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1 Divar Control Center

1.1 Úvod
Aplikace Divar Control Center umožňuje pomocí počítače úplné dálkové ovládání jednoho 
nebo více digitálních videorekordérů Divar XF a Divar Classic. Je možné ovládat libovolnou 
jednotku Divar připojenou k síti, přičemž k této jednotce může přistupovat až osm uživatelů. 
Lze také ovládat více jednotek Divar současně.
Na dálku je možné sledovat živý obraz, vyhledávat, přehrávat a provádět konfiguraci systému. 
Mezi další funkce dálkového ovládání patří otáčení, naklánění a transfokace kamer (včetně 
úplného ovládání kamer AutoDome™) a archivace videa. K dispozici je rovněž online přehled 
stavu připojených jednotek.
Přístup k nástroji Configuration Tool sloužícímu k nastavení jednotky Divar je omezen na 
uživatele s konfiguračními právy (řada XF) nebo na správce systému (řada Classic) a může být 
chráněn heslem. Pomocí konfigurace lze omezit funkce dostupné jednotlivým vzdáleným 
uživatelům, například možnost archivace videodat. Další informace naleznete v uživatelské 
příručce jednotky Divar.
Funkce pro vyhledávání a přehrávání mohou být zablokovány konfigurací, takže je možné, že 
nebudou přímo dostupné. V této příručce jsou popsány všechny možnosti obsluhy, některé 
z těchto možností však nemusí být dostupné všem uživatelům.
Součástí dodávky je aplikace Divar Archive Player, takže archivované videozáznamy lze 
sledovat mimo aplikaci Divar Control Center, aniž by byla vyžadována další instalace. Všechny 
nahrávky obsahují integrovaný ověřovací kód. Tento kód umožňuje ověřit pravost nahrávek a 
zabezpečit je proti falšování.

1.2 Systémové požadavky
Provozní platforma: počítač se systémem Windows XP nebo Windows Vista.
Doporučené požadavky na počítač pro aplikace Control Center a Archive Player jsou 
následující:

– Procesor: Intel Pentium DualCore, 3,0 GHz nebo srovnatelný
– Paměť RAM: 2 048 MB
– Místo na pevném disku: 10 GB
– Grafická karta: NVIDIA GeForce 8600 nebo vyšší
– Videopaměť: 256 MB
– Síťové rozhraní: 10/100-BaseT

Poznámka:
Pro každou kameru, jejíž obraz je zobrazen v aplikaci Control Center, je vyhrazeno 9 MB 
videopaměti. V případě nedostatku videopaměti pro vícenásobné zobrazení se zobrazí varovná 
zpráva a vícenásobné zobrazení nebude aktivováno.

1.2.1 Instalace softwaru
1. Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM v počítači.

– Instalační program by se měl spustit automaticky.
2. Pokud se instalace nespustí automaticky, vyhledejte soubor Setup.exe na disku CD-ROM 

a poklepejte na něj.
3. Pomocí pokynů na obrazovce dokončete instalaci.



6 cs | Divar Control Center Divar

F.01U.135.432 | v2.5 | 2009.08 Návod k obsluze Bosch Security Systems

Spuštění programu
Po dokončení instalace spusťte program dvojitým kliknutím na ikonu Divar Control Center na 
ploše. Program Control Center můžete také spustit prostřednictvím tlačítka Start na hlavním 
panelu v nabídce Programy.

1.2.2 Konvence použité v aplikaci

Význam barev ikon
– Zakázané funkce jsou zašedlé.
– Aktivní výběr nebo stisknutý stav je zvýrazněn žlutě.

Okno kalendáře
Okno kalendáře se zobrazí po klepnutí na ikonu kalendáře v oknech, kde je třeba zadat datum.
– Klepnutím na tlačítka se šipkami můžete měnit měsíce.
– Klepnutím na určité datum se vrátíte do pole pro zadání data, přičemž bude vyplněna 

vybraná hodnota.
– Stisknutím klávesy Escape opustíte okno bez provedení změny data.

Seznamy
– Klepnutím na záhlaví sloupce v seznamech můžete seznam seřadit podle tohoto sloupce.
– Druhým klepnutím obrátíte pořadí řazení seznamu.
– Pomocí posuvníků můžete procházet dlouhé seznamy.

Ukazatel průběhu
– Ukazatel průběhu se zobrazí při spuštění časově náročnější úlohy.
– Klepnutím na tlačítko Storno úlohu zastavíte.

Potvrzovací okno
Potvrzovací okno se zobrazí při výběru operace, kterou nelze vrátit zpět.
– Klepnutím na tlačítko Ano operaci potvrdíte.
– Klepnutím na tlačítko Storno operaci zrušíte.

Chybové okno
Chybové okno se zobrazí při výskytu jakékoli chyby:
– Klepnutím na tlačítko OK upozornění na chybu zavřete.

Obnovit
Aktualizace hodnot a ukazatele stavu.

Rozbalovací a sbalovací seznamy
V okně Správa systému jsou vedle ikon ve stromové struktuře zobrazena znaménka + nebo -. 
Klepnutím na znaménko + seznam rozbalíte; klepnutím na znaménko - seznam sbalíte.

1.3 Jak se přihlásit
Při prvním spuštění aplikace Control Center jsou pole s uživatelským jménem a heslem 
prázdná. Seznam zařízení je také prázdný. Nejprve je nutné do seznamu přidat jednu nebo více 
jednotek Divar.
Klikněte na tlačítko Uprav a přidejte do seznamu jednotku Divar.

Úprava seznamu jednotek Divar
Pomocí okna Upravit seznam zařízení můžete přidat jednotky Divar do seznamu nebo je ze 
seznamu odstranit. V tomto okně můžete rovněž změnit jméno a IP adresu vybrané jednotky.
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Automatická detekce všech povolených jednotek Divar v síti:
1. Klikněte na tlačítko Detekovat.

– Aby bylo možné jednotku detekovat, musí být povolena viditelnost této jednotky.
2. Vyberte jednotky, které chcete přidat.
3. Klepnutím na tlačítko OK přidejte vybrané jednotky do seznamu.
Manuální přidání jednotky Divar do seznamu:
1. Klepněte na tlačítko Přidat.
2. Zadejte IP adresu nebo název DNS nové jednotky.

– IP adresa, kterou je potřebné zadat, je nastavena v nabídce nastavení samotné 
jednotky. V případě potřeby požádejte administrátora o přístup k jednotce.

3. Do pole Jméno zadejte jméno, nebo je načtěte z jednotky zaškrtnutím políčka Získat od 
jednotky Divar.

4. Klepněte na tlačítko OK.
Odstranění jednotky Divar ze seznamu:
1. Vyberte jednotku, kterou chcete odstranit.
2. Klikněte na tlačítko Smazat.

– Vybraná jednotka bude odebrána ze seznamu.

Přihlášení
Spusťte aplikaci Control Center. Zobrazí se okno Přihlásit. (Klepnutím na tlačítko Storno 
přerušíte přihlašování a ukončíte aplikaci.)

Obrázek 1.1 Přihlašovací okno se seznamem jednotek Divar

Přihlášení ke konkrétní jednotce Divar:
1. Zaškrtnutím políček u jednotek vyberte jednotky, ke kterým se chcete přihlásit:

– Klepnutím na položku  vyberete buď všechny, nebo žádnou z uvedených jednotek.
– Pokud byla definována přihlašovací skupina, výběrem této skupiny se přihlásíte 

k jednotkám uvedeným v této skupině.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo:

– Uživatelské jméno a heslo, které je potřebné zadat, jsou nastavené v samotné 
jednotce. Při odepření přístupu k jednotce se obraťte na administrátora.

