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1 Úvod

1.1 Informace o tomto návodu
Tento návod je určen pro osoby, které budou konfigurovat nebo 
používat program Archive Player. Návod popisuje použití 
programu Archive Player.

1.2 Zvyklosti používané v tomto návodu
Následující symboly a poznámky jsou v tomto návodu použity za 
účelem upozornění na zvláštní situace:

Termíny, s nimiž se můžete setkat v programu, jako jsou 
možnosti nabídky nebo příkazy, jsou uvedeny tučně.

1.3 Archive Player
Archive Player je software, který se používá k přehrávání a 
exportu nahraných videosekvencí.Program     Archive Player 
určuje umístění v systému, v němž jsou archivovány nahrávky 
z určité kamery. Nahrávky lze selektivně prohledávat a 
přehrávat.
Pokud zajišťujete správu nahrávek pomocí správce VRM Video 
Recording Manager, můžete program Archive Player použít 
k jejich zobrazení.
Program Archive Player je rozšířen o různé algoritmy detekce 
pohybu (MOTION+, IVMD a IVA), které usnadňují analýzu 
nahrávek.

!
POZOR! 
Tímto symbolem jsou označeny bezpečnostní pokyny, jejichž 
nedodržení může mít za následek ztrátu dat.

i
POZNÁMKA! 
Tento symbol označuje speciální funkce a přináší tipy a 
informace pro snazší a pohodlnější využití softwaru.
Bosch Security Systems Provozní příručka V 2.2 | 2007.05
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Funkce exportu také poskytuje možnost exportovat celé 
nahrávky nebo jejich části a vypalovat je na disky CD nebo DVD 
pro použití na jiném místě.
Společně s programem Archive Player se nainstaluje také 
program Configuration Manager, jenž se používá ke konfiguraci 
systému.
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1.4 Požadavky na systém pro použití programu 
Archive Player

Operační systém: Windows XP Home
Windows XP Professional

Procesor: Pentium IV, 3,0 GHz nebo rychlejší

Paměť RAM: 256 MB nebo více

Grafická karta: NVIDIA GeForce 6600, 6800, 6800 GT, 7800
NVIDIA Quadro FX 1400, 4400
ATI RADEON X600, X750, X800, X850
nebo lepší

Síťový adaptér: 100 Mb/s

Zařízení pro 
vypalování 
disků CD nebo 
DVD:

Doporučené 
(aby bylo možné plně využít výhod funkce 
exportu)

Zvuková karta: Doporučena

Software: DirectX 9.0c

Místo na pevném 
disku 
(pro instalaci):

120 MB (prostředí .NET, MPEG ActiveX, 
Archive Player)

i
POZNÁMKA! 
Program Configuration Manager nainstalujte z instalačního 
disku CD. Tím zajistíte použití verze, která je kompatibilní 
s programem Archive Player 2.2. 
Bosch Security Systems Provozní příručka V 2.2 | 2007.05
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1.5 Další dokumentace
Po instalaci programu Archive Player bude tento dokument 
k dispozici také ve formě nápovědy online v programu. 
V závislosti na konfiguraci systému může být užitečná také 
následující dokumentace:

Configuration Manager Tento konfigurační program je 
součástí každé instalace programu 
Archive Player.

VIDOS Server
VRM 
IVMD 
IVA

Jednotlivé programy jsou popsány 
v samostatných dokumentech.

Forensic Search Když zakoupíte licenci pro forenzní 
vyhledávání, společnost Bosch vám 
poskytne komplexní dokumentaci 
pro konfigurační možnosti.

Dokumentace kamery Výrobce poskytne samostatnou 
dokumentaci pro každou kameru.

VideoJet, VIP atd.
NVR

Společnost Bosch dodá 
dokumentaci pro každé zařízení. Ta 
popisuje typická nastavení zařízení.
V 2.2 | 2007.05 Provozní příručka Bosch Security Systems
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2 Instalace a spuštění

2.1 Instalace
Společně s programem Archive Player se nainstalují 
konfigurační program Configuration Manager a program Player 
pro přehrávání exportovaných videodat.
Chcete-li používat funkci exportu programu Archive Player, 
musíte během instalace zaškrtnout políčko Additional 
elements for export CDs (Doplňkové součásti pro export na 
disky CD).

2.2 Spuštění programu
Po úspěšné instalaci naleznete na pracovní ploše následující 
ikony:

Poklepáním na ikonu spustíte odpovídající program.
Program Archive Player můžete také spustit pomocí nabídky 
Start systému Windows nebo z programu Configuration 
Manager.

2.2.1 Archive Player a VIDOS Server
Pokud je program Archive Player používán v systému, který 
využívá software VIDOS Server pro správu zařízení a uživatelů, 
musíte se při spuštění programu Archive Player přihlásit.
Okno pro přihlášení se zobrazí před spuštěním programu. 
V okně zadejte uživatelské jméno a heslo.
Zadané údaje potvrďte stisknutím klávesy Enter.
Všichni uživatelé, kteří pracují s programem Archive Player 
v systému se softwarem VIDOS Server, potřebují právo 
Bosch Security Systems Provozní příručka V 2.2 | 2007.05
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Nabídka Nahrávání. Toto právo se aktivuje v programu 
Configuration Manager po zvolení položky Systém > Aplikace > 
VIDOS Server. 
Další informace o správě uživatelů naleznete v dokumentaci 
softwaru VIDOS Server.
Přihlášení není vyžadováno, pokud bylo spojení se serverem již 
navázáno v programu Configuration Manager a program Archive 
Player je spuštěn přímo z tohoto programu.

2.2.2 Archive Player a VRM
Pokud je program Archive Player používán v systému, který 
využívá software VRM Video Recording Manager pro správu 
nahrávek, musíte se při spuštění programu Archive Player 
přihlásit.
Okno pro přihlášení se zobrazí před spuštěním programu. 
V okně zadejte uživatelské jméno a heslo.
Zadané údaje potvrďte stisknutím klávesy Enter.
V případě potřeby lze použít program VRM Configurator 
k přiřazení práv omezujících použití některých funkcí programu 
Archive Player. 
Další informace o této funkci naleznete v dokumentaci softwaru 
VRM Video Recording Manager.

2.3 Odinstalace
Nechcete-li program Archive Player v počítači déle používat, 
odinstalujte jej. 
1. Klepněte na příkaz Start > Nastavení > Ovládací panely. 
2. Poklepejte na položku Přidat nebo odebrat programy.
3. Vyberte položku Bosch Archive Player. 
4. Klepněte na tlačítko Odebrat.

