрації.
На панелі інструментів знаходяться кнопки, призначені для роботи з
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протоколом.
Кнопка [
Ввімкнути/Вимкнути захист аудіозапису] призначена для
захисту протоколу судового засідання від випадкових змін. При відкритті
протоколу засідання із наявним звукозаписом захист встановлюється
автоматично. При відкритті протоколу вигляд кнопки зміниться на [
], і для
початку роботи потрібно буде натиснути на цю кнопку для відключення захисту.
При спробі проведення деяких дій без відключення захисту з‘явиться
повідомлення «Фонограма захищена від змін».
Кнопка [
протоколу змін.

Зберегти протокол] призначена для збереження внесених до

Кнопка [
Редагувати параметри протоколу] призначена для
редагування параметрів протоколу.
Кнопка [
компакт-диск.
Кнопка [
журналу засідання

Записати на диск] призначена для запису протоколу на
Друкувати журнал засідання] призначена для друку

Кнопка [
Закриття засідання] призначена для надання запису про
засідання статусу «Закрито» у разі винесення по судовому засіданню рішення.
Кнопка [Налаштування] призначена для проведення налаштувань.
В полі «Шаблони справ» відображається тип справи, обраний при
створенні засідання. Тип справи можна змінити. Від обраного типу справи
залежить перелік дій. Дії з переліку будуть обиратися для запису в журнал.
В поле «Дійові особи» вноситься перелік дійових осіб (див п.3.7.
«Додавання дійових осіб», «Імпорт переліку дійових осіб»).
В поле «Дата» вноситься дата створення мітки в журналі засідання.
В таблиці журналу відображаються мітки, що додаються в процесі
засідання.
Панель «Звукозапис» використовується для проведення звукозапису
засідання (див п. 4.1.
«Проведення звукозапису»).
Для закриття вікна засідання потрібно натиснути на кнопку [х] у верхньому
лівому/правому куті вікна.
Для збереження нового засідання потрібно перед
натиснути на кнопку [

закриттям

вікна

Зберегти протокол].
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Якщо закрити протокол без попереднього збереження, то з‘явиться запит
на підтвердження збереження змін (Малюнок 3.3).

Малюнок 3.3 Запит на підтвердження збереження змін
При натисканні на кнопку [Відмінити] вікно протоколу засідання не
закривається, в ньому можна проводити зміни.
При натисканні на кнопку [Так] відкривається вікно додаткового запиту
на збереження (Малюнок 3.4).

Малюнок 3.4 Додатковий запит на збереження
При натисканні на кнопку [ОК] вікно протоколу засідання закривається,
зміни зберігаються, новий запис про засідання з‘являється в першому рядку
таблиці головного вікна.
При натисканні на кнопку [Відмінити] вікно протоколу засідання не
закривається, в ньому можна проводити зміни.
При натисканні на кнопку [Ні] відкривається вікно додаткового запиту на
відміну збереження (Малюнок 3.5).

Малюнок 3.5 Додатковий запит на відміну збереження
При натисканні на кнопку [ОК] вікно протоколу засідання закривається,
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нове засідання не зберігається. При натисканні на кнопку [Відмінити] вікно
протоколу засідання не закривається, в ньому можна проводити зміни.
3.2. Редагування параметрів засідання
Для редагування параметрів засідання потрібно натиснути на кнопку [
Редагувати параметри протоколу] у вікні протоколу засідання. Після цього
відкриється вікно редагування параметрів протоколу засідання (Малюнок 3.6).

Малюнок 3.6 Вікно редагування параметрів засідання
В залежності від статусу засідання будуть доступними для редагування
різні поля.
3.3. Видалення засідання
Видаляти можна тільки засідання зі статусом «Нове»
(ті засідання, у
яких ще не створено фонограму засідання) та засідання зі статусом «Створено
CD-копію»

(ті засідання, що були закриті та для них створено CD -копію.)

Для видалення засідання потрібно виділити засідання у таблиці головного
вікна та натиснути на кнопку [ Видалити] на панелі інструментів. З‘явиться
запит на підтвердження видалення.
При натисканні на кнопку [Так] виділене засідання зникне з таблиці. При
натисканні на кнопку [Ні] видалення засідання не відбувається.
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3.4. Відкриття засідання
Для відкриття судового засідання для перегляду або редагування потрібно
в таблиці головного вікна обрати засідання та виконати дію:
- двічі натиснути мишею на рядку засідання в таблиці; Відкриється вікно
протоколу засідання.
3.5. Закриття засідання
Закриття судового засідання – це операція надання запису про засідання
статусу «Закрито» у разі винесення по судовому засіданню рішення. Закривати
можна засідання зі статусом «Активний».
Закрити засідання можна в головному вікні або у вікні протоколу
засідання.
Для закриття засідання в головному вікні потрібно виділити засідання в
таблиці та натиснути на кнопку [

Закриття] на панелі інструментів,

З‘явиться вікно закриття судового засідання, в якому потрібно вказати
результат засідання (Малюнок 3.7).

Малюнок 3.7 Вікно закриття судового засідання
При натисканні на кнопку [
] вікно закриття судового засідання
закривається, статус судового засідання змінюється на «Закрито». При
натисканні на кнопку [х] вікно закриття судового засідання закривається, зміна
статусу не відбувається.
Для закриття засідання у вікні протоколу засідання потрібно натиснути на
кнопку [

Закриття засідання] на панелі інструментів. З‘явиться вікно
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закриття судового засідання, в якому потрібно вказати результат засідання
(Малюнок 3.7).
При натисканні на кнопку [
] вікно закриття судового засідання
закривається, у вікні протоколу потрібно натиснути на кнопку [Зберегти
протокол] та закрити вікно протоколу. Статус судового засідання змінюється на
«Закрито». При натисканні на кнопку [Відмінити] вікно закриття судового
засідання закривається, зміна статусу не відбувається.
Після закриття засідання можна змінити опис результату засідання. Це
можна зробити в головному вікні або у вікні протоколу засідання, аналогічно до
першого закриття судового засідання.
3.6. Продовження розгляду судової справи
Для продовження розгляду судової справи потрібно обрати засідання для
певної справи та натиснути на кнопку [
Продовження] на панелі
інструментів. Після цього з‘явиться вікно продовження розгляду судової справи
(Малюнок 3.8).

Малюнок 3.8 Вікно продовження судової справи
В цьому вікні деякі поля вже заповнені даними обраного засідання. Їх
можна змінити. Дійових осіб попереднього засідання можна перенести у нове.
Для цього потрібно відмітити потрібних дійових осіб або відмітити усіх одразу
осіб, натиснувши на кнопку «
Відмітити». Для зняття відміток потрібно
натиснути на кнопку «
Зняти відмітки». Для продовження потрібно
натиснути на кнопку [>>]. Відкриється вікно ведення протоколу засідання
(Малюнок 3.9)
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Малюнок 3.9 Вікно ведення протоколу засідання
3.7. Додавання дійових осіб
Для додавання дійових осіб потрібно у вікні протоколу засідання
натиснути на на кнопку [+] у розділі «Дійові особи». Відкриється вікно «Дійові
особи» (Малюнок 3.10). В цьому вікні можна додавати, редагувати, видаляти
дійові особи, імпортувати перелік дійових осіб.