– Pokud si má systém zapamatovat jméno a heslo pro příští použití aplikace Control 
Center, zaškrtněte políčko Uložit informaci o přihlášení. Hesla administrátora se 
neukládají.

3. Klepněte na tlačítko Přihlásit.
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1.4 Popis hlavního okna
Po přihlášení se zobrazí okno s živým obrazem. Jedná se o hlavní okno. Okno tvoří čtyři hlavní 
oblasti: vodorovný horní panel obsahující tlačítka pro ovládání obrazovky a systémová 
nastavení, svislý postranní panel obsahující různé ovládací prvky pro správu systému, ovládání 
kamer a relé, obrazová oblast s živým obrazem z jedné nebo několika kamer a jednotek Divar a 
stavový seznam obsahující aktuální informace o stavu všech připojených digitálních 
videorekordérů.

Obrázek 1.2 Okno s živým obrazem

1.4.1 Systémová nastavení
Ikona Control Center  v levé horní části okna umožňuje změnu velikosti okna, ukončení 
aplikace nebo výběr systémových nastavení.
Změna systémových nastavení:
1. Klikněte na systémové tlačítko a vyberte položku Nastavení.

– Otevře se nabídka systémových nastavení.
2. Zaškrtněte políčka u položek, které mají být aktivovány.

– Při výskytu určených poplachů počítač pípne nebo maximalizuje okno aplikace.
3. Výběrem prodlevy sekvence mezi 5 a 60 sekundami určete, jak dlouho má být zobrazen 

pohled při sekvenčním přepínání kamer.
4. Klepnutím na tlačítko OK dokončete nastavení nebo klepnutím na tlačítko Storno zavřete 

okno bez provedení změn.

1.4.2 Tlačítko Živý obraz pro více jednotek Divar

Okno s živým obrazem můžete zobrazit klepnutím na tlačítko Živý obraz . Na této 
obrazovce uživatel může:
– sledovat živý obraz,
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– vybrat různá vícenásobná zobrazení,
– přiřadit kamery k obrazovým panelům (cameo),
– otevřít okno pro okamžité přehrávání aktivního obrazového panelu,
– pořídit snímek aktivního obrazového panelu,
– ovládat kamery,
– sledovat stav jednotky a poplachové stavy,
– přihlásit se k jiným jednotkám v síti,
– nastavit logické skupiny a pohledy.

1.4.3 Tlačítko Přehrávání pro jednu jednotku Divar

Klepnutím na tlačítko Přehrávání  zobrazíte okno pro přehrávání. Můžete zobrazit grafický 
časový přehled všech nahrávek nebo vyhledat nahrávky na základě událostí a přehrát je.

1.4.4 Pohledy kamery
Chcete-li přepnout režim zobrazení, klepnutím na některou ikonu pohledu kamery 

 změňte konfiguraci obrazového panelu (cameo):
– K dispozici jsou režimy Jeden, Kvadranty a vícenásobná zobrazení 3×3 a 4×4.

Pokud chcete vybrat sekvenční režim, spusťte klepnutím na ikonu sekvence  sekvenční 

přepínání seznamu kamer:
– Pokud je v okně Správa systému vybrána skupina, bude aplikace Control Center 

přepínat mezi všemi přímými členy této skupiny (ale nikoli podskupinami).
– Jestliže je v okně Správa systému vybrán pohled nebo kamera, bude aplikace 

Control Center přepínat mezi všemi přímými členy nadřazené skupiny této položky.
– Je-li v okně Správa systému vybrána jednotka Divar, bude aplikace Control Center 

postupně přepínat mezi všemi kamerami připojenými k této jednotce v režimu 
jednoduchého zobrazení.

– Aplikace Control Center používá prodlevu nastavenou ve svých systémových 
nastaveních.

Vícenásobná zobrazení
V závislosti na počtu podporovaných videovstupů je k dispozici několik režimů vícenásobného 

zobrazení. Aktuální zobrazení je označeno číslem v ikoně vícenásobného zobrazení .
Každé vícenásobné zobrazení může mít jedinečná přiřazení kamer k obrazovým panelům:

1. Kliknutím na ikonu vícenásobného zobrazení  lze manuálně cyklicky přepínat mezi 
dostupnými zobrazeními.

1.4.5 Pořízení fotografie
Při zobrazení obrazu z kamery na celou obrazovku lze pořizovat fotografie a ukládat je na 
pevný disk počítače v bitmapovém formátu.
Uložení obrazu z aktivního obrazového panelu (cameo) na pevný disk počítače:

1. Klepnutím na ikonu jednoduchého zobrazení  zobrazte obraz z jedné kamery.

2. Klikněte na ikonu pořízení snímku .
– Zobrazí se samostatné okno Fotografie.

3. Chcete-li změnit výchozí umístění, zadejte nové umístění v systému souborů počítače, do 
kterého má být soubor s obrazem uložen.

4. Pokud chcete změnit název souboru, zadejte nový název.
5. Klepněte na tlačítko Save.
Fotografie má stejné rozlišení jako videosnímek (v závislosti na nastavení nahrávání CIF, 2CIF 
nebo 4CIF). Pod obrázkem jsou uvedeny ověřovací informace.
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1.4.6 Okamžité přehrání
Prohlížení videozáznamu z konkrétní kamery nahraného před jednou minutou:
1. Kliknutím aktivujte obrazový panel kamery, jenž obsahuje obraz.

2. Klikněte na ikonu Okamžité Přehrání .
– Otevře se nové okno, ve kterém se přehrává videozáznam z této kamery nahraný 

před jednou minutou.
– Pomocí tlačítek v dolní části okna pro okamžité přehrání můžete ovládat přehrávání 

nebo pořídit fotografii.
– Kliknutím na tlačítko Zavřít v pravém horním rohu okna pro okamžité přehrání toto 

okno zavřete.
Alternativně můžete okno pro okamžité přehrání otevřít tak, že klepnete pravým tlačítkem 
myši na kameru v okně Správa systému a vyberete příkaz Okamžité Přehrání.

1.4.7 Zvuk
Chcete-li povolit nebo zakázat tok audiodat nebo nastavit hlasitost, klepněte na možnost 

Audio . Při povolení je slyšet zvuk vybraného obrazového panelu (cameo) (je-li k dispozici).

1.4.8 Režim odposlechu
Chcete-li během zobrazení kanálu streamingu monitoru povolit přímé ovládání digitálního 

videorekordéru, klepněte na možnost . Je-li tato možnost aktivní, režimy zobrazení přímo 
ovládají to, co je zobrazeno na výstupu monitoru, který je sledován.

Obrázek 1.3 Okno streamingu monitoru

1.4.9 Tlačítko Konfigurace
Klepnutím na tlačítko Konfigurace  spustíte program konfiguračního nástroje. Ten 
umožňuje zvolit všechna konfigurační nastavení pro podporovaná zařízení. Otevře se 
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přihlašovací dialogové okno se známými zařízeními, pro která je nainstalován konfigurační 
nástroj. Nástroj Configuration Tool můžete také spustit kliknutím pravým tlačítkem myši na 
digitální videorekordér v okně Správa systému a výběrem možnosti Konfigurovat. Pro přístup 
k tomuto programu jsou potřebná konfigurační práva.

1.4.10 Kontrola informací o stavu

Stavová oblast
Stavové okno v dolní části obrazovky obsahuje stavové zprávy ze všech připojených jednotek 

včetně poplachů na vstupu a detekovaných pohybů. Klepnutím na tlačítko  můžete oblast 
stavových zpráv rozbalit nebo sbalit.