2.4 Licence
Po instalaci můžete program Archive Player, včetně funkcí pro 
vyhledávání a export, používat po dobu 30 dní jako demoverzi. 
Po uplynutí této doby můžete vlastní program Archive Player 
(pro přehrávání souborů s nahrávkami) nadále používat bez 
V 2.2 | 2007.05 Provozní příručka Bosch Security Systems
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licence. Licenci budete potřebovat pro doplňkovou funkci 
exportu zajišťující export souborů a ukládání na disky CD a 
DVD. 
Licenci budete rovněž potřebovat pro další použití forenzního 
vyhledávání s doplňky pro rozšířenou analýzu obrazu (IVMD a 
IVA) k vyhledávání v nahrávkách. Základní modul detekce 
pohybu (MOTION+) lze také nadále používat bez licence.
Správa licencí pro program Archive Player se provádí pomocí 
programu Configuration Manager v počítači, pro nějž mají být 
licence aktivovány.
1. Spusťte program Configuration Manager v počítači, pro 

který chcete aktivovat licenci.
2. Klepněte na příkaz Nápověda > O produktu....
3. V dialogovém okně Informace o aplikaci Configuration 

Manager klepněte na kartu Licence a pak na tlačítko 
Prohlížeč licencí....
Zobrazí se okno License Viewer.

4. Poznamenejte si druhý instalační kód (Installation Code: 
Code 2) – je podporována funkce „kopírovat a vložit“. 
Tento kód budete potřebovat k vygenerování aktivačních 
klíčů pro vaši licenci.

5. Z libovolného počítače otevřete následující web:
https://activation.boschsecurity.com/
Zobrazí se uživatelské rozhraní správce licencí Bosch 
Security Systems Software License Manager. Tato stránka 
je dostupná pouze v angličtině.

i
POZNÁMKA! 
Když zakoupíte produkty, které vyžadují licenci, obdržíte 
samostatné autorizační číslo pro každou licenci a pracovní 
stanici. Toto číslo budete rovněž potřebovat k vygenerování 
příslušných aktivačních klíčů.
Bosch Security Systems Provozní příručka V 2.2 | 2007.05
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6. Pokud již máte vytvořen účet, přihlaste se.
Pokud chcete, můžete vytvořit nový účet. Výhoda účtu 
spočívá v tom, že můžete zobrazit seznam všech svých 
předchozích aktivací licence.
Po přihlášení se zobrazí úvodní dialogové okno.
V postupu můžete pokračovat i bez přihlášení.
Dále se zobrazí obrazovka License Activation.

7. Vygenerujte požadované aktivační klíče.
8. Vraťte se do programu Configuration Manager.
9. Otevřete znovu okno License Viewer podle pokynů 

v krocích 2 a 3.
10. Klepněte na tlačítko Activation Key a zadejte první 

aktivační klíč (Activation Key 1) – je podporována funkce 
„kopírovat a vložit“.

11. Klepnutím na tlačítko OK uložte aktivační klíč.
12. Opakováním tohoto postupu uložte druhý aktivační klíč 

(Activation Key 2).
Tím uvolníte licencovanou verzi.

Okno Prohlížeč licencí můžete kdykoliv použít ke zjištění aktivní 
licencované verze v příslušném počítači.

2.5 Konfigurace pomocí programu 
Configuration Manager
Program Configuration Manager se nainstaluje společně 
s programem Archive Player. Program Configuration Manager 
můžete použít k integraci zařízení do systému a ke konfiguraci 
zařízení a kamer.

!
POZOR! 
Licence je vázána na počítač. Pokud jste program Archive Player 
odinstalovali a chcete jej přeinstalovat do jiného počítače, je 
potřebné vyžádat si nový aktivační klíč.

i
POZNÁMKA! 
Program Archive Player může zpřístupnit pouze zařízení a 
kamery, které jsou integrovány do systému pomocí programu 
Configuration Manager.
V 2.2 | 2007.05 Provozní příručka Bosch Security Systems
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Program Configuration Manager je dodáván s rozsáhlou 
dokumentací, která obsahuje informace o použití programu.
V programu Configuration Manager se provádějí následující 
nastavení, která se týkají výhradně programu Archive Player: 
1. V programu Configuration Manager klepněte na kartu 

Systém na levé straně.
2. Ve stromové struktuře zvolte uzel Aplikace > Archive 

Player.

i
POZNÁMKA! 
V systémech, v nichž jsou nahrávky spravovány pomocí softwaru 
VRM Video Recording Manager, řídí většinu těchto úloh program 
VRM Configurator. Program Configuration Manager však budete 
stále potřebovat k integraci programu Archive Player do 
systému VRM.
Bosch Security Systems Provozní příručka V 2.2 | 2007.05
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2.5.1 Exportovat

Výchozí formát exportu
Zde můžete zvolit formát souborů pro exporty. Možnost Formát 
odesílatele zvolte, pokud mají být data zobrazena pomocí 
programu Archive Player nebo Player. Možnost WMV (windows 
media video) zvolte, pokud mají být data zobrazena v počítači 
s operačním systémem Windows, bez ohledu na systém 
průmyslové televize CCTV.

Výchozí exportní cesta
Zde můžete zvolit cestu do složky, do které bude program 
Archive Player exportovat nahrávky. Cestu lze později změnit 
pro jednotlivé exporty v programu Archive Player.
Pokud zde nezadáte žádné údaje, použije se následující výchozí 
nastavení:
%aktuální uživatel%\Dokumenty\Bosch\VIDOS\Export

Maximum souběžných stahování
Program Archive Player poskytuje místně v počítači nahrávky ze 
všech dostupných zařízení v síti a umožňuje exportovat 
příslušné soubory. Za určitých okolností může exportování 
nahrávek způsobit velké zatížení sítě. Z tohoto důvodu můžete 
omezit počet souběžných stahování. Toto nastavení závisí na 
technických údajích místní sítě i počítače.

Maximum pokusů o stažení
Nepodaří-li se exportovat nahrávku na první pokus, program 
Archive Player pokus několikrát zopakuje. Tyto pokusy blokují 
další čekající exporty. Z tohoto důvodu zde můžete omezit 
počet pokusů o stažení.

Maximální rychlost stahování (%)
Rychlost stahování je možné upravit.

Obnovit přerušené exporty
Chcete-li při opětovném spuštění programu obnovit přerušené 
exporty, zvolte nastavení Zapnuto.
V 2.2 | 2007.05 Provozní příručka Bosch Security Systems
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2.5.2 Rozvržení

Animovat změnu rozvržení na monitoru
Tuto funkci lze zde zapnout nebo vypnout.

2.5.3 Klávesnice IntuiKey

Port COM
Pokud je program obsluhován prostřednictvím ovládacího 
panelu IntuiKey, zadejte zde číslo portu COM.

2.5.4 Přehrávání

Maximální počet instancí pro přehrávání s triky
V závislosti na technických údajích hardwaru můžete zvolit 
počet instancí pro přehrávání, v kterých chcete současně použít 
přehrávání s triky.

Povolit plynulé přehrávání
Tuto funkci lze zde zapnout nebo vypnout.