Малюнок 3.10 Вікно переліку дійових осіб засідання
23

Кнопка [

Завантажити з файлу] призначена для завантаження

переліку дійових осіб з файлу. Кнопка [
нової дійової особи.

Додати] призначена для додавання

Кнопка [

Редагувати] призначена для редагування дійової особи.

Кнопка [

Видалити] призначена для видалення дійової особи.

Кнопка [

Вище] призначена для переміщення дійової особи на один

рядок вище. Кнопка [
один рядок нижче.

Нижче] призначена для переміщення дійової особи на

Після додавання, редагування або видалення дійових осіб потрібно
натиснути на кнопку [ Зберегти] для закриття вікна переліку дійових осіб.
Для додавання нової дійової особи потрібно натиснути на кнопку [
Додати] на панелі інструментів. Відкриється вікно додавання нової дійової
особи (Малюнок 3.11).

Малюнок 3.11 Вікно додавання нової дійової особи
В цьому вікні потрібно ввести ПІБ нової дійової особи та роль цієї особи.
Без заповнення обох полів неможливо зберегти нову дійову особу. Після
внесення даних у вікні «Дійова особа» потрібно зберегти дані, натиснувши на
кнопку [ Додати]. Нова особа відобразиться у переліку дійових осіб у вікні
«Дійові особи». Вікно «Дійова особа» залишається відкритим, його поля
очищуються.
При натисканні на кнопку [Відмінити] вікно «Дійова особа» закривається.
3.8. Редагування дійових осіб
Для редагування дійових осіб потрібно відкрити вікно «Дійові особи»,
виділити рядок потрібної особи в переліку дійових осіб та натиснути на кнопку
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[
Редагувати] на панелі інструментів. Відкриється вікно редагування –
аналогічне вікну додавання дійової особи. В цьому вікні потрібно виправити дані
особи та натиснути на кнопку [
Зберегти]. Вікно «Дійова особа» закриється,
внесені зміни відобразяться в переліку дійових осіб у вікні «Дійові особи».
При натисканні на кнопку [х] вікно «Дійова особа» закривається,
збереження змін не здійснюється.
3.9. Видалення дійових осіб
Для видалення дійових осіб потрібно відкрити вікно «Дійові особи»,
виділити рядок потрібної особи в переліку дійових осіб та натиснути на кнопку
[
Видалити] на панелі інструментів. З‘явиться вікно запиту па підтвердження
видалення (Малюнок 3.12).

Малюнок 3.12 Вікно запиту на підтвердження видалення
При натисканні на кнопку [Так] обрана дійова особа видаляється з
переліку. При натисканні на кнопку [Відмінити] видалення не відбувається.
3.10. Імпорт переліку дійових осіб
Для імпорту переліку дійових осіб потрібно відкрити вікно «Дійові особи»
та натиснути на кнопку [
Завантажити з файлу] на панелі інструментів.
Відкриється вікно вибору протоколу, з якого буде завантажено перелік дійових
осіб
Для імпорту переліку дійових осіб потрібно натиснути на назву-посилання
потрібного протоколу (наприклад, «Цивільна справа № 315 від 27.09.2013»).
Вікно вибору протоколу закриється, перелік дійових осіб відобразиться у вікні
«Дійові особи».
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4

Звукозапис та протоколювання судового засідання

4.1. Проведення звукозапису
Для проведення звукозапису використовується панель «Звукозапис» у
вікні протоколу засідання (Малюнок 4.1).

Малюнок 4.1 Панель «Звукозапис»
Вертикальний бігунок призначений для регулювання рівня гучності.
Кнопка
призначена для відключення звуку. Для відключення звуку
потрібно натиснути на кнопку, для наступного ввімкнення звуку – знову
натиснути на цю кнопку.
Кнопка
призначена для початку звукозапису. При натисканні на цю
кнопку починається звукозапис, та кнопка звукозапису стає заблокованою. При
натисканні на кнопку
доступною.

запис припиняється, кнопка звукозапису стає знов

Кнопка
призначена для відтворення звуку при прослуховуванні. При
натисканні на цю кнопку починається відтворення звуку, і вигляд кнопки
змінюється на

(пауза).

При натисканні на кнопку
відтворення звуку припиняється, вигляд
. Надалі відтворення звуку почнеться з того
кнопки змінюється назад на
моменту, де його було зупинено.

Кнопка
призначена для припинення відтворення звуку при
прослуховуванні. Надалі відтворення звуку почнеться з початку.
Блок призначений для перемотки звукозапису при прослуховуванні на
вказану кількість секунд назад від поточного стану.
Поле «Тривалість звукозапису» показує загальну тривалість звукозапису.
Бігунок у верхній частині панелі показує стан прослуховування. Бігунок
можна пересувати за допомогою миші.
Для початку проведення звукозапису потрібно натиснути на кнопку
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.

Почнеться звукозапис, в журналі з‘явиться перша мітка «початок звукозапису».
Надалі можна додавати, редагувати та видаляти нові мітки.
Для закінчення проведення звукозапису потрібно натиснути на кнопку
. Звукозапис припиниться, в журналі з‘явиться остання мітка «кінець
звукозапису».
Після закінчення звукозапису, перед закриттям вікна протоколу засідання
потрібно натиснути на кнопку для збереження внесених змін.
4.2. Внесення мітки до журналу засідання
Мітки в журналі судового засідання потрібні для можливості знайти
необхідне місце в звукозаписі судового засідання. Ввести нову мітку можна
одним з таких способів:
•

натиснути мишею на потрібну дію в списку дій для справи (тільки під
час звукозапису або прослуховування);

•

натиснути мишею на потрібну дійову особу в переліку дійових осіб для
справи (тільки під час звукозапису або прослуховування);

•

в контекстному меню журналу засідання обрати пункт «Додати нову
вище» або «Додати нову нижче». При виконанні однієї з цих дій в
журналі з‘являється нова мітка. Для всіх міток одразу вказуються час,
дата та тривалість.