1.4.11 Tlačítko Nápověda
Kliknutím na tlačítko Nápověda v libovolném okamžiku získáte nápovědu k libovolnému 
tématu. Zobrazí se samostatné okno nápovědy.

1.4.12 Tlačítko Odhlásit

Kliknutím na tlačítko Odhlásit  se odpojíte od všech připojených jednotek. Zobrazí se 
přihlašovací obrazovka. Zvolte připojení k jiné jednotce, nebo kliknutím na tlačítko Zrušit zcela 
ukončete program.

1.5 Výběr jednotek Divar, kamer, skupin a pohledů
V režimu živého obrazu můžete použít okno Správa systému k výběru jednotky Divar a 
zobrazení seznamu připojených kamer nebo k nastavení a pozdějšímu vyvolání skupin kamer a 
pohledů. Tyto položky jsou znázorněny ve stromové struktuře. Klepnutím na znaménko + nebo 
- ve stromové struktuře můžete seznam rozbalit, respektive sbalit. 

Obrázek 1.4 Okno Správa systému

Místní nabídka
Klepnete-li pravým tlačítkem myši na některou položku ve stromové struktuře, otevře se místní 
nabídka:
– zaškrtnutím políčka vedle položky Zobrazit Přihlašovací Skupiny nebo Zobrazit Logické 

Skupiny můžete tyto položky zobrazit ve stromové struktuře,
– můžete uložit novou stromovou strukturu do souboru (Uložit strom systému),
– můžete načíst stromovou strukturu uloženou na disku (Načíst strom systému),
– můžete vytvořit nové skupiny a pohledy, přejmenovat je nebo je odstranit,
– můžete zkopírovat logické skupiny (Uložit jako . . . ),
– můžete se přihlásit k připojené jednotce Divar nebo celé skupině digitálních 

videorekordérů Divar nebo se od ní odhlásit,
– můžete nakonfigurovat určitou jednotku,
– můžete potvrdit poplachy na konkrétní jednotce,
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– můžete spustit okamžité přehrávání videozáznamu z kamery,
– můžete zobrazit vlastnosti vybrané jednotky Divar, kamery nebo pohledu kamery.

Rozevírací nabídka
Chcete-li přejít přímo do skupiny na nejvyšší úrovni, pomocí rozevírací nabídky vyberte 
skupinu v seznamu (ověřte, zda je v místní nabídce vybrána položka Zobrazit Logické 
Skupiny).

Ikony v okně Správa systému

 Dostupné digitální videorekordéry Divar – obsahuje seznam všech jednotek definovaných 

v síti.

 Individuální jednotky – po přihlášení je název jednotky zobrazen tučně.

 Dostupné kamery – zobrazuje kamerové vstupy dostupné na jednotce. Názvy připojených 
kamer jsou zobrazeny tučně.

 Ovladatelné kamery – zobrazuje ovladatelné kamery připojené k jednotce.

 Kanál streamingu monitoru – zobrazuje kamerové vstupy používané pro streaming 
monitoru.

 Skupiny – identifikuje skupinu.

 Pohledy – identifikuje pohled.

1.6 Kontrola poplachů a detekovaných pohybů
Poplachový stav způsobí, že počítač vydá akustický signál nebo se automaticky zobrazí okno 
aplikace Control Center (pokud je minimalizováno), jsou-li tyto funkce nastaveny v nabídce 
Systémová nastavení. Před potvrzením poplachu prozkoumejte příslušný videozáznam. Pro 
jednotku Divar lze nastavit automatické potvrzení poplachu, takže uživatel nemusí na poplach 
reagovat.

Potvrzení poplachu souvisejícího se vstupem nebo ztrátou videosignálu

1. Pokud dojde k poplachu, začne blikat ikona poplachu .
– Chcete-li potvrdit jeden poplach, dvakrát klikněte na poplachovou zprávu v oblasti 

stavových zpráv.
– Chcete-li potvrdit všechny poplachy související s jednou jednotkou Divar, klikněte 

pravým tlačítkem myši na jednotku ve stromu Správa systému a poté vyberte 
možnost Potvrdit.

– Chcete-li potvrdit všechny poplachy všech připojených jednotek Divar, dvakrát 

klikněte na blikající ikonu poplachu  v pravém dolním rohu obrazovky.

2. Po potvrzení všech poplachů přejde ikona poplachu zpět do neaktivního stavu .

Vyhledání poplachu
Před jednotku Divar se doplní malá ikona poplachu a zobrazí se stavová zpráva, která pomůže 
určit místo výskytu poplachu. Nepatrně větší ikona poplachu se v poplachovém režimu zobrazí 
na obrazovém panelu kamery.

Pohyby

Při detekci pohybu začne blikat ikona pohybu .
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1.7 Zobrazení živého obrazu

Obrázek 1.5 Okno s živým obrazem – přiřazení kamer k obrazovým panelům (cameo)

1.7.1 Přiřazení kamer k obrazovým panelům (cameo)
Obrazový panel (cameo) je obraz z jedné kamery ve vícenásobném zobrazení. Obraz z kamery 
lze vždy zobrazit pouze v jednom obrazovém panelu.
Chcete-li přiřadit kameru k obrazovému panelu, klepnutím na jednu z ikon pohledů kamer 

 vyberte vícenásobné zobrazení.
1. Klikněte na jednotku Divar.

– V případě potřeby se přihlaste.
2. Klikněte na znaménko + vedle názvu jednotky.

– Zobrazí se seznam připojených kamer.
3. Klikněte na obrazový panel, ve kterém má být zobrazen obraz z dané kamery.

– Kolem obrazového panelu se zobrazí žlutý rámeček.
4. Dvakrát klikněte na kameru.

– V obrazovém panelu se zobrazí obraz z kamery.
Můžete také přetáhnout kamery myší na příslušné obrazové panely.

Původní přiřazení obrazových panelů obnovíte kliknutím na tlačítko Odebrat .
– Při odebrání přiřazení kamery je obrazový panel prázdný.

1.7.2 Ikony obrazového panelu
Každý obrazový panel obsahuje tři ikony stavu, viz níže:

 Poplach – kamera je v poplachovém režimu

 Pohyb – je detekován pohyb

 Ztráta snímku – z důvodu nedostatečné šířky pásma je detekována ztráta snímku
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1.7.3 Vytváření skupin
Pomocí skupiny lze vytvořit logickou množinu digitálních videorekordérů Divar, kamer nebo 
pohledů, které lze snadno vyvolat; může se například jednat o všechny digitální videorekordéry 
Divar v určité budově nebo o všechny kamery na jednom podlaží budovy. Skupiny lze vnořovat 
do sebe a uspořádat tak, aby bylo možné okamžitě vyvolat logicky pojmenovanou množinu. 
Pohledy se umísťují do skupin.
Vytvoření nové skupiny:
1. Vyberte místo ve stromové struktuře, kde se má zobrazit nová skupina.

– Chcete-li vytvořit skupinu na nejvyšší úrovni, vyberte kořenovou ikonu.
– Nová skupina může být také vnořena do existující skupiny.

2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku stromové struktury a vyberte příkaz Přidat 
Skupinu.

3. Zadejte název nové skupiny.
4. Opakováním tohoto postupu přidejte další skupiny.
5. Přetáhněte do skupiny požadované digitální videorekordéry Divar, kamery a pohledy.
Odstranění skupiny:
1. Vyberte skupinu, kterou chcete odstranit.
2. Klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu a vyberte možnost Smazat.

