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1 Úvod
Vážení uživatelé, otevíráte novou verzi programu MRP-Video,
monitorovací a střežicí systém. Oproti verzi 3.x Vám přinášíme řadu
vylepšení, z nichž na prvním místě je třeba jmenovat radikální (řádové)
zvýšení rychlosti, které se v provedení RT (Real Time) u dostatečně
výkonné výpočetní sestavy blíží k plynulém obrazu od všech kamer.
Přepracované verze Video klienta a Video prohlížeče usnadňují
a zjednodušují obsluhu, která se tak stává uživatelsky přátelštější.

Namátkou jmenujme některé z funkcí systému MRP-Video:

- Průběžné sledování obrazů snímaných videokamerami na moni-
toru počítače.

- Automatické snímání, digitalizace a vyhodnocování obrazů a vy-
hlášení poplachu při narušení střežených oblastí.

- Ukládání snímaných obrazů a obrazových sekvencí na disk pro
jejich pozdější prohlížení, tisk, zpracování nebo přenos.

- Přenos snímků a řízení vzdáleným počítačem pomocí veřejných
telekomunikačních sítí, pomocí sítí LAN, WAN, Internet.

- Řízení systému a příjem informací o činnosti i mobilním telefo-
nem, včetně možnosti přijímat na mobilní telefon snímky ve formě
MMS.

- Možnost prohlížení současně všech kamer pomocí nového Video
prohlížeče.

MRP-Video nalezne uplatnění jako jednoduchý, levný, ale plnohod-
notný zabezpečovací systém pro sledování a střežení vnitřních i ven-
kovních prostor. Uspokojí stejně dobře bezpečnostní agentury jako
jednotlivce. Přenos obrazů do vzdáleného počítače a řízení systému
ze vzdáleného počítače pomocí veřejné telekomunikační sítě
představuje vlastnosti, díky nimž se MRP-Video přibližuje úrovni
nejdražších špičkových zabezpečovacích systémů. Podnikatelé,
majitelé objektů nebo manažeři mohou získat okamžité vizuální
informace o dění ve své firmě, bytu či chatě, ať jsou od ní jakkoli
vzdáleni. Postačí přenosný počítač, modem a telefonní linka nebo
připojení k Internetu.

Monitorovací a střežicí systém
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2 Technické podmínky
V této kapitole naleznete minimální technické podmínky, které je
nutno pro zdárný provoz systému MRP-Video splnit. Tyto informace
Vám usnadní výběr správné počítačové sestavy.

2.1 Požadavky na hardware
MRP-Video je aplikace, kladoucí vysoké nároky na výkon výpočetního
systému, na němž je provozována. Následující technická data je proto
třeba chápat jako minimum, které je pro uspokojivý provoz nezbytné.

2.1.1 Video server

2.1.1.1 Doporučená počítačová sestava

Základní deska - Nutný požadavek je chipset Intel (na jiné
nemůžeme funkčnost zaručit).

Procesor - Intel-Pentium 4Pentium 4Pentium 4Pentium 4Pentium 4 1,7 GHz a více.

Paměť RAM - 256 MB a více.

Pevný disk - 20 GB (nebo podle požadavků uživatele).

Mechaniky - Pro instalaci je třeba CD-ROM a floppy disková
(3,5") mechanika.

Monitor - 15” (lépe 17”) s rozlišením alespoň 800x600

Videoadaptér - VGA 8 MB, Hi Color (lépe True Color) s podpo-
rou Direct Draw a s připojením na AGP sběrnici.

Nedoporučujeme karty integrované na základní
desce!

Myš - nebo jiné polohovací zařízení nezbytné.

2.1.1.2 Video dekodér

Nezbytnou součástí počítačové sestavy je základní přídavná video-
karta VVVVVideo dekideo dekideo dekideo dekideo dekodérodérodérodérodér (jedna nebo více) pro digitalizaci video snímků,
dodávaná firmou MRP-Informatics v různých verzích pro různá
provedení systému MRP-Video.

Parametry videovstupů video dekodéru jsou shodné s kartami  MRP-01
a MRP-02 viz dále.

Video multiplexer

Přídavná karta Video multiplexer MRP-01 je určena pro MRP Video
provedení STANDARD a PROFESSIONAL. Slouží k připojení kamer
a k přepínání mezi kamerami připojenými k systému MRP-Video.

Počítačová
sestava
serveru

Video dekodér

Video
multiplexer
MRP-01
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Kamery

Přepínání je řízeno Video serverem. Společně se signálovými obvody
Video     multiplexeru jsou na kartě obvody vstupu a výstupu pro
připojení externích zařízení.

Přídavné čelo Video multiplexeru MRP-02 je přídavná karta rozšiřující
o osm počet kamer připojitelných k Video multiplexeru a rozšiřující
možnosti připojení externích zařízení.

PPPPParararararametrametrametrametrametry videoy videoy videoy videoy videovstupů karvstupů karvstupů karvstupů karvstupů karty MRP-01/MRP-02ty MRP-01/MRP-02ty MRP-01/MRP-02ty MRP-01/MRP-02ty MRP-01/MRP-02

Počet vstupů 8 (samotná karta MRP-01)

16 (MRP-01 + MRP-02)

vstupní impedance 75 Ohm

maximální vstupní napětí ±1 V šš

PPPPParararararametrametrametrametrametry vstupnícy vstupnícy vstupnícy vstupnícy vstupních obh obh obh obh obvvvvvodů karodů karodů karodů karodů karty MRP-01/MRP-02ty MRP-01/MRP-02ty MRP-01/MRP-02ty MRP-01/MRP-02ty MRP-01/MRP-02

počet izolovaných vstupů: 2

pracovní úrovně vstupů: <0,7 V ~ L; >3 <5 V ~ H

odolnost proti přepětí: ±10 V DC

izolační napětí vstupů: 50 V DC

počet standardních HC/TTL vstupů: 8

pracovní úrovně: <0,7 V ~ L; >2,4 <5 V ~ H

PPPPParararararametrametrametrametrametry výstupnícy výstupnícy výstupnícy výstupnícy výstupních obh obh obh obh obvvvvvodů karodů karodů karodů karodů karty MRP-01/MRP-02ty MRP-01/MRP-02ty MRP-01/MRP-02ty MRP-01/MRP-02ty MRP-01/MRP-02

počet výstupů: 2

typ výstupů: relé (1x přepínací, 1x spínací/
rozpínací

zatížitelnost výstupů: 24 V st./ss max., 0,3 A max.

izolační napětí výstupů: 50 V DC

Podrobněji o instalaci a zapojení Video multiplexeru (karty MRP-01/
MRP-02) pojednává kapitola 3.2.

KameryKameryKameryKameryKamery

CCD kamery jsou nedílnou součástí hardwarového řetězce systému
MRP-Video. Lze použít kamery černobílé i barevné. Podmínkou je
standardní kompozitní videosignál v normě PAL o amplitudě 1 V
špička-špička a výstupní impedanci 75 ohmů. Podle účelu použití je
třeba zvolit hustotu řádkovaní, citlivost CCD čipu, objektiv, provedení.
(Výběr kamer a objektivů, jejich rozmístění, napájení a rozvod video
signálu doporučujeme svěřit kvalifikovaným specialistům některé
bezpečnostní agentury.)

Video
multiplexer
MRP-02
(přídavné
čelo)
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ModemModemModemModemModem

Nutným prvkem při požadavku na ovládání systému MRP-Video ze
vzdáleného počítače (klienta) pomocí telefonní sítě je modem. Lze
využít obecně jakýkoli Hayes kompatibilní modem s přenosovou
rychlostí alespoň 28 800 bps. Doporučuje se raději externí provedení.

Pro posílání SMS zpráv doporučujeme použít u počítače Video server
takové GSM telefony, které je možné připojit speciálním kabelem na
sériový port. Jsou otestovány telefony: Nokia 7110, Nokia 6210, Nokia
6310i, Siemens MC35i Terminal, Siemens C55.

Je-li PC MRP-Video server připojen pevnou linkou k Internetu, pak
postačí mobilní telefon, který lze řídit AT příkazy, připojený
k sériovému portu počítače (otestované jsou telefony Nokia 7110,
Nokia 6210, Nokia 6310i, Siemens C55, Siemens MC35i Terminál).

Není-li PC MRP-Video server připojen k internetu pevnou linkou,
pak je nutný mobilní telefon, který lze řídit AT příkazy a zvládající
GPRS datové přenosy, připojený k sériovému portu počítače (otestován
je telefon Nokia 6310i).

2.1.2 Video klient
Pro použití jako Video klient vyhoví i běžný počítač, jaký bývá
zpravidla doporučován pro provoz MS Windows 98, tedy např. PC
s procesorem Pentium 150 MHz, 32 MB RAM s VGA monitorem
a video adaptérem s 8 MB RAM. Vhodný je monitor s vyšším
rozlišením, aby příliš neutrpěla kvalita zobrazení přenesených snímků.
Pro spojení s Video serverem po telefonní lince (zejména přímé) se
doporučuje stejný modem jaký je v sestavě Video serveru.

Pro příjem SMS z Video serveru a odesílání SMS  povelů Video serveru
poslouží každý současný mobilní telefon.

Pro využití možností získávat informace z Video serveru je nezbytný
telefon podporující MMS a WAP. Protože displeje mobilních telefonů
mají často menší rozlišení než snímky, doporučujeme telefon, který
umí „zoomovat“ obrázky.

2.2 Požadavky na operační systém
VVVVVideo serideo serideo serideo serideo servvvvvererererer je určen pro práci pod operačním systémem Windows XP
nebo Windows 2000. Pro využití MMS je nutný systém Windows XP
( při použití videodekodéru K01 nebo K04 i Windows 2000).

VVVVVideo klientideo klientideo klientideo klientideo klient je určen pro práci pod operačním systémem Windows
98, Windows Me, Windows 2000/XP.

Počítačová
sestava
klienta

Video server

Video klient

Telefon pro
příjem SMS

Odesílání
MMS z Video
serveru

Telefon pro
příjem MMS

Modem

Odesílání
SMS z Video
serveru
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3 Instalace hardware
Tato kapitola podrobně pojednává o instalaci systému MRP-Video.
Nejprve pozornost soustředíme na popis instalace a oživení přídav-
ných karet. Přestože je tato instalace snadno zvládnutelná i laikem,
doporučujeme svěřit ji do rukou odborníků nejlépe přímo z firmy, od
které pochází počítač, mimo jiné i z důvodu nutnosti případného
porušení pečetí skříně počítače.

Při zásahu uvnitř počítače dodržujte následující zásady:

• Počítač musí být vypnutý a odpojený od elektrické sítě!

• Dříve, než se dotknete některých částí uvnitř počítače, ujistěte se
(dotykem uzemněného kovového předmětu, např. ústředního
topení), že na rukou nenesete elektrostatický náboj.

• Nedotýkejte se prsty kontaktních plošek a konektorů. (Znečistěné
kontaktní plošky lze opatrně přegumovat.)

• Vyjmuté desky pokládejte pouze na vodivé podložky nebo vklá-
dejte do antistatických obalů.

3.1 Video dekodér
1. Vypněte počítač, odpojte přívodní napájecí šňůru a otevřete skříň

počítače.

2. Sejměte krycí plech PCI slotu, který chcete obsadit přídavnou
videokartou Video dekodérem.

3. Vyjměte kartu z antistatického obalu, zatlačte ji do PCI slotu
základní desky počítače a upevněte čelo.

3.1.1 Ovladače VIDEO dekodéru K01
Video dekodér K01 se dříve používal pro MRP-Video v provedení
LITE, STANDARD a PROFESSIONAL. Později byl nahrazen Video
dekodérem K02. Nicméně upgrade je stále možné instalovat na tento
typ VIDEO dekodéru (K01). Pro případ, že instalujete upgrade, je
Vám tento návod stále k dispozici.

Při instalaci ovladačů postupujte podle následujícího návodu, nena-
leznete-li jiný návod v příbalových informacích. Návod je uveden
pro Windows XP. Pro Windows 2000 je postup obdobný. Případné
odlišnosti u jednotlivých kroků naleznete popsány v závorce. Pro jiné
ovladače nezaručujeme správnou funkci software MRP-Video.

Hlavní zásady

Instalace hardware
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1. Po osazení Video     dekodéru spusťte počítač. Během startu systém
rozpozná nový hardware a otevře PrPrPrPrPrůvůvůvůvůvodce noodce noodce noodce noodce novvvvvě rě rě rě rě rozpoznanozpoznanozpoznanozpoznanozpoznanýmýmýmýmým
harharharharhardddddwwwwwarararararememememem. Vyberte InstaloInstaloInstaloInstaloInstalovvvvvaaaaat zt zt zt zt ze sezname sezname sezname sezname seznamu či daného umístěníu či daného umístěníu či daného umístěníu či daného umístěníu či daného umístění
(pr(pr(pr(pr(pro zkušené užio zkušené užio zkušené užio zkušené užio zkušené uživvvvvaaaaatele)tele)tele)tele)tele) a klikněte na DalšíDalšíDalšíDalšíDalší.

(Ve Windows 2000 vyberte VyhledaVyhledaVyhledaVyhledaVyhledat vhodnt vhodnt vhodnt vhodnt vhodný oý oý oý oý ovladač tohotovladač tohotovladač tohotovladač tohotovladač tohoto
zařízení (doporučeno)zařízení (doporučeno)zařízení (doporučeno)zařízení (doporučeno)zařízení (doporučeno).)

2. Zvolte VyhledaVyhledaVyhledaVyhledaVyhledat nejlet nejlet nejlet nejlet nejlepší opší opší opší opší ovladač v těcvladač v těcvladač v těcvladač v těcvladač v těchto umístěníchto umístěníchto umístěníchto umístěníchto umístěníchhhhh. Zrušte
zaškrtnutí u voby PrPrPrPrProhledaohledaohledaohledaohledat vyměnitelná média jakt vyměnitelná média jakt vyměnitelná média jakt vyměnitelná média jakt vyměnitelná média jako disko disko disko disko disketu čietu čietu čietu čietu či
disk CD-Rdisk CD-Rdisk CD-Rdisk CD-Rdisk CD-ROM...OM...OM...OM...OM... a zaškrtněte PřPřPřPřPři hledání zahri hledání zahri hledání zahri hledání zahri hledání zahrnout toto umístění:nout toto umístění:nout toto umístění:nout toto umístění:nout toto umístění:
Po kliknutí na tlačítko PrPrPrPrProcococococházházházházházete te te te t nalistujte složku
\MRPV\MRPV\MRPV\MRPV\MRPVideo4\Ovladace\K01\Wideo4\Ovladace\K01\Wideo4\Ovladace\K01\Wideo4\Ovladace\K01\Wideo4\Ovladace\K01\WinXPinXPinXPinXPinXP na MRP-CD a zvolte DalšíDalšíDalšíDalšíDalší.
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(Ve Windows 2000 v dialogu Umístění souborUmístění souborUmístění souborUmístění souborUmístění souborů oů oů oů oů ovladačevladačevladačevladačevladače zaškrt-
něte Určit další umístěníUrčit další umístěníUrčit další umístěníUrčit další umístěníUrčit další umístění a v následujícím dialogu nalistujte cestu
\MRPV\MRPV\MRPV\MRPV\MRPVideo4\Ovladace\K01\Wideo4\Ovladace\K01\Wideo4\Ovladace\K01\Wideo4\Ovladace\K01\Wideo4\Ovladace\K01\Win2000in2000in2000in2000in2000. Po odsouhlasení
Průvodce nalezne a nainstaluje ovladač.)

3. Následně se objeví dialog s varováním, že instalovaný ovladač
nebyl testován společností Microsoft. Zvolte PPPPPokrokrokrokrokračoačoačoačoačovvvvvaaaaattttt.

4. Dialog DokDokDokDokDokončení Prončení Prončení Prončení Prončení Průvůvůvůvůvodce noodce noodce noodce noodce novvvvvě rě rě rě rě rozpoznanozpoznanozpoznanozpoznanozpoznaným harým harým harým harým hardddddwwwwwarararararememememem
uzavřete volbou DokDokDokDokDokončitončitončitončitončit.

Instalace hardware
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Výše uvedený postup opakujte pro další tři ovladače karty K01 (Studio
WDM Audio Capture, Studio Philips WDM TvTuner, Studio WDM
Crossbar). Po instalaci ovladačů budete vyzváni k restartu počítače.
Pomocí Správce zařízení (viz TTTTTento počítač -> ento počítač -> ento počítač -> ento počítač -> ento počítač -> Vlastnosti ->Vlastnosti ->Vlastnosti ->Vlastnosti ->Vlastnosti ->
HarHarHarHarHardddddwwwwwararararareeeee) pak můžete zkontrolovat nainstalované ovladače pod
volbou Řadiče zvuku,Řadiče zvuku,Řadiče zvuku,Řadiče zvuku,Řadiče zvuku, videa a her videa a her videa a her videa a her videa a hernícnícnícnícních zařh zařh zařh zařh zařízízízízízeníeníeníeníení (viz obr.).

Tím je instalace ovladačů Video dekodéru K01 dokončena.

3.1.2 Ovladače VIDEO dekodéru K02
Video dekodér K02 je určen pro provedení MRP-Video LITE plus,
STANDARD a PROFESSIONAL.

Při  instalaci ovladačů postupujte podle následujícího návodu, nena-
leznete-li jiný návod v příbalových informacích. Pro jiné ovladače
nezaručujeme správnou funkci software MRP-Video. Návod je uveden
pro Windows XP. Pro Windows 2000 je postup obdobný. Případné
odlišnosti u jednotlivých kroků naleznete popsány v závorce.

1. Po osazení Video     dekodéru spusťte počítač. Během startu systém
rozpozná nový hardware a otevře PrPrPrPrPrůvůvůvůvůvodce noodce noodce noodce noodce novvvvvě rě rě rě rě rozpoznanozpoznanozpoznanozpoznanozpoznanýmýmýmýmým
harharharharhardddddwwwwwarararararememememem. Vyberte InstaloInstaloInstaloInstaloInstalovvvvvaaaaat zt zt zt zt ze sezname sezname sezname sezname seznamu či daného umístěníu či daného umístěníu či daného umístěníu či daného umístěníu či daného umístění
(pr(pr(pr(pr(pro zkušené užio zkušené užio zkušené užio zkušené užio zkušené uživvvvvaaaaatele)tele)tele)tele)tele) a klikněte na DalšíDalšíDalšíDalšíDalší.
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(Ve Windows 2000 vyberte VyhledaVyhledaVyhledaVyhledaVyhledat vhodnt vhodnt vhodnt vhodnt vhodný oý oý oý oý ovladač tohotovladač tohotovladač tohotovladač tohotovladač tohoto
zařízení (doporučeno)zařízení (doporučeno)zařízení (doporučeno)zařízení (doporučeno)zařízení (doporučeno).)

2. Zvolte VyhledaVyhledaVyhledaVyhledaVyhledat nejlet nejlet nejlet nejlet nejlepší opší opší opší opší ovladač v těcvladač v těcvladač v těcvladač v těcvladač v těchto umístěníchto umístěníchto umístěníchto umístěníchto umístěníchhhhh. Zrušte
zaškrtnutí u voby PrPrPrPrProhledaohledaohledaohledaohledat vyměnitelná média jakt vyměnitelná média jakt vyměnitelná média jakt vyměnitelná média jakt vyměnitelná média jako disko disko disko disko disketu čietu čietu čietu čietu či
disk CD-Rdisk CD-Rdisk CD-Rdisk CD-Rdisk CD-ROM...OM...OM...OM...OM... a zaškrtněte PřPřPřPřPři hledání zahri hledání zahri hledání zahri hledání zahri hledání zahrnout toto umístění:nout toto umístění:nout toto umístění:nout toto umístění:nout toto umístění:
Po kliknutí na tlačítko PrPrPrPrProcococococházházházházházete te te te t nalistujte složku
\MRPV\MRPV\MRPV\MRPV\MRPVideo4\Ovladace\K02ideo4\Ovladace\K02ideo4\Ovladace\K02ideo4\Ovladace\K02ideo4\Ovladace\K02 na MRP-CD a zvolte DalšíDalšíDalšíDalšíDalší.

Instalace hardware
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(Ve Windows 2000 v dialogu Umístění souborUmístění souborUmístění souborUmístění souborUmístění souborů oů oů oů oů ovladačevladačevladačevladačevladače zaškrt-
něte Určit další umístěníUrčit další umístěníUrčit další umístěníUrčit další umístěníUrčit další umístění a v následujícím dialogu nalistujte
stejnou cestu (viz výše). Po odsouhlasení Průvodce nalezne a na-
instaluje ovladač.)

3. Následně se objeví dialog s varováním, že instalovaný ovladač
nebyl testován společností Microsoft. Zvolte PPPPPokrokrokrokrokračoačoačoačoačovvvvvaaaaattttt.

4. Dialog DokDokDokDokDokončení Prončení Prončení Prončení Prončení Průvůvůvůvůvodce noodce noodce noodce noodce novvvvvě rě rě rě rě rozpoznanozpoznanozpoznanozpoznanozpoznaným harým harým harým harým hardddddwwwwwarararararememememem
uzavřete volbou DokDokDokDokDokončitončitončitončitončit.



19

Výše uvedený postup opakujte pro další ovladač karty K02 (BT878,
WDM Audio Capture). Pomocí Správce zařízení (viz TTTTTento počítačento počítačento počítačento počítačento počítač
-> -> -> -> -> Vlastnosti -> HarVlastnosti -> HarVlastnosti -> HarVlastnosti -> HarVlastnosti -> Hardddddwwwwwararararareeeee) pak můžete zkontrolovat nainstalované
ovladače pod volbou Řadiče zvuku,Řadiče zvuku,Řadiče zvuku,Řadiče zvuku,Řadiče zvuku, videa a her videa a her videa a her videa a her videa a hernícnícnícnícních zařh zařh zařh zařh zařízízízízízeníeníeníeníení (viz
obr.).