2.5.5 Server VRM
Nastavení serveru VRM naleznete na jejich vlastní kartě.

Připojit k serveru
Tuto možnost aktivujte, pokud je v systému použit software 
VRM Video Recording Management.

Adresa IP serveru / Adresa IP serveru zálohování 1 / Adresa 
IP serveru zálohování 2
Zadejte adresu IP serveru VRM a serveru zálohování VRM, pokud 
jej lze použít.
Bosch Security Systems Provozní příručka V 2.2 | 2007.05
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2.6 Příprava na výměnu šifrovaných dat
Chcete-li umožnit přehrávání šifrovaných dat v programu 
Archive Player, musíte pomocí programu Configuration Manager 
přizpůsobit nastavení pro příslušného odesílatele.
1. V programu Configuration Manager zvolte hlavní kartu 

Zařízení a zvýrazněte odpovídající odesílatele.
2. Zvolte kartu Síť v oblasti zobrazení.

Aktivujte možnost Automatická výměna klíčů v sekci 
Šifrování.
Klepnutím na tlačítko Nastavit uložte nastavení.

3. Zvolte kartu Přístup k jednotce.
V poli se seznamem Protokol v sekci Přístup k zařízení 
zvolte nastavení HTTPS.
Klepnutím na tlačítko Nastavit uložte nastavení.
V 2.2 | 2007.05 Provozní příručka Bosch Security Systems
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3 Použití
V programu Archive Player můžete přistupovat ke všem 
kamerám, které byly předtím integrovány do systému pomocí 
programu Configuration Manager nebo  VRM Configurator. Oba 
programy umožňují sdružovat kamery do skupin, například 
podle umístění. Další informace naleznete v příslušné 
dokumentaci.
Program Archive Player poskytuje následující funkce:
– Vyhledávání souborů ve všech archivech

V seznamu jsou uvedeny všechny nahrávky z kamery. 
Nahrávky mohou být uloženy v místní paměti odesílatele 
(například jednotky VideoJet X40), v zařízení NVR, 
v úložném systému iSCSI nebo na pevném disku počítače. 
Vyhledávání nahrávek můžete omezit pomocí filtrů.

– Zobrazit
Existující nahrávky lze přehrávat v počítači. Nahrávku 
můžete přetáčet vzad nebo rychle vpřed různými 
rychlostmi.

– Záložky
Můžete nastavit záložky na místa, která jsou pro vás 
důležitá. Tím umožníte rychlé nalezení určitých sekvencí 
v dlouhých nahrávkách. Pro poplachové události se 
zobrazují značky, na které lze přecházet stejně jako na 
záložky.

– Forenzní vyhledávání v nahraných videosekvencích (funkce 
vyžaduje licenci)
Nahrávky lze analyzovat pomocí různých algoritmů, zda 
neobsahují změny a pohybující se objekty. Objekty je 
možné filtrovat podle určitých kritérií, jako jsou rychlost, 
barva nebo směr pohybu.

– Export (funkce vyžaduje licenci)
Nahrávky lze exportovat a vypálit na disky CD nebo DVD.
Bosch Security Systems Provozní příručka V 2.2 | 2007.05
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3.1 Uživatelské rozhraní

Číslo Vysvětlení

1 Vyhledávání souborů

2 Softwarové zvětšení

3 Forenzní vyhledávání s analýzou VCA (Video Content 
Analysis)

4 Exportovat

5 Okno pro přehrávání s monitory

6 Přepnout do programu VIDOS Lite Viewer
(pokud je instalován prostřednictvím sady VIDOS Pro 
Suite)

7 Přepnout do programu Configuration Manager

8 Hlasitost
V 2.2 | 2007.05 Provozní příručka Bosch Security Systems
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Prostor pro zobrazení výsledků vyhledávání a pro časovou osu 
můžete zvětšit tak, že umístíte ukazatel myši na horní okraj 
příslušné sekce, aby se tvar ukazatele změnil na následující 
symbol:

Přidržte stisknuté tlačítko myši a přetáhněte horní okraj nahoru 
nebo dolů. Zobrazení sekce se zvětší nebo zmenší a podle toho 
se změní velikost okna pro přehrávání. Přizpůsobí se i počet 
zobrazených monitorů.

9 Ukazatel zatížení procesoru

10 Ikony pro výběr značky, přechod na značku a nastavení 
záložky

11 Vytisknout fotografii

12 Uložit fotografii

13 Ovládací kolečko
(pro rychlé přetáčení vpřed nebo vzad různými 
rychlostmi)

14 Přehrát/Pozastavit

15 Výsledky vyhledávání

16 Časová osa

17 Seznam kamer

18 Další možnosti

19 Kalendář

Číslo Vysvětlení

i
POZNÁMKA! 
Chcete-li změnit velikost zobrazení časové osy, musí být zvolena 
alespoň jedna nahrávka.
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3.2 Hlavní nabídka

Nabídka Možnost nabídky Vysvětlení

Soubor Otevřít soubor... Zobrazí se dialogové okno pro 
výběr a otevření souborů mp*. 
Okno můžete použít k výběru 
nahrávky, která pak bude 
zobrazena na aktivním 
monitoru.
Přehrávat lze pouze nahrávky, 
které byly uloženy v programu 
BVIP nebo v zobrazení 
webového prohlížeče kamery.

Zkontrolovat 
autenticitu...

Tato funkce ověřuje, zda 
nebylo se zvolenou nahrávkou 
zpětně manipulováno.

Konec Ukončuje program Archive 
Player.

Upravit Nastavit začátek 
výběru

F5 Slouží k nastavení počáteční 
značky pro výběr.

Nastavit konec 
výběru 

F6 Slouží k nastavení koncové 
značky pro výběr.

Uložit fotografie P Slouží k uložení fotografií 
z jednotlivých monitorů, 
v nichž jsou přehrávány 
nahrávky.

Vytisknout 
fotografie...

Alt+P Otevírá dialogové okno pro tisk 
uložených fotografií.

Exportovat výběr... Alt+E Spouští export výběru.
(Viz také Oddíl 3.7.2 Značky pro 
export, Strana 43.)

Přidat záložku... B Umožňuje přidat záložku.
(Viz také Oddíl Přidat záložku..., 
Strana 32.)
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Další událost Page Up Zajišťuje přechod na další 
událost v aktivním přehrávání 
(záložka, poplachová událost, 
chráněná sekvence, 
videonahrávka atd.)

Předchozí událost Page 
Down

Zajišťuje přechod na předchozí 
událost v aktivním přehrávání.

Zobrazit Jednoduché 
zobrazení

F10 Zajišťuje zobrazení pouze 
aktivního monitoru v okně.

Celá obrazovka 
s ovládacími prvky

F11 Přepíná mezi zobrazením na 
celou obrazovku s ovládacími 
prvky a zobrazením v okně.