– Budou rovněž odstraněny všechny podskupiny a pohledy uvnitř této skupiny.
Kopírování skupiny:
1. Vyberte skupinu, kterou chcete zkopírovat.
2. Klepněte na skupinu pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Uložit jako. . .

– Zadejte nové jméno skupiny.

1.7.4 Vytváření pohledů
Pohled je sada přiřazení kamer k obrazovým panelům (cameo), kterou lze vyvolat za účelem 
okamžitého prohlížení živého obrazu. Pohled je vždy umístěn ve skupině. Pohledy lze logicky 
seskupovat, takže můžete seskupit například všechny vchody do budovy.
Vytvoření pohledu:

1. Klepnutím na jednu z ikon pohledů kamer  vyberte vícenásobné zobrazení.
2. Přiřaďte kamery k obrazovým panelům.

– Kamery mohou být připojeny k různým jednotkám.
3. Vyberte skupinu, do které má být nový pohled uložen.
4. Klepněte na skupinu pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Přidat Pohled.
5. Zadejte jméno nového pohledu.
6. Zobrazení určitého obrazového panelu (cameo) vyvoláte klepnutím na jméno pohledu.

1.7.5 Ovládání kamer
Ovladatelné kamery lze ovládat pomocí myši na obrazovém panelu kamery nebo pomocí ikon 
zobrazených v oblasti Ovládání kamer.

Použití myši pro ovládání otáčení, naklánění a nastavení transfokace přímo v okně
1. Kliknutím na obrazový panel kamery jej aktivujte.

– Musí se jednat o ovladatelnou kameru.
2. Přesuňte ukazatel myši na aktivní obrazový panel (nikoli do středu).

– Šipka ukazatele označuje směr, ve kterém se kamera bude pohybovat.
3. Stiskněte a podržte levé tlačítko myši.

– Kamera se bude pohybovat ve vyznačeném směru.
– Po přemístění kamery uvolněte tlačítko.
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4. Můžete také přetahovat ukazatel v požadovaném směru pohybu kamery.
– Vodorovným přetahováním ukazatele můžete kameru otáčet a svislým přetahováním 

naklánět.
5. Použitím kolečka myši můžete obraz přiblížit nebo oddálit.
Rychlost otáčení a naklánění závisí na poloze ukazatele v obrazovém panelu. Kliknutím blíže 
k okraji obrazového panelu rychlost zvýšíte, kliknutím blíže ke středu rychlost snížíte.

Otáčení a naklánění
1. Vyberte obrazový panel (cameo) kamery, kterou chcete ovládat.
2. Klepnutím a podržením šipky nahoru a dolů můžete kameru naklánět.
3. Klepnutím a podržením šipky vlevo a vpravo můžete kameru otáčet.
4. Při trvalém stisknutí šipky se rychlost postupně zvyšuje.

Transfokace, ostření a clona

1. Vyberte obrazový panel (cameo) kamery, kterou chcete ovládat.
2. Klepnutím na levé tlačítko transfokace obraz vzdálíte; klepnutím na pravé tlačítko 

transfokace obraz přiblížíte.
3. Kliknutím na levé tlačítko ostření zaostříte na delší vzdálenost, kliknutím na pravé tlačítko 

ostření zaostříte na bližší vzdálenost.
4. Klepnutím na levé tlačítko clony přivřete clonu; klepnutím na pravé tlačítko clony otevřete 

clonu.

Přemístění kamery do přednastavené polohy
Přemístění aktivní kamery do přednastavené polohy:
1. Zadejte číslo přednastavené polohy.
2. Klepněte na tlačítko Shot (nebo stiskněte klávesu Enter).

Klepnutím na tlačítko 1 až 6 kameru okamžitě přemístíte do jedné z prvních šesti 
přednastavených poloh.
Uložení aktuální polohy kamery jako přednastavené polohy:
1. Zadejte číslo přednastavené polohy.
2. Klikněte na tlačítko Nastavit.

Funkce Aux
Příkazy Aux jsou speciální příkazy pro ovládání kamer.
Zapnutí příkazu Aux:
1. Zadejte číslo Aux.
2. Klikněte na tlačítko Aux On (nebo stiskněte klávesu Enter).
3. Chcete-li příkaz Aux vypnout, klikněte na tlačítko Off.

Aktivace výstupních relé
K dispozici je šest očíslovaných pozic, které lze přiřadit výstupním relé připojených jednotek 
Divar. Umístěním ukazatele myši na jedno z těchto šesti tlačítek zjistíte, jakou jednotku a relé 
ovládá.
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Přiřazení očíslovaného tlačítka k relé:
1. Klikněte pravým tlačítkem myši na jedno z očíslovaných tlačítek výstupu.

– Zobrazí se konfigurační okno.
2. Vyberte v seznamu požadovanou jednotku.

– Aktivovat lze pouze výstupní relé, která nejsou přiřazena k určité funkci dané 
jednotky.

3. Vyberte relé pro tuto jednotku.
Aktivace relé:
1. Kliknutím na jedno z očíslovaných tlačítek výstupu aktivujte nebo deaktivujte příslušné 

výstupní relé.
– Tlačítka aktivních výstupů jsou označena červeně a tlačítka neaktivních výstupů 

modře.

1.8 Vyhledání nahrávek pro přehrávání

Klepnutím na tlačítko Přehrávání  zobrazíte okno pro přehrávání.

Obrázek 1.6 Okno pro přehrávání

Okno pro přehrávání obsahuje dvě karty:
– Karta Přehled obsahuje grafický přehled videozáznamů uložených na jednotce.
– Karta Vyhledat umožňuje vyhledávání nahrávek podle poplachů a detekovaných pohybů.
Okno pro přehrávání pro jednotku Divar Classic obsahuje tři další karty:
– Karta Smart Motion/Vyhledat umožňuje vyhledávat nahrávky na základě pohybu ve 

stanovených oblastech obrazu z určitých kamer.
– Karta Text umožňuje vyhledávat nahrávky podle textového řetězce.
– Karta Chráněno umožňuje spravovat chráněné nahrávky.
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1.8.1 Okno pro sledování přehrávání

Výběr velikosti okna pro sledování přehrávání
Okno pro sledování přehrávání má dvě velikosti – normální a zvětšenou. Normální velikost 
obsahuje vyhledávací kritéria a výsledky a také obraz v levém horním kvadrantu obrazovky. 
Zvětšená velikost zabírá celou prostřední obrazovku.

Kliknutím na tlačítko velikosti okna pro přehrávání  můžete přepínat mezi normální a 
zvětšenou velikostí.

Výběr jednoduchého nebo vícenásobného zobrazení
V normálně velkém okně pro přehrávání postupujte takto:

1. Kliknutím na tlačítko jednoduchého zobrazení  zobrazte obraz z jedné kamery.

2. Kliknutím na tlačítko kvadrantového zobrazení  zobrazte obraz ze čtyř kamer.
– Režimy 3×3 a 4×4 nelze vybrat.

Ve zvětšeném okně pro přehrávání postupujte takto:

1. Kliknutím na jedno z tlačítek pohledů kamer  změňte konfiguraci 
vícenásobného zobrazení.

2.  Kliknutím na tlačítko vícenásobného zobrazení lze manuálně cyklicky přepínat mezi 
dostupnými zobrazeními.

Informace v obrazovém panelu (cameo)
Na spodním panelu okna přehrávače se zobrazují informace o datu a času. Obraz ze všech 
zobrazených kamer je synchronizován na stejný přehrávaný čas.