Tím je instalace ovladačů Video dekodéru K02 dokončena.

3.1.3 Ovladače VIDEO dekodéru K04
Video dekodér K04 je určen pro provedení MRP-Video LITE plus RT
a STANDARD RT. Obsahuje čtyři videovstupy s konektory BNC
označené Vin1 až Vin4. Každý z videovstupů karty má vlastní procesor
na zpracování obrazu.

Při  instalaci ovladačů postupujte podle následujícího návodu, nena-
leznete-li jiný návod v příbalových informacích. Pro jiné ovladače
nezaručujeme správnou funkci software MRP-Video. Návod je uveden
pro Windows XP. Pro Windows 2000 je postup obdobný. Případné
odlišnosti u jednotlivých kroků naleznete popsány v závorce.

1. Po osazení Video     dekodéru spusťte počítač. Během startu systém
rozpozná nový hardware a otevře PrPrPrPrPrůvůvůvůvůvodce noodce noodce noodce noodce novvvvvě rě rě rě rě rozpoznanozpoznanozpoznanozpoznanozpoznanýmýmýmýmým

Instalace hardware
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harharharharhardddddwwwwwarararararememememem. Vyberte InstaloInstaloInstaloInstaloInstalovvvvvaaaaat zt zt zt zt ze sezname sezname sezname sezname seznamu či daného umístěníu či daného umístěníu či daného umístěníu či daného umístěníu či daného umístění
(pr(pr(pr(pr(pro zkušené užio zkušené užio zkušené užio zkušené užio zkušené uživvvvvaaaaatele)tele)tele)tele)tele) a klikněte na DalšíDalšíDalšíDalšíDalší.

(Ve Windows 2000 vyberte VyhledaVyhledaVyhledaVyhledaVyhledat vhodnt vhodnt vhodnt vhodnt vhodný oý oý oý oý ovladač tohotovladač tohotovladač tohotovladač tohotovladač tohoto
zařízení (doporučeno)zařízení (doporučeno)zařízení (doporučeno)zařízení (doporučeno)zařízení (doporučeno).)

2. Zvolte VyhledaVyhledaVyhledaVyhledaVyhledat nejlet nejlet nejlet nejlet nejlepší opší opší opší opší ovladač v těcvladač v těcvladač v těcvladač v těcvladač v těchto umístěníchto umístěníchto umístěníchto umístěníchto umístěníchhhhh. Zrušte
zaškrtnutí u voby PrPrPrPrProhledaohledaohledaohledaohledat vyměnitelná média jakt vyměnitelná média jakt vyměnitelná média jakt vyměnitelná média jakt vyměnitelná média jako disko disko disko disko disketu čietu čietu čietu čietu či
disk CD-Rdisk CD-Rdisk CD-Rdisk CD-Rdisk CD-ROM...OM...OM...OM...OM... a zaškrtněte PřPřPřPřPři hledání zahri hledání zahri hledání zahri hledání zahri hledání zahrnout toto umístění:nout toto umístění:nout toto umístění:nout toto umístění:nout toto umístění:
Po kliknutí na tlačítko PrPrPrPrProcococococházházházházházete te te te t nalistujte složku
\MRPV\MRPV\MRPV\MRPV\MRPVideo4\Ovladace\K04ideo4\Ovladace\K04ideo4\Ovladace\K04ideo4\Ovladace\K04ideo4\Ovladace\K04 na MRP-CD a zvolte DalšíDalšíDalšíDalšíDalší.
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(Ve Windows 2000 v dialogu Umístění souborUmístění souborUmístění souborUmístění souborUmístění souborů oů oů oů oů ovladačevladačevladačevladačevladače zaškrt-
něte Určit další umístěníUrčit další umístěníUrčit další umístěníUrčit další umístěníUrčit další umístění a v následujícím dialogu nalistujte cestu
\MRPV\MRPV\MRPV\MRPV\MRPVideo4\Ovladace\K04ideo4\Ovladace\K04ideo4\Ovladace\K04ideo4\Ovladace\K04ideo4\Ovladace\K04. Po odsouhlasení Průvodce nalezne
a nainstaluje ovladač.)

3. Následně se objeví dialog s varováním, že instalovaný ovladač
nebyl testován společností Microsoft. Zvolte PPPPPokrokrokrokrokračoačoačoačoačovvvvvaaaaattttt.

4. Dialog DokDokDokDokDokončení Prončení Prončení Prončení Prončení Průvůvůvůvůvodce noodce noodce noodce noodce novvvvvě rě rě rě rě rozpoznanozpoznanozpoznanozpoznanozpoznaným harým harým harým harým hardddddwwwwwarararararememememem
uzavřete volbou DokDokDokDokDokončitončitončitončitončit.

Instalace hardware
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Výše uvedený postup opakujte pro další ovladače karty K04, které
průvodce nabídne k instalaci. Pomocí Správce zařízení (viz TTTTTentoentoentoentoento
počítač -> počítač -> počítač -> počítač -> počítač -> Vlastnosti -> HarVlastnosti -> HarVlastnosti -> HarVlastnosti -> HarVlastnosti -> Hardddddwwwwwararararareeeee) pak můžete zkontrolovat
nainstalované ovladače pod volbou Řadiče zvuku,Řadiče zvuku,Řadiče zvuku,Řadiče zvuku,Řadiče zvuku, videa a her videa a her videa a her videa a her videa a hernícnícnícnícníchhhhh
zařzařzařzařzařízízízízízeníeníeníeníení (viz obr.).

Tím je instalace ovladačů Video dekodéru K04 dokončena.

Obrázek níže zachycuje stav po instalaci ovladačů K04 pro MRP-Video
v provedení LITE plus RT.
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Obr. 1: Video multiplexer MRP-01

3.2 Video multiplexer
Video multiplexer MRP-01 je primárně určen pro MRP Video
STANDARD a PROFESSIONAL k přepínání mezi kamerami připo-
jenými k systému MRP-Video. Přepínání je řízeno Video serverem.
Taktéž je možné použití Video multiplexeru u provedení MRP-Video
STANDARD RT a LITE plus RT. Zde pouze pro řízené vstupy a vý-
stupy popsané dále v této kapitole.

Pro instalaci  přídavné karty MRP-02 uvolněte v počítači pozici vedle
Video multiplexeru a obě karty (MRP-01 a MRP-02) propojte dodaným
krátkým plochým kabelem.

3.2.1 Nastavení vyvedených napětí
Na konektor K1 (Canon25) Video multiplexeru (viz Obr. 1) je přes
propojky JP2 vyvedeno ze sběrnice počítače napětí +12V (pin 14)
a +5V (pin 16). Zem je vyvedena na pin 15. Pro využití těchto napětí
je nutné zapojit příslušnou propojku v poli propojek JP2. Trny jsou
číslovány zprava doleva (v pohledu na desku ze strany součástek).
Propojka trnů 1 a 2 připojuje napětí +5 V, propojka trnů 5 a 6 připojuje
napětí +12 V. Zapojení pinů konektoru K1 znázorňuje následující
schema.

Instalace hardware

+12 V…pin 14
Zem…pin 15
+5 V…pin 16
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3.2.2 Vstupy
Video multiplexer obsahuje 8 signálových videovstupů a dva galva-
nicky oddělené digitální vstupy. Přídavná karta k Video multiplexeru
(MRP-02) poskytuje dalších 8 videovstupů (konektor Canon25) a osm
standardních TTL digitálních vstupů situovaných na konektor Canon9
(viz schema níže).

3.2.3 Výstupy
Video multiplexer obsahuje video výstup, který převádí mutiplexovaný
signál z videovstupů (1 až 16) na vstup video dekodéru. Dále dva
uživatelské výstupy řízené přes relé RL1 a RL2. Relé RL1 má na
konektor Canon9 vyvedeny oba kontakty (spínací - piny 1, 2 i rozpínací
- piny 2, 3). Relé RL2 má na Canon9 vyveden pouze jeden kontakt
(piny 4, 5) a volba, zda bude spínací nebo rozpínací  se provede pomocí
propojky JP3. Propojením trnů 1-2 bude kontakt spínací, propojením
2-3 bude rozpínací (viz schéma).

Využití pinů konektoru Canon9 přídavné karty k Video multiple-
xeru (MRP-02).

Využití pinů konektoru Canon25 Video multiplexeru (MRP-01)
k připojení kamer a vyvedených napětí.
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3.2.4 Ovladače Video multiplexeru
Při instalaci ovladačů postupujte podle následujícího návodu,
nenaleznete-li jiný návod v příbalových informacích. Návod popisuje
instalaci ovladačů v operačním systému Windows XP. Pro Windows
2000 je postup obdobný. Případné odlišnosti u jednotlivých kroků
naleznete popsány v závorce.

1. Po osazení Video     multiplexeru spusťte počítač. Při startu systém
rozpozná nový hardware a otevře PrPrPrPrPrůvůvůvůvůvodce noodce noodce noodce noodce novvvvvě rě rě rě rě rozpoznanozpoznanozpoznanozpoznanozpoznanýmýmýmýmým
harharharharhardddddwwwwwarararararememememem. Zvolte InstaloInstaloInstaloInstaloInstalovvvvvaaaaat zt zt zt zt ze sezname sezname sezname sezname seznamu či daného umístěníu či daného umístěníu či daného umístěníu či daného umístěníu či daného umístění
(pr(pr(pr(pr(pro zkušené užio zkušené užio zkušené užio zkušené užio zkušené uživvvvvaaaaatele)tele)tele)tele)tele) a klikněte na DalšíDalšíDalšíDalšíDalší.

Schema zapojení výstupů
a galvanicky oddělených
digitálních vstupů  na
konektor Canon9 Video
multiplexeru (MRP-01).
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(Ve Windows 2000 vyberte VyhledaVyhledaVyhledaVyhledaVyhledat vhodnt vhodnt vhodnt vhodnt vhodný oý oý oý oý ovladač tohotovladač tohotovladač tohotovladač tohotovladač tohoto
zařízení (doporučeno)zařízení (doporučeno)zařízení (doporučeno)zařízení (doporučeno)zařízení (doporučeno).)

2. Zrušte volbu PrPrPrPrProhledaohledaohledaohledaohledat vyměnitelná média jakt vyměnitelná média jakt vyměnitelná média jakt vyměnitelná média jakt vyměnitelná média jako disko disko disko disko disketu či disketu či disketu či disketu či disketu či disk
CD-RCD-RCD-RCD-RCD-ROM...OM...OM...OM...OM...". Zaškrtněte PřPřPřPřPři hledání zahri hledání zahri hledání zahri hledání zahri hledání zahrnout toto umístění:nout toto umístění:nout toto umístění:nout toto umístění:nout toto umístění:
a klikněte na tlačítko PrPrPrPrProcococococházházházházháze te te te te t. Nalistujte složku
\MRPV\MRPV\MRPV\MRPV\MRPVideo4\Ovladace\Multipleideo4\Ovladace\Multipleideo4\Ovladace\Multipleideo4\Ovladace\Multipleideo4\Ovladace\Multiplexxxxxer er er er er na MRP-CD a zvolte DalšíDalšíDalšíDalšíDalší.

(Ve Windows 2000 v dialogu Umístění souborUmístění souborUmístění souborUmístění souborUmístění souborů oů oů oů oů ovladačevladačevladačevladačevladače zaškrt-
něte Určit další umístěníUrčit další umístěníUrčit další umístěníUrčit další umístěníUrčit další umístění a v následujícím dialogu nalistujte
stejnou složku na MRP-CD [viz výše].)

3. Průvodce dokončí rozpoznání  nového hardwaru.  Zvolte DokDokDokDokDokončitončitončitončitončit.
PPPPPak rak rak rak rak restarestarestarestarestartujte počítačtujte počítačtujte počítačtujte počítačtujte počítač.
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4. Po restartu a náběhu operačního systému se opět zobrazí dialog
Vítá vás Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. Stejně jako
v bodě 1 zvolte InstaloInstaloInstaloInstaloInstalovvvvvaaaaat zt zt zt zt ze sezname sezname sezname sezname seznamu či daného umístění (pouzu či daného umístění (pouzu či daného umístění (pouzu či daného umístění (pouzu či daného umístění (pouzeeeee
prprprprpro zkušené užio zkušené užio zkušené užio zkušené užio zkušené uživvvvvaaaaatele)tele)tele)tele)tele) a klikněte na DalšíDalšíDalšíDalšíDalší.

5. Stejně jako v bodě 2 zrušte volbu PrPrPrPrProhledaohledaohledaohledaohledat vyměnitelná médiat vyměnitelná médiat vyměnitelná médiat vyměnitelná médiat vyměnitelná média
jakjakjakjakjako disko disko disko disko disketu či disk CD-Retu či disk CD-Retu či disk CD-Retu či disk CD-Retu či disk CD-ROM...OM...OM...OM...OM...". Zaškrtněte PřPřPřPřPři hledáníi hledáníi hledáníi hledáníi hledání
zahrzahrzahrzahrzahrnout toto umístění:nout toto umístění:nout toto umístění:nout toto umístění:nout toto umístění: a klikněte na tlačítko PrPrPrPrProcococococházházházházházetetetetet. Nalistujte
složku \MRPV\MRPV\MRPV\MRPV\MRPVideo4\Ovladace\Multipleideo4\Ovladace\Multipleideo4\Ovladace\Multipleideo4\Ovladace\Multipleideo4\Ovladace\Multiplexxxxxer er er er er na MRP-CD a klik-
něte na DalšíDalšíDalšíDalšíDalší.

6. Po kliknutí na DalšíDalšíDalšíDalšíDalší se ovladač MRP-01 nainstaluje. Klikněte na
DokDokDokDokDokončitončitončitončitončit.
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LITE

LITE plus

STANDARD

PROFESSIONAL

RT

Pomocí Správce zařízení (viz TTTTTento počítač -> ento počítač -> ento počítač -> ento počítač -> ento počítač -> Vlastnosti ->Vlastnosti ->Vlastnosti ->Vlastnosti ->Vlastnosti ->
HarHarHarHarHardddddwwwwwararararareeeee) můžete zkontrolovat nainstalované ovladače Video
multiplexeru pod volbou JJJJJungungungungungooooo, jak je vidět na obrázku.

3.3 Připojení kabelů
K propojení Video dekodéru a Video multiplexeru slouží speciální
spojovací zařízení tvořené konektorem CANNON 25 s vyvedenými
kabely s  konektory CINCH. Očíslované slouží k připojení výstupů
z kamer. Neočíslovaný kabel je určen k zapojení do Video     dekodéru.

Provedení MRP-VMRP-VMRP-VMRP-VMRP-Video LITEideo LITEideo LITEideo LITEideo LITE je vybaveno Video     dekodérem se dvěma
vstupy. K nim se připojí konektory CINCH jedna až dvě kamery.

Provedení MRP-VMRP-VMRP-VMRP-VMRP-Video LITE plusideo LITE plusideo LITE plusideo LITE plusideo LITE plus je vybaveno Video     dekodérem se
čtyřmi vstupy. K nim se připojí až čtyři kamery.

Provedení MRP-VMRP-VMRP-VMRP-VMRP-Video STideo STideo STideo STideo STANDANDANDANDANDARDARDARDARDARD využívá kartu Video dekodér
a kartu Video multiplexer.

1. Zapojte do příslušného konektoru Video     multiplexeru 25-pinový
konektor CANNON dodaného propojovacího zařízení.

2. K videovstupu AV1 Video     dekodéru připojte výstup z Video
multiplexeru MRP-01 (konektor CINCH-zástrčka bez označení).

Provedení MRP-VMRP-VMRP-VMRP-VMRP-Video PRideo PRideo PRideo PRideo PROFESSIONOFESSIONOFESSIONOFESSIONOFESSIONALALALALAL využívá Video dekodér
a Video multiplexer MRP-01 vč. MRP-02 pro připojení kamer 9-16.

1. Zapojte do konektorů Video     multiplexeru a přídavného čela 25-
pinové konektory CANNON propojovacích zařízení.

2. K videovstupu AV1 Video dekodéru připojte výstup z  Video multi-
plexeru (konektor CINCH-zástrčka bez číselného označení).

V provedeních MRP-VMRP-VMRP-VMRP-VMRP-Video LITE plus Rideo LITE plus Rideo LITE plus Rideo LITE plus Rideo LITE plus RTTTTT a MRP-VMRP-VMRP-VMRP-VMRP-Video STideo STideo STideo STideo STAN-AN-AN-AN-AN-
DDDDDARD RARD RARD RARD RARD RTTTTT se kamery připojují přímo na vstupy video dekodéru po-
mocí konektorů BNC.
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3.4 Připojení kamer
Pro přívod videosignálu se zpravidla používá koaxiální kabel RG59
s impedancí 75 ohmů. K Video dekodéru se připojuje (podle provedení
Video dekodéru) konektorem CINCH-zástrčka případně BNC, k Video
multiplexeru se připojuje konektorem CINCH-zástrčka. Ke kameře
zpravidla konektorem BNC. Délka kabelu by neměla přesáhnout 100
m, při čemž celkový útlum videosignálu by neměl překročit 3 dB.
Nedoporučujeme do trasy video signálu vkládat různé zesilovače,
protože kromě jiného mohou vnášet zkreslení nebo nestabilitu obrazu.

Napájecí napětí CCD videokamer bývá obvykle 12V DC stabilizo-
vané a vyhlazené.

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění:nění:nění:nění:nění: Při instalaci a zapojení kamer se řiďte pokyny stano-
venými výrobcem kamer nebo instalaci svěřte firmě specializované
na zabezpečovací techniku. PřPřPřPřPřipojoipojoipojoipojoipojovvvvvání a odpojoání a odpojoání a odpojoání a odpojoání a odpojovvvvvání kamerání kamerání kamerání kamerání kamer
prprprprprooooovvvvvádějte zásadně přádějte zásadně přádějte zásadně přádějte zásadně přádějte zásadně při vypni vypni vypni vypni vypnutém počítači a odpojeném nautém počítači a odpojeném nautém počítači a odpojeném nautém počítači a odpojeném nautém počítači a odpojeném napájenípájenípájenípájenípájení
kamer!!!kamer!!!kamer!!!kamer!!!kamer!!! Nedodržení tohoto ustanovení může způsobit zničení
přídavných karet. Všechny karty před distribucí zákazníkům jsou
pečlivě testovány. Při poškození karet nedodržením zmíněného
ustanovení nebo jiným elektrickým přepětím Vám nebude případná
reklamace uznána!

3.4.1 Obsazení čísel kamer
• Provedení LITE má kamery pod čísly 1 a 2.

• Provedení LITE plus a LITE plus RT pod čísly 1 až 4.

• Provedení STANDARD má obsazena čísla 1 až 9.

• Provedení STANDARD RT čísla 1 až 8.

• Provedení PROFESSIONAL má obsazena čísla kamer 1 až 16.

3.5 Připojení modemu
Externí modem připojte kabelem z příslušenství modemu zpravidla
k jednomu ze sériových komunikačních portů na zadní stěně skříně
počítače. Interní modem se instaluje jako přídavná karta a komunikační
port nastavte mikrospínači na jejím čele. Telefonní linku připojte do
zásuvky v zadní stěně modemu označené obvykle LINE.

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění:nění:nění:nění:nění: Při zapojování a oživování modemu se řiďte návodem,
dodávaným k modemu.
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3.6 Připojení GSM telefonu pro SMS
S programem MRP-Video server byly otestovány GSM telefony
(mobilní telefony) Nokia 7110, Nokia 6310i, Nokia 6210 a Siemens
C55 a modul Siemens MC35i Terminál. Nejlepším řešením je používat
telefony s nejnovější verzí firmware daného výrobce telefonu. Aktuální
seznam otestovaných GSM telefonů najdete v nápovědě a v souboru
Dodatky.txt. U telefonu je třeba vypnout požadavek na zadávání
bezpečnostních kódů karty SIM.

Postup připojení GSM telefonu pro SMS:Postup připojení GSM telefonu pro SMS:Postup připojení GSM telefonu pro SMS:Postup připojení GSM telefonu pro SMS:Postup připojení GSM telefonu pro SMS:

• Připojte GSM telefon speciálním kabelem (od výrobce telefonu)
k jednomu ze sériových komunikačních portů, zpravidla COM1
nebo COM2, na zadní stěně skříně počítače.

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění:nění:nění:nění:nění: Z vlastností Serveru telefonického připojení sítě vyplývá,
že GSM telefon připojený za účelem odesílání SMS nelze současně
využít pro navázání telefonického připojení sítě. Výše uvedený  postup
tedy využijete pro obsluhu pomocí SMS zpráv sítě GSM. (Pro využití
GSM telefonu k navazování telefonického připojení sítě postupujte
jak je uvedeno v kapitole 5.2.1).

3.7 Připojení GSM telefonu pro MMS
Pro účely zasílání snímků prostřednictvím MMS zpráv zřídila firma
MRP-Informatics na svých serverech speciální MMS Centrum. Je tak
umožněno zasílat MMS i pomocí sítě operátora, který MMS
nepodporuje. Podrobněji viz kapitola 6.3.3.

Je-li PC MRP-Video server připojen pevnou linkou k Internetu, pak
postačí mobilní telefon, který lze řídit AT příkazy, připojený
k sériovému portu počítače (otestované jsou telefony Nokia 7110,
Nokia 6210, Nokia 6310i, Siemens C55 a modul Siemens MC35i
Terminál).

Není-li PC MRP-Video server připojen k internetu pevnou linkou,
pak je nutný mobilní telefon, který lze řídit AT příkazy a zvládající
GPRS datové přenosy, připojený k sériovému portu počítače (otestován
je telefon Nokia 6310i).

