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4 DESCRIÇÃO 4 ESPECIFICAÇÕES

O identificador de programas SNOOPER é um sistema que q Hardware:
utiliza um sinal inaudível embebido no programa da Codificador LARSEN RCT1
estação na altura da gravação para, à passagem deste Descodificador LARSEN RCR1
para o ar o identificar e registar o facto numa base de dados q Software:
em disco de um computador pessoal. Consiste no Codificador STAMP.EXE
hardware RCT1/RCR1 acoplado a software Windows™ e Descodificador LOG.EXE
funciona quer no domínio analógico como no digital. Visionamento CHECK.EXE

q Computador pessoal:
Processador 486/Pentium4 CARACTERÍSTICAS
32MB RAM
Disco de 100MB

q Interface de utilizador de écran único sob sistema Écran 800X600 SVGA
operativo Windows™ totalmente gerida por botões Diskette de 1.44Mb
compativel Touch-Screen. Rato Microsoft ou Touch-Screen
q Trabalha em segundo plano, deixando o PC livre para 2 portas série
outras tarefas q Sistema operativo:
q Marcação do programa inaudível a 20Hz utilizando Windows™ 98/NT4/2000/XP
sinusóides de muito baixa distorção
q Mais de 20dB de tolerância às variações de nível SNOOPER  V1.11  2003-11-17
q Imune a brancas de programa de até 2 segundos As  especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Copyright © Acutron 2002-003 todos os direitos reservados.q Baseado no comprovado hardware LARSEN 
Larsen  é uma marca registada da Acutron Electroacústica, lda.RCT1/RCR1

q Diversas opções de apresentação permitem o 
visionamento por data, número de passagens entre outras
q Software de utilizador desenvolvido em  Assembler e C 
de baixo nível de modo a maximizar a velocidade de 
execução.
q Protecção por senha dos ajustes críticos e da 
configuração
q Utiliza ficheiros normalizados DBaseIII
q Regista peças de audio de duração superior a 10 
segundos
q Não contém ajustes potenciométricos, o ajuste faz-se 
por software
q Não há lugar a degradação do audio, não há filtragem, 
prestações equivalentes a um sistema digital de 18-bits
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