Kliknutím na informační ikonu  na panelu ovládání zobrazíte informace o pravosti pro 
aktuální statický obraz.
Pouze klíčové snímky
Je-li zvolena tato možnost, zobrazí se pouze klíčové snímky. Výsledkem je nižší obnovovací 
kmitočet snímků, je však zapotřebí nižší výkon počítače.

1.8.2 Výběr kamery
Vyberte požadovanou jednotku Divar ze stromu digitálních videorekordérů v levé horní části 
obrazovky. Kameru zvolte poklepáním na ikonu kamery s číslem.

Obrázek 1.7 Strom digitálních videorekordérů v okně pro přehrávání

1.8.3 Text (pouze jednotka Divar Classic)
Chcete-li zobrazit text z jednotky Divar Classic, musí být nainstalována jednotka přemostění 
ATM/POS a příslušná licence.
Zobrazení nahraných transakcí:
1. Kliknutím na obrazový panel vyberte určitou kameru.

2. Klikněte na ikonu textu .
– Otevře se okno textového prohlížeče.
– V okně prohlížeče se zobrazí data související se zvolenou kamerou.
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1.9 Použití ovládacích prvků pro přehrávání
Přehrávat

Kliknutím na tlačítko Přehrávat  přehrajete v okně pro přehrávání tok videa směrem vpřed:
– Rychlost přehrávání závisí na nastavení posuvného ovladače rychlosti.
– V závislosti na šířce pásma připojení a rychlosti přehrávání mohou být vynechány 

některé snímky.

Přehrávat pozpátku

Kliknutím na tlačítko Přehrávat pozpátku  přehrajete v okně pro přehrávání tok videa 
pozpátku:

– Rychlost přehrávání závisí na nastavení posuvného ovladače rychlosti.
– V závislosti na šířce pásma připojení a rychlosti přehrávání mohou být vynechány 

některé snímky.

Rychlost přehrávání
Tento posuvný ovladač řídí rychlost spojitého přehrávání dopředu a dozadu.

Pauza

Kliknutím na tlačítko Pauza  pozastavíte obraz:
– V okně pro přehrávání zůstane zastaven poslední přenesený obraz.

Krok dopředu
Ikona krokování je aktivní pouze v režimu pauzy.

1. Klepnutím na tlačítko Krok dopředu  posunete obraz o jeden snímek dopředu.
2. Podržením tlačítka bude krokování pokračovat.

Krok dozadu
Ikona krokování je aktivní pouze v režimu pauzy.

1. Klepnutím na tlačítko Krok dozadu  posunete obraz o jeden snímek dozadu.
2. Podržením tlačítka bude krokování pokračovat.

1.9.1 Pořízení fotografie
Můžete pořizovat snímky obrazu z kamery a ukládat je na pevný disk počítače v bitmapovém 
formátu.
Uložení obrazu z aktivního obrazového panelu (cameo) na pevný disk počítače:

1. Klikněte na ikonu pořízení snímku .
– Zobrazí se samostatné okno Fotografie.

2. Chcete-li změnit výchozí umístění pro ukládání obrázků, přejděte do nového umístění 
v systému souborů počítače.

3. Zadáním nového názvu můžete změnit název souboru.
4. Klepněte na tlačítko Save.
Snímek má stejné rozlišení jako obraz videa v závislosti na nastaveních nahrávání. Pod 
obrázkem jsou uvedeny ověřovací informace.

1.10 Karta Přehled
Okno s kartou Přehled poskytuje grafické znázornění videozáznamů zaznamenaných v úložném 
systému Divar. Tyto videozáznamy můžete přehrávat nebo vybírat pro účely kontroly pravosti, 
archivace, exportu, odstranění nebo nastavení ochrany.
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Obrázek 1.8 Okno pro přehrávání – karta Přehled pro jednotku Divar Classic

Použití karty Přehled

Časy nejstarších a nejnovějších nahrávek
– V poli Nejstarší je vyznačeno datum a čas nejstarší nahrávky na disku.
– V poli Nejnovější je vyznačeno datum a čas nejnovější nahrávky na disku.

Datum a čas vybrané oblasti obrazu
Údaje v polích Od a Do znázorňují časové okamžiky počáteční a koncové svislé tenké linky 
v zobrazení časové osy.

Měřítko časové osy
Časovou osu můžete upravit výběrem jednoho z následujících měřítek:
– 15 minut, 1 hodina, 1 den, 1 týden, 1 měsíc, Vše.
Při výběru možnosti Vše se zobrazí všechny nahrávky od nejstarších po nejnovější.
Chcete-li se zaměřit na menší úsek časové osy, vyberte kratší časové období.

Zobrazení časové osy
Na časové ose jsou zpočátku zobrazeny všechny nahrávky z kamery zaznamenané v úložném 
systému Divar. Osa kamery znázorňuje období nahrávání a registrované poplachy a události. 
Barvy na osách kamer mají následující význam:
– Poloprůhledná: nebyly pořízeny žádné nahrávky
– Modrá: je nahrán obraz z kamery
– Žlutá: byla spuštěna událost detekce pohybu
– Černá: došlo ke ztrátě videosignálu
– Červená: došlo k události externího poplachu
– Černé šrafování: chráněné nahrávky



20 cs | Divar Control Center Divar

F.01U.135.432 | v2.5 | 2009.08 Návod k obsluze Bosch Security Systems

Pokud došlo k výskytu více než jedné události, jsou tyto události zobrazeny s následující 
prioritou:
– Ztráta videosignálu
– Externí poplachy
– Pohyby
– Recordings (Záznamy)
– Bez nahrávání

Datová/časová osa
V horní části datové/časové osy jsou zobrazeny datové značky a v její dolní části časové 
značky.

Výběr nahrávek
1. Klepnutím na určitou pozici na časové ose umístěte tenkou linku.
2. Výběrem odlišného měřítka času se můžete přiblížit nebo vzdálit od této pozice.
3. Přetažením tenké linky vyberte interval.

– V okně pro přehrávání se zobrazí stojící obraz vybrané kamery na pozici tenké linky.
– Oblast zvolená přetažením má šedou barvu.

4. Pomocí ovládacích prvků pro přehrávání spusťte přehrávání výběru.
Přesná data a časy tenkých linek jsou znázorněny v polích Od a Do.

Využití prostoru na disku (pouze jednotka Divar Classic)
Ukazatel využití informuje (v procentech) o využitém prostoru úložného systému Divar. Tmavě 
modrou barvou je označena procentuální hodnota vyjadřující celkový využitý prostor. Světle 
modrá barva označuje část, která je chráněna proti přepsání. V lineárním režimu nahrávání se 
barva ukazatele změní na červenou, pokud využití disku přesáhne prahovou hodnotu zaplnění 

disku definovanou v konfiguraci. Kliknutím na informační tlačítko  vedle ukazatele využití 
získáte podrobné informace o úložném systému.

1.11 Karta Vyhledat
Na kartě Vyhledat v okně pro přehrávání lze nastavit filtr pro vyhledávání událostí. V seznamu 
výsledků vyhledávání vyberte nahraný videozáznam, který chcete přehrát.
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Obrázek 1.9 Okno pro přehrávání – karta Vyhledat

Hledání podle událostí

Časy nejstarších a nejnovějších nahrávek
– V poli Nejstarší je vyznačeno datum a čas nejstarší nahrávky na disku.
– V poli Nejnovější je vyznačeno datum a čas nejnovější nahrávky na disku.

Nastavení prohledávaného období
Zadáním data a času do polí Od a Do určete období, které má být prohledáno:

– Ve výchozím nastavení označuje pole Do datum a čas nejnovější nahrávky a pole Od 
datum a čas nejstarší nahrávky.