Postup připojení GSM telefonu pro MMS:Postup připojení GSM telefonu pro MMS:Postup připojení GSM telefonu pro MMS:Postup připojení GSM telefonu pro MMS:Postup připojení GSM telefonu pro MMS:

• GSM telefon připojte speciálním kabelem (od výrobce telefonu)
k jednomu ze sériových komunikačních portů (jak je uvedeno
v kapitole 3.6.).
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4 Instalace software
V této kapitole naleznete informace k instalaci softwarové části
systému MRP-Video.

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění:nění:nění:nění:nění:     Před otevřením balíčku s instalačními médii, prostu-
dujte si, prosíme, pečlivě Licenční ujednání. Ujistěte se, že všem
jeho bodům rozumíte a souhlasíte s nimi. Teprve pak přistupte
k porušení pečetí.

Níže popsaný postup při instalaci je shodný pro instalaci MRP-Video
server i MRP-Video klient.

4.1 Spuštění instalace
Program se nainstaluje spuštěním instalátoru Setup.eSetup.eSetup.eSetup.eSetup.exxxxxeeeee, který je
součástí dodávky. Postupujte např. následovně:

1. Do mechaniky CD-ROM vložte instalační disk.

2. Klikněte na tlačítko StarStarStarStarStarttttt a zvolte položku NastaNastaNastaNastaNastavvvvveníeníeníeníení - Ovládací Ovládací Ovládací Ovládací Ovládací
panelpanelpanelpanelpanelyyyyy...............

3. Dvakrát klikněte na ikonu PřPřPřPřPřidaidaidaidaidat net net net net nebo odebo odebo odebo odebo odebrbrbrbrbraaaaat prt prt prt prt prooooogggggrrrrramamamamamyyyyy.

4. Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce.

PPPPPoznámka:oznámka:oznámka:oznámka:oznámka: Máte-li ve svém systému povoleno automatické oznámení
vložení disku, rozběhne se instalace automaticky.

4.2 Spuštění programu
MRP-Video se automaticky nainstaluje do nabídky PrPrPrPrProoooogggggrrrrramamamamamyyyyy a pokud
dáte souhlas, instalátor umístí zástupce na Pracovní plochu.
Při spouštění postupujte např. následovně:

1. Klikněte na tlačítko StarStarStarStarStarttttt v hlavním panelu Windows.

2. Zvolte nabídku PrPrPrPrProoooogggggrrrrramamamamamyyyyy a v něm vyhledejte MRP-VMRP-VMRP-VMRP-VMRP-Videoideoideoideoideo 44444

3. Klikněte na ikonu MRP-VMRP-VMRP-VMRP-VMRP-Video serideo serideo serideo serideo servvvvvererererer nebo klientklientklientklientklient nebo prprprprprohlížohlížohlížohlížohlížečečečečeč,
podle požadavku.

4.3 Ukončení chodu programu
Chod programu MRP-Video server ukončíte kliknutím na tlačítko
KKKKKoneconeconeconeconec v hlavním okně.

Chod programu MRP-Video klienta i MRP-Video prohlížeč ukončíte
shodně volbou KKKKKonec onec onec onec onec z nabídky SouborSouborSouborSouborSoubor.

Instalace software
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4.4 Odinstalace programu
Vyskytne-li se požadavek program odinstalovat, nestačí pouhé sma-
zání jeho součástí z pevného disku. Použijte služby PřPřPřPřPřidaidaidaidaidat net net net net nebobobobobo
odeodeodeodeodebrbrbrbrbraaaaat prt prt prt prt prooooogggggrrrrramamamamamyyyyy. Postup se liší podle verze Windows, ale v hrubých
rysech je následující:

1. Klikněte na tlačítko StarStarStarStarStarttttt a zvolte položku NastaNastaNastaNastaNastavvvvveníeníeníeníení - Ovládací Ovládací Ovládací Ovládací Ovládací
panelpanelpanelpanelpanelyyyyy...............

2. Dvakrát klikněte na ikonu služby PřPřPřPřPřidaidaidaidaidat net net net net nebo odebo odebo odebo odebo odebrbrbrbrbraaaaat prt prt prt prt prooooogggggrrrrramamamamamyyyyy.

3. V seznamu nalistujte jméno požadované aplikace.

4. Klikněte na tlačítko PřPřPřPřPřidaidaidaidaidat či odet či odet či odet či odet či odebrbrbrbrbraaaaat...t...t...t...t...

5. Dále se řiďte pokyny odinstalačního programu.

6. Po skončení odinstalace vymažte složku, ve které se aplikace
nacházela.

Upozornění:Upozornění:Upozornění:Upozornění:Upozornění: Odinstalační program odinstaluje pouze to, co bylo
nainstalováno. Datové soubory na discích podle zvoleného umístění
zůstanou a bude třeba je smazat ručně.
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5 Připojení sítě
Tato kapitola pojednává o instalaci některých součástí operačního
systému a nastavení parametrů potřebných ke zdárnému chodu systému
MRP-Video. Nastavení těchto potřebných údajů je třeba provést ještě
před začátkem práce s programem.

Veškeré informace mezi Video     serverem a Video     klientem se přená-
šejí pomocí počítačové sítě. Je principielně lhostejné, jedná-li se o síť
lokální LAN (Local Area Network) nebo síť globální WAN (Wide
Area Network). Odlišnosti jsou ve způsobu vybudování takové sítě
a připojení obou účastníků (Video     server a Video     klient) k ní.

5.1 Běžné připojení sítě
Tento způsob využijete, jsou li oba účastníci napojeni na lokální síť
např. uvnitř jedné budovy. Připojení se k takové síti vyžaduje přidání
síťové karty, její konfigurace, přidělení TCP/IP adres, přístupových
práv a pod. Pro postup a potřebné informace se, prosíme, obraťte na
správce vaší sítě.

5.2 Telefonické připojení sítě ve Windows
2000/XP

Telefonické připojení sítě využijete v případě, že budete ke komunikaci
mezi Video     serverem a Video     klientem (jedním nebo více) využívat
vytáčené telefonické připojení. Pro vytáčené připojení využívá jak
Video klient, tak Video server služeb Telefonického připojení sítě
z operačního systému Windows.

1. Otevřete Ovládací panelOvládací panelOvládací panelOvládací panelOvládací panelyyyyy a SíťSíťSíťSíťSíťooooovvvvvá a telefá a telefá a telefá a telefá a telefoniconiconiconiconická přká přká přká přká připojeníipojeníipojeníipojeníipojení. Pokud
ještě nemáte založené telefonické připojení, použijte ikonu
VytvVytvVytvVytvVytvořořořořořit noit noit noit noit novvvvvé přé přé přé přé připojeníipojeníipojeníipojeníipojení. Na ně pak klikněte pravým tlačítkem
myši a zvolte VlastnostiVlastnostiVlastnostiVlastnostiVlastnosti.

2. Volby na záložce ObecnéObecnéObecnéObecnéObecné jsou zřejmé (viz obrázky na dalších
stranách). V poli TTTTTelefelefelefelefelefonní čísloonní čísloonní čísloonní čísloonní číslo je uvedeno číslo, na které budete
volat. V kolonce PřPřPřPřPřipojit pomocí:ipojit pomocí:ipojit pomocí:ipojit pomocí:ipojit pomocí:     je uveden ovladač modemu,
který se použije pro připojení.

Připojení sítě
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3. Na záložce ZaZaZaZaZabezpečeníbezpečeníbezpečeníbezpečeníbezpečení zvolte RozšířRozšířRozšířRozšířRozšířené (užiené (užiené (užiené (užiené (uživvvvvaaaaatelsktelsktelsktelsktelské) nastaé) nastaé) nastaé) nastaé) nastavvvvveníeníeníeníení
a klikněte na tlačítko NastaNastaNastaNastaNastavvvvveníeníeníeníení.

4. Otevře se dialog UpřUpřUpřUpřUpřesnit nastaesnit nastaesnit nastaesnit nastaesnit nastavvvvvení zaení zaení zaení zaení zabezpečeníbezpečeníbezpečeníbezpečeníbezpečení. Pro úspěšné
připojení k Serveru telefonického připojení sítě z Windows 98/Me
je třeba zaškrtnout PPPPPooooovvvvvolit starolit starolit starolit starolit starší vší vší vší vší verzerzerzerzerze MS-CHAP pre MS-CHAP pre MS-CHAP pre MS-CHAP pre MS-CHAP pro sero sero sero sero servvvvverererereryyyyy
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systémsystémsystémsystémsystému u u u u WWWWWindoindoindoindoindows 95ws 95ws 95ws 95ws 95. Pak klikněte na OKOKOKOKOK, zobrazí se okno
s dotazem zda chcete ponechat toto nastavení, zvolte AnoAnoAnoAnoAno.

5. Na záložce SítěSítěSítěSítěSítě vybereme typ serveru PPP:PPP:PPP:PPP:PPP:     WWWWWindoindoindoindoindows 95/98/NT4/ws 95/98/NT4/ws 95/98/NT4/ws 95/98/NT4/ws 95/98/NT4/
2000,2000,2000,2000,2000, Inter Inter Inter Inter Internetnetnetnetnet. Povolíme jen PrPrPrPrProtokotokotokotokotokol sítě Interol sítě Interol sítě Interol sítě Interol sítě Internet (TCP/IP)net (TCP/IP)net (TCP/IP)net (TCP/IP)net (TCP/IP)
a (ve Windows XP) PlánoPlánoPlánoPlánoPlánovvvvvač pakač pakač pakač pakač paketů tecetů tecetů tecetů tecetů technolohnolohnolohnolohnologggggie QoSie QoSie QoSie QoSie QoS. Klikneme
na Protokol sítě Internet (TCP/IP), zvolíme VlastnostiVlastnostiVlastnostiVlastnostiVlastnosti a postu-
pujeme podle následujícího bodu.

Připojení sítě
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6. Ve vlastnostech protokolu TCP/IP ponecháme přednastavené
hodnoty a klikneme na tlačítko UpřUpřUpřUpřUpřesnit...esnit...esnit...esnit...esnit...

7. Na záložce ObecnéObecnéObecnéObecnéObecné zrušte volbu PPPPPoužíoužíoužíoužíoužívvvvvaaaaat výct výct výct výct výchozí brhozí brhozí brhozí brhozí bránánánánánu vzdálenéu vzdálenéu vzdálenéu vzdálenéu vzdálené
sítěsítěsítěsítěsítě.

8. Na ostatních kartách ponechte přednastavené hodnoty.
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UpozUpozUpozUpozUpozororororornění:nění:nění:nění:nění: Na počítač, který „zvedá příchozí spojení“ je třeba
nakonfigurovat PřPřPřPřPřijímaijímaijímaijímaijímat přt přt přt přt přícícícícíchozí přhozí přhozí přhozí přhozí připojeníipojeníipojeníipojeníipojení v případě Windows
2000/XP nebo SerSerSerSerServvvvver telefer telefer telefer telefer telefoniconiconiconiconickkkkkého přého přého přého přého připojení sítěipojení sítěipojení sítěipojení sítěipojení sítě v případě Windows
9x/Me (viz dále).

5.2.1 Přijímat příchozí připojení
Postup je podobný pro Video     server i Video     klient. Zde uvedený
znázorňuje Průvodce připojením k síti ve Windows 2000. Postup
ve Windows XP se zásadně neliší.

1. Otevřete Ovládací panelOvládací panelOvládací panelOvládací panelOvládací panelyyyyy, zvolte SíťSíťSíťSíťSíťooooovvvvvá a telefá a telefá a telefá a telefá a telefoniconiconiconiconická přká přká přká přká připojeníipojeníipojeníipojeníipojení
a spusťte VytvVytvVytvVytvVytvořořořořořit noit noit noit noit novvvvvé přé přé přé přé připojeníipojeníipojeníipojeníipojení. Otevře se PrPrPrPrPrůvůvůvůvůvodce přodce přodce přodce přodce připojenímipojenímipojenímipojenímipojením
k sítik sítik sítik sítik síti.

2. Jako TTTTTyp přyp přyp přyp přyp připojeníipojeníipojeníipojeníipojení zvolte PřPřPřPřPři j ímaij ímaij ímaij ímaij ímat  přt  přt  přt  přt  přícícícícíchozí  přhozí  přhozí  přhozí  přhozí  př ipojeníipojeníipojeníipojeníipojení.
(U Windows XP napřed zvolíte Jiné přJiné přJiné přJiné přJiné připojeníipojeníipojeníipojeníipojení a v dalším dialogu
pak teprve Přřřřřijímaijímaijímaijímaijímat přt přt přt přt přícícícícíchozí přhozí přhozí přhozí přhozí připojeníipojeníipojeníipojeníipojení).

3. Jako ZařZařZařZařZařízízízízízení prení prení prení prení pro přo přo přo přo přícícícícíchozí přhozí přhozí přhozí přhozí připojení ipojení ipojení ipojení ipojení vyberte nainstalovaný
modem.

Připojení sítě
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4. V dalším dialogu zakažte virtuální privátní připojení.

5. V následujícím dialogu vyberte (nebo nejprve nadefinujte)
uživatele, kteří se budou k počítači připojovat.
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6. V následujícím dialogu SíťSíťSíťSíťSíťooooovvvvvé součásti é součásti é součásti é součásti é součásti zachovejte minimálně
protokol TCP/IP.

7. V posledním dialogu pojmenujte vytvořené připojení.

Poté co nakonfigurujete telefonické připojení doporučujeme spojení
otestovat na úrovni samotného telefonického připojení sítě.
To provedete tak, že v Síťových a telefonických připojeních se přes
vytvořené připojení zkusíte připojit. Nejdříve zadáte uživatelské jméno
a heslo (protějšího SerSerSerSerServvvvverererereru telefu telefu telefu telefu telefoniconiconiconiconickkkkkého přého přého přého přého připojení sítě ipojení sítě ipojení sítě ipojení sítě ipojení sítě (ve Windows
98/ME), případně protějšího PřPřPřPřPřijímaijímaijímaijímaijímat přt přt přt přt přícícícícíchozí přhozí přhozí přhozí přhozí připojeníipojeníipojeníipojeníipojení (ve Windows
2000)) a zvolte Uložit hesloUložit hesloUložit hesloUložit hesloUložit heslo a až pak zvolte VytočitVytočitVytočitVytočitVytočit.

Připojení sítě
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5.3 Telefonické připojení sítě ve
Windows 98

Postup je platný pouze pro Video     klienta (Video server není určen
k provozu pod Windows 98). Na počítač je třeba nainstalovat
TTTTTelefelefelefelefelefoniconiconiconiconickkkkké přé přé přé přé připojení sítěipojení sítěipojení sítěipojení sítěipojení sítě a budete-li se k počítači připojovat
(vyhlašování poplachu), tak i  SerSerSerSerServvvvver telefer telefer telefer telefer telefoniconiconiconiconickkkkkého přého přého přého přého připojeníipojeníipojeníipojeníipojení.

1. Dvakrát klikněte na ikonu TTTTTento počítačento počítačento počítačento počítačento počítač na Pracovní ploše a pak
na ikonu Ovládací panelOvládací panelOvládací panelOvládací panelOvládací panelyyyyy a následně na ikonu PřPřPřPřPřidaidaidaidaidat net net net net nebo odebo odebo odebo odebo odebrbrbrbrbraaaaattttt
prprprprprooooogggggrrrrramamamamamyyyyy.

2. V dialogu Přidat nebo odebrat programy – vlastnostiPřidat nebo odebrat programy – vlastnostiPřidat nebo odebrat programy – vlastnostiPřidat nebo odebrat programy – vlastnostiPřidat nebo odebrat programy – vlastnosti na záložce
Instalace Windows zvolte Součásti: KKKKKomomomomomunikaceunikaceunikaceunikaceunikace a klikněte
na PodrobnostiPodrobnostiPodrobnostiPodrobnostiPodrobnosti.

3. V dialogu KKKKKomomomomomunikace unikace unikace unikace unikace zaškrtněte okénka TTTTTelefelefelefelefelefoniconiconiconiconickkkkké přé přé přé přé připojeníipojeníipojeníipojeníipojení
sítěsítěsítěsítěsítě a SerSerSerSerServvvvver telefer telefer telefer telefer telefoniconiconiconiconickkkkkého přého přého přého přého připojeníipojeníipojeníipojeníipojení.

Postup
instalace
telefonického
připojení sítě

4. Klikněte na OKOKOKOKOK a vyčkejte nainstalování požadovaných součástí
Windows. Po skončení instalace restartujte počítač.

Nyní jsou nainstalovány potřebné programy pro realizaci telefonického
připojení. Vlastní připojení je však třeba teprve vytvořit (viz dále).
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5.3.1 Vytvoření telefonického připojení
1. Dvakrát klikněte na ikonu TTTTTento počítačento počítačento počítačento počítačento počítač na Pracovní ploše a pak

na ikonu TTTTTelefelefelefelefelefoniconiconiconiconickkkkké přé přé přé přé připojení sítěipojení sítěipojení sítěipojení sítěipojení sítě.

2. V otevřeném okně Telefonické připojení sítě klikněte dvakrát na
ikonu VytvVytvVytvVytvVytvořořořořořit noit noit noit noit novvvvvé přé přé přé přé připojeníipojeníipojeníipojeníipojení. Odstartuje se PrPrPrPrPrůvůvůvůvůvodce vytvodce vytvodce vytvodce vytvodce vytvořořořořoře-e-e-e-e-
ním telefním telefním telefním telefním telefoniconiconiconiconickkkkkého přého přého přého přého připojení sítěipojení sítěipojení sítěipojení sítěipojení sítě.

Nejprve se nainstaluje modem. Řiďte se pokyny Průvodce insta-
lací. Doporučujeme ponechat systému, aby modem sám vyhledal
a nakonfiguroval. Po dokončení konfigurace modemu (máte-li
modem nainstalován a nakonfigurován z dřívějška, tuto pasáž
vynecháte) pokračujte ve vytvoření telefonického připojení
zadáním jména volaného počítače a jeho telefonního čísla.

3. Dokončete vytvoření telefonického připojení.

V okně PrPrPrPrProzkozkozkozkozkoumáoumáoumáoumáoumávvvvvání - ání - ání - ání - ání - TTTTTelefelefelefelefelefoniconiconiconiconickkkkké přé přé přé přé připojení sítěipojení sítěipojení sítěipojení sítěipojení sítě se nyní
objevila ikona právě vytvořeného připojení.

5.3.2 Nastavení přenosového protokolu
Pro přenos mezi Video serverem a Video klientem se používá
nejrozšířenější síťový protokol TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol). Jeho parametry nastavte následovně:

1. Klikněte na ikonu vašeho telefonického připojení pravým tlačít-
kem myši a zvolte VlastnostiVlastnostiVlastnostiVlastnostiVlastnosti. Otevře se dialog, v němž nastavíte
další potřebné parametry telefonického připojení, případně upravíte
výše zadané.

Připojení sítě
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2. Zvolte záložku TTTTTypypypypypy sery sery sery sery servvvvverererererůůůůů a vyplňte požadovaná data:

Za TTTTTyp seryp seryp seryp seryp servvvvverererereru pru pru pru pru pro telefo telefo telefo telefo telefoniconiconiconiconickkkkké přé přé přé přé připojeníipojeníipojeníipojeníipojení zvolte PPPPPPPPPPPPPPP.

Z možných síťových protokolů zaškrtněte TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP.

3. Klikněte na tlačítko NastaNastaNastaNastaNastavvvvvení ení ení ení ení TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP.

4. Zvolte AdrAdrAdrAdrAdresu IP přesu IP přesu IP přesu IP přesu IP přiděluje seriděluje seriděluje seriděluje seriděluje servvvvvererererer a AdrAdrAdrAdrAdresy názvesy názvesy názvesy názvesy názvooooovýcvýcvýcvýcvých serh serh serh serh servvvvverererererůůůůů
přpřpřpřpřiděluje seriděluje seriděluje seriděluje seriděluje servvvvvererererer. Zrušte zaškrtnutí volby PPPPPoužít výcoužít výcoužít výcoužít výcoužít výchozí brhozí brhozí brhozí brhozí bránánánánánuuuuu
vzdálené sítěvzdálené sítěvzdálené sítěvzdálené sítěvzdálené sítě.

5. Ukončete nastavení vlastností telefonního připojení.
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5.3.3 Nastavení serveru telefonického připojení
Server telefonického připojení je program, který se stará o vstup
do sítě. V případě Video klienta o vstup Video serveru při vyhlašování
poplachu.

1. Dvakrát klikněte na ikonu TTTTTento počítačento počítačento počítačento počítačento počítač na Pracovní ploše a pak
na ikonu TTTTTelefelefelefelefelefoniconiconiconiconickkkkké přé přé přé přé připojení sítěipojení sítěipojení sítěipojení sítěipojení sítě.

2. Zvolte položku SerSerSerSerServvvvver telefer telefer telefer telefer telefoniconiconiconiconickkkkkého přého přého přého přého připojení… ipojení… ipojení… ipojení… ipojení… z nabídky
PřipojeníPřipojeníPřipojeníPřipojeníPřipojení.

3. V dialogu Server pro telefonické připojení zvolte PPPPPooooovvvvvolit vnějšíolit vnějšíolit vnějšíolit vnějšíolit vnější
přístuppřístuppřístuppřístuppřístup a klikněte na PoužítPoužítPoužítPoužítPoužít.

Připojení sítě

4. Klikněte na tlačítko Změnit hesloZměnit hesloZměnit hesloZměnit hesloZměnit heslo a zadejte heslo pro přístup do
sítě (konkrétně do počítače, který právě konfigurujete).

5. Klikněte na OKOKOKOKOK.

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění:nění:nění:nění:nění: Po tomto nastavení je váš počítač připraven převzít
příchozí telefonní volání po prvním zazvonění. Přejete-li si zablo-
kovat možnost připojení se k vašemu počítači, zvolte Bez vnějšíhoBez vnějšíhoBez vnějšíhoBez vnějšíhoBez vnějšího
přpřpřpřpřístupuístupuístupuístupuístupu. Během startu operačního systému musí být modem zapnutý,
jinak se Server telefonického připojení deaktivuje.