Celá obrazovka F12 Přepíná mezi zobrazením na 
celou obrazovku a zobrazením 
v okně.

Nabídka Možnost nabídky Vysvětlení
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Rozvržení Zvolte počet a rozvržení 
zobrazených monitorů. 
K dispozici jsou 
předdefinovaná rozvržení. 
Rozvržení se automaticky 
přizpůsobí dostupnému 
prostoru na monitoru počítače. 
Pokud změníte velikost 
zobrazení výsledků vyhledávání 
nebo časové osy, zvolené 
rozvržení se této změně 
automaticky přizpůsobí. 
V případě potřeby jsou 
k dispozici jeden nebo dva 
velké monitory. 
Všechny monitory, které 
mohou být zobrazeny na 
monitoru počítače i při 
zobrazení na celou obrazovku, 
jsou zobrazeny šedou barvou.

Vodotisk Umožňuje zobrazit nebo skrýt 
ikonu vodotisku pro nahrávku. 
Ikona může být zobrazena 
pouze v případě, že je pro 
příslušnou kameru již 
aktivováno zobrazení 
překryvných informací.

Nabídka Možnost nabídky Vysvětlení
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Nabídka Možnost nabídky Vysvětlení

Možnosti Trikový režim Zapíná trikový režim.
Trikový režim zajišťuje synchronní 
přehrávání všech otevřených nahrávek.
Pokud používáte myš s rolovacím 
kolečkem, můžete v trikovém režimu 
sledovat nahrávky po jednotlivých 
snímcích. To provedete tak, že umístíte 
ukazatel myši na časovou osu pod časovou 
stupnicí a budete otáčet rolovacím 
kolečkem. Přehrávání se během posouvání 
obrazu rolovacím kolečkem automaticky 
zastaví (pozastaví).
Trikový režim vyžaduje podstatně větší 
paměťovou a výpočetní kapacitu. Z tohoto 
důvodu může být v programu Configuration 
Manager omezen počet kamer použitých 
v tomto režimu. (Viz Oddíl 2.5.4 Přehrávání, 
Strana 15.)

Automatický skok Zde můžete aktivovat jednotlivé možnosti 
tak, aby bylo možné během přehrávání 
automaticky přeskakovat pouze na určitá 
místa v nahrávkách. Tím je umožněno 
odstranění nezajímavých sekcí z přehrávání 
a získání rychlého přehledu.
K dispozici jsou následující možnosti:

Video
Umožňuje skok na počáteční bod další 
dostupné nahrávky. To je užitečné pro 
zařízení, která jsou nastavena pro 
nahrávání pouze v určitých časech nebo za 
určitých podmínek.

Poplach
Umožňuje skok na další poplachovou 
událost.
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Uzamknuto
Umožňuje skok na počáteční bod další 
dostupné chráněné sekvence nahrávky.

Aktivovat vše
Umožňuje postupné přeskakování na 
všechny výše popsané body.

Deaktivovat vše
Odstraňuje zatržítka před zvolenými 
možnostmi. Funkce Automatický skok je 
deaktivována.

Automatické 
přiřazení monitoru

Ve výchozím nastavení jsou všechny 
nahrávky vyvolané z výsledků vyhledávání 
zobrazovány na aktivním monitoru. Aktivní 
monitor lze rozpoznat podle zeleného 
ohraničení. Spojení s nahrávkou, která je již 
spuštěna na tomto monitoru, se ukončí.
Tuto možnost zvolte, pokud by měly být 
jednotlivé požadované nahrávky spuštěny 
postupně na samostatných monitorech. 
Pokud jsou všechny monitory zobrazené ve 
zvoleném rozvržení zobrazení obsazeny, 
zvolená nahrávka se spustí na monitoru 
s nejdéle trvajícím spojením.

Nápověda Nápověda online… Otevře online nápovědu.

O produktu… Poskytuje informace o verzi softwaru.

Nabídka Možnost nabídky Vysvětlení

Přepíná do programu VIDOS Lite Viewer, pokud je instalován do 
počítače prostřednictvím sady VIDOS Pro Suite.

Přepíná do programu Configuration Manager.

Umožňuje postupné nastavení hlasitosti pro přehrávané 
soubory.

Zobrazuje zatížení procesoru v počítači.
Při zatížení přesahujícím 50 % (červená barva) nelze provádět 
exporty.
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3.3 Vyhledávání souborů
Zde můžete vyhledávat nahrávky pořízené během určitého 
časového intervalu. Pro vyhledávání můžete nastavit doplňkové 
filtry pro umístění úložiště a kameru.

3.3.1 Nastavení filtru
Po spuštění programu Archive Player se u horního okraje karty 
pro vyhledávání souborů zobrazí současný měsíc. Toto 
zobrazení naleznete také na kartě pro export.

1. Klepnutím na ikonu  nebo  zobrazte předchozí nebo 

další měsíc. 

2. Klepněte na ikonu . 

Zobrazení kalendáře se rozšíří o další měsíc a zobrazí se 
v něm také možnosti pro filtrování.

3. Klepnutím zvýrazněte den
nebo
přidržte stisknuté levé tlačítko myši a posunutím ukazatele 
myši přes požadované dny zvolte delší období.
Zvolené období se zvýrazní zelenou barvou.

i
POZNÁMKA! 
Jakmile změníte některý z parametrů pro vyhledávání souborů 
(například vyberete jinou kameru), automaticky se zahájí nové 
vyhledávání.
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4. Můžete zadat počáteční a koncový čas.
Pokud zvolené období zahrnuje několik dní, počáteční čas 
platí pro první zvolený den a koncový čas pro poslední 
zvolený den. Tím je umožněno přesné vymezení zvoleného 
období.

5. Rozevírací seznam Filtr umožňuje omezit vyhledávání na 
určitá umístění úložišť:

6. Zvolte kameru ze seznamu kamer
nebo
zvolte několik kamer tak, že během klepání na jednotlivé 
kamery přidržíte stisknutou klávesu Ctrl nebo Shift.
Jsou-li kamery seskupeny ve složkách, například podle 
místa instalace, můžete zvolit složku. V takovém případě 
budou vyhledány a zobrazeny nahrávky ze všech kamer ve 
složce.

Jakmile dokončíte výběr kamer, zahájí se vyhledávání nahrávek. 
Jako výsledky vyhledávání budou uvedeny všechny nahrávky 
pořízené ve zvoleném období pomocí zvolených kamer a 
uložené ve zvoleném umístění. 
K zobrazení existujících nahrávek nemusí být kamera připravena 
k použití ani nemusí být v současné době instalována. 
K dispozici v síti musí být pouze zařízení, v kterých jsou uložena 
nahraná data (například odesílatel videodat s místním úložným 
médiem, NVR).

i
POZNÁMKA! 
Pokud jste změnili název kamery, ale nahrávky z ní jsou 
v systému stále uloženy pod starým názvem, jsou tyto nahrávky 
uvedeny v seznamu pod starým názvem kamery. Samotná 
kamera je však označena jako nedostupná.
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3.3.2 Výsledky vyhledávání
Uložené nahrávky uspořádáte klepnutím na záhlaví některého ze 
sloupců (Z, Do, Zdroj nebo Informace). Druhým klepnutím se 
pořadí uspořádání obrátí. K procházení seznamu použijte 
posuvníky. 
V prvním sloupci je prostřednictvím ikony označeno umístění 
úložiště pro nahrávku:

Klepněte na položku.
Zahájí se přehrávání odpovídajících nahrávek.