Funkce Přejít
Zadejte datum a čas do pole Od a kliknutím na ovládací prvek pro přehrávání spusťte 
přehrávání od zadaného času a data.

Výběr kamery
Klepnutím na políčko pro výběr kamery zaškrtněte kamery, které chcete zahrnout do hledání. 

Klepnutím na tlačítko  přepínáte mezi výběrem všech kamer nebo žádné kamery.

Filtr událostí
Zadejte typ hledané události.
Žádný: Budou prohledávány všechny nahrané videozáznamy vybraných kamer za definované 
období (včetně poplachů a detekovaných pohybů).
Poplachy: Budou prohledávány všechny nahrané videozáznamy poplachů vybraných kamer za 
definované období.
Poplachy a pohyby: Budou prohledány všechny nahrané videozáznamy poplachů a 
detekovaných pohybů z vybraných kamer za definované období.
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Pohyby: Budou prohledávány všechny nahrané videozáznamy detekovaných pohybů 
z vybraných kamer za definované období.

Zahájení hledání
Hledání zahájíte klepnutím na tlačítko Zapnout vyhledávání.

Výsledky vyhledávání
Po dokončení hledání se zobrazí seznam videozáznamů splňujících kritéria filtru. V tomto 
seznamu jsou nejnovější nahrávky událostí uvedeny nahoře a nejstarší dole.
1. Kliknutím na záhlaví sloupce můžete seznam seřadit podle tohoto sloupce. Druhým 

kliknutím obrátíte pořadí řazení seznamu.
2. Pomocí posuvníku můžete celý seznam procházet.
3. Kliknutím vyberte požadovanou položku v seznamu.

– Vybraná událost se zobrazí v okně pro přehrávání.
4. Pomocí ovládacích prvků pro přehrávání můžete nastavit rychlost a směr přehrávání.

1.12 Karta Smart Motion/Vyhledat (pouze jednotka Divar Classic)
Na kartě Smart Motion/Vyhledat nastavte filtr pro vyhledávání pohybu ve stanovených 
oblastech obrazu kamery. Kliknutím na mřížku obrazu na kartě Smart Motion/Oblast vyberte 
zóny pro detekci pohybu. V seznamu výsledků vyhledávání vyberte nahraný videozáznam, který 
chcete přehrát.

Obrázek 1.10 Okno pro přehrávání – karta Smart Motion/Vyhledat

Karta Smart Motion/Vyhledat

Časy nejstarších a nejnovějších nahrávek
– V poli Nejstarší je vyznačeno datum a čas nejstarší nahrávky na disku.
– V poli Nejnovější je vyznačeno datum a čas nejnovější nahrávky na disku.
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Nastavení prohledávaného období
Zadáním data a času do polí Od a Do určete období, které má být prohledáno:

– Ve výchozím nastavení označuje pole Do datum a čas nejnovější nahrávky a pole Od 
datum a čas nejstarší nahrávky.

Funkce Přejít

Zadejte datum a čas do pole Od a kliknutím na ovládací prvek  spusťte přehrávání od 

zadaného času a data. Kliknutím na ovládací prvek  můžete také spustit přehrávání od doby 
zadané do pole Do.

Výběr kamery
Kliknutím na políčko pro výběr kamery zaškrtněte kamery, které chcete zahrnout do hledání. 

Kliknutím na tlačítko  přepínáte mezi výběrem všech kamer nebo žádné kamery.

Směr vyhledávání
Chcete-li vyhledávat od počátečního do koncového času, vyberte možnost Dopředu. Pokud 
chcete vyhledávat od koncového do počátečního času, vyberte možnost Dozadu.

Citlivost
Úpravou polohy posuvníku Citlivost nastavte úroveň pohybu, jenž bude detekován. Nejvyšší 
hodnota zajistí detekci i nejnepatrnějšího pohybu.

Karta Smart Motion/Oblast
Výběrem možnosti Přidat, Odebrat nebo Přepnout určete, jak bude oblast na obrazovce 
reagovat na kliknutí. Volitelně můžete vybrat všechny oblasti nebo zrušit výběr všech oblastí.

Zobrazit mřížku
Možnost Zobrazit mřížku vyberte, pokud chcete v obrazu zobrazit obrysy zón.

Zapnout vyhledávání
Hledání zahájíte kliknutím na tlačítko Zapnout vyhledávání.

Výsledky vyhl.
Po dokončení hledání se zobrazí seznam videozáznamů splňujících kritéria filtru. V tomto 
seznamu jsou nejnovější nahrávky událostí uvedeny nahoře a nejstarší dole.
1. Kliknutím na záhlaví sloupce můžete seznam seřadit podle tohoto sloupce. Druhým 

kliknutím obrátíte pořadí řazení seznamu.
2. Pomocí posuvníku můžete celý seznam procházet.
3. Kliknutím vyberte požadovanou položku v seznamu.

– Vybraná událost se zobrazí v okně pro přehrávání.
4. Pomocí ovládacích prvků pro přehrávání můžete nastavit rychlost a směr přehrávání.

1.13 Karta Text (pouze jednotka Divar Classic)
Na kartě Text okna pro přehrávání nastavte filtr pro vyhledávání nahrávek podle textového 
řetězce. Jednotka Divar musí být připojena přes jednotku přemostění ATM/POS a musí být 
nastavena pro nahrávání textových dat. V seznamu výsledků vyhledávání vyberte nahraný 
videozáznam, který chcete přehrát.
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Obrázek 1.11 Okno pro přehrávání – karta Text

Vyhledávání textu

Časy nejstarších a nejnovějších nahrávek
– V poli Nejstarší je vyznačeno datum a čas nejstarší nahrávky na disku.
– V poli Nejnovější je vyznačeno datum a čas nejnovější nahrávky na disku.

Nastavení prohledávaného období
Zadáním data a času do polí Od a Do určete období, které má být prohledáno:

– Při výchozím nastavení obsahuje pole Do datum a čas poslední (nejnovější) nahrávky 
a pole Od datum a čas nejdříve pořízené (nejstarší) nahrávky.

Funkce Přejít
Zadejte datum a čas do pole Od a klikněte na ovládací prvek pro přehrávání – spustí se 
přehrávání od zadaného času a data.

Výběr kamery
Kliknutím na políčko pro výběr kamery zaškrtněte kamery, které chcete zahrnout do hledání. 

Kliknutím na tlačítko  přepínáte mezi výběrem všech kamer nebo žádné kamery.

Vyhledání libovolného textu
Zadejte vyhledávaný textový řetězec (může se například jednat o jméno nebo o číslo kreditní 
karty).

Vyhledání s rozliš. velkých/malých písmen
Políčko zaškrtněte, chcete-li při vyhledávání rozlišovat velká a malá písmena.
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Výsledky vyhl.
Po dokončení hledání se zobrazí seznam videozáznamů splňujících kritéria filtru. V tomto 
seznamu jsou nejnovější nahrávky událostí uvedeny nahoře a nejstarší dole.
1. Kliknutím na záhlaví sloupce můžete seznam seřadit podle tohoto sloupce. Druhým 

kliknutím obrátíte pořadí řazení seznamu.
2. Pomocí posuvníku můžete celý seznam procházet.
3. Kliknutím vyberte požadovanou položku v seznamu.

– Vybraná událost se zobrazí v okně pro přehrávání.
4. Pomocí ovládacích prvků pro přehrávání můžete nastavit rychlost a směr přehrávání.