Poté co nakonfigurujete telefonické připojení doporučujeme spojení
otestovat na úrovni samotného telefonického připojení sítě. To
provedete tak, že v Telefonickém připojení sítě se přes vytvořené
připojení zkusíte připojit. Nejdříve zadáte uživatelské jméno a heslo
(nadefinované v kapitole 5.2.1 Přijímat příchozí připojení - Povolení
uživatelé) a zvolíte Uložit heslo Uložit heslo Uložit heslo Uložit heslo Uložit heslo a až pak zvolíte VytočitVytočitVytočitVytočitVytočit.

Pokud nebude funkční toto připojení, nebude fungovat ani vytáčené
připojení mezi Video klientem a Video serverem.
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Výchozí
situace 1

Postup
nastavení

5.4 Připojení pomocí Internetu
Podmínkou je, aby v objektu, ve kterém se nachází PC Video server
bylo k dispozici stálé připojení k Internetu.

5.4.1 Pevné IP adresy
V tomto případě, jak PC Video klient i PC Video server mají své
pevné IP adresy v síti Internet. Není třeba nic dodatečně nastavovat,
postupuje se stejně jako při nastavení připojení v lokální síti.

5.4.2 Spojení přes proxy server/firewall
Tento postup využijete, nachází-li se počítač, na kterém je nainstalován
program MRP-Video server (dále PC Video server) nebo počítač, na
kterém je nainstalován program MRP-Video klient (dále PC Video
klient) ve vnitřní síti LAN (intranetu). Intranet je od Internetu oddělen
nejčastěji aplikačním rozhraním zvaným proxy server (např.
Winproxy). Ten také může zajišťovat službu firewall (ochranu před
nežádoucím průnikem do vnitřní sítě). V tomto případě je pro úspěšné
připojení je nezbytné nastavit proxy server.

Konfiguraci proxy serveru pro některý z dále uvedených případů
doporučujeme svěřit odborníkovi (např. Vašemu správci sítě).

5.4.2.1 Spojení z Video klienta na Video server

Video klient zahajuje spojení s Video serverem po protokolu TCP/IP
na zadaném portu (po instalaci je přednastaven 9876, v dalším popisu
budeme proto uvádět tento port).

VVVVVideo serideo serideo serideo serideo servvvvver je ver je ver je ver je ver je ve vnitře vnitře vnitře vnitře vnitřní síti za prní síti za prní síti za prní síti za prní síti za proooooxy serxy serxy serxy serxy servvvvverererererememememem

Chcete se připojit z Video klienta na Video server. PC Video klient, je
připojen k Internetu klasickým vytáčeným připojením. PC Video server
se nachází ve vnitřní síti za proxy serverem.

1. V programu MRP-Video server, v nastavení na záložce Komuni-
kace založte uživatele a nakonfigurujte ho stejně, jako byste
konfigurovali uživatele připojujícího se lokální sítí.

2. Proxy server je třeba nastavit tak, aby pakety přicházející z Inter-
netu na port 9876 byly předávány počítači PC Video server, který
se nachází v lokální síti.

3. V programu Video klient si v Nastavení nakonfigurujte nový Video
server stejně, jako byste se připojovali lokální sítí. Do položky IP
adresa/název počítače zadejte adresu proxy serveru.



45

VVVVVideo klient je video klient je video klient je video klient je video klient je ve vnitře vnitře vnitře vnitře vnitřní síti za prní síti za prní síti za prní síti za prní síti za proooooxy serxy serxy serxy serxy servvvvverererererememememem

Chcete se připojit z Video klienta na Video server. Video klient se
nachází ve vnitřní síti za proxy serverem. Počítač, na kterém je
nainstalován Video server je dostupný na pevné IP adrese v síti Internet.

1. V programu Video server, v NastaNastaNastaNastaNastavvvvvení ení ení ení ení na záložce KKKKKomomomomomunikaceunikaceunikaceunikaceunikace
založte nového uživatele a nakonfigurujte ho stejně jako byste
konfigurovali uživatele připojujícího se lokální sítí.

2. Proxy server je třeba nastavit tak, aby pakety přicházející z vnitřní
sítě na port 9876 byly předávány na IP adresu PC Video serveru.
Přiložený obrázek ilustruje nastavení Winproxy, v případě, že
adresa Video serveru je video.mrp.cz.

Připojení sítě

Výchozí
situace 2

Postup
nastavení

3. V programu Video klient si v Nastavení nakonfigurujte nový Video
server stejně, jako byste se připojovali lokální sítí. Do položky IP
adresa/název počítače zadáte adresu proxy serveru.

5.4.2.2 Spojení z Video serveru na Video klienta

Chcete-li, aby se Video server připojil po Internetu při poplachu na
Video klienta a pokud je v cestě proxy server, konfigurace probíhá
obdobně jako  v kapitole 5.4.2.1. Rozdíl je jen v čísle portu. Namísto
nastaveného čísla portu (9876) uvedete číslo o jedničku vyšší (9877).
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F1

6 Video server
V této kapitole naleznete informace a postupy týkající se obsluhy
Video     serveru. Naučíte se Video     server obsluhovat, konfigurovat
a využívat všech jeho vlastností.

Obr. 2: Video server

6.1 Hlavní okno
Levou horní část hlavního okna zabírá displej a pod ním tlačítka
(StřStřStřStřStřeží,eží,eží,eží,eží,     VVVVViditelnáiditelnáiditelnáiditelnáiditelná). Je-li některá z kamer zapnuta a vybrána volbou
příslušného čísla kamery, je na displeji její návěští (např. KamerKamerKamerKamerKameraaaaa
ččččč. 1. 1. 1. 1. 1), společně se systémovým datem a časem a velikostí okna kamery.

Kliknutím na tlačítka VVVVViditelnáiditelnáiditelnáiditelnáiditelná se obraz snímaný právě zapnutou
kamerou objeví v okně na displeji. Dalším kliknutím obraz zmizí.

Tlačítkem StřStřStřStřStřežíežíežíežíeží se pro právě zapnutou kameru aktivuje resp.
deaktivuje (avšak nespouští) režim střežení (viz kapitola 6.4.2).

V pravé horní části hlavního panelu je šestnáct tlačítek označených
čísly 1 až 16, kterými se volí kamery.

Tlačítko ZaZaZaZaZavvvvvěsitěsitěsitěsitěsit na stavovém řádku umožňuje obsluze serveru ukončit
komunikaci s klientem bez ohledu na to, zda vznikla aktivitou serveru
nebo voláním klienta a zda probíhá pomocí sítě LAN nebo
telefonickým připojením. Probíhá-li komunikace současně s více
klienty, lze z plovoucí nabídky zvolit klienta, který má být odpojen.

V levé spodní části hlavního panelu naleznete čtyři posuvné ovladače,
kterými se upravuje jas, kontrast, hloubka a sytost barev obrazu z kon-
krétní zapnuté kamery. Tyto ovladače slouží k doladění podle
okamžitých podmínek. Hlavní nastavení parametrů obrazu
z jednotlivých kamer je popsáno v kapitole 6.3.

Stisk klávesy F1F1F1F1F1 aktivuje nápovědní systém. Ten se otevře na stránce
s popisem hlavního okna.
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Tlačítko s nápisem StřStřStřStřStřežežežežeženíeníeníeníení vpravo slouží k aktivaci resp. deaktivaci
režimu střežení pro celý systém. Režim střežení a ostatní režimy
činnosti systému MRP-Video jsou popsány dále.

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění:nění:nění:nění:nění:     Režim střežení je akceptován pouze u těch kamer,
u kterých (při jejich vybrání pomocí tlačítek 1 až 16) je zatlačeno
tlačítko StřStřStřStřStřeží eží eží eží eží  a nadefinována poplachová zóna (viz dále). Z toho je
tedy zřejmé, že samotným tlačítkem StřStřStřStřStřeží eží eží eží eží při vybírání jednotlivých
kamer se střežení nespustí, nýbrž se jenom oznámí systému, že
konkrétní vybraná kamera začne střežit, ale až po aktivaci režimu
střežení kliknutím na tlačítko StřStřStřStřStřežežežežežení ení ení ení ení v pravé části hlavního okna.

Po kliknutí na tlačítko VVVVVoláníoláníoláníoláníolání začne běžet nastavená časová prodleva
potřebná k opuštění střeženého objektu. Po jejím uplynutí, je-li tak
nastaveno, bude zapnuto vyhlašování poplachů. Rovněž po příchodu
do střeženého objektu není poplach vyhlášen ihned, ale teprve po
uplynutí nastavené doby, po kterou má obsluha možnost systém
vyhlašování poplachu stejným tlačítkem vypnout.

Během časové prodlevy pro opuštění střeženého prostoru Video server
zaznamenává poplach a ukládá poplachové snímky, ale poplach nijak
jinak nevyhlašuje.

Kliknutím na tlačítko KKKKKoneconeconeconeconec v pravém dolním rohu hlavního okna
ukončíte chod programu.

6.2 Okno kamery
Zapnutím kamery (volbou příslušného tlačítka s číslem kamery) se
na displeji objeví okno s obrazem snímaným kamerou (pakliže je
zároveň zvoleno Viditelná). V bublině (malém okénku, které se objeví,
umístíte-li na okno ukazatel myši) jsou informace o jménu kamery
a nastaveném rozměru obrazu. Obvyklým způsobem (uchopením myší
za vnitřek okna, nebo za okraj) lze upravit velikost a umístění okna.
Postupně si takto rozmístěte a uspořádejte okna jednotlivých kamer
na monitoru. Umístění a rozměry oken si program uchovává a při
následném zapnutí kamer se okna objeví v dříve nastavených pozicích.

6.3 Nastavení
Kliknutím na tlačítko NastaNastaNastaNastaNastavvvvveníeníeníeníení hlavního okna otevřete formulář
Nastavení. Má záložky označené nadpisy KamerKamerKamerKamerKameryyyyy,,,,,  SerSerSerSerServvvvvererererer,
KKKKKomomomomomunikaceunikaceunikaceunikaceunikace, Heslo/LOGHeslo/LOGHeslo/LOGHeslo/LOGHeslo/LOG a OvladačeOvladačeOvladačeOvladačeOvladače (Obr. 3).

Video server
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6.3.1 Záložka Kamery
V levé  části vstupního formuláře vidíte okno pro obraz snímaný právě
nastavovanou kamerou. Zapněte některou z připojených kamer
kliknutím na tlačítko s číslem kamery umístěné na panelu vpravo.

Obr. 3: Nastavení – záložka Kamery

V okně se objeví obraz snímaný zvolenou kamerou. Do editačního
pole Názve kamery zapište nejvýše dvacet znaků dlouhý text.

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění:nění:nění:nění:nění: MRP-Video provedení LITE má kamery dostupné pod
čísly 1 a 2, LITE plus a LITE plus RT pod čísly 1 až 4, provedení
STANDARD má obsazena čísla 1 až 9, STANDARD RT čísla 1 až 8
a provedení PROFESSIONAL má obsazena čísla 1 až 16.

6.3.1.1 Aktivita kamery

Vpravo od tlačítek pro volbu nastavované kamery naleznete volby
ovlivňující práci Video serveru se snímky z vybrané kamery (Obr. 3).
Zaškrtnutím okénka u volby zvolenou funkci zapnete.

VVVVVolbaolbaolbaolbaolba FunkceFunkceFunkceFunkceFunkce

Aktivní Kamera bude dostupná z hlavního okna.

Volat Poplach na kameře bude Video server vyhlašovat
voláním Video klienta.

Archivace Snímky  budou archivovány v nastavených intervalech.

Oblasti
poplachové
zóny
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Přejete-li si v pravidelných intervalech ukládat snímky, zaškrtněte
volbu ArArArArArccccchihihihihivvvvvaceaceaceaceace. Volbou z rozbalovacího seznamu nastavíte délku
intervalu, v jakém se budou snímky ukládat. Toto nastavení nezávisí
na nastavení střežení.

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění:nění:nění:nění:nění:     Kromě archivačního ukládání Video server zajišťuje
i ukládání poplachové. Jeho rychlost se nijak nenastavuje. Probíhá
nepřetržitě během poplachu na kameře tak rychle jak výpočetní systém
zvládne (viz příslušné kapitoly dále).

Zaškrtnete-li volbu Zvuk přZvuk přZvuk přZvuk přZvuk při poplaci poplaci poplaci poplaci poplachuhuhuhuhu, bude Video server během
poplachu prostřednictvím v počítači vestavěného reproduktoru vydávat
zvukový signál.

6.3.1.2 Parametry obrazu

V panelu pod tlačítky volby kamery naleznete seřizovací prvky pro
doladění parametrů obrazu. Jasu, kontrastu, hloubky a sytosti barev.
Použití seřizovacích prvků je zřejmé. Pro úplnost vysvětlení lze jen
dodat, že potřebného efektu, kromě pohybu jezdcem posuvného
ovladače nebo kliknutí myší na tlačítka se šipkami ovladače, dosáhnete
i přímým zápisem čísla do editačního pole vedle. To proto, aby
nastavení bylo možno snáze reprodukovat.

6.3.1.3 Poplachové zóny

Poplachové zóny jsou obdélníkové oblasti v obrazech zabíraných
kamerami. Nastane-li změna obrazu v poplachové zóně, dojde k vy-
hlášení poplachu. Aby mohla kamera střežit, musí mít nadefinovánu
poplachovou zónu.

Poplachová zóna jedné kamery se může skládat z maximálně osmi
obdélníkových oblastí, které se mohou i překrývat. Jejich vhodným
rozmístěním lze vyznačit střežený prostor a případně tak oddělit
od prostoru s volným pohybem, aby ten nerušil planými poplachy.
(Pokud například část záběru zachycuje veřejnou komunikaci.)

Máte-li zafixovanou kameru a nastavené všechny parametry obrazu,
můžete přistoupit k definici poplachových zón. Postup vytváření
oblastí nejlépe vyjadřuje slangový výraz užívaný v příručkách
k obsluze MS Windows: “Uchop-táhni-upusť:

1. Umístěte kurzor do pozice, kde chcete mít jeden vrchol (lhostejno
který) obdélníkové oblasti a stiskněte levé tlačítko myši.

2. Aniž levé tlačítko uvolníte, pohybem myši “vytáhněte” potřebný
obdélník.

3. Až jste s jeho tvarem a velikostí spokojeni, uvolněte tlačítko.

Zvuk při
poplachu

Video server
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Číslo serveru

Ukládací
prostor

Jméno
serveru

4. Uchopením myší za vnitřek obdélníku můžete opravit umístění,
uchopením za rohové úchytky jeho velikost a tvar.

5. Umístěte ostatní potřebné oblasti poplachové zóny.

Oblast odstraníte kliknete-li na ni pravým tlačítkem myši.

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění:nění:nění:nění:nění: Každá oblast poplachové zóny znamená spotřebu času
pro její analýzu. V zájmu co nejvyšší rychlosti Video serveru jimi
příliš “neplýtvejte”.

6.3.1.4 Citlivost

Citlivostí se na tomto místě rozumí schopnost reagovat na změny
snímaného obrazu. Nastavuje se výběrem ze škál nabídnutých dvěma
rozbalovacími seznamy. Vhodnou citlivost je nutné stanovit zkusmo,
kombinací obou údajů: citlivostí na velikost pohybujícího se objektu
a citlivostí na změnu jasu. Obecně platí, že vyšší číslo znamená vyšší
citlivost.

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění:nění:nění:nění:nění:     V případě, že budete kamerami střežit neosvětlené nebo
málo osvětlené prostory, může docházet k vyvolávání falešných
poplachů vlivem vlastního šumového signálu kamer.

6.3.2 Záložka Server
Kliknutím na záložku SerSerSerSerServvvvvererererer v nastavení Video     serveru otevřete
vstupní formulář s údaji konfigurace serveru.

V boxu IdentifIdentifIdentifIdentifIdentifikace serikace serikace serikace serikace servvvvverererereruuuuu zadejte jméno serveru. Toto jméno slouží
k informaci Video     klienta (se kterým serverem je právě ve spojení).
Zde zapište libovolný vysvětlující text délky nanejvýš 64 znaků.
V pravé části formuláře pak v několika panelech zadejte nebo zvolte
potřebné parametry.

Pokud máte více Video serverů, pak každému z nich přidělte jiné
číslo. Číslem Video serveru se označují ukládané snímky, slouží tedy
pro rozlišení Video prohlížečem.

Pro ukládání snímků je možné vyčlenit dva adresáře, primární
a sekundární. Video server pak ukládá snímky do archivních databází,
které se nacházejí v primárním a pokud je zadán tak i v sekundárním
adresáři. V případě, že jsou tyto adresáře zaplněny (tedy velikost
archivních databází=Prostor celkem), pak jsou automaticky smazány
nejstarší snímky a pokračuje se v dalším ukládání.

Teoreticky lze pro ukládání poskytnout celou kapacitu disku. PrPrPrPrProstorostorostorostorostor
celkcelkcelkcelkcelkememememem určuje, kolik GB mohou maximálně zabírat archivní databáze
v daném adresáři. PrPrPrPrProstor vostor vostor vostor vostor volnolnolnolnolnýýýýý definuje velikost prostoru, který musí

Umístění
oblasti

Odstranění
oblasti

Nastavení
citlivosti
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zůstat bezpodmínečně volný, aby nedošlo k zaplnění celého disku.
(Je nutný pro odkládací soubory Windows, proto doporučujeme tuto
veličinu nastavit alespoň na 500 MB.)

6.3.3 Záložka Komunikace
Na záložce Komunikace nastavte parametry pro datové přenosy mezi
Video     serverem a Video     klienty a uživateli.

6.3.3.1 Volací plán

Tabulka obsahuje jméno a popis uživatele a informaci, zda se mu při
poplachu má volat a zda se jedná o administrátora, tj. Video     klienta
s přístupovými právy pro vzdálené řízení Video serveru, jak bude
uvedeno dále. Obsluha tabulky se děje pomocí tlačítek:

Kliknutím na tlačítko PřPřPřPřPřidaidaidaidaidat…t…t…t…t… (UprUprUprUprUpraaaaavit…vit…vit…vit…vit…) otevřete dialogové okno
Editace užiEditace užiEditace užiEditace užiEditace uživvvvvaaaaateleteleteleteletele (Obr. 6).

Vyplňte editační pole v levé části dialogu. Volbu AdministrAdministrAdministrAdministrAdministrááááátortortortortor
zaškrtněte, přejete-li si dotyčnému klientovi přidělit přístupová práva
administrátora. (Administrátor má kompletní přístupová práva ke vzdá-
lenému řízení Video serveru ze strany Video klienta.)  Zaškrtnete-li
volbu VVVVVolaolaolaolaolattttt, bude klient zařazen do volacího plánu Video serveru při
vyhlašování poplachu. V tlačítkovém poli můžete nadefinovat ome-
zení v přístupu k jednotlivým kamerám. Zatlačené tlačítko s číslem

Obr. 4: Nastavení – záložka Server

Video server
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kamery znamená, že se klientovi povoluje přenos snímků této ka-
mery. Tlačítko ObrObrObrObrObrazazazazazooooovkavkavkavkavka představuje přenos snímku celé obrazovky
Video serveru.

V pravé části dialogu nadefinujte způsob připojení klienta k Video
serveru. Toto připojení lze realizovat podle podmínek buď
telefonickým připojením nebo pomocí lokální počítačové sítě a nebo
pomocí sítě GSM. Při volbě modemového připojení se kliknutím na
tlačítko PřPřPřPřPřidaidaidaidaidattttt spustí standardní Windows dialog pro vytvoření tele-
fonického připojení sítě (jedná se o alternativu vybudování telefonic-
kého připojení sítě, popsanou v kapitole 5.2). Volba SíťSíťSíťSíťSíťooooovvvvvé přé přé přé přé připojeníipojeníipojeníipojeníipojení
předpokládá existenci spojení mezi Video serverem a dotyčným Video
klientem pomocí počítačové sítě. Zde postačí jen zadat správcem sítě
přidělenou TCP/IP adresu.

Volby v boxu SMSSMSSMSSMSSMS,,,,, MMS MMS MMS MMS MMS,,,,, v v v v volání olání olání olání olání zajistí odeslání poplachové SMS
(kapitola 6.4.4.2) nebo navázání hlasového spojení se zvoleným číslem.
Tak lze mít přehled, vidět, příp. i slyšet, co se děje v narušeném
objektu. Zaškrtnete-li Spojit se takSpojit se takSpojit se takSpojit se takSpojit se také s dalším klientemé s dalším klientemé s dalším klientemé s dalším klientemé s dalším klientem, zajistíte, že
Video server při poplachu obslouží (odesláním SMS, MMS, voláním
nebo nakonec připojením) i dalšího Video klienta (klienty) dle pořadí
volání (viz dále).

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění:nění:nění:nění:nění: Telefonní čísla v boxu SMSSMSSMSSMSSMS,,,,, MMS MMS MMS MMS MMS,,,,, v v v v volání olání olání olání olání zadávejte
v mezinárodním formátu, např. +420602123456 (viz Obr. 6).

Obr. 5: Nastavení – záložka Komunikace
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Volby v boxu E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail nastavují odeslání poplachového (popř.
poplachových) e-mailů.

E-mailoE-mailoE-mailoE-mailoE-mailovvvvvá adrá adrá adrá adrá adresaesaesaesaesa - adresa příjemce zprávy.

PřPřPřPřPříloha íloha íloha íloha íloha - určuje, zda při polachu poslat pouze textový e-mail, nebo
zda přiložit i poplachový snímek či snímky. Pro úplnost připomeňme,
že se posílají snímky pouze těch kamer, u kterých je v Nastavení na
záložce Kamery zvoleno VVVVVolaolaolaolaolattttt.