Якщо у налаштуваннях зазначено опцію «Автоматично відкривати
примітку», при доданні мітки під час звукозапису буде автоматично
відкриватись діалог редагування примітки (Малюнок 3.14)

Малюнок 3.14 Діалог редагування примітки
В поле «Примітка» вноситься будь-яка додаткова інформація щодо мітки.
Після втрати полем «Примітка» фокусу, інформація введена у поле «Примітка»
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автоматично зберігається, діалог закривається.
Для міток, які додаються зі списку дій для справи, одразу вказано дію. Для
міток, доданих іншими способами, дію потрібно буде зазначати при редагуванні
мітки.
Для міток, які додаються з переліку дійових осіб, одразу вказано дійову
особу. Для міток, доданих іншими способами, дійову особу потрібно буде
зазначати при редагуванні мітки.
Після закінчення роботи з журналом засідання, перед закриттям вікна
протоколу засідання потрібно натиснути на кнопку для збереження внесених
змін.
Якщо необхідно позначити певну мітку у протоколі для подальшого
редагування або з інших причин, необхідно виділи мітку у протоколі одночасно
утримуючи кнопку «Shift» на клавіатурі. Після цього виділена мітка змінить
колір на помаранчевий. Позначка залишиться і після закриття вікна протоколу,
якщо його зберегти. Зняття позначки здійснюється ідентично встановленню,
необхідно виділи мітку у протоколі одночасно утримуючи кнопку «Shift» на
клавіатурі.
4.3. Редагування мітки журналу засідання
Редагування мітки може проводитися під час проведення звукозапису або
після завершення звукозапису.
Мітки початку та кінця звукозапису редагувати не можна.
Під час та після проведення звукозапису можна вказувати/змінювати дію,
вказувати/змінювати дійову особу та вносити/змінювати примітку.
Зазначити або змінити дію у мітці можна таким способом:
1.
Виділити мітку в журналі і, утримуючи натиснутою клавішу <Ctrl>,
натиснути мишею на потрібну дію в списку дій для справи.
2.

Обрана дія з‘явиться в полі «Дія» обраної мітки.

Зазначити або змінити дійову особу можна таким способом:
1.
Виділити мітку в журналі і, утримуючи натиснутою клавішу <Ctrl>,
натиснути мишею на потрібну особу в переліку дійових осіб.
2.

Обрана дійова особа з‘явиться в полі «Дійова особа» обраної мітки.

Зазначити або змінити примітку можна таким чином: Виділити мітку в
журналі при цьому натиснувши кнопку «Ctrl» на клавіатурі. При цьому
з’явиться діалог редагування примітки (Малюнок 3.14). Заповнити
поле«Примітка» та натиснути на кнопку [Зберегти]. Введені дані з‘являться в
полі «Примітка» обраної мітки.
Після закінчення редагування, перед закриттям вікна протоколу засідання
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потрібно натиснути на кнопку для збереження внесених змін.
4.4. Виділення мітки журналу засідання
Для позначення мітки журналу з метою привертання уваги до неї у
подальшому (необхідність доповнення примітки після закінчення засідання)
утримуйте натиснутою кнопку <Shift> та натисніть ліву кнопку миші на мітці.
Колір мітки зміниться на помаранчевий. Зняття мітки здійснюється за
допомогою тієї ж операцією. Позначення міток не має впливу на сам журнал
судового засідання, його запис та друковану форму.
4.5. Видалення мітки з журналу засідання
Видаляти мітки можна під час проведення звукозапису або після
завершення звукозапису. Мітки початку та кінця звукозапису видалити не
можна.
Для видалення мітки потрібно виділити її в журналі та обрати пункт
«Видалити мітку» в контекстному меню. З‘явиться запит на підтвердження
видалення (Малюнок 4.2).

Малюнок 4.2 Вікно запиту на підтвердження видалення
При натисканні на кнопку [Так] мітка видаляється з журналу. При
натисканні на кнопку [Ні] видалення не відбувається.
Після закінчення редагування, перед закриттям вікна протоколу засідання
потрібно натиснути на кнопку для збереження внесених змін.
4.6. Робота з квадратором
Якщо у налаштуваннях програми належним чином налаштовано сервіс
керування квадратором системи відеоконференсзв'язку, то у вікні журналу
засідання з'являться кнопки з позначками «1», «2», «3», «4», «Усі». Функціонал
цих кнопок:
«1» - виведення зображення з камери № 1
«2» - виведення зображення з камери №2
«3» - виведення зображення з камери №3
«4» - виведення зображення з камери №4
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«Усі» - виведення зображення з усіх камер
У випадку проблем у роботі сервісу керування квадратором, буде видано
відповідне повідомлення.
4.7. Прослуховування звукозапису судового засідання
Після завершення звукозапису можна прослухати фонограму.
Прослуховування можна починати з початку, з обраної мітки або з вказаного
часу.
Для прослуховування фонограми з початку потрібно натиснути на кнопку
. Почнеться відтворення звуку з початку, кнопка змінить вигляд на
панелі звукозапису.

на

Для прослуховування фонограми, починаючи з будь-якої мітки, потрібно
двічі натиснути мишею на потрібній мітці в журналі. Почнеться відтворення
фонограми, починаючи з обраної мітки. Кнопка

змінить вигляд на

.

Для прослуховування фонограми, починаючи з будь-якого часу, можна
також скористатися бігунком в нижній частині панелі. За допомогою миші його
можна пересунути у потрібне місце, і далі почнеться відтворення звуку. Кнопка
змінить вигляд на

.

Для перемотки фонограми під час прослуховування на вказану кількість
секунд назад від поточного стану потрібно скористатися блоком
та
натиснути на кнопку
або
в залежності від напрямку. В цьому блоці
можливо вказати кількість секунд на яку треба зробити перемотку.

Зупинити прослуховування можна у будь-який час за допомогою кнопок
(пауза) та

(стоп).

При натисканні на кнопку

подальше прослуховування почнеться з того

моменту, де його було зупинено. При натисканні на кнопку
прослуховування почнеться з початку.

подальше

При прослуховуванні фонограми у журналі послідовно виділяються мітки,
що програються. Одночасно із виділенням мітки будуть також виділятися дія (в
списку дій справи) та дійова особа (в переліку дійових осіб), які зазначені в
поточній мітці.
4.8. Захист фонограми
Захист фонограми призначений для захисту протоколу судового засідання
від випадкових змін.
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Звукозапис та редагування міток без зняття захисту неможливі.
Для зняття захисту потрібно натиснути на кнопку
. Вигляд кнопки
зміниться на
, всі заблоковані функції стануть доступними. При спробі
проведення деяких дій без відключення захисту з‘явиться повідомлення
«Фонограма захищена від змін».
4.9. Збереження інформації про судове засідання на компакт-диск
Зберегти інформацію про судове засідання на компакт-диск можна з
головного вікна програми або з вікна протоколу засідання. Проводити
збереження інформації про судове засідання можна на порожній диск або на не
повністю заповнений диск.
Зберігати інформацію на порожній диск можна на диски типів CD-R, CDRW, DVD-R, DVD-RW. Дозаписувати інформацію можна на диски типів CD-R,
CD-RW, DVD-R, DVD-RW.
У головному вікні програми потрібно обрати одне або декілька засідань в
таблиці та натиснути на кнопку [

Записати] на панелі інструментів.