1.14 Karta Chráněno (pouze jednotka Divar Classic)
Karta Chráněno okna pro přehrávání poskytuje přehled chráněných nahrávek v jednotce Divar. 
Umožňuje vybrat chráněný videozáznam a přehrát jej nebo zrušit jeho ochranu. Chráněné 
záznamy lze archivovat, exportovat nebo lze kontrolovat jejich pravost.

Obrázek 1.12 Okno pro přehrávání – karta Chráněno

Správa chráněného videozáznamu

Časy nejstarších a nejnovějších nahrávek
– V poli Nejstarší je vyznačeno datum a čas nejstarší nahrávky na disku.
– V poli Nejnovější je vyznačeno datum a čas nejnovější nahrávky na disku.

Využitý prostor na disku
Ukazatel využití informuje (v procentech) o využitém prostoru úložného systému Divar. Tmavě 
modrou barvou je označena procentuální hodnota vyjadřující celkový využitý prostor. Světle 
modrá barva označuje část, která je chráněna proti přepsání. Barva ukazatele se změní na 
červenou, pokud využití disku přesáhne prahovou hodnotu zaplnění disku definovanou 
v konfiguraci.
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Kliknutím na ikonu otazníku vedle ukazatele využití získáte podrobné informace o úložném 
systému.

Nastavení prohledávaného období
Zadáním data a času do polí Od a Do určete období, které má být prohledáno:

– Ve výchozím nastavení označuje pole Do datum a čas nejnovější nahrávky a pole Od 
datum a čas nejstarší nahrávky.

Vyhledávání chráněných nahrávek

Zahájení hledání
Hledání zahájíte kliknutím na tlačítko Zapnout vyhledávání.

Výsledky vyhl.
Po dokončení hledání se zobrazí seznam videozáznamů splňujících kritéria filtru. V tomto 
seznamu jsou nejnovější nahrávky událostí uvedeny nahoře a nejstarší dole:
1. Klepnutím na záhlaví sloupce můžete seznam seřadit podle tohoto sloupce. Druhým 

klepnutím obrátíte pořadí řazení seznamu.
2. Pomocí posuvníku můžete celý seznam procházet.
3. Kliknutím vyberte požadovanou položku v seznamu.

– Vybraná událost se zobrazí v okně pro přehrávání.
4. Pomocí ovládacích prvků pro přehrávání můžete nastavit rychlost a směr přehrávání.
5. Automaticky chráněné klipy jsou v seznamu označeny příznakem Auto!
6. Tlačítko Zrušit ochranu odebere ochranu vybraným videoklipům.

1.15 Zpracování nahrávek

1.15.1 Kontrola pravosti
1. Vyberte některý videozáznam.
2. Kliknutím na tlačítko Zkontrolovat ověřte pravost vybraného videozáznamu.

– Pravost vybraného videozáznamu je uvedena v informačním okně.

Chcete-li ověřit pravost jednotlivých snímků videozáznamu, klikněte na ikonu  na panelu 
ovládání. Tím otevřete okno Informace o pravosti. V tomto okně jsou uvedeny podrobnosti o 
snímku videozáznamu v příslušném obrazovém panelu v okamžiku klepnutí na ikonu.
Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno.

1.15.2 Export nahrávek na pevný disk počítače
Nahrávky exportované na pevný disk místního počítače mají speciální formát souboru jednotek 
Divar. Aplikace Archive Player potřebná k přehrávání archivu je automaticky zkopírována 
z aplikace Control Center do umístění, kde je archiv uložen. Samostatná instalace aplikace 
Archive Player proto není nutná. Video se archivuje v nativním formátu, takže je zachován 
důkaz o jeho pravosti.
Uložení nahrávek za vybrané období na pevný disk počítače:
1. Vyberte období nahrávání na kartě Přehled, Vyhledat nebo Ochrana.
2. Klikněte na tlačítko Export.

– Zobrazí se samostatné okno Export.
3. Chcete-li změnit výchozí umístění, přejděte do složky v systému souborů počítače, kde 

má být archivní soubor uložen.
4. Zadáním nového názvu můžete změnit název souboru.
5. V zobrazeném potvrzovacím okně vyberte kamery, jejichž videozáznamy mají být 

archivovány.
– Ve výchozím nastavení jsou do archivního souboru zahrnuty všechny kamery.
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6. Zadáním nových hodnot do polí Od a Do můžete změnit zvolená data a časy zahájení a 
ukončení.
– Zobrazí se přibližná velikost archivního souboru. Zajistěte, aby byl k dispozici 

dostatečný prostor pro uložení tohoto souboru.
7. Kliknutím na tlačítko Export spusťte ukládání souboru archivu.
Během exportu je zobrazen ukazatel průběhu, který sleduje proces exportu. V době provádění 
exportu jsou nedostupné všechny ovládací prvky s výjimkou tlačítka Zrušit.

1.15.3 odstranění nahrávek
Tlačítko Smazat je dostupné pouze v okně s kartou Přehled.
Video, které má být smazáno, závisí na poloze značky znázorněné tenkou linkou.
1. Klepnutím na tlačítko Smazat smažete všechny snímky starší než aktuální poloha koncové 

tenké linky.
2. V potvrzovacím okně potvrďte nebo zrušte smazání.

1.15.4 Ochrana nahrávek (pouze jednotka Divar Classic)
Chcete-li zabránit odstranění nebo přepsání zvolené nahrávky na kartě Přehled nebo 
Vyhledat, klikněte na tlačítko Ochrana:
– V zobrazeném okně zadejte název pro chráněné nahrávky.
– Výchozí název je tvořen počátečním datem a časem, například: 20021114 173125.
– Maximálně lze uložit 1 000 chráněných nahrávek.
– Po zvolení ochrany položky ve výsledcích vyhledávání se nejprve zobrazí výchozí časový 

rozsah. Výchozí počáteční čas je 30 sekund před událostí. Výchozí koncový čas je 
1 minutu po počátečním času.

– Ukazatel prostoru na disku zobrazuje odhadovaný procentuální podíl chráněné oblasti na 
disku po dokončení této operace nastavení ochrany.

1.15.5 Zrušení ochrany nahrávek (pouze jednotka Divar Classic)
Tlačítko Zrušit ochranu je k dispozici pouze na kartě Chráněno.
1. Vyberte položku v seznamu chráněných nahrávek.
2. Kliknutím na tlačítko Zrušit ochranu odeberte ochranu zvolené položce.
3. V zobrazeném potvrzovacím okně potvrďte nebo zrušte akci zrušení ochrany.
Pokud se jedná o nejstarší videozáznam na disku, může být okamžitě po zrušení ochrany 
přepsán. Funkce zrušení ochrany je dostupná pouze pro správce systému.
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2 Divar Archive Player

2.1 Úvod
Aplikace Divar Archive Player umožňuje v počítači prohlížet archivované videozáznamy, které 
byly archivovány z aplikace Control Center. Nabízí také možnost zkontrolovat pravost 
archivovaného videozáznamu.

Systémové požadavky
Provozní platforma: počítač se systémem Windows XP nebo Windows Vista.
Doporučené požadavky na počítač jsou následující:

– Procesor: Intel Pentium DualCore, 3,0 GHz nebo srovnatelný
– Paměť RAM: 2 048 MB
– Místo na pevném disku: 10 GB
– Grafická karta: NVIDIA GeForce 8600 nebo vyšší
– Videopaměť: 256 MB
– Síťové rozhraní: 10/100-BaseT

Poznámka:
Pro každou kameru, jejíž obraz je zobrazen v aplikaci Control Center, je vyhrazeno 9 MB 
videopaměti. V případě nedostatku videopaměti pro vícenásobné zobrazení se zobrazí varovná 
zpráva a vícenásobné zobrazení nebude aktivováno.