• nenenenenepřpřpřpřpřikládaikládaikládaikládaikládat snímekt snímekt snímekt snímekt snímek - pošle e-mail se seznamem kamer, na kterých
nastal poplach

• přiložit snímek z jedné kamerypřiložit snímek z jedné kamerypřiložit snímek z jedné kamerypřiložit snímek z jedné kamerypřiložit snímek z jedné kamery - pošle e-mail(y) obsahující
seznam kamer, na kterých nastal poplach. Přiložen bude pouze
snímek z kamery, na které nastal poplach jako první.

• přpřpřpřpřiložit snímkiložit snímkiložit snímkiložit snímkiložit snímky z více kamery z více kamery z více kamery z více kamery z více kamer - pošle e-mail(y) obsahující seznam
kamer, na kterých nastal poplach. Kromě snímku z kamery, na
které nastal poplach jako první, budou přiloženy i poplachové
snímky z dalších kamer.

Posílání e-mailů se řídí také podle nastavení z kapitoly Nastavení
E-mailu. Zaškrtnete-li Spojit se takSpojit se takSpojit se takSpojit se takSpojit se také s dalším klientemé s dalším klientemé s dalším klientemé s dalším klientemé s dalším klientem, zajistíte, že
Video server při poplachu obslouží (odesláním SMS, MMS, voláním
nebo nakonec připojením) i dalšího Video klienta(y) dle pořadí volání.

Video server

Obr. 6: Editace uživatele
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Port připojení
servisu

Počet pokusů
o připojení při
poplachu

Server ukončí
spojení
s klientem po
době
Prodleva akti-
vace systému
po odchodu

PPPPPořořořořořadí vadí vadí vadí vadí voláníoláníoláníoláníolání

Kliknutím na tlačítko PPPPPořořořořořadí vadí vadí vadí vadí volání…olání…olání…olání…olání… (na záložce Komunikace)
otevřete dialog s plánem vyhlašování poplachu. Podle tohoto pořadí
se bude Video server pokoušet o navázání spojení s některým z Video
klientů, aby mu předal informaci o poplachu.

Obr. 7: Volací plán vyhlašování poplachu

Pomocí tlačítek se šipkami napravo od tabulky (Obr. 7) změníte pořadí
zvoleného klienta. První řádek v tabulce znamená první v pořadí.

6.3.3.2 Parametry připojení

V dolní části vstupního formuláře na záložce KKKKKomomomomomunikaceunikaceunikaceunikaceunikace (Obr. 5)
nastavte parametry připojení:

Zde uvedené číslo představuje komunikační port protokolu TCP/IP.
Doporučujeme jeho změnu, pokud vyjde najevo, že již je obsazený
jinou aplikací. Zadává se dekadicky v rozpětí 1024 až 10000. Je
důležité, aby PPPPPororororort přt přt přt přt připojení seripojení seripojení seripojení seripojení servisuvisuvisuvisuvisu byl stejný u všech účastníků sítě
Video server – Video klient.

Zde nastavte, kolikrát se má Video server při poplachu pokoušet spojit
s Video klientem. Je-li ve volacím plánu více uživatelů, Video server
je obvolává postupně, dokud se nenaváže spojení s některým z nich
nebo nevyčerpá počet volání každého z nich.

Zde zadejte po jak dlouhé době nečinnosti (v sekundách) se má zrušit
spojení Video serveru s Video klientem. Je při tom lhostejné, zda
spojení existuje z iniciativy klienta nebo zda se jedná o poplachové
volání. Zadáte li nulu, pak se spojení neruší.

Zde nastavovaný čas v sekundách udává prodlevu před vyhlášením
poplachu voláním klienta. Tyto údaje úzce souvisí s tlačítkem VVVVVoláníoláníoláníoláníolání
hlavního okna Video serveru. Určuje dobu, po kterou při narušení
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poplachových zón aktivních kamer při odchodu obsluhy bude server
čekat, než vyhlásí poplach. (Poplachové snímky budou ukládány
i během této prodlevy.)

Zde nastavte časový údaj dostatečně dlouhý, který umožní po prvním
poplachu obsluze vypnout režim volání. Po uplynutí této doby zahájí
Video server vyhlašování poplachu. Tato prodleva platí pouze kamery,
které jsou označeny v dialogu VyberVyberVyberVyberVyberte kamerte kamerte kamerte kamerte kameryyyyy. Tento dialog zobrazíte
tlačítkem prprprprpro kamero kamero kamero kamero kameryyyyy............... Pro kamery, které nejsou v tomto dialogu
označeny zahájí Video server vyhlašování poplachu (volání klientovi,
poslání SMS, MMS, ...) ihned po prvním poplachu.

6.3.3.3 Nastavení SMS a MMS

Kliknutím na tlačítko SMS a MMS SMS a MMS SMS a MMS SMS a MMS SMS a MMS otevřete dialog pro nastavení
parametrů GSM komunikace. Má záložky: Obecné, SMS a MMS.

Na záložce ObecnéObecnéObecnéObecnéObecné zvolte telefon a v rozbalovacím seznamu COMCOMCOMCOMCOM
porporporporporttttt komunikační port, ke kterému je připojen.

Na záložce SMS SMS SMS SMS SMS (Obr. 8) nastavte parametry potřebné pro komunikaci
pomocí SMS zpráv. V boxu SMS centrSMS centrSMS centrSMS centrSMS centrumumumumum zvolte vašeho operátora
celulární sítě, případně zadejte číslo jeho SMS centra.

Video server

Prodleva
aktivace
systému po
příchodu

Záložka
Obecné

Záložka SMS

Obr. 8: Nastavení SMS a MMS – záložka SMS
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Funkčnost spojení můžete ověřit pomocí testovací SMS zprávy. V boxu
TTTTTestoestoestoestoestovvvvvací SMSací SMSací SMSací SMSací SMS zadejte číslo mobilního telefonu, na který si přejete
zaslat testovací SMS a volbou OdeslaOdeslaOdeslaOdeslaOdeslattttt odešlete testovací SMS na
zvolené číslo. Informaci o průběhu odeslání můžete sledovat v okně
Log průběhu.

Aby klient nebyl zahlcen příchozími SMS zprávami, zvolte vhodně
nejkratší povolený interval zasílání poplachových zpráv.

Přejete-li si ukládat protokol o činnosti do souboru Sms.log v adre-
sáři Video     serveru, zaškrtněte LoLoLoLoLogggggooooovvvvvaaaaat do soubort do soubort do soubort do soubort do souboruuuuu.

Na záložce MMSMMSMMSMMSMMS (Obr. 9) nastavte parametry odesílání MMS zpráv.

OdesílaOdesílaOdesílaOdesílaOdesílatel tel tel tel tel – označuje jak bude identifikován odesílatel v telefonu
příjemce v obdržené MMS zprávě.

PlaPlaPlaPlaPlatnost tnost tnost tnost tnost – doba platnosti zprávy. Označuje jak dlouho, v případě, že
příjemce si nemůže zprávu vyzvednout, bude tato zpráva uchovávaná
u operátora. Mobilní operátoři, aby nebyli zahlceni zprávami
čekajícími na doručení, mají maximální dobu kratší než jsou hodnoty
běžně zadávané v mobilních telefonech nebo v tomto výběru.
Maximální doba platnosti je u operátorů většinou 3-4 dny. Počítejte

Logovat do
souboru

Záložka MMS

Obr. 9: Nastavení SMS a MMS – záložka MMS
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tedy s tím, že pokud zadáte dobu platnosti delší (např. 1 týden), pak
tato zpráva bude čekat na doručení jen po 3-4 dny.

KvKvKvKvKvalita kalita kalita kalita kalita komprompromprompromprese MMS snímkuese MMS snímkuese MMS snímkuese MMS snímkuese MMS snímku – vyšší hodnota, znamená kvalitnější
snímek, ale větší výsledný JPEG soubor. Rozumným kompromisem
mezi kvalitou snímku a velikostí  souboru jsou hodnoty okolo 60%.

PPPPPočet snímků v poplacočet snímků v poplacočet snímků v poplacočet snímků v poplacočet snímků v poplachohohohohovvvvvé séré séré séré séré sériiiiiiiiii – určuje kolik snímků v případě,
že v režimu volání nastane poplach, bude odesláno z dané kamery.
Pokud zadáme 1, pak bude odeslána pouze 1 MMS zpráva s prvotním
poplachem. (Pokud do uplynutí časové prodlevy na příchod nestihne
video server pořídit zadaný počet snímků, pak odešle snímků méně.)

Min. interMin. interMin. interMin. interMin. intervvvvval mezi snímkal mezi snímkal mezi snímkal mezi snímkal mezi snímky v séry v séry v séry v séry v sériiiiiiiiii – určuje minimální interval
v sekundách, který musí uplynout mezi pořízením snímků do popla-
chové série. Je důležitý hlavně u verzí, které velmi rychle snímkují
(Lite+ RT, Standard RT, a částečně i ostatní provedení s malým počtem
připojených kamer). Pokud by např. kamera snímala dveře, pak první
poplachové snímky zachycují otevírané dveře a jen málo ze vstupující
osoby. Až když osoba vstoupí do místnosti – tedy nezakrývají ji
otevírané dveře, je dobře zachycena. Proto je v tomto případě výhodné
zadat čas, který musí uplynout mezi pořízením jednotlivých snímků.

PřPřPřPřPříklad nastaíklad nastaíklad nastaíklad nastaíklad nastavvvvvení ení ení ení ení VVVVVideo serideo serideo serideo serideo servvvvverererereru dle u dle u dle u dle u dle ObrObrObrObrObr. 9. 9. 9. 9. 9:::::

PPPPPočet snímků v poplacočet snímků v poplacočet snímků v poplacočet snímků v poplacočet snímků v poplachohohohohovvvvvé séré séré séré séré sériiiiiiiiii - nastavíme na 3

Min. interMin. interMin. interMin. interMin. intervvvvval mezi snímkal mezi snímkal mezi snímkal mezi snímkal mezi snímky v séry v séry v séry v séry v sériiiiiiiiii - nastavíme na 1,5.

Nastane-li poplach v režimu volání, pak budou odeslány 3 snímky
(každý v samostatné MMS zprávě) z kamery na které nastal poplach
jako první. Snímky budou pořízeny s odstupem alespoň 1,5 sekundy.

Min. interMin. interMin. interMin. interMin. intervvvvval mezi séral mezi séral mezi séral mezi séral mezi sériemiiemiiemiiemiiemi – určuje povolenou časovou prodlevu při
posílání sérií poplachových snímků jednomu klientovi. V případě, že
od poslední odeslané série poplachových snímků neuplynula ještě
zadaná prodleva, pak další poplachová série nebude odeslána.

PPPPPosílání MMS na MRP MMS-Centrosílání MMS na MRP MMS-Centrosílání MMS na MRP MMS-Centrosílání MMS na MRP MMS-Centrosílání MMS na MRP MMS-Centrumumumumum – určuje způsob jakým bude
MMS snímek poslán na MRP MMS-Centrum. K zaslání snímku na
MRP MMS-Centrum (uploadu MMS souboru) se využívá sítě Internet.
Volba tedy určuje způsob připojení PC Video serveru k Internetu:

• Pokud PC Video server nemá k dispozici stálé připojení k Internetu,
pro upload MMS souboru se využije vytáčené připojení. Typicky
vytáčené připojení využívající připojený mobilní telefon
disponující datovými službami GPRS. Univerzální návod k nasta-
vení připojení není, protože nastavení připojení se u jednotlivých
operátorů i telefonů liší. Proto je nejlepším řešením obrátit se pro
návod přímo na mobilního operátora nebo jeho www stránky.

Video server

Příklad
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• Je-li PC Video server připojen k Internetu pevnou linkou, tedy má
stálé připojení k Internetu, pak při uploadu MMS se využívá
nastavení Internetu, které je zadáno v Ovládacích panelech -
Možnosti Internetu.

V případě zvoleného vytáčeného připojení jsou k dispozici další volby
v boxu Vytáčené přVytáčené přVytáčené přVytáčené přVytáčené připojeníipojeníipojeníipojeníipojení:

PřPřPřPřPřipojeníipojeníipojeníipojeníipojení – určuje které z dostupných vytáčených připojení se použije
pro připojení k Internetu.

VlastnostiVlastnostiVlastnostiVlastnostiVlastnosti – zobrazí se dialog pro zadání přihlašovacího jména a hesla.
Zadejte je, pokud je poskytovatel Internetu vyžaduje.

PřPřPřPřPřidaidaidaidaidat t t t t – spustí proces přidávání nového připojení. Postupujte podle
návodu operátora.

UprUprUprUprUpraaaaavit vit vit vit vit – umožní změni vlastnosti připojení vybraného v Připojení.

Odebrat Odebrat Odebrat Odebrat Odebrat – odstraní připojení vybrané v Připojení.

6.3.3.4 Ceny za odeslání MMS zpráv

Cena se skládá z:Cena se skládá z:Cena se skládá z:Cena se skládá z:Cena se skládá z:

1. Poplatku za odeslání běžné SMS zprávy.

2. Poplatku za odeslání (upload) MMS zprávy na MRP MMS-
Centrum, který se liší podle způsobu připojení k Internetu:

• přpřpřpřpřipojení peipojení peipojení peipojení peipojení pevnou linkvnou linkvnou linkvnou linkvnou linkououououou – pokud již máte pevnou linku bez
zpoplatňování přenesených dat, pak za upload MMS zprávy na
MRP MMS-Centrum již nic neplatíte.

• mobilní GSM telefmobilní GSM telefmobilní GSM telefmobilní GSM telefmobilní GSM telefon s GPRS interon s GPRS interon s GPRS interon s GPRS interon s GPRS internetonetonetonetonetovým přvým přvým přvým přvým připojenímipojenímipojenímipojenímipojením – platíte
za přenesená data.

6.3.3.5 Ceny za příjem MMS zpráv

Platí se za stažení (download) MMS zprávy z MRP MMS-Centra.
Zpoplatňování závisí na tom, zda pro stažení MMS zprávy máte zvolen
WAP přes GPRS nebo WAP přes GSM data („vytáčený“ WAP):

• WWWWWAP přAP přAP přAP přAP přes GSM daes GSM daes GSM daes GSM daes GSM datatatatata – platí se za dobu připojení

• WWWWWAP přAP přAP přAP přAP přes GPRSes GPRSes GPRSes GPRSes GPRS – platí se za přenesený objem dat

Při vhodném nastavení mohou být ceny za MMS zlomkem cen, za
které nabízejí přenos MMS mobilní operátoři. (Přibližnou cenovou
kalkulaci naleznete na www.videosystemy.cz)

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění :nění :nění :nění :nění :     V případě nevhodného výběru kombinací „operátor–
výběr jeho služeb–nastavení mobilních telefonů“ můžete paradoxně
platit za přenos jedné MMS zprávy i podstatně víc, než jsou běžné
ceny za přenos MMS zpráv u jednotlivých operátorů!
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6.3.3.6 Nastavení E-mailu

Dialog NastaNastaNastaNastaNastavvvvvení E-mailuení E-mailuení E-mailuení E-mailuení E-mailu (Obr. 10) obsahuje volby, které se používají
při odesílání poplachových a důležitých e-mailů. E-maily je možné
odesílat prostřednictvím již existujícího připojení k internetu. Je tedy
nutné mít stálé připojení k Internetu (resp. k mailovému serveru).

Server odcho-
zí pošty

Odesílatel

Video server

Box Popla-
chové E-maily

Box SerSerSerSerServvvvver odcer odcer odcer odcer odchozí poštyhozí poštyhozí poštyhozí poštyhozí pošty obsahuje údaje, které jsou nezbytné pro
připojení k serveru odchozí pošty. Tyto údaje Vám sdělí správce Vaší
sítě, popř. pokud ho nemáte, pak Váš poskytovatel internetu.

Box OdesílaOdesílaOdesílaOdesílaOdesílatel tel tel tel tel identifikuje odesílatele a tyto údaje usnadní příjemci
e-mailu orientaci v doručené poště.

PPPPPočet snímků v poplacočet snímků v poplacočet snímků v poplacočet snímků v poplacočet snímků v poplachohohohohovvvvvé séré séré séré séré sériiiiiiiiii – určuje kolik snímků v případě,
že v režimu volání nastane poplach, bude odesláno z dané kamery.
Pokud zadáme 1, pak bude odeslána pouze 1 zpráva s prvotním
poplachem. (Pokud do uplynutí časové prodlevy na příchod nestihne
video server pořídit zadaný počet snímků, pak odešle snímků méně.)

Min. interMin. interMin. interMin. interMin. intervvvvval mezi snímkal mezi snímkal mezi snímkal mezi snímkal mezi snímky v séry v séry v séry v séry v sérii (sek) ii (sek) ii (sek) ii (sek) ii (sek)  – určuje minimální interval
v sekundách, který musí uplynout mezi pořízením snímků do popla-
chové série. Je důležitý hlavně u verzí, které velmi rychle snímkují
(Lite+ RT, Standard RT, a částečně i ostatní provedení s malým počtem
připojených kamer). Pokud by např. kamera snímala dveře, pak první

Obr. 10: Nastavení E-mailu
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Obr. 11: Nastavení – záložka Heslo / Události

Box Události

poplachové snímky zachycují otevírané dveře a jen málo ze vstupující
osoby. Až když osoba vstoupí do místnosti – tedy nezakrývají ji
otevírané dveře, je dobře zachycena. Proto je v tomto případě výhodné
zadat čas, který musí uplynout mezi pořízením jednotlivých snímků.

Min. interMin. interMin. interMin. interMin. intervvvvval mezi séral mezi séral mezi séral mezi séral mezi sériemi (sek)iemi (sek)iemi (sek)iemi (sek)iemi (sek) – určuje povolenou časovou
prodlevu při posílání sérií poplachových snímků jednomu klientovi.
V případě, že od poslední odeslané série poplachových snímků
neuplynula ještě zadaná prodleva, pak další poplachová série nebude
odeslána.

KvKvKvKvKvalita kalita kalita kalita kalita komprompromprompromprese snímku (%)ese snímku (%)ese snímku (%)ese snímku (%)ese snímku (%) – vyšší hodnota, znamená kvalitnější
snímek, ale větší výsledný JPEG soubor. Rozumným kompromisem
mezi kvalitou snímku a velikostí  souboru jsou hodnoty okolo 60%.

6.3.4 Záložka Heslo / Události
Na záložce Heslo/UdálostiHeslo/UdálostiHeslo/UdálostiHeslo/UdálostiHeslo/Události zadáním PřPřPřPřPřístupoístupoístupoístupoístupovvvvvého hesla do nastaého hesla do nastaého hesla do nastaého hesla do nastaého hesla do nastavvvvveníeníeníeníení
znemožníte nepovolaným osobám zasahovat do nastavení Video
serveru (viz Obr. 11).

Box Heslo

Do databáze událostí Video server ukládá informace o své činnosti.
Tyto informace zahrnují datum, čas, skupinu a slovní popis provedené
operace. Výpis událostí lze zobrazit v hlavním okně Video serveru
dvojstiskem CTRL+UCTRL+UCTRL+UCTRL+UCTRL+U a zde v nastavení prostřednictvím tlačítka
ZobrZobrZobrZobrZobrazit azit azit azit azit Výpis událostíVýpis událostíVýpis událostíVýpis událostíVýpis událostí. Výpis lze filtrovat dle skupin (Obr. 12):
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Obr. 12: Skupiny výpisu událostí

• PrPrPrPrProoooovvvvvozní infozní infozní infozní infozní infororororormacemacemacemacemace - obsahuje události týkající se běžného
provozu Video serveru, jako např. spuštění a ukončení, spuštění
naplánovaných úloh, odstraňování starých archivačních databází
a obnovení videosignálu po předchozím výpadku.

• PPPPPoplacoplacoplacoplacoplachhhhhy y y y y - poplachy na jednotlivých kamerách.

• StřStřStřStřStřežežežežežení ení ení ení ení - události týkající se střežení celého systému, tedy aktiva-
ce a deaktivace režimu střežení.

• KKKKKomomomomomunikace unikace unikace unikace unikace - události týkající se připojení Video klienta, odesílání
a příjmu SMS, odesílání MMS a e-mailů.

• ChChChChChybybybybyby y y y y - výpadky videosignálu, špatně zadaná hesla, špatně zadané
řídící SMS, chyby při odesílání e-mailů, MMS, ...

• TTTTTececececechnichnichnichnichnickkkkké infé infé infé infé infororororormace mace mace mace mace - tato skupina obsahuje různé doplňující
informace k některým událostem z výše uvedených skupin.

• VstupVstupVstupVstupVstupy a výstupy a výstupy a výstupy a výstupy a výstupyyyyy - skupina obsahuje záznamy o aktivaci a de-
aktivaci vstupů a výstupů.

Max. doba arMax. doba arMax. doba arMax. doba arMax. doba arccccchihihihihivvvvvace událostí ace událostí ace událostí ace událostí ace událostí - určuje po jakou dobu se mají uložené
události archivovat. Starší události se budou automaticky mazat.

Zaslat důležité události na e-mailZaslat důležité události na e-mailZaslat důležité události na e-mailZaslat důležité události na e-mailZaslat důležité události na e-mail - umožňuje v případě důležité
události na Video serveru zaslat e-mail na zadanou adresu. K důležitým
událostem náleží - výpadek videosignálu, obnovení videosignálu,
kritická událost, příliš malá velikost archivačního prostoru (=nestačí
ani na uložení jednoho dne), chyba při odesílání MMS.

Příklad výpisu událostí je na Obr. 13.
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6.3.5 Záložka Ovladače
Na záložce Ovladače Ovladače Ovladače Ovladače Ovladače (Obr. 14)  nastavíte optimální provozní para-
metry ovladačů Video dekodéru. Nejprve zvolte číslo ovladače (každý
videovstup má svůj ovladač se svým číslem).