У вікні протоколу засідання потрібно натиснути на кнопку [
на диск] на панелі інструментів.

Записати

Після цього відкривається вікно запису даних на компакт-диск (Малюнок
4.3). Запис відбувається на диск у тому пристрої, який вказано у полі «Пристрій
запису».
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Малюнок 4.3 Вікно запису даних на компакт-диск
В переліку «Справи для запису» будуть вказані всі доступні для запису
засідання. В переліку «Обрані для запису» будуть вказані обрані засідання.
Перелік обраних засідань можна змінити:
•

додати одне засідання за відмітивши справу у ролі “О”;

•

додати всі доступні засідання за допомогою кнопки [

•

видалити одне засідання знявши відмітку у полі “О”;

•

видалити всі засідання за допомогою кнопки [

];

].

В полі «Тип носія» відображається тип диску CD або DVD. В полі «Об`єм
носія» відображається загальний об‘єм диску.
В полі «Доступно» відображається обсяг доступного для запису місця на
диску.
В полі «Номер диска» вказується серійний номер диску. Поле є
обов‘язковим для заповнення при записі на порожній диск. Поле автоматично
заповнюється при відкритті вікна, запропонований номер можна змінити. Якщо
виконується дозапис інформації на компакт-диск, то поле буде заблокованим для
змін.
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Поле «Внести в протокол номер носія» відмічається, якщо потрібно
внести до протоколу номер носія.
Якщо при записі засідання зі статусом «Закрито» поле «Внести в
протокол номер носія» не буде відмічено, то засідання не змінить свій статус на
«Створено CD-копію».
Поле «Друкувати обкладинку для диска» відмічається, якщо потрібно
роздрукувати обкладинку для компакт-диска.
Поле «Робити диск з автостартом» відмічається, якщо потрібно створити
диск з автостартом.
Для збереження інформації про судове засідання на компакт-диск потрібно
натиснути на кнопку [
Записати]. Здійснюється запис і відкривається вікно
відображення ходу запису (Малюнок 4.4).

Малюнок 4.4 Вікно відображення ходу запису
Для відміни запису потрібно натиснути на кнопку [

Зупинити].

Після закінчення запису вікно відображення ходу запису закривається,
привод з диском автоматично відкривається.
Якщо диск непорожній, то можна переглянути зміст інформації на ньому,
натиснувши на кнопку [
Переглянути]. Якщо на диску записано інформацію
про судові засідання, то відкриється вікно перегляду (Малюнок 4.5).
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Малюнок 4.5 Вікно перегляду протоколів
Для очищення диску потрібно натиснути на кнопку [
Очистити].
З‘явиться запит на підтвердження очищення диску (Малюнок 4.6). Очищувати
можна диски CD-RW та DVD-RW.

Малюнок 4.6 Запит на підтвердження очищення диску
При натисканні на кнопку [Так] здійснюється очищення диску.
При натисканні на кнопку [Ні] очищення диску не відбувається.
При натисканні на кнопку [
відкривається.

Вийняти] дисковод з диском

При натисканні на кнопку [
Оновити] оновлюються дані про диск,
призначений для запису. Це потрібно, якщо під час роботи з вікном «Запис
даних на компакт-диск» було змінено компакт-диск. Зміняться дані у полі
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«Вільне місце на диску».
При натисканні на кнопку [х] вікно запису на диск закривається.
Якщо при записі на компакт-диск було відмічене поле «Друкувати
обкладинку для диска», то після завершення запису відкривається вікно
перегляду обкладинки. В цьому вікні можна переглянути сформовану
обкладинку та безпосередньо роздрукувати її. Для друку потрібно натиснути на
кнопку [Print...]. Для того щоб закрити вікно, потрібно натиснути на кнопку [х].
Після здійснення запису інформації про закрите засідання на диск,
засідання отримує статус «Створено CD-копію».
Надалі інформацію про судове засідання з компакт-диску можна
переглянути та прослухати.
Якщо при спробі провести запис на диск дисковод виявляється порожнім,
то при натисканні на кнопку [
Записати] з‘явиться повідомлення «Вставте
диск, на який буде здійснюватися запис. Та додайте відповідні протоколи».
Якщо запис здійснюється з головного вікна, і обсяг обраних протоколів
перевищує обсяг диску, то при натисканні на кнопку [Записати] з‘явиться
повідомлення «На диску не вистачає місця для обраних протоколів. Додайте
із списка необхідні, або вставте диск більшої ємності».
Якщо у вікні запису даних обрана така кількість протоколів, яка не
вміщується на диск, то при натисканні на кнопку [Записати] з‘явиться
повідомлення «Обрана кількість протоколів не може бути записана на носій.
Спробуйте зменшити їх кількість або вставте носій більшої ємності».
Якщо запис здійснюється на непорожній диск, і обрано один протокол,
який не вміщається на диск, то при натисканні на кнопку [Записати] з‘явиться
повідомлення «Не вистачає місця на диску для обраного протоколу. Запис по
частинам підтримується тільки на порожні носії. Вставте порожній диск, оновіть
і додайте обраний протокол».
Якщо запис здійснюється на порожній диск, і обрано один протокол, який
не вміщається на диск, то при натисканні на кнопку [Записати] з‘явиться
повідомлення «Обраний протокол не може бути записано на один носій. Буде
зроблено автоматичне розбиття протоколу на частини». При натисканні на
кнопку [Так] буде проведено розбиття протоколу. При натисканні на кнопку
[Відмінити] запис на диск буде відмінено.
При натисканні на кнопку [Записати] виконується запис першої частини
протоколу. Після завершення запису чергової частини протоколу з‘являється
повідомлення «Вставте наступний носій для запису обраної частини
протоколу». Потрібно вставити в дисковод новий диск та натиснути на кнопку
[Так]. При натисканні на кнопку [Відмінити] подальший запис не здійснюється,
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і за необхідності можна продовжити запис пізніше (на вставлений в дисковод
новий диск). Після запису останньої частини протоколу вікно запису частин
протоколу закривається.
4.10. Копіювання з компакт-диска на компакт-диск
Для копіювання даних про засідання з компакт-диску потрібно вставити
компакт-диск у зчитувальний пристрій та натиснути на кнопку [Копіювати] на
панелі інструментів у головному вікні програми. Відкриється вікно копіювання
компакт-диску (Малюнок 4.7).