Nahrávka je uložena v počítači.

Nahrávka je uložena v zařízení NVR (Network Video 
Recorder) nebo v systému VRM.

Nahrávka je uložena místně na paměťovém médiu 
instalovaného odesílatele videodat (například zařízení 
VideoJet X40).
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3.4 Ovládací prvky pro přehrávání

3.4.1 Časová osa
Časová osa se používá k navigaci. Zelená značka přehrávání 
označuje čas, v kterém byl vytvořen aktuálně zobrazený obraz.

Období, pro které je nahrávka k dispozici, je označeno světle 
šedou barvou.
Období zobrazené na časové stupnici lze změnit:
– Zobrazené období můžete posunout pohybem ukazatele 

myši podél časové stupnice, zatímco přidržíte stisknuté 
pravé tlačítko myši.

– Zobrazené období můžete prodloužit nebo zkrátit: 
– Klepnutím na některou z ikon s lupou u pravého 

okraje.
– Umístěním ukazatele myši na časovou stupnici nad 

časovou osou a otáčením rolovacího kolečka.

Číslo Vysvětlení

1 Název kamery (aktivní monitor je zobrazen tučným 
písmem)

2 Časová stupnice

3 Období představované zvolenou nahrávkou

4 Prodloužit období

5 Zkrátit období

6 Záložky

7 Značka přehrávání
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Chcete-li zobrazit odlišné období, vyberte jinou nahrávku 
z výsledků vyhledávání nebo klepněte na jinou šedou značku.
Pokud se zobrazuje několik nahrávek, zobrazí se pro každý 
monitor odpovídající stopa s příslušnými značkami na časové 
ose.

Zrychlené procházení videa
Zrychlené procházení videa je užitečné pro rychlé prohledávání 
velkého množství videodat, například pokud hledáte jednu 
konkrétní událost.
To provedete tak, že přetáhnete zelenou značku přehrávání nad 
stopou pro příslušnou kameru vlevo nebo vpravo, zatímco 
přidržíte stisknuté pravé tlačítko myši. Během přetahování se 
budou na souvisejících monitorech aktualizovat I-snímky, čímž 
bude možné získat rychle přehled o zvýrazněné oblasti.

Místní nabídka
Klepnutím pravým tlačítkem na stopy pro jednotlivé kamery 
zobrazíte následující místní nabídku:

Zoom Otevře se další podnabídka, která umožňuje zvolit 
období zobrazené na časové ose.

Přidat záložku... Umožňuje přidat záložku na místo, kde se nachází 
značka přehrávání. Záložka se přidá pro všechny 
stopy.
Zobrazí se dialogové okno, v němž můžete zadat 
stručné vysvětlení.
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Smazat záložku Umožňuje smazat existující záložku, na kterou 
klepnete pravým tlačítkem myši. Záložka se 
smaže pro všechny stopy.

Nastavit začátek výběru Umožňuje přidat počáteční značku pro výběr na 
místo, kde se nachází značka přehrávání.
Počáteční značky pro výběr lze také nastavit 
z hlavní nabídky nebo stisknutím klávesy F5.
Po přepnutí do exportního modulu se výběry 
uchovají v paměti.

Nastavit konec výběru Slouží k nastavení konce výběru.
Výběry lze také vytvořit pohybem ukazatele myši 
přes oblast na časové ose, zatímco je přidrženo 
stisknuté levé tlačítko myši.
Výběry se odstraní klepnutím na časovou osu.

Vymazat Umožňuje smazat dříve zvolenou videosekvenci 
z paměti. Smazání nelze zrušit (pouze v systému 
VRM).

Uzamknout Umožňuje chránit dříve zvolenou videosekvenci 
před smazáním.
Chráněné sekvence jsou označeny červenou 
značkou (pouze v systému VRM).

Odemknout Odstraňuje ochranu pro sekvenci (pouze 
v systému VRM).

Exportovat výběr Umožňuje exportovat zvolenou sekvenci pro 
všechny kamery, jejichž stopy jsou zobrazeny na 
časové ose (pouze při použití licencované funkce 
exportu).

i
POZNÁMKA! 
Pokud je ke správě nahrávek použit software VRM Video 
Recording Manager, některé výše uvedené funkce mohou být 
omezeny v důsledku uživatelských práv přiřazených 
prostřednictvím systému VRM.
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3.4.2 Zobrazení zvolené nahrávky
Po zvolení položky z výsledků vyhledávání se automaticky spustí 
přehrávání nahrávky.

i
POZNÁMKA! 
Stisknutím klávesy F11 můžete přepínat mezi uživatelským 
rozhraním a zobrazením na celou obrazovku s ovládacími prvky. 
Stisknutím klávesy F12 zobrazíte na celou obrazovku pouze 
obraz.

i
POZNÁMKA! 
Je možné přetáhnout kameru ze seznamu kamer přímo na 
monitor. Přehrávání se zahájí v počátečním bodě nejnovější 
dostupné nahrávky.

Pozastavit/Přehrát
Toto tlačítko použijte k pozastavení přehrávání zvolené 
nahrávky. Dalším klepnutím přehrávání obnovíte. 

Předchozí I-snímek
Slouží k přechodu zpět na předchozí I-snímek.

Další snímek
Slouží k přechodu vpřed na další snímek.

i
POZNÁMKA! 
Při přechodu zpět se vždy zobrazí poslední I-snímek. I-snímky 
jsou úplné obrazy vytvářené pravidelně v toku videa, zatímco 
jednotlivé snímky mezi nimi zaznamenávají pouze změny. 
Frekvence I-snímků se nastavuje na odesílateli videodat 
(podrobnosti naleznete v návodu pro příslušné zařízení).
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3.4.3 Další informace a ovládací prvky
Informace
Zde můžete spatřit čas, v kterém byla nahrávka pořízena. 
Zobrazena je také aktuální rychlost přehrávání.

Ovládací kolečko (pro rychlé přetáčení vpřed nebo vzad)
Slouží k rychlému přetáčení nahrávky vpřed nebo vzad.
To provedete tak, že přetáhnete ovládací kolečko doleva 
nebo doprava, zatímco přidržíte stisknuté tlačítko myši. 
Čím dále kolečko přetáhnete, tím rychleji se bude 
nahrávka přetáčet vpřed nebo vzad.