TV StandarTV StandarTV StandarTV StandarTV Standarddddd – zvolte televizní normu (u nás obvykle PAL). VVVVVideoideoideoideoideo
fffffororororormámámámámáttttt zvolte takový, který poskytne nejlepší výsledky (viz dále).

••••• RGB24RGB24RGB24RGB24RGB24 je doporučený video formát pro většinu provedení. Pouze
tam, kde RGB24 nelze provozovat, např u provedení STANDARD
RT, doporučujeme jiné video formáty.

••••• RGB555RGB555RGB555RGB555RGB555 je doporučený video formát u provedení STANDARD
RT (RGB24 u tohoto provedení nedoporučujeme z důvodu vy-
tížení PCI sběrnice).

••••• YUV9YUV9YUV9YUV9YUV9 je alternativní video formát u provedení Standard RT.
Vykreslování snímků, jejichž rozměr na obrazovce je jiný než jejich
rozlišení, v tomto formátu zatěžuje procesor méně než ve formátu
RGB555.

Při volbě rozlišení volte kompromis mezi rychlostí práce Video serveru
a velikostí detailů uložených se zachyceným snímkem. Čím menší
rozlišení zvolíte, tím kratší dobu potrvá zpracování snímku, ale bude
uchováno méně detailů (snímek bude mít hrubší zrno) a naopak.

Obr. 13: Výpis událostí

Ovladače
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Snímkovou frekvenci volte jakou potřebujete s přihlédnutím k počtu
kamer a celkovému výkonu počítačové sestavy Video serveru.
U provedení RT, s ohledem na vytížení PCI sběrnice, doporučujeme
přednastavené hodnoty nezvyšovat.

U přepínaných provedení (každé kromě RT) položka PPPPPo přo přo přo přo přeeeeepnpnpnpnpnutíutíutíutíutí
vynecvynecvynecvynecvynechahahahahat snímkůt snímkůt snímkůt snímkůt snímků určuje, kolik snímků po přepnutí z kamery na
následující kameru má program vynechat, než snímek zpracuje.
Vynechávat snímky je nutné kvůli synchronizaci videosignálu.

KKKKKodek odek odek odek odek (Komprimátor/dekomprimátor) je speciální program pro
kompresi a dekompresi videa, který je součástí operačního systému
(Obr. 15). Volbou a vhodným nastavením kodeku dosáhnete různých
výsledků zpracování videosnímků na různých výpočetních sestavách.

Video server

Obr. 14: Nastavení – záložka Ovladače

Obr. 15: Nastavení kodeku pro kompresi videa

Kodek

Po přepnutí
vynechat
snímků
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Obr. 16: Nastavení – záložka Vstupy a výstupy

Komprese videa je svým principem ztrátová, což znamená, že kom-
presí snímků ubývá informace. Při vhodném nastavení to však nemusí
být okem postřehnutelné. Jedině takto lze dosáhnout uspokojivých
výsledků v rychlosti zpracování a objemu ukládaných dat. Optimální
nastavení komprese je důležité také pro přenosy snímků z Video
serveru na stranu Video     klient. Aby byl přenos co nejrychlejší, přenášejí
se pouze snímkové rozdíly. V pravidelných intervalech se prokládají
tzv. klíčovým snímkem, který se přenáší kompletní. V nastavení
kodeku můžete stanovit po kolika snímcích má následovat klíčový
snímek. Správná volba může urychlit nebo naopak zpomalit přenosy.
Pokud je totiž mnoho změn v každém snímku, může přenos klíčového
snímku trvat i kratší dobu, než přenos a zaznamenání změn. Při nasta-
vování je třeba postupovat empiricky s využitím zkušeností a s při-
hlédnutím ke konkrétním podmínkám.

6.3.6 Záložka Vstupy a výstupy
Vstupy slouží k ovládání vybrané činnosti videosystému pomocí
externího zařízení. Jako příklad využití vstupů můžeme uvést situaci,
kdy sepnutím externího pohybového čidla se zahájí poplach na
narušené kameře. Výstupy jsou naopak určeny k ovládání externích
zařízení prostřednictvím videosystému. Lze je využít např. k zapnutí
sirény při poplachu.

Princip kom-
prese a
přenosu
snímků
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Vstupy a výstupy jsou k dispozici na kartě video multiplexeru MRP-
01 (dva galvanicky oddělené digitální vstupy a dva galvanicky oddě-
lené digitální výstupy) a na přídavném čele MRP-02 (8 digitálních
vstupů). Instalace a zapojení těchto karet je popsána v kapitole 3.2,
obsluha je pak v Nastavení  na záložce Vstupy a výstupy (Obr. 16).

6.3.6.1 Box Galvanicky oddělené digitální vstupy

číslo 1,číslo 1,číslo 1,číslo 1,číslo 1, číslo 2 číslo 2 číslo 2 číslo 2 číslo 2 - zaškrtnutím této volby zajistíme, že budeme moci
zadat akci, která se má provést v závislosti na stavu tohoto vstupu.

Pro přehlednost je popis akcí uveden pro případ, kdy akce se vyvolává
při přítomnosti signálu na vstupu (viz níže popsané nastavení - je
signál/není signál).

vyvvyvvyvvyvvyvolá poplacolá poplacolá poplacolá poplacolá poplach (loh (loh (loh (loh (logggggika ika ika ika ika AND) AND) AND) AND) AND) - poplach na vybraných kamerách je
vyhlášen pouze tehdy, pokud MRP-Video server vyhodnotil na těchto
kamerách poplach a současně a současně a současně a současně a současně pokud je na vstupu signál.

vyvvyvvyvvyvvyvolá poplacolá poplacolá poplacolá poplacolá poplach (loh (loh (loh (loh (logggggika OR) ika OR) ika OR) ika OR) ika OR) - poplach je na vybraných kamerách
vyhlášen tehdy, pokud MRP-Video server detekoval na těchto
kamerách poplach nebo nebo nebo nebo nebo pokud je na vstupu signál.

zapne režim střeženízapne režim střeženízapne režim střeženízapne režim střeženízapne režim střežení - pokud na vstupu je signál, pak zapne režim
střežení. Pokud na vstupu není signál, pak režim střežení vypne.

zazazazazapne rpne rpne rpne rpne režim vežim vežim vežim vežim voláníoláníoláníoláníolání - pokud na vstupu je signál, pak zapne režim
volání. Pokud na vstupu není signál, pak režim volání vypne.

zazazazazapne rpne rpne rpne rpne režim střežim střežim střežim střežim střežežežežežení a vení a vení a vení a vení a voláníoláníoláníoláníolání - pokud na vstupu je signál, pak zapne
režim střežení a volání. Pokud na vstupu není signál, pak režim střežení
a volání vypne.

zašle SMS zprzašle SMS zprzašle SMS zprzašle SMS zprzašle SMS zprááááávu - vu - vu - vu - vu - je-li na vstupu signál, zašle SMS na zvolená
čísla. Text zprávy, seznam telefonních čísel a další se nastavuje v dia-
logu NastaNastaNastaNastaNastavvvvvení SMS prení SMS prení SMS prení SMS prení SMS pro vstupo vstupo vstupo vstupo vstup, který se zobrazí po volbě NastaNastaNastaNastaNastavitvitvitvitvit…

zazazazazapne zvýšenou ostrpne zvýšenou ostrpne zvýšenou ostrpne zvýšenou ostrpne zvýšenou ostrahuahuahuahuahu - pokud je vstup sepnutý, pak spustí režim
zvýšené ostrahy. Tato volba není k dispozici v RT provedeních.

Pokud na vstupu je signál/není signálje signál/není signálje signál/není signálje signál/není signálje signál/není signál - určuje kdy zvolenou akci
spustit. Zvolíme-li je signálje signálje signálje signálje signál, pak akce bude spuštěna, pokud na daném
vstupu bude signál s napětím vyšším než 3V. Vstupy jsou odolné proti
přepětí do ±12V.

Mějme např. prodejnu střeženou videosystémem. Na kamerách
umístěných v prodejně chceme omezit plané poplachy, které vznikají
v noci od světel projíždějících automobilů. Proto do prodejny umístíme
pohybové čidlo snímající oblast záběru kamer Pokladna a Výloha.

1. V NastaNastaNastaNastaNastavvvvveníeníeníeníení na záložce VstupVstupVstupVstupVstupy a výstupy a výstupy a výstupy a výstupy a výstupyyyyy zaškrtneme volbu
číslo 1číslo 1číslo 1číslo 1číslo 1.

Akce:

Video server

je signál
není signál

Příklad:
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2. Zadáme akci vyvvyvvyvvyvvyvolá poplacolá poplacolá poplacolá poplacolá poplach (loh (loh (loh (loh (logggggika ika ika ika ika AND)AND)AND)AND)AND).

3. Tlačítkem některněkterněkterněkterněkterá z kamer…á z kamer…á z kamer…á z kamer…á z kamer… zobrazíme dialog Vyberte kamery.
V něm označíme kamery PPPPPokladnaokladnaokladnaokladnaokladna a Výloha Výloha Výloha Výloha Výloha a potvrdíme OKOKOKOKOK.

4. Pak celé nastavení potvrdíme tlačítkem OKOKOKOKOK.

Nyní videoserver vyhlásí poplach na kameře Pokladna pouze tehdy,
vyhodnotí-li program na kameře Pokladna poplach a současně bude
sepnuto pohybové čidlo.

Obdobně to platí i pro kameru Výloha. Videoserver vyhlásí poplach
na kameře Výloha pouze tehdy, vyhodnotí-li program na kameře
Výloha poplach a současně bude sepnuto pohybové čidlo.

PPPPPoznámka:oznámka:oznámka:oznámka:oznámka: Formulace „vyhodnotí-li program na kameře poplach“
znamená běžné vyhodnocování poplachu, pro které je třeba mít na
kameře zadánu poplacpoplacpoplacpoplacpoplachohohohohovvvvvou zou zou zou zou zónónónónónuuuuu, zvoleno StřStřStřStřStřeží eží eží eží eží a systém musí být
v režimu střeženístřeženístřeženístřeženístřežení.

6.3.6.2 Box Galvanicky oddělené výstupy

číslo 1,číslo 1,číslo 1,číslo 1,číslo 1, číslo 2 číslo 2 číslo 2 číslo 2 číslo 2 - zaškrtnutím této volby zajistíme, že budeme moci
zadat akci, při které se má aktivovat tento výstup.

Výstup číslo 1 ovládá relé RL1, výstup číslo 2 ovládá relé RL2.

U výstupu č. 1 se aktivací rozumí, že piny 1 a 2 se spojí a 2 a 3 se
rozpojí.

U výstupu č. 2 se aktivací rozumí sepnutí (pinů 4 a 5), pokud je jumper
JP3 nastaven jako spínací (poloha 1-2). V případě, že jumper JP3 je
nastaven jako rozpínací (poloha 2-3), pak se aktivací rozumí rozepnutí
(viz schema níže).
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aktiaktiaktiaktiaktivvvvvooooovvvvvaaaaat přt přt přt přt při poplaci poplaci poplaci poplaci poplachuhuhuhuhu - při poplachu na vybraných kamerách aktivuje
výstup na zadaný počet vteřin.

aktiaktiaktiaktiaktivvvvvooooovvvvvaaaaat přt přt přt přt při poplaci poplaci poplaci poplaci poplachu v rhu v rhu v rhu v rhu v režimežimežimežimežimu vu vu vu vu voláníoláníoláníoláníolání - při poplachu na vybraných
kamerách v režimu volání aktivuje výstup na zadaný počet vteřin.

aktiaktiaktiaktiaktivvvvvooooovvvvvaaaaat na pot na pot na pot na pot na povvvvvel obsluhel obsluhel obsluhel obsluhel obsluhyyyyy - výstup bude ovládán obsluhou. Změnit
stav výstupu je možné z diagnostického okna vstupů a výstupů (spustí
se po dvojhmatu CTRL+I) a také pomocí řídící SMS zprávy.

Tlačítko PPPPPodrodrodrodrodrobnostiobnostiobnostiobnostiobnosti zobrazí pro akce aktivovat při poplachu a akti-
vovat při poplachu v režimu volání dialog Podrobnosti nastavení vý-
stupu. V něm je možné zadat klidový interval mezi dvěma po sobě
následujícími aktivacemi. Pokud např. výstupem spínáme sirénu, pak
tímto intervalem zabráníme nadměrnému houkání při déletrvajícím
poplachu.

6.3.6.3 Box Digitální vstupy

V seznamu Vstup čísloVstup čísloVstup čísloVstup čísloVstup číslo zadejte číslo nastavovaného vstupu. Další
volby jsou shodné jako u boxu Galvanicky oddělené digitální vstupy.

6.3.7 Záložka Zvýšená ostraha
Režim zvýšené ostrahy (Obr. 17) umožňuje zahájit na povel obsluhy
zrychlené ukládání snímků vybraných kamer. Poslouží obsluze během
monitorování, pokud zjistí v monitorovaném objektu situaci, kterou

Akce:

Video server

Obr. 17: Nastavení – záložka Zvýšená ostraha
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Obr. 18: Nastavení - záložka Plánování

Zvýšená
ostraha:
F9 ........ Zap
F12 ...... Vyp

je třeba ihned zaznamenat. V režimu zvýšené ostrahy jsou neustále
zaznamenávány snímky ze zvolených kamer a jsou ukládány jako
poplachové.

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění:nění:nění:nění:nění: Tento režim (tedy ani záložka Zvýšená ostraha v Nasta-
vení) není k dispozici  v provedeních RT (Real Time).

Přejete-li si zvýšenou ostrahu použít, zvolte v boxu ExterExterExterExterExterní vstupní vstupní vstupní vstupní vstup
zvýšené ostrzvýšené ostrzvýšené ostrzvýšené ostrzvýšené ostrahahahahahyyyyy - KláKláKláKláKlávvvvvesa (F9)esa (F9)esa (F9)esa (F9)esa (F9). Kliknutím na tlačítka se šipkami
vyberte kamery, pro které chcete zvýšenou ostrahu používat. Zadejte
dobu, po kterou má zvýšená ostraha po svém spuštění zůstat aktivní.
(Ručně ji můžete přerušit klávesou F12F12F12F12F12.)

TTTTTip:ip:ip:ip:ip:     Pro jednu kameru můžete režim zvýšené ostrahy zapnout i dvo-
jitým kliknutím na okno kamery pravým tlačítkem myši.

Zaškrtnutím volby ObsluhoObsluhoObsluhoObsluhoObsluhovvvvvaaaaat klienty během rt klienty během rt klienty během rt klienty během rt klienty během režimežimežimežimežimu zvýšenéu zvýšenéu zvýšenéu zvýšenéu zvýšené
ostrostrostrostrostrahahahahahyyyyy zajistíte, že i během zvýšené ostrahy bude Video     server odesílat
snímky připojeným klientům.

6.3.8 Záložka Plánování
Časový plán definovaný na záložce Plánování je určen ke spouštění
úloh v zadaný čas. Úlohou se rozumí zapnutí/vypnutí režimu střežení,
volání pro celý systém a mnoha dalších vlastností pro jednotlivé
kamery.
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Aktuální daAktuální daAktuální daAktuální daAktuální datum a častum a častum a častum a častum a čas jsou v dialogu zobrazeny pro kontrolu, protože
správná funkce časového plánu závisí na správně nastaveném datu
a času v počítači. Volbou PPPPPooooovvvvvolit časoolit časoolit časoolit časoolit časový plánvý plánvý plánvý plánvý plán  se povoluje vykonávání
úloh dle časového plánu.

NázNázNázNázNázeeeeev úlohv úlohv úlohv úlohv úlohyyyyy, FFFFFrrrrrekvekvekvekvekvence ence ence ence ence - viz dále (kap. Úprava úlohy).

Poslední spuštěníPoslední spuštěníPoslední spuštěníPoslední spuštěníPoslední spuštění - datum a čas, kdy byla úloha naposled spuštěna.
Pokud je údaj prázdný, pak úloha ještě spuštěna nebyla.

PlánoPlánoPlánoPlánoPlánovvvvvané spuštěníané spuštěníané spuštěníané spuštěníané spuštění - udává datum a čas plánovaného spuštění. Slouží
pro kontrolu správného nastavení  času spuštění. Pokud je údaj prázdný,
pak se úloha nespustí (např. proto, že není povolen časový plán nebo
proto, že jsme zakázali vykonat tuto úlohu).

6.3.7.1 Přidání/úprava úlohy

Dialogy PřPřPřPřPřidání úlohidání úlohidání úlohidání úlohidání úlohyyyyy a Úprava úlohy mají stejný obsah:

Záložka ObecnéObecnéObecnéObecnéObecné obsahuje NázNázNázNázNázeeeeev úlohv úlohv úlohv úlohv úlohyyyyy - naše pojmenování úlohy
(můžeme použít libovolný text). Volba PPPPPooooovvvvvolit spuštění této úloholit spuštění této úloholit spuštění této úloholit spuštění této úloholit spuštění této úlohyyyyy
je přednastavena na anoanoanoanoano. V případě, že nechceme tuto úlohu spouštět,
pak zvolíme nenenenene.

Na záložce Čas Čas Čas Čas Čas ve skupině NaNaNaNaNaplánoplánoplánoplánoplánovvvvvaaaaat úlohu t úlohu t úlohu t úlohu t úlohu - zvolíme s jakou
frekvencí chceme úlohu spouštět, volby jsou (viz Obr 19):

Záložka
Obecné

Význam
sloupců
tabulky

Záložka Čas

Obr. 19: Úprava úlohy časového plánu
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Příklad
časového
plánu:

• Denně Denně Denně Denně Denně - úloha se spustí každý den v zadaný čas

• PPPPPouzouzouzouzouze jednou e jednou e jednou e jednou e jednou - úloha se spustí jen jednou v zadaný datum a čas

• TTTTTýdně ýdně ýdně ýdně ýdně - úloha se bude spouštět ve zvolené dny v týdnu. Na to zda
se úloha spustí, má vliv i nastavení ve skupině Svátky.  Svátky se
řídí údaji, které jsou nastaveny v tabulce NastaNastaNastaNastaNastavvvvvení svení svení svení svení svááááátkůtkůtkůtkůtků
(Nastavení - záložka Plánování - tlačítko Svátky [popis viz dále]).

Pokud chceme, aby se úloha spouštěla jen v pracovních dnech, pak ji
nastavíme stejně jako na Obr. 19.

Na záložce Akce Akce Akce Akce Akce nastavujeme, co se má vykonat.

V horní části dialogu je nastavení, které se týká celého systému. Volba
StřStřStřStřStřežežežežežení ení ení ení ení slouží k nastavení režimu střežení, volba VVVVVolání olání olání olání olání k nastavení
režimu Volání.

Zbylá část dialogu slouží k nastavování parametrů jednotlivých kamer,
jejichž název je uveden v levém sloupci. Vlastní nastavení se provádí
kliknutím myší do zvoleného políčka. Tím se rozbalí seznam, ze kte-
rého vybereme požadované nastavení (Obr. dále):

Záložka Akce

NicNicNicNicNic - nebude s vybraným parametrem provádět žádné změny

ZapZapZapZapZap. - zapne zvolenou volbu

VypVypVypVypVyp. - vypne zvolenou volbu

Zvolené nastavení je pak zobrazeno pomocí piktogramů.

Nejlépe použití časového plánu vysvětlíme na konkrétním příkladě:

Video server máme např. nainstalován ve firmě, ve které se pracuje
v pracovních dnech od 8 do 18 hodin. Mimo tuto dobu (s desetiminuto-
vou rezervou na příchod a odchod pracovníků) potřebujeme, aby byl
zapnut režim střežení a volání. To zabezpečíme zadáním dvou úloh
do časového plánu:



71

1. Úloha, kterou si nazveme ZaZaZaZaZapni vpni vpni vpni vpni volání olání olání olání olání nám každý den v 18:10
zapne režim volání.

Na záložce Čas Čas Čas Čas Čas zadáme:

Naplánovat úlohu: DenněDenněDenněDenněDenně

Čas spuštění: 18:1018:1018:1018:1018:10

Video server

Na záložce Akce Akce Akce Akce Akce nastavíme zapnutí režimu StřStřStřStřStřežežežežežení ení ení ení ení a VVVVVoláníoláníoláníoláníolání,
viz níže uvedený výřez:

2. Úloha, kterou si nazveme Vypni vVypni vVypni vVypni vVypni voláníoláníoláníoláníolání nám každý pracovní den
v 7:50 vypne režim volání. Nastavení této úlohy provedeme
obdobně jako na obrázcích Obr. 19 a následující.

SvSvSvSvSvááááátktktktktkyyyyy

V dialogu SvSvSvSvSvááááátktktktktky y y y y si vybíráme z předdefinovaných českých nebo
slovenských státních svátků. Také si můžeme nadefinovat vlastní
tabulku svátků.

Nastavení svátků v tomto dialogu využívá týdenní plán úloh (více viz
Přidání/úprava úlohy, záložka Čas). Zde zadáváme, které dny bude
plánovač považovat za svátky.

• českčeskčeskčeskčeské é é é é - seznam českých státních svátků

• slosloslosloslovvvvvenskenskenskenskenské é é é é - seznam slovenských státních svátků

• vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní - pokud nám nevyhovují české nebo slovenské svátky, pak
si můžeme zadat seznam vlastní.

NázNázNázNázNázeeeeev svv svv svv svv svááááátkutkutkutkutku - naše pojmenování svátku, můžeme použít libovolný
text.