Малюнок 4.7 Вікно копіювання з компакт-диску
При натисканні на кнопку [х] вікно закривається, копіювання не
відбувається.
У вікні копіювання компакт-диску потрібно обрати пристрій, у якому
знаходиться диск, що потрібно скопіювати. Після обрання диску у таблиці
«Справи для запису» будуть представлені усі справи що знаходяться на
обраному носії. Треба обрати справи, що треба скопіювати.
При на тисканні на кнопку [
] всі обрані справи з диску записуються у
пам‘ять комп‘ютера, після чого диск, який треба скопіювати, можна вийняти.
Відкривається вікно повідомлення «Копіювання протоколів до тимчасової
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папки завершено. Вставте чистий диск для запису» (Рисунок 4.8). У цьому
вікні треба обрати пристрій для запису, вставити диск на який планується
здійснювати запис, та натиснути кнопку [ ] для оновлення інформації про
носій.
Після цього здійсниться оновлення інформації про носій, а саме «Тип
носія», «Об’єм носія»,«Доступно», та кнопка зміниться на [ ]. Після
натискання на цю кнопку здійсниться запис обраних та скопійованих в
тимчасову папку протоколів на компакт-диск

Малюнок 4.8 Вікно запису даних на компакт-диск
4.11. Відкриття журналу засідання з компакт-диску
Якщо при записі інформації про судове засідання на компакт-диск було
відмічене поле «Робити диск з автостартом», то після вставки компакт-диску
до дисководу буде відкриватися вікно перегляду диска (за умов відповідного
налаштування комп’ютера) (Малюнок 4.3). Якщо вікно не відкрилося одразу, то
потрібно запустити файл accexp.exe у папці expprg на диску.
Якщо при записі інформації про судове засідання на компакт-диск поле
«Робити диск з автостартом» не було відмічене, то продивитися дані з цього
диску можна через програму «Акорд» (див. п. «Перегляд інформації про судові
засідання з обраної папки»).
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Малюнок 4.9 Вікно перегляду диска
У вікні перегляду диску відобразяться дані про всі судові засідання, наявні
на диску. Якщо на диску записана лише одна частина протоколу, то відкриється
вікно перегляду цієї частини протоколу.
При натисканні на кнопку [Друкувати протокол] відкриється вікно
журналу судового засідання. В цьому вікні можна переглянути журнал та
безпосередньо роздрукувати його.
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5

Друк та експорт журналу судового засідання

Роздрукувати журнал судового засідання можна з головного вікна
програми або з вікна протоколу засідання.
У головному вікні програми потрібно обрати засідання в таблиці та
натиснути на кнопку [

Друкувати] на панелі інструментів.

У вікні протоколу засідання потрібно натиснути на кнопку [
на панелі інструментів.

Друкувати]

Після цього відкривається вікно перегляду журналу в у програмі перегляду
документів WordViewer. В цьому вікні можна переглянути сформований журнал
та роздрукувати або про експортувати його.
Для друку журналу потрібно натиснути на кнопку [Print] на панелі
інструментів. Відкриється вікно вибору принтера, в якому потрібно обрати
принтер та натиснути на кнопку [Print].
Для проведення експорту потрібно натиснути на кнопку [Save] на панелі
інструментів. Відкриється вікно вибору шляху до файлу, назви файлу ти типу
файлу.
Після вибору потрібно натиснути на кнопку [Save]. Буде виконано експорт
журналу судового засідання у файл обраного формату.
При натисканні на кнопку [Cancel] вікно вибору шляху до файлу
закривається, експорт не відбувається.
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6

Імпорт протоколів

Для імпорту протоколів з компакт-диску потрібно натиснути на кнопку [
Імпорт] на панелі інструментів. Відкриється вікно імпорту протоколів
(Малюнок 6.1).

Малюнок 6.1 Вікно імпорту протоколів
Потрібно обрати місце з якого треба робити імпорт протоколів. Після
обрання диску у таблиці «Справи для запису» будуть представлені усі справи
що знаходяться в обраному місці. Треба обрати справи, що треба імпортувати.
При на тисканні на кнопку [
системи «Акорд».

] всі обрані справи буде імпортовано до

Якщо проводився імпорт протоколів, яких ще немає в системі, нові
протоколи з‘являться в таблиці головного вікна програми.
Якщо проводився імпорт протоколу, який вже існує в системі, то з‘явиться
запит на обробку цього протоколу (Малюнок 6.2).

Малюнок 6.2 Запит на обробку протоколу
Якщо натиснути «Ні» то протокол що є у системі «Акорд» буде замінено
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протоколом що імпортується. Якщо натиснути «Так» імпортування протоколу
не відбудеться.
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7

Вихід із програми

Для виходу із програми потрібно натиснути на кнопку [х] в правому
верхньому куті головного вікна програми.
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8

Службові функції

8.1. Налаштування
Для налаштування параметрів системи потрібно натиснути на кнопку
[Налаштування] у головному вікні програми. Відкриється вікно
«Налаштування» Вікно має вкладки «Запис», «Аудіо», «Відео», «Інші»,
«Квадратор», «Час» та «Ліцензія».
Вкладка «Запис» (Малюнок 8.1) призначена для налаштування параметрів:

Малюнок 8.1 Вікно «Налаштування», вкладка «Запис»
«Метод зтиснення» обирається формат зтиснення фонограми:


PCM — англ. Pulse Code Modulation - І́мпульсно-ко́дова модуля́ція (ІКМ)
- процес перетворення аналогового сигналу у цифровий сигнал, коли
через певні інтервали часу беруться відліки аналогового сигналу і
незалежно один від одного квантуються і далі кодуються цифрами.



MP3 —Формат стиснення з втратами, тобто частина звукової інформації,
яку вухо людини майже не сприймає, безповоротно видаляється з запису.
Високий ступінь компактності MP3 досягається за допомогою
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додаткового квантування за встановленою схемою, що дозволяє
мінімізувати втрати якості. Розмір файлу фонограми у форматі MP3
менш ніж у форматі PCM у 4-6 разів.
«Максимальна тривалість фонограми (хв.)» вказується максимальна
тривалість однієї фонограми в хвилинах. Під час проведення звукозапису
фонограма буде розбиватися на аудіо-файли саме такої тривалості.
«Мінімальний розмір вільного місця на диску (Мб)» вказується
мінімальний розмір місця на диску у мегабайтах, достатній для здійснення
звукозапису.
«Місце що буде звільнено при очищені (Мб)» вказується розмір місця на
диску у мегабайтах, що буде очищено у разі браку вільного місця на диску. У
випадку очищення будуть видалятися лише журнали, що мають статус
«Створено CD-копію».
«Збереження протоколу кожні (сек)» Якщо позначено, буде відбуватися
автоматичне збереження відкритих протоколів кожні 15 секунд.
«Шлях до протоколів засідань» вказується шлях до папки, в якій будуть
зберігатися протоколи.
Вкладка «Аудіо» (Малюнок 8.2) призначена для налаштування пристроїв
запису та відтворення звуку.
«Джерело аудіосигналу за каналами» налаштувати 4 незалежні канали
звукозапису, тобто визначити для кожного каналу запису у програмі
аудіопристрій та канал. Типовими налаштуваннями для гідри що має синій та
червоний штекери 3,5м є:


Мікрофон…, канал 0 - Два змікшованих мікрофона



Мікрофон…, канал 1 - Два змікшованих мікрофона



Line In… , канал 1 - Два змікшованих мікрофона

Якщо конфігурація аудіопристроїв змінюється під час роботи програми
«Акорд» потрібно перезавантажити програму «Акорд».
Якщо конфігурацію аудіопристроїв було змінено потрібно перевірити
налаштування програми.
«Оберіть частоту дискретизації»
дискретизації (рекомендовано 11025).