Ovládací kolečko lze zablokovat na místě, aby se 
nahrávka přetáčela po dlouhou dobu vpřed nebo vzad 
určitou rychlostí. To provedete tak, že myší přetáhnete 
zelený obdélníček směrem dolů do polohy odpovídající 
požadované rychlosti. Obdélníček zůstane zablokován na 
místě a nahrávka bude rychle přetáčena vpřed nebo 
vzad, dokud obdélníček znovu nepřetáhnete nahoru 
nebo neklepnete na tlačítko Začátek.

Uložit fotografii
Fotografie se uloží do složky, kterou jste zadali 
v programu Configuration Manager.

Vytisknout fotografii
Před zahájením tisku se zobrazí náhled tiskového 
výstupu. Fotografie se vytiskne na výchozí tiskárně.

Přidat záložku...
Slouží k nastavení záložky na aktuální místě. Záložka se 
přidá pro všechny stopy.
Zobrazí se dialogové okno, v němž můžete zadat stručné 
vysvětlení.

Předchozí
Značka přehrávání přeskočí zpět na nejbližší bod 
v nahrávce, který odpovídá výběru v poli se seznamem.
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3.4.4 Spojení mezi monitorem a nahrávkou
Spojení mezi nahrávkou a monitorem se vytváří:
– Přetažením kamery ze seznamu kamer na monitor.
– Klepnutím na některý z výsledků vyhledávání. Pro nové 

spojení bude použit monitor, který je v současné době 
aktivní, nebo další monitor, pokud je aktivována možnost 
Automatické přiřazení monitoru.

Spojení mezi monitorem a nahrávkou se ukončuje:
– Klepnutím pravým tlačítkem myši na monitor a výběrem 

příkazu Odpojit relaci přehrávání.
– Přetažením jiné kamery ze seznamu kamer na monitor.
Pokud zvolíte rozvržení monitorů s méně monitory, některá 
spojení budou ukončena.
Monitory lze přesouvat přetažením pomocí myši.

Toto pole se seznamem se používá k výběru bodů, na 
které přeskočí přehrávání po klepnutí na ikony šipkou. 
K dispozici jsou následující položky:
– Vše
– Video
– Záložka
– Poplach
– Uzamknuto
– Snímek

Další
Značka přehrávání přeskočí vpřed na další bod 
v nahrávce, který odpovídá výběru v poli se seznamem.
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3.5 Softwarové zvětšení
Nástroj pro digitální zvětšení umožňuje zobrazit zvětšený 
pohled na výseč zobrazení.

1. Klepnutím na ikonu Aktivovat zoom použijte softwarové 
zvětšení pro obraz na aktivním monitoru.

2. Přesuňte ukazatel myši do zeleného obdélníku. Chcete-li 
na aktivním monitoru zobrazit jinou výseč, můžete po 
změně tvaru ukazatele myši přesunout výběrový obdélník, 
zatímco budete přidržovat stisknuté levé tlačítko myši.

3. Chcete-li změnit velikost výběrového obdélníku, přetáhněte 
libovolný roh nebo stranu obdélníku, zatímco budete 
přidržovat stisknuté levé tlačítko myši.
Výseč zobrazení na aktivním monitoru se příslušným 
způsobem změní.

4. Klepnutím na ikonu Obnovit výseč zobrazení zobrazíte 
výběrový obdélník v přednastavené velikosti uprostřed 
obrazu.

5. Klepnutím na ikonu Deaktivovat zoom znovu zobrazíte na 
aktivním monitoru celý obraz z nahrávky.

Číslo Vysvětlení

1 Výseč zobrazení zobrazená po aktivaci zvětšení

2 Aktivovat/deaktivovat zoom

3 Obnovit výseč zobrazení
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3.6 Detekce pohybu
Pro detekci pohybujících se objektů v nahrávkách lze použít 
různé algoritmy. Tím je umožněno rychlé nalezení míst, v nichž 
byl nahrán pohyb, dokonce i v případě velkých objemů 
videomateriálů. Jedinou předběžnou podmínkou je aktivace 
příslušného algoritmu detekce pohybu během nahrávání.

K dispozici jsou následující algoritmy:
– MOTION+

Algoritmus nevyžadující licenci, který detekuje pohyb ve 
zvýrazněných oblastech obrazu. Citlivost a minimální 
velikost objektu lze upravit.

– IVMD a IVA
Pro tyto algoritmy je nutné po uplynutí 30 dní, během 
kterých mohou být používány jako demoverze, zakoupit a 
aktivovat licenci.
Při použití těchto algoritmů lze přesně definovat, které 
objekty mají být detekovány jako pohybující se. Objekty lze 
filtrovat podle různých faktorů, jako jsou velikost, barva, 
směr pohybu nebo rychlost.

i
POZNÁMKA! 
Pohyb může být vyhledáván pouze v sekcích, které byly při 
nahrávání zvýrazněny jako citlivé oblasti (vystínované žlutou 
barvou).

i
POZNÁMKA! 
Tato nastavení lze upravit pouze v případě, že byl nahrávce 
přiřazen alespoň jeden monitor.
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Číslo Vysvětlení

1 Uložená konfigurace

2 Zajišťuje zobrazení obrysů pohybujících se objektů na 
aktivním monitoru, v závislosti na předvolených 
nastaveních algoritmu.
Žluté obrysy označují detekovaný pohyb.
Červené obrysy označují pohyb, který vyvolal 
poplachovou událost.

3 Zajišťuje zobrazení aktuální konfigurace na aktivním 
monitoru.

4 Umožňuje měnit konfiguraci.
V závislosti na konkrétním zvoleném algoritmu jsou další 
konfigurační možnosti dostupné prostřednictvím místní 
nabídky aktivního monitoru a samostatného 
konfiguračního okna, je-li aplikovatelné.

5 Rozevírací seznam algoritmů

6 Otevírá okno pro uložení změněných konfigurací.

7 Spouští vyhledávání pohybujících se objektů podle 
nastavení zvolených pro aktivní monitor.
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3.6.1 Detekce pohybu s předvolenými nastaveními 
kamer
Pokud je během nahrávání nakonfigurován a aktivován 
algoritmus detekce pohybu, uloží se s videodaty odpovídající 
metadata. Poplachové události vyvolané s tímto předvoleným 
nastavením se v nahrávce zobrazí následujícím způsobem:
1. Zvolte kameru v seznamu kamer na kartě Vyhledávání 

souborů.
2. Zvolte nahrávku v seznamu výsledků vyhledávání.

3. Přejděte na kartu Detekce pohybu: .
V poli Vyhledávací algoritmus je uveden algoritmus, který 
byl aktivní během nahrávání původní nahrávky.

4. Na časové ose zvýrazněte oblast, která má být analyzována.

5. Klepnutím na ikonu  vyhledejte ve zvýrazněném 

zvoleném období pohyby, které vyvolaly poplachovou 
událost.