TTTTTyp svyp svyp svyp svyp svááááátkutkutkutkutku:

• pepepepepevné davné davné davné davné datumtumtumtumtum - svátek, který má pevně určené datum, což jsou
prakticky všechny svátky kromě velikonočních

• vvvvvelikelikelikelikelikonoční pondělíonoční pondělíonoční pondělíonoční pondělíonoční pondělí

• VVVVVelkelkelkelkelký páý páý páý páý pátek tek tek tek tek - pátek předcházející velikonočnímu pondělí

Úprava svátku
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Zvukový
signál

Archivace
snímků

6.4 Provozní režimy

6.4.1 Režim monitorování
Monitorováním rozumíme stav, kdy snímky z kamer jsou zobrazo-
vány na monitoru počítače a sledovány obsluhou. Toho docílíte tak,
že v hlavním okně zapnete některou z aktivních kamer, tedy kliknete
na tlačítko s jejím číslem a následně na tlačítko VVVVViditelnáiditelnáiditelnáiditelnáiditelná. Obraz
snímaný kamerou se zobrazí v nastaveném okně (viz kapitola 6.2).
Kvalitu obrazu dolaďte pomocí posuvných ovladačů. Stejným postu-
pem můžete zviditelnit obrazy ostatních připojených kamer.

V režimu monitorování dochází k periodickému ukládání snímků
z kamer, které mají v Nastavení zvolenu archivaci na disk v na-
stavených intervalech. Snímky jsou ukládány do speciálních databází.

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění:nění:nění:nění:nění: Je třeba si uvědomit, že čas, potřebný pro synchronizaci
kamer, digitalizaci obrazu a obnovu obrazu na displeji se při větším
počtu zapnutých kamer může protáhnout až na několik sekund. Obecně
platí, že lepších výsledků se dosahuje při použití výkonnějšího
výpočetního systému.

6.4.2 Režim střežení
Režimem střežení rozumíme stav, kdy Video server vyhodnocuje
poplachové zóny  a po jejich narušení dojde k vyhlášení poplachu.
Během poplachu ukládá zachycené snímky na disk jako poplachové.

Dříve, než spustíte režim střežení, nadefinujte v Nastavení potřebné
poplachové zóny (viz kapitola 6.3.1.3) a zvolte potřebné aktivity pro
zúčastněné kamery, tj. “Aktivní”, “Volat” a případně ještě “Výstup”.
Následně „zapněte“ zvolenou kameru (kliknutím na její číslo)
a kliknutím na tlačítko StřStřStřStřStřežíežíežíežíeží uveďte kameru do režimu střežení.

Video server uvedete do režimu střežení kliknutím na StřStřStřStřStřežežežežeženíeníeníeníení.

6.4.2.1 Vyhlášení poplachu

V režimu střežení se poplach vyhlašuje zobrazením informace na
displeji, případně spuštěním zvukového signálu, pokud je zapnut.

ZvukZvukZvukZvukZvukooooový signálvý signálvý signálvý signálvý signál se nastavuje zvlášť pro každou kameru (viz kapitola
6.3.1). Poplach na kameře pak spustí zvukový signál. Zvukový signál
vypnete mezerníkem.
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6.4.3 Režim volání (automatické střežení)
Režim automatického střežení s voláním klientů při poplachu
(nazývaný zkráceně režim volání) zapnete nebo vypnete tlačítkem
VVVVVoláníoláníoláníoláníolání poté, co jste aktivovali režim střežení tlačítkem StřStřStřStřStřežežežežeženíeníeníeníení.

6.4.3.1 Činnost obsluhy při odchodu

Při odchodu tedy zapněte režim automatického střežení kliknutím na
StřStřStřStřStřežežežežežení ení ení ení ení a VVVVVoláníoláníoláníoláníolání. Od toho okamžiku začne běžet doba potřebná
k opuštění střeženého prostoru (viz kapitola 6.3.3.2).

6.4.3.2 Činnost obsluhy po příchodu

Po příchodu do střeženého prostoru vypněte automatické střežení
kliknutím na tlačítko VVVVVoláníoláníoláníoláníolání. Doba, za kterou to musíte stihnout, než
Video     server začne vyhlašovat poplach voláním klientů (nebo jinými
cestami, jsou-li nastaveny) se definuje jak je popsáno v kapitole
6.3.3.2. jako AktiAktiAktiAktiAktivvvvvace systémace systémace systémace systémace systému po přu po přu po přu po přu po přícícícícíchoduhoduhoduhoduhodu.

6.4.3.3 Vyhlášení poplachu

V režimu volání (kromě zobrazení na displeji a případného zvukového
signálu) se poplach vyhlašuje voláním Video klienta. Je-li pro kameru,
na které nastal poplach zaškrtnuta volba VVVVVolaolaolaolaolattttt (Obr. 4), snaží se Video
server spojit s klienty podle pořadí daného volacím plánem (viz
kapitola 6.3.3.1). Prvnímu klientovi, se kterým Video     server dosáhne
spojení, začne odesílat poplachové snímky. Pokud se klientovi
nedovolá, zkouší další klienty cyklicky podle volacího plánu.

Dalším možným poplachovým kanálem je odeslání krátké textové
zprávy (SMS) nebo multimediální zprávy (MMS)     na mobilní telefon
(viz kapitoly 6.3.3.1, 6.3.3.3 a 6.4.4.3) nebo e-mailu.

6.5 Obsluha pomocí SMS
Pro obsluhu Video     serveru a získávání informací o stavu monitoro-
vaného objektu lze také využít celulární sítě mobilních telefonů GSM.
Konfiguraci Video serveru pro tento účel naleznete v kapitole 6.3.3.3.

6.5.1 Struktura SMS povelů pro Video server

PPPPPooooovinná část:vinná část:vinná část:vinná část:vinná část:

VSID L=jmeno P=heslo

• ve jménu a heslu je nutné dodržet malá a velká písmena

• klient musí být definován jako SMS klient-administrátor

• jednotlivé příkazy se oddělují mezerou

Video server

Volání klienta

SMS
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VVVVVolitelná část:olitelná část:olitelná část:olitelná část:olitelná část:

R=číslo mobilní telefonní číslo, na které zaslat odpověď (musí
být v mezinárodním formátu (např. +420602123456)

E=A vrátit seznam poplachů; pokud není A (viz níže)
nastaveno, zašle se seznam za 1 minutu

E=C zahájit hlasové volání na číslo zadané v R=číslo

E=S vrátit nastavení Video     serveru

E=AS vrátit seznam poplachů a nastavení

A=5 určení doby, za kterou zaslat seznam poplachů (v mi-
nutách)

S=xy x - střežení, y - volání (písmena x, y mohou nabývat
hodnoty 1…ano, 0…ne, 2…ponechat beze změn)

Cn=abcdef nastavit parametry kamery číslo n: a - střeží, b - vidi-
telná, c - aktivní, d - volání, e - archivovat, f - výstup,
(písmena a až f mohou nabývat hodnoty 1…ano,
0…ne, 2…ponechat beze změn)

K=x[,y[,z]] Odeslat MMS zprávu s aktuálním snímkem ze zadané
kamery. Jedním SMS povelem je možné objednat
odeslání více snímku z několika kamer. Každý snímek
bude odeslán v samostatné MMS zprávě.

x - číslo(a) kamer(y); jednotlivé kamery oddělujeme
znakem „.“, pro interval použijeme znak „-“
y - počet snímků
z - interval v sekundách
[] - údaje v hranatých závorkách jsou nepovinné

E=I vrátit stav vstupů a výstupů

E=SI vrátit nastavení Video serveru a stav vstupů a výstupů

GOr=x změnit stav galvanicky odděleného výstupu číslo r
(1…aktivovat výstup, 0…deaktivovat výstup). Měnit
stav je možné jen u výstupů, u kterých je zvolena akce
sesesesesepnout na popnout na popnout na popnout na popnout na povvvvvel obsluhel obsluhel obsluhel obsluhel obsluhyyyyy.

SGOr=x povolit/zakázat akci na galvanicky oddělený výstup
číslo r (1…povolit, 0…zakázat). Tento SMS povel má
stejný význa jako zvolení/zrušení volby číslo rčíslo rčíslo rčíslo rčíslo r
v NastaNastaNastaNastaNastavvvvvení ení ení ení ení na záložce VstupVstupVstupVstupVstupy a výstupy a výstupy a výstupy a výstupy a výstupyyyyy, box
GalvGalvGalvGalvGalvanicanicanicanicanickkkkky ody ody ody ody oddělené výstupdělené výstupdělené výstupdělené výstupdělené výstupyyyyy.

SGInr=x povolit/zakázat akci na galvanicky oddělený vstup
číslo r (1…povolit, 0…zakázat). Tento SMS povel má
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stejný význa jako zvolení/zrušení volby číslo rčíslo rčíslo rčíslo rčíslo r
v NastaNastaNastaNastaNastavvvvvení ení ení ení ení na záložce VstupVstupVstupVstupVstupy a výstupy a výstupy a výstupy a výstupy a výstupyyyyy, box
GalvGalvGalvGalvGalvanicanicanicanicanickkkkky ody ody ody ody oddělené digdělené digdělené digdělené digdělené digitální vstupitální vstupitální vstupitální vstupitální vstupyyyyy.

SInr=x povolit/zakázat akci na digitální vstup číslo r (1…po-
volit, 0…zakázat). Tento SMS povel má stejný
význam jako zvolení/zrušení volby číslo rčíslo rčíslo rčíslo rčíslo r v NastaNastaNastaNastaNastavvvvve-e-e-e-e-
ní ní ní ní ní na záložce VstupVstupVstupVstupVstupy a výstupy a výstupy a výstupy a výstupy a výstupyyyyy, box DigDigDigDigDigitálníitálníitálníitálníitální
vstupvstupvstupvstupvstupyyyyy.

6.5.1.1 Příklady SMS povelů pro řízení Video serveru:

Nastav střežení a volání:

VSID L=jmeno P=heslo S=11

Nastav střežení a volání a pošli nastavení na číslo 602 123 456:

VSID L=jmeno P=heslo S=11 R=+420602123456 E=S

Pošli seznam poplachů za 1 minutu na číslo 602 123 456:

VSID L=jmeno P=heslo R=+420602123456 E=A

Nastav střežení a volání, pošli nastavení a poté za 5 minut pošli seznam
poplachů na číslo 602 123 456:

VSID L=jmeno P=heslo S=11 R=+420602123456 E=AS A=5

6.5.1.2 Příklady SMS povelů k zaslání MMS zpráv

Pošli jeden snímek z kamery č.7:

VSID L=jmeno P=heslo R=+420602123456 K=7

Pošli 3 snímky z kamery č.7:

VSID L=jmeno P=heslo R=+420602123456 K=7,3

Pošli 3 snímky z kamery č.7. Mezi jednotlivými snímky musí být
interval alespoň 5 sekund:

VSID L=jmeno P=heslo R=+420602123456 K=7,3,5

Pošli z kamer č.1, 2, 3, 7 po 2 snímcích s odstupem alespoň 180
sekund:

VSID L=jmeno P=heslo R=+420602123456 K=1-3.7,2,180

6.5.2 Struktura SMS hlášení z Video Serveru

NastaNastaNastaNastaNastavvvvvení zaslané na vyžádání:ení zaslané na vyžádání:ení zaslané na vyžádání:ení zaslané na vyžádání:ení zaslané na vyžádání:

Název serveru: S=xy Cn=abcdef

Video server

Požadavek:

Povel:

Požadavek:

Povel:

Syntax:
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Syntax:

S=xy x…střežení, y…volání (písmena x, y mohou nabývat
hodnoty 1…ano, 0…ne, 2…ponechat beze změn)

Cn=abcdef n-číslo kamery, a…střeží, b…viditelná, c…aktivní,
d…volání, e…archivovat, f…výstup, (písmena a až f
mohou nabývat hodnoty 1…ano, 0…ne)

SGOr=x akce na galvanicky oddělený výstup číslo r je povo-
lena/zakázána (1…povolena, 0…zakázána).

SGInr=x akce na galvanicky oddělený vstup číslo r je povole-
na/zakázána (1…povolena, 0…zakázána).

SInr=x akce na digitální vstup číslo r je povolena/zakázána
(1…povolena, 0…zakázána).

PPPPPoznámka:oznámka:oznámka:oznámka:oznámka: Nastavení vstupů a výstupů je součástí SMS s nastavením
v případě, že v počítači je nainstalována karta video multiplexeru
MRP-01 a současně je v dialogu NastaNastaNastaNastaNastavvvvvení SMS a MMSení SMS a MMSení SMS a MMSení SMS a MMSení SMS a MMS zvoleno
ZasílaZasílaZasílaZasílaZasílat nastat nastat nastat nastat nastavvvvvení vstupů a výstupů pření vstupů a výstupů pření vstupů a výstupů pření vstupů a výstupů pření vstupů a výstupů při požadai požadai požadai požadai požadavku na zaslánívku na zaslánívku na zaslánívku na zaslánívku na zaslání
nastanastanastanastanastavvvvveníeníeníeníení.

ObdržObdržObdržObdržObdržená zprená zprená zprená zprená zprááááávvvvva pak ma pak ma pak ma pak ma pak můžůžůžůžůže vypadae vypadae vypadae vypadae vypadat takto:t takto:t takto:t takto:t takto:

MRP Video server: S=10 C1=111110 C2=111010

(Systém je v režimu střežení, ale není v režimu volání, nastavení první
kamery je: střeží, viditelná, aktivní, volat, archivovat, nastavení druhé
kamery: střeží, viditelná, aktivní, archivovat.)

Seznam poplacSeznam poplacSeznam poplacSeznam poplacSeznam poplachů zaslanhů zaslanhů zaslanhů zaslanhů zaslaný na vyžádání:ý na vyžádání:ý na vyžádání:ý na vyžádání:ý na vyžádání:

Název serveru: Poplachy: název kamery(číslo kamery)-počet poplachů,
název kamery(číslo kamery)-počet poplachů:

MRP Video server: Poplachy: Kancelar(1)-5, Parking(2)-3

(Během jedné minuty [popřípadě jiného nastaveného intervalu] bylo
zaznamenáno pět poplachů v kanceláři a tři poplachy na parkovišti.)

PPPPPoplacoplacoplacoplacoplachohohohohovvvvvá zprá zprá zprá zprá zprááááávvvvva:a:a:a:a:

Název serveru: Poplach na: název kamery(číslo kamery), název
kamery(číslo kamery), …

MRP Video server: Poplach na: Parking(2), Chodba(4), Kancelar(1)

(Od vyvolání poplachu do uplynutí času pro aktivaci po příchodu
nastal poplach na výše uvedených kamerách. V tomto seznamu jsou
kamery, u kterých je v nastavení zvoleno Volat.)

Příklad
obdržené
zprávy

Příklad
obdržené
zprávy
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StaStaStaStaStav vstupů a výstupů zaslanv vstupů a výstupů zaslanv vstupů a výstupů zaslanv vstupů a výstupů zaslanv vstupů a výstupů zaslaný na vyžádání:ý na vyžádání:ý na vyžádání:ý na vyžádání:ý na vyžádání:

Název serveru: GO1=1 GO2=0 GIn1=0 GIn2=1 In1=1 In2=1 In3=1
In4=0 In5=1 In6=1 In7=1 In8=0

GOr=x stav galvanicky odděleného výstupu číslo r (1…výstup
je sepnutý, 0…výstup je rozepnutý)

GInr=x stav galvanicky odděleného digitálního vstupu číslo r
(1…na vstupu je signál, 0…na vstupu není signál)

Inr=x stav digitálního vstupu číslo r (1…na vstupu je signál,
0…na vstupu není signál)

Video server vrací stavy jen těch vstupů a výstupů, které jsou využity
(=jsou na k nim zadány akce v NastaNastaNastaNastaNastavvvvvení ení ení ení ení na záložce VstupVstupVstupVstupVstupy a vý-y a vý-y a vý-y a vý-y a vý-
stupstupstupstupstupyyyyy).
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7 Video klient
V této kapitole se seznámíme s Video     klientem. Video klientem zde
nazýváme vzdálený počítač s nainstalovaným softwarem MRP-Video
klient, který je napojen na Video     server pomocí počítačové sítě nebo
telefonického připojení sítě a komunikuje s ním prostřednictvím
programu MRP-Video klient. Spojení Video klient – Video server
vyvolané aktivitou klienta se principiálně neliší od spojení vyvolaného
aktivitou serveru. Mohou nastat dva případy:

1. Video     server spustí komunikaci při poplachu automaticky.

2. Video     klient spustí komunikaci zavoláním serveru.

V obou případech má Video klient stejná přístupová práva, daná
nastavením v databázi uživatelů Video     serveru (kapitola 6.3.3).

Obr. 20: Video klient
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7.1 Instalace
Nejprve na počítač, který budete používat jako Video     klient nainstalujte
síťové služby. Bude-li počítač připojen k lokální počítačové síti LAN,
je třeba obrátit se pro potřebné informace na správce sítě a nebo nejlépe
celou instalaci síťových služeb přenechat specialistům. Jestliže
budujete vlastní síť pomocí telefonického připojení, naleznete postup
jeho instalace a konfigurace v kapitole 5.

Instalaci vlastního programu Video     klient zahájíte postupem uvedeným
v kapitole 4.1.

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění:nění:nění:nění:nění: Program MRP-Video     klient smíte nainstalovat na libo-
volný počet počítačů, aniž byste tím porušili licenční ujednání.

7.2 Hlavní okno
Spusťte program Video     klient např. dvojitým kliknutím myší na iko-
nu Video klient. Objeví se hlavní okno (Obr. 20) které, je-li třeba,
nejlépe pomocí myši standardním postupem přemístíte a upravíte na
požadovanou velikost.

Nejnápadnější součástí hlavního okna Video     klienta je okno pro
přenesené snímky nazývané dále okno kamery. Nad ním naleznete
nástrojové lišty. Jsou obvyklým způsobem přemístitelné a nebo je
můžete zcela potlačit příslušnou volbou z nabídky ZobrZobrZobrZobrZobrazazazazazeníeníeníeníení. Při
spodním okraji je stavový řádek pro zobrazování informací o stavu
spojení s Video serverem a přenosu.

7.3 Nastavení
Zvolte NastaNastaNastaNastaNastavvvvvení ení ení ení ení z nabídky NástrNástrNástrNástrNástroje oje oje oje oje nebo klikněte na tlačítko
NastaNastaNastaNastaNastavvvvveníeníeníeníení. Otevřený dialog Nastavení má záložky: Obecné , Komu-
nikace  a Po spuštění.

7.3.1 Záložka Obecné
Na záložce ObecnéObecnéObecnéObecnéObecné zadejte údaje pro ukládání došlých snímků. Jsou
obdobné, jaké jste zadávali při nastavování  u Video     serveru

Přejete-li si archivovat došlé snímky, zaškrtněte volbu UkládaUkládaUkládaUkládaUkládattttt
obdržobdržobdržobdržobdržené snímkené snímkené snímkené snímkené snímkyyyyy a zadejte požadované podrobnosti. Program
umožňuje využít více adresářů (např. na více discích).

Pro každý prostor se definuje adresář (cesta), celkový prostor (v GB)
a prostor, který musí zůstat volný i tehdy, dojde-li k zaplnění celého
disku. Je-li definováno více ukládacích prostorů, zaplňují se postupně.

Ukládací
prostor

Video klient
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Při úplném zaplnění ukládacích prostorů program začne odmazávat
nejstarší uložené snímkové sekvence. Volný prostor je třeba ponechat
kvůli odkládacím souborům Windows.

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění!nění!nění!nění!nění! Ukládací prostor Video klienta nesmí být ve stejném
adresáři s ukládacím prostorem Video serveru.

Volby v boxu ZobrZobrZobrZobrZobrazazazazazení snímků ení snímků ení snímků ení snímků ení snímků určují způsob zobrazení snímků
v hlavním okně Video klienta. První dvě volby:

• Do aktuálního okna při zachování poměru stran 4:3 - velikost
zobrazeného snímků se přizpůsobí velikosti hlavního okna Video
klienta, přičemž zůstane zachován poměr stran 4:3.

• Do aktuálního okna bez zachování poměru stran - velikost
zobrazeného snímků se přizpůsobí velikosti hlavního okna Video
klienta. Nebude zachován poměr stran.

• V původním rozlišení - hlavní okno Video klienta se přizpůsobí
velikosti snímku.

• V původním rozlišení při zachování poměru stran 4:3 - hlavní
okno Video klienta se přizpůsobí velikosti snímku. V případě, že
poměr stran snímku neodpovídá poměru 4:3, pak změní velikost
zobrazeného snímku tak, aby odpovídala tomuto poměru.

Obr. 21: Nastavení - záložka Obecné
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Přidání a úprava Video serverů

Volbou PřPřPřPřPřidaidaidaidaidattttt přidáte do seznamu Video     server. Do pole NázNázNázNázNázeeeeevvvvv zadejte
text, který bude sloužit k vaší orientaci, jestliže ve vaší síti je více
Video     serverů (Obr. 23).

Zvolte VytáčenéVytáčenéVytáčenéVytáčenéVytáčené nebo SíťSíťSíťSíťSíťooooovvvvvé přé přé přé přé připojeníipojeníipojeníipojeníipojení. Podle volby typu připojení
pokračujte následovně:

Je-li zvoleno Vytáčené přVytáčené přVytáčené přVytáčené přVytáčené připojeníipojeníipojeníipojeníipojení, pak připojení vyberete z rozba-
lovacího seznamu dostupných telefonických připojení. Volbou PřPřPřPřPřidaidaidaidaidattttt
spustíte Průvodce přidáním telefonického připojení. Postup operací
je popsán v kapitole 5. Je různý v různých verzích Windows.

TTTTTip:ip:ip:ip:ip:     Pro co nejkvalitnější zobrazení doporučujeme nastavit Zobrazení
snímků tak, aby se snímky zobrazovaly v původním rozlišení, popř.
v původním rozlišení při zachování poměru stran 4:3.