вказується

потрібна

частота

«Пристрій аудіовиводу» вказується пристрій для відтворення звуку.
Вкладка «Інші» призначена для настройки інших параметрів роботи
програми
«Тип судового засідання за замовчуванням» містить тип судового
засідання, який буде вказуватися за замовчуванням при створенні нового
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засідання.
«Назва суду» містить назву суду, яка буде вказуватися за замовчуванням
під час формування журналу судового засідання.
«Засідання відбувається в місті (селі)» містить назва міста (села), де
відбувається засідання.
«Номер зали» містить номер зали.
«Інвентарний номер» містить інвентарний номер, який буде вказуватися
за замовчуванням під час формування журналу судового засідання.
«Розмір шрифту» містить розмір шрифту що буде використовуватись у
вікні ведення журналу засідання (Малюнок 3.2)
«Ввімкнуто захист протоколу» якщо позначено, то при відкритті вікна
ведення протоколу захист протоколу судового засідання від випадкових змін
буде включено

. Якщо Позначка відсутня захист протоколу судового

засідання від випадкових змін буде вимкнено

.

«Автоматично відкривати примітку» якщо позначено, то під час запису
при додаванні мітки до протоколу, буде автоматично відкриватися діалог
редагування примітки (Малюнок 3.14)
«Шлях до редактору шаблонів (MS Office Word)» може містити шлях до
файлу текстового редактору (RTF), що буде використовуватись для редагування
шаблонів засідань, та відображення сформованих протоколів засідань.
«Редагування шаблонів засідання» відкриває вікно редагування
шаблонів засідання
Після зміни налаштувань потрібно натиснути на кнопку [Зберегти зміни]
для їх збереження. При натисканні на кнопку [х] вікно «Налаштування»
закривається, зміни налаштувань не зберігаються.
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Малюнок 8.2 Вкладка «Аудіо»
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Малюнок 8.3 Вкладка «Інші»
Вкладка «Ліцензія» (Малюнок 8.4) містить ліцензійну інформацію про
наявний екземпляр системи звукозапису, а саме:
1.

Реліз – Номер версії системи;

2.

Апаратний комплекс – інформацію щодо апаратної частини
системи;

3.

Місце – Місце встановлення;
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«Сервер оновлень» містить адресу серверу автоматичного оновлення
системи. В полі «Proxy сервер» вказується адреса пароль та логін до proxy
серверу.
Приклад: «http://username:password@proxy.company.com:8080»

Малюнок 8.4 Вкладка «Ліцензія»
Вкладка «Квадратор» (Малюнок 8.5) призначена для настройки
параметрів керування квадратором системи відеоконференсзв'язку.
«Сервіс керування квадратором» містить адресу сервісу керування
квадратором, наприклад «http://localhost:8080»
«Квадратор» містить адресу веб ресурсу квадратору, наприклад
«http://192.168.1.10:8080»
Кнопка «Перевірити» дозволяє перевірити роботу сервісу, в результаті
натискання, здійснюється доступ до сервісу керування квадратором. За
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результатом виконання видається відповідне повідомлення.
«Зображення з камери №1 (запит)» містить запит до серверу керування
квадратором для виводу на квадраторі зображення з камери №1
«Зображення з камери №2 (запит)» містить запит до серверу керування
квадратором для виводу на квадраторі зображення з камери №2
«Зображення з камери №3 (запит)» містить запит до серверу керування
квадратором для виводу на квадраторі зображення з камери №3
«Зображення з камери №4 (запит)» містить запит до серверу керування
квадратором для виводу на квадраторі зображення з камери №4

Малюнок 8.5 Вкладка «Квадратор»
Вкладка «Час» (Малюнок 8.6) призначена для настройки параметрів
керування пристроєм контролю часу.
«Сервер реального часу» містить адресу серверу реального часу,
наприклад «ntp.time.in.ua»
«Оновлювати автоматично» якщо встановлено, то при різниці показань
системного часу та часу отриманого з пристрою контролю часу більш ніж
зазначено у полі «Допустима похибка» буде здійснюватися автоматичне
встановлення системного часу та часу у пристрої контролю часу. Час буде
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братися з серверу реального часу.
«Допустима похибка» містить значення, у секундах, допустимої різниці
між показниками системного часу та часу пристрою котролю часу.
«Допустиме відхилення» містить значення, у секундах, допустимої
різниці між показниками системного часу та часу пристрою котролю часу. Якщо
різниця більша ніж «Допустиме відхилення», буде зафіксовано спробу зміни
системного часу.
«Порт» вказує комунікаційний порт для взаємодії з пристроєм контролю
часу
«Код доступу» містить код доступу, що використовується при взаємодії з
пристроєм контролю часу
Кнопка «Встановити час» ініціює встановлення системного часу та часу
у пристрої контролю часу. Час буде братися з серверу реального часу.
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Малюнок 8.6 Вкладка «Час»
8.2. Робота з пристроєм контролю часу
Пристрій контролю часу призначений для попередження маніпуляцій з
часом міток журналу судового засідання шляхом незалежного (від системного
часу) відліку часу.
Контроль системного часу здійснюється шляхом порівняння його з часом
пристрою контролю часу. Якщо різниця:
1.
Менша ніж значення параметра «Допустима похибка» налаштувань,
то вважається що системний час у межі
2.
Більша ніж значення параметра «Допустима похибка» та менша ніж
значення параметра «Допустиме відхилення», то вважається що різниця
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викликана технічним причинами та ініціюється процес встановлення часу з
показань серверу реального часу. Якщо процес встановлення часу з показань
серверу реального часу буде не вдалим, буде видано відповідне повідомлення.
Подальша робота не блокується
3.
Більша ніж значення параметра «Допустиме відхилення», то
вважається що різниця викликана спробою зміни системного часу, до системного
журналу буде внесений факт різниці між системним часом та часом пристрою
контролю часу та ініційовано процес встановлення часу з показань серверу
реального часу. Якщо процес встановлення часу з показань серверу реального
часу буде не вдалим, подальшу роботу буде заблоковано до встановлення часу з
показань серверу реального часу.
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9

Редагування шаблонів

9.1. Шаблони засідань
Для створення та редагування шаблонів засідань потрібно в меню «Файл»
обрати пункт Кнопка «Редагування шаблонів засідання». Відкриється вікно
редагування шаблонів засідань (Малюнок 9.1).