Rozpoznané události se na stopě pro příslušnou kameru 
zvýrazní žlutou barvou:

6. Klepnutím na ikonu  zobrazte konfiguraci detekce 

pohybu.

3.6.2 Forenzní vyhledávání
Chcete-li prohledat nahrávku s jinými nastaveními filtrů, 
například v důsledku nových zjištění, lze k analýze citlivé oblasti 
použít také algoritmy, které používají vlastní nastavení.

i
POZNÁMKA! 
Konfigurační možnosti pro algoritmus MOTION+ jsou popsány 
v návodu k odpovídajícímu zařízení.
S licenčními dokumenty pro algoritmy IVMD a IVA je dodávána 
samostatná obsáhlá dokumentace.
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Vždy je k dispozici algoritmus MOTION+.
Algoritmus MOTION+ detekuje pohyby ve zvýrazněné oblasti 
obrazu z kamery. Lze nastavit citlivost a minimální velikost 
objektu.
Chcete-li nadále používat algoritmy IVMD a IVA po uplynutí 
30 dní, během kterých je bylo možné používat jako demoverze, 
musíte zakoupit licenci a zadat licenční kód pomocí programu 
Configuration Manager.
Pomocí algoritmů IVMD a IVA mohou být objekty také filtrovány 
podle směru pohybu, rychlosti, barvy nebo chování.

Výběr a konfigurace
1. Zvolte kameru v seznamu kamer na kartě Vyhledávání 

souborů.
2. Zvolte nahrávku v seznamu výsledků vyhledávání.

3. Přejděte na kartu Detekce pohybu: .
4. Na časové ose zvýrazněte oblast, která má být analyzována.
5. Zvolte algoritmus v seznamu Vyhledávací algoritmus.

6. Klepnutím na ikonu  zobrazte obrysy pohybujících se 

objektů. 
Objekty lze zvolit pouze, pokud je detekován pohyb. 
Obdobně platí, že objekty nemohou být detekovány, pokud 
je pozastaveno přehrávání.

7. Klepnutím na ikonu  zobrazte aktuální konfiguraci.

8. Chcete-li změnit nastavení pro zvolený algoritmus, 

klepněte na ikonu . Rámeček monitoru se nyní zobrazí 

žlutou barvou.

i
POZNÁMKA! 
Po zakoupení licence obdržíte dokumentaci k programu 
Forensic Search, která obsahuje podrobné informace o 
konfiguračních možnostech pro různé algoritmy.
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9. Chcete-li otevřít místní nabídku, klepněte pravým tlačítkem 
myši na aktivní monitor se žlutým rámečkem.
Místní nabídka nabízí různé položky v závislosti na 
zvoleném algoritmu. Pro určité algoritmy se také zobrazí 
samostatné konfigurační okno.

10. Změňte parametry algoritmu podle svých požadavků.

11. Klepnutím na ikonu  uložte nastavení jako předvolená. 

Uložená předvolená nastavení můžete později použít pro 
další nahrávky.

12. V dialogovém okně Uložit konfiguraci zvolte číslo (1, 2, 3 
nebo 4), pod kterým chcete uložit předvolené nastavení. 
Zadejte název popisující předvolené nastavení.

13. Klepnutím na ikonu  uložte předvolené nastavení.

14. Klepnutím na ikonu , ,  nebo  použijte 

uložené předvolené nastavení pro aktivní monitor.

15. Klepnutím na ikonu  vyhledejte ve zvýrazněném 

zvoleném období pohyby, které vyvolaly poplachovou 
událost podle vybraného předvoleného nastavení.

Rozpoznané události se na stopě pro příslušnou kameru 
zvýrazní žlutou barvou:
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16. Klepnutím na ikonu  nebo  přejděte na předchozí 

nebo další poplach v nahrávce.

3.7 Exportovat
Exportní modul umožňuje exportovat všechny nahrávky do 
počítače nebo do odlišného úložiště v síti. 
Zvolené nahrávky je také možné přímo vypálit na disk CD nebo 
DVD.

i
POZNÁMKA! 
Pokud ukončíte spojení mezi nahrávkou a monitorem, zjištěné 
poplachové události se neuloží. Na odpovídající místa je však 
možné nastavit záložku. Záložky se ukládají.

i
POZNÁMKA! 
K použití tohoto nástroje musíte zakoupit licenci. Po uplynutí 
doby platnosti demoverze už není karta Exportovat dostupná.
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3.7.1 Export nahrávek

1. Klepněte na kartu Exportovat: .
Zobrazí se exportní modul:

Číslo Vysvětlení

1 Kalendář (rozšířený o možnosti)

2 Podrobnosti exportu

3 Stav exportu

4 Seznam kamer

5 Výsledky vyhledávání

6 Cíl

7 Formát exportu

8 Další Informace

9 Exportovat položky
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2. Vyhledejte požadované nahrávky.
(Viz Oddíl 3.3 Vyhledávání souborů, Strana 25.)
Výsledky vyhledávání se zobrazí ve formě seznamu.
Všechny nahrávky, které pocházejí ze stejného zdroje, jsou 
sdruženy do jedné položky. Ve sloupci Informace je 
zobrazen počet jednotlivých souborů z kamery, které byly 
nalezeny pro zvolené období.

3. Klepněte na ikonu  u pole Formát exportu. Zvolte 

požadovaný formát pro exportované soubory.

4. Klepněte na ikonu  u pole Cíl. 
Zobrazí se dialogové okno Vybrat cílovou složku.

5. Vyberte složku, do které chcete uložit exportované 
soubory.
Pod polem Cíl naleznete informaci o volné kapacitě paměti 
cíle.

6. Klepněte na ikonu Exportovat položky:

Zahájí se export souborů.
Seznam všech aktuálně exportovaných nahrávek je 
zobrazen v sekci Stav exportu. Přesné informace o exportu 
pro zvolenou položku naleznete v sekci Podrobnosti 
exportu.

10 Spustit proces vypalování

11 Smazat úlohu exportu

12 Pozastavit export

Číslo Vysvětlení

i
POZNÁMKA! 
Trvalá nastavení pro exportní cestu se provádí pomocí 
programu Configuration Manager.
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7. Chcete-li pozastavit export jednotlivých souborů, 
zvýrazněte odpovídající položku v sekci Stav exportu a 

klepněte na ikonu Pozastavit export: .
8. Chcete-li zrušit export jednotlivých souborů a tyto soubory 

smazat, zvýrazněte odpovídající položku v sekci Stav 

exportu a klepněte na ikonu Smazat úlohu exportu: .
Nahrávky, které jsou vypalovány na disk CD nebo DVD, 
nelze smazat.

9. Chcete-li pokračovat v exportu, klepněte znovu na 

ikonu .