Instalace
Při archivaci videozáznamů se aplikace Archive Player automaticky zkopíruje do stejného 
adresáře jako archivní soubor. Samostatná instalace aplikace Archive Player proto není nutná. 
Při pozdějším kopírování archivního souboru na disk CD nebo DVD se přesvědčte, zda jste 
zkopírovali také soubor ArchivePlayer.exe.
Při použití externí zapisovací jednotky disků CD/DVD je software potřebný k přehrávání 
videosegmentu v počítači (Archive Player) zkopírován na disk po vytvoření místního archivu.
Volitelně lze nainstalovat samostatnou aplikaci Archive Player do počítače pomocí instalačního 
programu. Tím se vytvoří vazba na typ souboru pro archivované soubory, které pak lze otevírat 
dvojitým kliknutím.

2.2 Spuštění programu
Program spustíte poklepáním na soubor ArchivePlayer.exe.

Otevření video archivu
Po spuštění programu se zobrazí seznam dostupných archivních souborů. Archivní soubory 
rozpoznáte podle přípony použité v jejich názvu. Jednotka Divar XF používá příponu .dxa a 
jednotka Divar Classic příponu .dvr nebo .dva.
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Obrázek 2.1 Otevření souboru video archivu

1. Vyberte archivní soubor, který chcete zobrazit.
– Pokud není požadovaný soubor v seznamu uveden, projděte zbývající část seznamu 

nebo zvolte správné umístění.
2. Klepněte na tlačítko Otevřít.
Chcete-li program ukončit, klikněte na tlačítko Zrušit nebo na tlačítko Zavřít.

2.3 Popis hlavního okna
Po výběru archivního souboru se zobrazí hlavní okno. Okno je tvořeno třemi hlavními oblastmi: 
vodorovným horním panelem obsahujícím tlačítka pro ovládání obrazovky, svislým postranním 
panelem obsahujícím tlačítka pro výběr kamery a ovládání přehrávání a obrazovou oblastí, 
v níž se zobrazuje obsah videozáznamu a posuvník pro přehrávání.

Obrázek 2.2 Aplikace Archive Player – hlavní okno
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2.3.1 Tlačítko Otevřít
Archiv otevřete klepnutím na tlačítko Otevřít . Zobrazí se okno Otevřít videozáznam. 
Vyberte jiný archivní soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.

2.4 Pohledy kamery
Přepnutí režimu zobrazení:

1. Klepnutím na jednu z ikon pohledů kamer změňte konfiguraci zobrazení obrazového 
panelu (cameo).

– K dispozici jsou režimy zobrazení Jeden , Kvadranty , 3x3 , 4x4  a Celá 

obrazovka .
2. Přetažením posuvného ovladače změníte míru zvětšení.
Je-li vybrána transfokace, pak kliknutím levým tlačítkem myši na obrazový panel obraz 
přiblížíte a kliknutím pravým tlačítkem myši obraz vzdálíte. Klepnutím, přidržením a 
přetahováním uvnitř obrazového panelu můžete obraz posunovat.

2.5 Tlačítko Text (pouze jednotka Divar Classic)
Zobrazení textu archivovaného jednotkou Divar Classic připojenou k přemostění ATM/POS:

1. Klikněte na ikonu textu .
– Otevře se okno textového prohlížeče.
– Zobrazí se data související se zvolenou kamerou.

2.6 Prohlížení obrazu

2.6.1 Přiřazení obrazových panelů (cameo)
Obrazový panel (cameo) je obraz z jedné kamery ve vícenásobném zobrazení.
Přiřazení kamery k obrazovému panelu:
1. Klepněte na obrazový panel;

– vybraný obrazový panel má žlutý rámeček.
2.  Dvakrát klikněte na požadovanou kameru v seznamu.
Zrušení přiřazení obrazového panelu:

– Klikněte na tlačítko Zavřít obrazového panelu.

2.7 Použití ovládacích prvků pro přehrávání

Obrázek 2.3 Ovládání přehrávání

Přehrávat

Kliknutím na tlačítko Přehrávat  přehrajete v okně pro přehrávání nahraný videozáznam 
směrem vpřed:

– Rychlost přehrávání závisí na nastavení posuvného ovladače rychlosti 

.
– V závislosti na prostředcích počítače a zvolené rychlosti přehrávání mohou být 

některé snímky vynechány.
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Přehrávat pozpátku

Kliknutím na tlačítko Přehrávat pozpátku  přehrajete v okně pro přehrávání nahraný 
videozáznam pozpátku:

– Rychlost přehrávání závisí na nastavení posuvného ovladače rychlosti 

.
– V závislosti na prostředcích počítače a zvolené rychlosti přehrávání mohou být 

některé snímky vynechány.

Rychlost přehrávání
Posuvný ovladač řídí rychlost spojitého přehrávání dopředu a dozadu.

Pauza

Kliknutím na tlačítko Pauza  pozastavíte přehrávání.
– V okně pro přehrávání zůstane zastaven poslední obraz.

Krok dopředu
Funkce krokování je aktivní pouze v režimu pauzy.

1. Klepnutím na tlačítko Krok dopředu  posunete obraz o jeden snímek dopředu.
2. Při podržení tlačítka bude krokování pokračovat maximální rychlostí 3 snímky za sekundu.

Krok dozadu
Funkce krokování je aktivní pouze v režimu pauzy.

1. Klepnutím na tlačítko Krok dozadu  posunete obraz o jeden snímek dozadu.
2. Při podržení tlačítka bude krokování pokračovat maximální rychlostí 3 snímky za sekundu.

2.7.1 Pořízení fotografie
Při zobrazení obrazu z kamery na celou obrazovku lze pořizovat fotografie a ukládat je na 
pevný disk počítače v bitmapovém formátu.
Uložení obrazu z aktivního obrazového panelu (cameo) na pevný disk počítače:

1. Klikněte na tlačítko Zachytit .
– Zobrazí se samostatné okno Fotografie.

2. Chcete-li změnit výchozí umístění, přejděte do složky v systému souborů počítače, do níž 
má být soubor s obrazem uložen.

3. Zadáním nového názvu můžete změnit název souboru.
4. Klepněte na tlačítko Save.
Pod obrázkem jsou uvedeny ověřovací informace.

2.8 Vyhledání obrazu

1. Vyplňte datum a čas.
2. Klikněte na tlačítko Spustit.

– Zahájí se přehrávání od stanoveného data a času.

2.9 Posuvník videozáznamu
Posuvník videozáznamu ukazuje relativní přehrávaný čas v rámci intervalu videozáznamu a 
umožňuje jeho nastavení.
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2.10 Kontrola pravosti
1. Kliknutím na tlačítko Zkontrolovat ověříte pravost archivu:

– Pokud je kontrola časově náročnější, může se zobrazit ukazatel průběhu.
– Pravost archivu je uvedena v informačním okně.

Ověření jednotlivých snímků
Chcete-li ověřit pravost jednotlivých snímků, pozastavte přehrávání a klikněte na informační 

ikonu . Tím otevřete okno Informace o pravosti. V tomto okně jsou uvedeny podrobnosti o 
snímku videozáznamu, který byl v obrazovém panelu zobrazen v okamžiku klepnutí.

2.11 Tlačítko Nápověda

Klepnutím na tlačítko Nápověda  vyvoláte nápovědu. Zobrazí se samostatné okno 
nápovědy.

2.12 Tlačítko Ukončit

Klepnutím na tlačítko Ukončit  můžete aplikaci Archive Player ukončit.
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