Малюнок 9.1 Вікно редагування шаблонів засідань
В лівій частині вікна (блок «Усі шаблони») можна переглянути всі наявні
шаблони. Для цього потрібно обрати потрібний шаблон. В полях «Дії» та «Ролі»
відобразяться дії та ролі для обраного шаблона.
В правій частині вікна (блок «Редагування шаблону») можна
відредагувати усі наявні шаблони.
Для редагування існуючого шаблону потрібно в блоці «Усі шаблони»
обрати необхідний шаблон та натиснути на кнопку [
До редагування].
Обраний шаблон відобразиться у блоці «Редагування шаблону» та буде
доступний до редагування.
Для створення нового шаблону потрібно в блоці «Усі шаблони» натиснути
на кнопку [
(Малюнок 9.2).

Додати шаблон]. Відкриється вікно додавання шаблона
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Малюнок 9.2 Додавання нового шаблона
В цьому вікні потрібно вказати назву нового шаблона та натиснути на
кнопку [

Зберегти].

Вікно додавання шаблона закриється, новий шаблон з‘явиться у
відповідних полях правої частини «Редагування шаблону».
При натисканні на кнопку [Х] вікно додавання шаблона закривається,
створення нового шаблона не відбувається.
Додати дії до нового шаблону можна двома шляхами:


додати дії з одного із старих шаблонів;



додати нові дії.

Для додавання дій зі старого шаблону потрібно обрати шаблон у блоці «Всі
шаблони» та скористатися кнопками [
Перенести дію], [
Перенести усі
дії] для додавання.
Для додавання нової дії потрібно натиснути на кнопку [
Відкриється вікно додавання дій (Малюнок 9.3).

Додати дію].
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Малюнок 9.3 Додавання нових дій
В цьому вікні потрібно ввести дію та натиснути на кнопку [
Зберегти].
Нова дія відобразиться у переліку дій в блоці «Редагування шаблону», вікно
додавання дій закривається. При натисканні на кнопку [Х] вікно додавання дій
закривається, нова дія не додається.
Для редагування дії потрібно обрати дію та натиснути на кнопку [
Редагувати дію] у розділі «Дії».
Відкриється вікно редагування дії, аналогічне вікну додавання дій. В цьому
вікні потрібно виправити дію та натиснути на кнопку [
дія відобразиться у переліку дій в блоці

Зберегти]. Виправлена

«Редагування шаблону», вікно редагування дії закривається. При
натисканні на кнопку [Х] вікно редагування дії закривається, дія не змінюється.
Для видалення дії потрібно обрати дію та натиснути на кнопку [
Видалити дію] у розділі «Дії».
Відкриється вікно запиту на підтвердження видалення дії. При натисканні
на кнопку [Так] обрана дія видаляється. При натисканні на кнопку [Ні] обрана
дія не видаляється.
Для сортування дій потрібно скористатися кнопками списку дій: [
Вище] - обрана дія переміщується на одну позицію вгору, [
дія переміщується на одну позицію вниз.

Нижче] - обрана

Додати ролі до нового шаблону можна двома шляхами:


додати ролі з одного із старих шаблонів;



додати нові ролі.

Для додавання ролей зі старого шаблону потрібно обрати шаблон у блоці
«Всі шаблони» та скористатися кнопками[
усі ролі], для додавання.

Перенести роль], [

Перенести
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Для додавання нової дії потрібно натиснути на кнопку [
Відкриється вікно додавання ролей (Малюнок 9.4).

Додати роль].

Малюнок 9.4 Додавання нових ролей
В цьому вікні потрібно ввести дію та натиснути на кнопку [
Зберегти].
Нова роль відобразиться у переліку ролей в блоці «Редагування шаблону»,
вікно додавання ролей закривається. При натисканні на кнопку [Х] вікно
додавання ролей закривається, нова роль не додається.
Ролі «Головуючий суддя» та «Секретар судового засідання» додаються за
замовчуванням, і їх не можна редагувати та видаляти.
Для редагування ролі потрібно обрати роль та натиснути на кнопку [
Редагувати роль] у розділі «Ролі». Відкриється вікно редагування ролі,
аналогічне вікну додавання ролі. В цьому вікні потрібно виправити роль та
натиснути на кнопку [
Зберегти]. Виправлена роль відобразиться у переліку
ролей в блоці «Редагування шаблону», вікно редагування ролі закривається.
При натисканні на кнопку [Х] вікно редагування ролі закривається, роль не
змінюється.
Для видалення ролі потрібно обрати роль та натиснути на кнопку [
Видалити роль] у розділі «Ролі». Відкриється вікно запиту на підтвердження
видалення ролі. При натисканні на кнопку [Так] обрана роль видаляється. При
натисканні на кнопку [Ні] обрана роль не видаляється.
Для сортування дій потрібно скористатися кнопками списку дій: [
Вище] - обрана роль переміщується на одну позицію вгору, [
Нижче] - обрана
роль переміщується на одну позицію вниз.
Для редагування назви шаблону потрібно в блоці «Редагування
шаблону» натиснути на кнопку [
Редагувати шаблон]. Відкриється вікно
редагування шаблона, аналогічне вікну додавання шаблона. В цьому вікні
потрібно виправити назву шаблона та натиснути на кнопку [
Зберігти].
Виправлена назва шаблона відобразиться у блоці «Редагування шаблону»,
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вікно редагування шаблона закривається.
При натисканні на кнопку [х] вікно редагування шаблона закривається,
назва шаблона не змінюється.
Для видалення шаблону потрібно в блоці «Усі шаблони» натиснути на
кнопку [
Видалити шаблон]. Відкриється вікно запиту на підтвердження
видалення шаблона. При натисканні на кнопку [Так] обраний шаблон
видаляється. При натисканні на кнопку [Ні] обраний шаблон не видаляється.
При внесенні потрібних змін у шаблон ці зміни вносяться безпосередньо
до шаблону, таким чином можна робити необхідні зміни у декількох шаблонах
до збереження змін. Для збереження усіх проведених змін потрібно натиснути на
кнопку [Зберегти зміни].
Для закриття вікна редагування шаблонів засідань потрібно натиснути на
кнопку [Х].
9.2. Шаблони журналів засідань
При редагуванні шаблону засідання можливо вказати який шаблон
журналу засідання треба використовувати у цьому шаблоні засідання. Для цього
у блоці «Редагування шаблону» у полі «Шаблон журналу» треба обрати один
з наявних шаблонів журналів засідання. За умовчанням «template.rtf».
Для редагування обраного шаблону журналу судового засідання треба
натиснути кнопку [
Редагувати] біля поля вибору шаблону. Запуститься
програма редагування Microsoft Word з відкритим шаблоном, що було обрано.
Після редагування треба зберегти шаблон журналу судового засідання засобами
Microsoft Word.
Для перегляду заповнення шаблону журналу судового засідання тестовими
даними треба натиснути кнопку [
Тестувати]
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VI.