10. Všechny exportované nahrávky jsou uvedeny v sekci Stav 
exportu.
Po úspěšném provedení exportu se ve sloupci Informace 
v sekci Stav exportu zobrazí zpráva Finished.

11. V případě potřeby zopakujte kroky 2 až 8 pro další kamery 
nebo jiné období.
Exportované nahrávky jsou nyní uloženy v cílovém 
umístění.

3.7.2 Značky pro export
Nahrávky, které mají být exportovány, lze během přehrávání 
označit tak, aby exportní modul exportoval pouze jejich určitou 
část.
1. Vyhledejte nahrávku (viz Oddíl 3.3 Vyhledávání souborů, 

Strana 25) a spusťte přehrávání.

!
POZOR! 
V kruhovém režimu je možné, že původně zvolená nahrávka 
bude během pozastavení přepsána. V takovém případě nemůže 
export pokračovat.

i
POZNÁMKA! 
Při zatížení přesahujícím 50 % nelze provádět exporty (barva 
ukazatele zatížení na panelu nabídek se změní na červenou).
Bosch Security Systems Provozní příručka V 2.2 | 2007.05



44 cs | Použití Archive Player 2.2
2. Když se značka přehrávání nachází v místě, v kterém 
chcete zahájit export, stiskněte klávesu F5.
Nastaví se čas pro zahájení exportu.

3. Když se značka přehrávání nachází v místě, v kterém 
chcete ukončit export, stiskněte klávesu F6.
Nastaví se čas pro ukončení exportu.

Zvýrazněná oblast se na časové ose zobrazí zelenou barvou:

4. Klepněte na příkaz Exportovat výběr v místní nabídce 
časové osy. 
Zvýrazněné úseky jsou exportovány přímo do složky 
předvolené v exportním modulu jako Cíl. Informace o 
exportovaných sekvencích se zobrazí v novém okně.

5. Klepnutím na ikonu  zavřete okno.

6. Potřebujete-li sledovat průběh exportu, přepněte do 
exportního modulu.

3.7.3 Možné příčiny prodlev nebo chyb při exportu
– Některá zařízení mohou navázat pouze jedno spojení pro 

přehrávání. To již může být použito.
– Nahrávka už neexistuje (byla přepsána v kruhovém režimu, 

soubor byl manuálně smazán). 
– Během exportu bylo přerušeno síťové připojení.
– Nahrávka, v jejímž exportu chcete pokračovat, byla mezitím 

otevřena v počítači.
– V toku videa již nelze nalézt bod propojení v nahrávce, 

v jejímž exportu chcete pokračovat.

i
POZNÁMKA! 
K nastavení značek pro zahájení a ukončení exportu můžete 
také použít místní nabídku časové osy nebo můžete zvýraznit 
požadovanou oblast tažením myší, zatímco přidržíte stisknuté 
tlačítko myši.
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V závislosti na nastaveních v programu Configuration Manager 
se může program Archive Player několikrát pokusit o export 
souborů.

3.7.4 Další Informace
Název souboru, jenž má být vypálen na disk CD nebo DVD, je 
odvozen od názvů zařízení a kamery použitých k vytvoření 
nahrávky. 
Název souboru lze před zahájením procesu vypalování upravit.
1. Klepněte na položku v seznamu exportovaných souborů.

Nad položkou Formát exportu se nyní zobrazí položka Další 
Informace.

2. Zadejte podrobné informace (maximálně 32 znaků) a 

klepněte na ikonu .

Soubor se vypálí na disk CD nebo DVD pod zadaným 
názvem.

3.7.5 Vypalování dat na disk CD nebo DVD
1. Vložte prázdný zapisovatelný disk CD nebo DVD do zařízení 

pro vypalování disků v počítači.

!
VAROVÁNÍ! 
Neodstraňujte data původní nahrávky, dokud se neujistíte, že 
příslušná data byla v plném rozsahu exportována.
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2. V sekci Stav exportu vyberte nahrávky, které chcete vypálit 
na disk CD nebo DVD. To provedete tak, že klepnete na 
políčko před položkou, čímž ji označíte zatržítkem:

Dokud není dokončen export nahrávky, nelze tuto nahrávku 
zvolit.
Vedle tlačítka je zobrazeno zbývající volné místo na 
disku CD nebo DVD. 

3. Zadejte další informace pro zvolené položky (viz 
Oddíl 3.7.4 Další Informace, Strana 45).

4. Klepněte na ikonu Spustit vytváření disku: .

Data se vypálí na disk CD nebo DVD. 
Na disk CD nebo DVD se navíc vypálí program, který lze použít 
k přehrávání videodat v jiném počítači.

i
POZNÁMKA! 
Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že byla pro export 
na disk CD zvolena alespoň jedna nahrávka. Pokud právě 
probíhá jeden proces vypalování, nelze spustit další.
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4 Rejstřík
A
Animace změny rozvržení 15
Archiv 17
C
Čas nahrávky 32
Časová osa 28
Celá obrazovka 21, 31
Cíl 42
Číslo verze 24
Configuration Manager 12
D
Detekce pohybu

předvolená nastavení 37
vlastní nastavení 37

E
Export

chyby 44
název souboru 45
pozastavení 43
prodlevy 44
smazání 43
stav 43
úlohy 42

Export na disk CD 45
Export na disk DVD 45
Exportní cesta (Archive Player) 14
F
Filtr pro skoky 23
Filtry 26
Forenzní vyhledávání 37
Formát exportu (Archive Player) 14
Fotografie 32
H
Heslo 9, 10
Hlasitost 24
I
I-snímek 31
IVA 35
IVMD 35

K
Klávesa F11 31
Klávesa F12 31
Klávesa F5 44
Klávesa F6 44
Kontrola autenticity 20
L
Licence 10
Limit

export souborů 14
instance pro přehrávání s triky

15
pokusy o stažení 14

Lupa 28
M
MOTION+ 35
N
Nástroj pro výseč zobrazení 34
O
Obnovení exportů 14
Obrysy 36
P
Port COM 15
Použití 17
Pozastavit 31
Přehrát 31
Přehrávání 31
Přehrávání s triky 15
Přihlášení 9, 10
Přiřazení monitoru, automatické 24
Program

spuštění 9
ukončení 20

R
Rozvržení 22
Rychlost přehrávání 32
Rychlost stahování 14
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S
Seznam kamer 19
Šifrování 16
Software 24
Softwarové zvětšení 34
Symboly 5
T
Trikový režim 23
U
Uzamknout 30
V
VIDOS Server 9
Vodotisk 22
VRM 10, 15
Výběr 30
Vyhledávací algoritmus 38
Vyhledávání souborů 25
Vypalování dat na disk CD/DVD 45
Výsledky vyhledávání 27
Z
Záložka

nastavení 32
Zatížení procesoru 24
Značka přehrávání 28
Značky pro export 43
Zobrazit 17
Zvětšení, digitální 34
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