ДІЇ КОРИСТУВАЧА В РАЗІ АВАРІЙНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ
НАПРУГИ В МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ

У разі аварійного відключення напруги в мережі живлення, секретар
судового засідання зобов'язаний виконати наступні кроки для забезпечення
збереження даних:
1.

Оголошення перерви в засіданні.

Секретар судового засідання попереджає суддю про технічну перерву,
оскільки середній час роботи Комплексу від джерела безперебійного живлення
становить 5-15 хвилин.
Головуючий суддя оголошує перерву в засіданні, секретар встановлює
мітку «Початок перерви» в журналі подій.
2.

Зупинка запису і збереження засідання.

Секретар судового засідання вимикає запис. Для цього потрібно натиснути
кнопку «Запис» в правому нижньому кутку головного вікна програми «Акорд».
Збереження протоколу - потрібно натиснути кнопку «Зберегти» .
На екрані з’явиться вікно копіювання файлів. Чекайте закінчення процесу
копіювання файлів.
3.

Завершення роботи.

Секретар судового засідання закриває програму «Акорд» і завершує
роботу Windows.
4.

Вимкнення живлення.

Секретар судового засідання вимикає живлення всіх компонентів системи.
5.

Продовження засідання після технічної перерви.

Секретар судового засідання включає живлення компонентів системи
відповідно до п.4.1 , запускає програму «Акорд», обирає в початковому діалозі
«Продовжити сьогоднішнє засідання» та обирає в списку перерване засідання.
Подальша робота аналогічна роботі в режимі повної фіксації судового засідання
(див. розділ 7 Продовження запису сьогоднішнього засідання).
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VII.
1.

ДІЇ КОРИСТУВАЧА В РАЗІ АВАРІЙНИХ ЗБОЇВ
Можливі збої системи.

При роботі Комплексу можливі різні непередбачені ситуації, які можуть
призвести до втрати даних. Багатьом непередбаченим ситуаціям можна
запобігти, зменшити їх вірогідність, а в разі втрати інформації – мінімізувати
втрати.
Збої можна розділити на апаратні і програмні.
1.1.

Приклади типових ситуацій і дій в разі їх виникнення:

1.1.1. Зникнення живлення в мережі або короткочасні перебої живлення
Для запобігання такій ситуації необхідно, щоб система була підключена до
джерела безперебійного живлення. Часу роботи від джерела безперебійного
живлення повинно вистачити, як мінімум, для коректного завершення засідання
і виходу з системи.
1.1.1.1.

Механічне пошкодження з’єднувальних кабелів системи

Для запобігання механічним впливам на компоненти системи, необхідно
підключити систему так, щоб обмежити доступ користувача до з’єднувальних
кабелів і мікшера. Для цього необхідно розташовувати з’єднувальні кабелі в
спеціальних коробах, а мікшер і системний блок – закріпити стаціонарно.
1.1.1.2.

Несанкціонований доступ користувача

Для запобігання несанкціонованого доступу до записів система розділена
на серверну і клієнтську частини. При цьому користувач, працюючи з системою,
не може впливати на зміну параметрів системи. Користувач може створювати
записи, але не має права видаляти їх з оперативного архіву. Крім того, всі дії
сервера звукозапису реєструються в спеціальному захищеному журналі. Якщо
використовується центральнесховище, то дані навіть під час засідання
автоматично записуються в цей архів, до якого користувач має обмежений
доступ.
1.1.1.3.

Програмний збій

До програмних збоїв відносяться збій операційної системи, додаткового
програмного забезпечення та можливій збій самої системи «Акорд».
Програмні збої системи «Акорд» мінімізовані за рахунок застосування
архітектури «клієнт-сервер». Система «Акорд» розділена на модуль реєстрації
(сервер аудіозапису), модуль протоколювання і стенографування (клієнтська
частина). При цьому взаємодія між цими модулями зведена до необхідного
мінімуму. Модуль реєстрації автоматично розбиває аудіозаписи на частини і
зберігає їх спеціальним чином. В результаті при будь-якому програмному збої
зазвичай втрачаються не більше двох останніх секунд аудіозапису.
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Для протоколу використовується автозбереження, при цьому протокол
зберігається кожні 15 секунд і одночасно зберігається його резервна копія.
Перевірте під час попереднього встановлення системи, щоб автозбереження
протоколу було включено
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VIII.

ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

1.
Перед початком експлуатації Комплексу перевірте справність
розетки електромережі, переконайтесь у відсутності видимих зовнішніх
пошкоджень на з’єднувальних кабелях та корпусі виробу. Заборонено вмикати
Комплекс в розетку з пошкодженим захисним кожухом.
2.
Системний блок Комплексу необхідно встановити на рівну
горизонтальну поверхню на висоті не менше ніж 0,5 м від підлоги. Відстань між
задньою стінкою корпусу системного блоку Комплексу та стіною повинно бути
не менше ніж 0,2 м.
3.
Системний блок Комплексу неможна встановлювати ближче, ніж на
2 м від опалювальних приладів та вікон.
4.
З’єднувальні кабелі повинні знаходитися у вільному стані – будь-яка
деформація з’єднувальних кабелів може призвести до виходу з ладу Комплексу.
5.
Нормальна робота Комплексу можлива тільки при підключенні його
до заземленої належним чином окремої розетки електроживлення.
6.
Заборонено підключати дріт заземлення на мережевій розетці до
нульового дроту однофазної електричної мережі. Заземлення розетки
електроживлення повинно бути здійснено сертифікованим спеціалістом, в
протилежному випадку виробник не несе відповідальності за моральну та
фізичну шкоду, а також знімає з себе гарантійні зобов’язання.
7.
В географічних районах з підвищеною грозовою активністю
електромережу необхідно обладнати захисним пристроєм від перенапруги.
УВАГА! В електричну мережу, до якої підключено Комплекс (та сполучені з ним
пристрої), заборонено підключати інше потужнострумове обладнання чи
пристрої, що створюють високочастотні перешкоди чи потужні пускові
імпульсні навантаження.
8.
Категорично заборонено підключати та відключати кабелі від
зовнішніх периферійних пристроїв, якщо ввімкнене живлення Комплексу та
зовнішніх пристроїв. Також заборонено вмикати зовнішні пристрої та Комплекс
в електромережі з різними фазами.
9.
Заборонено підключати до Комплексу нестандартні та (або)
саморобні периферійні пристрої, нестандартні чи пошкоджені кабелі.
10.

Заборонено вмикати Комплекс в електромережу вологими руками.

11. Термін служби Комплексу, встановлений виробником, – 5 років, за
умови обов’язкового профілактичного обслуговування в сервісному центрі
виробника не ріже ніж раз на рік.
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