7.3.2 Záložka Komunikace
Na záložce KKKKKomomomomomunikaceunikaceunikaceunikaceunikace (Obr. 22) dialogu Nastavení zadejte video
servery, ke kterým se budete připojovat a jejich parametry připojení
sítě. Systém MRP-Video umožňuje připojovat se k libovolnému počtu
Video     serverů. Pro každý z nich si nadefinujte síťové nebo telefonické
připojení. Pro postup definice jednotlivých způsobů připojení
nahlédněte do kapitoly 5. Zde jenom stručně.

Video klient

Obr. 22: Nastavení - záložka Komunikace

Vytáčené
připojení
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Je-li zvoleno Síťové připojení, pak do pole IP adrIP adrIP adrIP adrIP adresa / Názesa / Názesa / Názesa / Názesa / Názeeeeev počítačev počítačev počítačev počítačev počítače
zapište IP adresu počítače, ke kterému se budete připojovat (viz
nastavení Video     serveru). Pokud počítač nemá pevnou IP adresu (v síti
je DHCP server), pak zde zapište název volaného počítače.

V boxu PPPPPo přo přo přo přo připojeníipojeníipojeníipojeníipojení je možné zadat akce, které se mají vykonat
poté, co se Video klient připojí k vybranému Video serveru.

PřPřPřPřPřeeeeepnout napnout napnout napnout napnout na - určuje zda a od které kamery začne Video klient
zobrazovat aktuální snímky.

PPPPPo ro ro ro ro rozpojení se znoozpojení se znoozpojení se znoozpojení se znoozpojení se znovu přvu přvu přvu přvu připojitipojitipojitipojitipojit - zvolíme, pokud chceme Video klienta
udržet non-stop připojeného k Video serveru.

7.3.3 Záložka Po spuštění
Obsahuje akce, které se mají vykonat po  spuštění programu Video
klient.

Volba PřPřPřPřPřipojit se k video seripojit se k video seripojit se k video seripojit se k video seripojit se k video servvvvverererereruuuuu - určuje, zda se po spuštění programu
bude Video klient automaticky připojovat k zadanému Video serveru.

7.4 Řízení přenosu dat
Přenos snímků nebo jiných dat mezi Video     serverem a Video     klientem
(ať zahájený při poplachu činností serveru nebo zahájený z iniciativy
klienta) je prostředky programu Video     klient plně řiditelný. Níže je
popsána obsluha programu při řízení přenosu spuštěného z iniciativy

Síťové
připojení

Obr. 23: Úprava videoserveru

Připojit se k
video serveru
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klienta. Obsluha programu při řízení přenosu, který byl zahájen Video
serverem je stejná. Odpadne pouze navazování spojení.

7.4.1 Navázání spojení
Zvolte NaNaNaNaNavvvvvázaázaázaázaázat t t t t z nabídky SpojeníSpojeníSpojeníSpojeníSpojení. V plovoucí nabídce vyberte
požadovaný Video     server.

Nyní je třeba zadat jméno uživatele a heslo, pod kterým je Video
klient u volaného Video     serveru zaregistrován (viz kapitola 6.3.3.1).

Zadáním hesla a volbou OKOKOKOKOK (Obr. 24) zahájíte navazování spojení.
Volbou Uložit hesloUložit hesloUložit hesloUložit hesloUložit heslo zajistíte, že pro příště nebudete muset heslo
zadávat, systém je dosadí sám.

7.4.2 Ukončení spojení
Spojení ukončíte volbou UkUkUkUkUkončit ončit ončit ončit ončit z nabídky SpojeníSpojeníSpojeníSpojeníSpojení. Spojení se také
ukončí automaticky po zadané době v nastavení Video     serveru
(kapitola 6.3.3).

7.5 Provozní režimy

7.5.1 Přenos snímků
Po úspěšném spojení Video     serveru a Video     klienta zvolte požadovanou
kameru volbou KamerKamerKamerKamerKamera a a a a z nabídky SpojeníSpojeníSpojeníSpojeníSpojení. Video klient začne zo-
brazovat došlé snímky.

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění:nění:nění:nění:nění: Dále popisované funkce a služby Video klienta (s vý-
jimkou přenosu obsahu obrazovky, viz dále) jsou dostupné pouze pro
uživatele, který má přidělen status administrátora, tedy smí ze vzdá-
leného počítače bezprostředně zasahovat do činnosti Video     serveru.

Video klient

Obr. 24: Zadání přístupových dat
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Jako administrátor můžete ovlivnit kvalitu zobrazovaných snímků
pomocí tlačítek na administrátorské liště. Jejich smysl je stejný jako
např. při ladění obrazu na televizoru (jas, kontrast, hloubka, sytost).
Tlačítkem +++++ přidáváte a ----- ubíráte. Číselné hodnoty nastavení v rozpětí
1–99 se zobrazují ve stavovém řádku. Výsledek každého zásahu se
projeví až s dalšími snímky.

7.5.2 Přenos obsahu obrazovky
Pro počáteční rychlou orientaci je možné nechat si poslat obsah celé
obrazovky serveru volbou kamery 0. Obr0. Obr0. Obr0. Obr0. Obrazazazazazooooovkavkavkavkavka z nabídky SpojeníSpojeníSpojeníSpojeníSpojení
(Obr. 25). Přenos trvá o něco déle, jelikož se přenáší celý obsah
obrazovky. Je tedy třeba, aby na displeji Video     serveru bylo dlaždicové
uspořádání oken kamer a nebyl spuštěn spořič obrazovky (monitor
může být vypnut).

Obr. 25: Přenos obrazovky Video serveru
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7.5.3 Přenos snímků z archívu
Pomocí Video     klienta si můžete prohlížet i snímky uložené v archívu
Video     serveru. Volbou ArArArArArccccchihihihihiv snímků v snímků v snímků v snímků v snímků z nabídky SpojeníSpojeníSpojeníSpojeníSpojení otevřete
dialog (Obr. 26), ve kterém zvolíte požadovanou kameru a pomocí
časového navigátoru navolíte počáteční datum a čas, od kterého si
přejete snímky prohlížet. Zaškrtnutím volby pouzpouzpouzpouzpouze poplace poplace poplace poplace poplachohohohohovvvvvééééé
sekvsekvsekvsekvsekvence ence ence ence ence  prohlížení omezíte pouze na poplachové sekvence snímků.

Volba z rozbalovacího seznamu PPPPPosílaosílaosílaosílaosílattttt určuje rychlost jakou video
server posílá archivní snímky Video klientovi.

Tlačítky StarStarStarStarStarttttt a StopStopStopStopStop ovládáte přenos a okamžitou projekci snímků.

7.5.4 Přenos a prohlížení Výpisu událostí
Při spojení na Video server verze 4.30 a vyšší můžeme využít VýpisVýpisVýpisVýpisVýpis
událostíudálostíudálostíudálostíudálostí. Výpis událostí (Obr. 28) zachycuje informace o činnosti
Video serveru. Pokud se spojujete na starší verzi Video serveru, který
používá Systémový log, pak přejděte na kapitolu PřPřPřPřPřenos Systémoenos Systémoenos Systémoenos Systémoenos Systémovvvvvéhoéhoéhoéhoého
logulogulogulogulogu.

Zvolíte-li Výpis událostí Výpis událostí Výpis událostí Výpis událostí Výpis událostí z nabídky Spojení Spojení Spojení Spojení Spojení objeví se dialog (viz
Obr. 27 vlevo), kde si zvolíte podmínky výpisu událostí.

OdOdOdOdOd, Do Do Do Do Do - Protože výpis událostí může být velmi rozsáhlý, nastavte
pomocí časových navigátorů interval, který bude přenesen.

SkupinSkupinSkupinSkupinSkupiny y y y y - vyberte požadované skupiny událostí (Obr. 27 vpravo).

Volbou ZobrZobrZobrZobrZobrazit přazit přazit přazit přazit předešledešledešledešledešlý ý ý ý ý VýpisVýpisVýpisVýpisVýpis událostí událostí událostí událostí událostí zobrazíte naposledy
přenesený Výpis událostí.

Video klient

Obr. 26: Filtr seznamu uložených snímků
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Obr. 28: Výpis událostí

Na Obr. 28 je ukázka přeneseného Výpisu událostí. Pomocí volby
v nabídce Soubor-Export můžete přenesené události vyexportovat do
HTML souboru.

Obr. 27: Výběr a nastavení výpisu událostí
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7.5.5 Přenos systémového logu
Systémový log je textový soubor, zachycující informace o veškeré
činnosti Video     serveru do verze 4.30. Pozdější verze používají Výpis
událostí (viz předchozí kapitola). Systémový log si ze stanice Video
klient můžete přečíst, zvolíte-li LoLoLoLoLoggggg z nabídky SpojeníSpojeníSpojeníSpojeníSpojení. Protože
systémový log může být velmi rozsáhlý, nastavte  pomocí časového
navigátoru datum a čas, počínaje kterým bude systémový log přenesen.

Video klient

Tlačítkem OKOKOKOKOK zahájíte přenos. Volbou ZobrZobrZobrZobrZobrazit přazit přazit přazit přazit předešledešledešledešledešlý loý loý loý loý log g g g g zo-
brazíte naposledy přenesený systémový log.

7.5.6 Vzdálené řízení Video serveru
Volbou Vzdálené řVzdálené řVzdálené řVzdálené řVzdálené řízízízízízeníeníeníeníení z nabídky SpojeníSpojeníSpojeníSpojeníSpojení spustíte režim řízení. Okno
režimu řízení vzhledem připomíná okno Video     serveru včetně oken
kamer, které nyní namísto snímků obsahují jen číselné údaje o sou-
řadnicích a rozměrech.

Měnit můžete veškerá nastavení kamer, zapínat a vypínat střežení
a volání (Obr. 30). Postupujte následovně:

Klikněte na číslo požadované kamery a pomocí nastavovacích prvků
v okně připomínajícím Video     server změňte aktivitu kamery nebo
nastavte parametry obrazu. Poplachové zóny měnit nemůžete, ale
pomocí rozbalovacích seznamů Citlivost1 (na velikost objektu)
a Citlivost2 (na změnu jasu) můžete ovlivnit jejich funkčnost.

Není-li žádné z tlačítek označujících kamery zatlačeno, týká se vzdá-
lené řízení globálně ostatních funkcí Video     serveru. Kliknutím na
tlačítko StřStřStřStřStřežežežežeženíeníeníeníení uvedete Video     server do režimu ukládání popla-
chových snímků a kliknutím na tlačítko VVVVVoláníoláníoláníoláníolání aktivujete ze vzdá-
leného počítače vyhlašování poplachu voláním klienta stejně, jako
byste pracovali přímo s ovládacími prvky panelu Video     serveru.

Postup obslu-
hy vzdáleného
řízení

Obr. 29: Výběr systémového logu



88 MRP-Video

Obr. 30: Vzdálené řízení

7.6 Profily
Díky profilům můžeme mít na pracovní ploše více zástupců Video
klienta, přičemž každý bude spouštět Video klienta s jiným nastavením.
Této možnosti využijeme pokud se tedy připojujeme k různým video
serverům, případně k jednomu video serveru avšak přejeme si mít
okamžitý přístup k určitým kamerám bez nutnosti jejich přepínání a
nastavování.  Dosáhneme toho různými parametry při spuštění.

Syntax parametru:

-pN (kde N znamená číslo profilu. To zadáváme celé kladné.)

Nejlépe si použití profilů vysvětlíme na příkladu:

Z Video klienta si kupř. nejčastěji potřebujeme prohlížet kamery
Parkoviště (kamera č. 6) a Prodejna (kamera č. 7). Abychom si co
nejvíce zjednodušili prohlížení, nastavíme Video klienta tak, abychom
se k těmto kamerám dostali jedním dvojklikem:

1. Na pracovní ploše si vytvoříme nového zástupce Video klienta.
Pojmenujeme ho např. Parkoviště. Ve vlastnostech zástupce pak
do řádku Cíl za text spouštěcího příkazu připojíme parametr -p2
(Obr. 31). Tím tedy nastavíme, aby používal profil č. 2.

Příklad
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2. Spustíme Video klienta z nově vytvořeného zástupce Parkoviště.
Na dotaz, zda zkopírovat seznam videoserverů, odpovíme Ano.

3. V Nastavení na záložce Po spuštění, zaškrtneme volbu PřPřPřPřPřipojit seipojit seipojit seipojit seipojit se
k video serk video serk video serk video serk video servvvvverererereru u u u u a ze seznamu vybereme videoserver, na kterém
ja daná kamera.

4. V Nastavení na záložce Komunikace si vybereme server a zvolíme
UprUprUprUprUpraaaaavitvitvitvitvit. V Úpravě videoserveru v boxu Po připojení zvolíme
PřPřPřPřPřeeeeepnout na pnout na pnout na pnout na pnout na a zadáme kameru Parkoviště, tedy v seznamu vybe-
reme Kamera č.6Kamera č.6Kamera č.6Kamera č.6Kamera č.6.

Změny potvrdíme OK OK OK OK OK.

5. Body 1-4 aplikujeme na kameru Prodejna stejným způsobem.
Rozdíl bude pouze v tom, že jako název zástupce zadáme Prodejna,
číslo profilu zadáme 3 a číslo kamery Prodejna je 7.

Tímto postupem jsme si na pracovní ploše vytvořili dva zástupce:
„Parkoviště“ a „Prodejna“. Nyní se k záběrům z těchto kamer
dostaneme pouze jedním dvojklikem na pracovní ploše. Každý ze
spuštěných Video klientů bude mít své vlastní oddělené nastavení.

Video klient

Obr. 31: Zadání parametru příkazového řádku
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8 Video prohlížeč
Video prohlížeč je určen pro práci s databází snímků vytvářenou během
činnosti Video serveru. Umožňuje např. prohlížení snímků, tisk
snímků, export snímkových sekvencí, výpis poplachů atd. Program
spustíte dvojitým kliknutím na ikonu MRP-VIDEO prohlížeč     na
pracovní ploše nebo přes tlačítko StarStarStarStarStart -> Prt -> Prt -> Prt -> Prt -> Prooooogggggrrrrramamamamamy -> MRP-VIDEOy -> MRP-VIDEOy -> MRP-VIDEOy -> MRP-VIDEOy -> MRP-VIDEO
4 -> MRP-VIDEO prohlížeč.4 -> MRP-VIDEO prohlížeč.4 -> MRP-VIDEO prohlížeč.4 -> MRP-VIDEO prohlížeč.4 -> MRP-VIDEO prohlížeč.

8.1 Hlavní okno
Hlavní okno (Obr. 32) je rozděleno na dvě části, nástrojovou lištu
a pracovní plochu. Nástrojová lišta obsahuje panel hlavní nabídky,
panel časového navigátoru a další panely s tlačítky pro nejčastěji
používané příkazy. Na pracovní (modrou) plochu jsou umísťována
podřízená okna prohlížeče (např. okna kamer nebo okna výpisu
poplachů). Kliknutím pravým tlačítkem myši nad pracovní plochou
zobrazíte nabídku s nejčastěji používanými volbami pro práci
s podřízenými okny. Všechny příkazy týkající se práce s podřízenými
okny naleznete v nabídce Okna.Okna.Okna.Okna.Okna.

Obr. 32: Video prohlížeč
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8.2 Okno kamery
Okno kamery (Obr. 33) zobrazuje snímky z kamery, pro kterou bylo
otevřeno. Pro otevření okna zvolte OteOteOteOteOtevřvřvřvřvřít okno kamerít okno kamerít okno kamerít okno kamerít okno kameryyyyy............... z nabídky
Soubor Soubor Soubor Soubor Soubor a v zobrazeném seznamu označte kameru pro kterou má být
okno otevřeno (můžete označit i více kamer pak bude otevřeno okno
pro každou z označených kamer).

Obr. 33: Okno kamery

Ve spodní části okna je zobrazena lišta která obsahuje ikonu křížku
pro uzavření okna, název a číslo kamery, tlačítka pro ovládání
prohlížení (viz kapitola 8.3) a čas právě zobrazeného snímku.
V případě že je přehráván poplach je lišta červeně zvýrazněna. Pokud
okno obsahuje místo snímku šedou plochu pak to znamená, že pro
aktuální referenční čas (zobrazovaný časovým navigátorem) server
neukládal snímky z kamery. Pro přeskočení času kdy se snímky
neukládaly můžete použít např. modrá tlačítka PřPřPřPřPředcedcedcedcedchozí snímekhozí snímekhozí snímekhozí snímekhozí snímek
a Následující snímekNásledující snímekNásledující snímekNásledující snímekNásledující snímek z lišty ve spodní části okna kamery. Pokud
jsou všechna tlačítka na liště nedostupná znamená to, že pro kameru
nebyly uloženy žádné snímky.

Nabídku zobrazíte kliknutím pravým tlačítkem myši nad plochou okna
nebo pomocí odpovídající položky z nabídky OknaOknaOknaOknaOkna.

Nabídka okna
kamery

Video prohlížeč
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Uložit snímek Uložit snímek Uložit snímek Uložit snímek Uložit snímek - slouží pro uložení právě zobrazeného snímku jako
obrázku ve formátu BMP (viz kapitola 8.9.3). Takto uložený snímek
můžete poslat elektronickou poštou nebo upravovat grafickým
editorem.

Vytisknout snímek Vytisknout snímek Vytisknout snímek Vytisknout snímek Vytisknout snímek - slouží pro vytisknutí právě zobrazeného snímku
na tiskárně (viz kapitola 8.9.2). Před tiskem můžete nastavit velikost
a umístění snímku na papíře.

ExporExporExporExporExportototototovvvvvaaaaat sekvt sekvt sekvt sekvt sekvenci enci enci enci enci - slouží pro uložení vybraného časového úseku
záznamu do souboru ve formátu AVI, který je možno prohlížet i na
počítačích na kterých není nainstalován MRP Video prohlížeč (viz
kapitola 8.9.4).

ZobrZobrZobrZobrZobrazit v půvazit v půvazit v půvazit v půvazit v původním rodním rodním rodním rodním rozlišení ozlišení ozlišení ozlišení ozlišení - nastaví velikost okna kamery tak,
aby byl snímek zobrazen v původním rozlišení v jakém byl
zaznamenán Video serverem.

PPPPParararararametrametrametrametrametry snímkuy snímkuy snímkuy snímkuy snímku - slouží pro vypsání technických informací o právě
zobrazeném snímku.

NastaNastaNastaNastaNastavvvvvení zení zení zení zení zón dodaón dodaón dodaón dodaón dodatečntečntečntečntečnýcýcýcýcých poplach poplach poplach poplach poplachůhůhůhůhů - slouží pro nastavení
poplachových zón při vyhledávání dodatečných poplachů (viz kapitola
8.6).

8.3 Časový navigátor
Časový navigátor (Obr. 34) slouží k zobrazení a pohodlnému nastavení
referenčního času.

Referenční čas je hlavní čas, podle kterého je řízeno prohlížení a pře-
hrávání záznamu. Každé okno kamery odvozuje zobrazování snímků
od aktuálního referenčního času, to dovoluje synchronizované
prohlížení všech kamer najednou. Podle referenčního času jsou
částečně synchronizována také okna výpisu poplachů.

Referenční
čas

Použití časového navigátoru je zřejmé. Klikáním myší na šipky (nebo
rolovacím kolečkem myši) se mění příslušné veličiny. Možný je také
přímý zápis, případně po kliknutí na ikonu uprostřed i výběr pomocí

Obr. 34: Časový navigátor
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kalendáře. Kalendář lze zvětšit až do velikosti celého roku. Kliknutím
pravým tlačítkem myši nad plochou časového navigátoru zobrazíte
nabídku s rychlými volbami nejobvyklejších časů a volbami způsobu
zobrazení časového navigátoru.

8.4 Prohlížení
Video prohlížeč umožňuje prohlížení (přehrávání) snímků ve stejném
časovém sledu v jakém byly zaznamenány Video serverem. Je možné
přehrávat snímky z několika (i ze všech) kamer současně. Přehrávání
snímků z jednotlivých kamer je řízeno podle společného referenčního
času (zobrazené snímky jsou tedy vždy vzájemně časově synchro-
nizovány). Referenční čas je zobrazován časovým navigátorem (viz
8.3), pomocí kterého jej můžete také nastavovat. Prohlížení lze ovládat
pro všechny kamery dohromady nebo pro každou kameru samostatně.

8.4.1 Ovládání prohlížení kamer současně
Ovládání prohlížení všech kamer současně je nejčastější a nejjedno-
dušší způsob ovládání Video prohlížeče. Volby ovládání (První snímek,
Následující snímek atd.) pracují nad záznamy všech otevřených kamer.
V některých specifických případech můžete potřebovat ovládat pro-
hlížení na konkrétní kameře (např. potřebujete-li přehrávat poplachy
pouze jedné kamery). Tomuto způsobu se věnuje kapitola 8.4.2.

Prohlížení všech kamer můžete ovládat tlačítky na panelech nástrojové
lišty hlavního okna nebo ekvivalentními volbami v nabídkách
PřPřPřPřPřehrehrehrehrehrááááávvvvvač ač ač ač ač a StřStřStřStřStřežežežežeženíeníeníeníení.

PřPřPřPřPřehrehrehrehrehrááááávvvvvání vpřání vpřání vpřání vpřání vpřed ed ed ed ed (modrá) - spustí přehrávání všech kamer vpřed.
Přehrávání probíhá tak, že je spuštěn referenční čas (viz kapitola 8.3)
a okna kamer zobrazují snímky odpovídající tomuto referenčnímu
času. Pokud pro konkrétní referenční čas (zobrazený časovým navigá-
torem) nebyl z kamery uložen snímek je místo snímku zobrazena
šedá plocha.

RycRycRycRycRychlost přhlost přhlost přhlost přhlost přehrehrehrehrehrááááávvvvvání ání ání ání ání  -je odvozena od reálného času (1x tedy znamená
přehrávání stejnou rychlostí jakou byly snímky pořízeny). Rychlost
přehrávání můžete měnit pomocí rozbalovacího seznamu na nástrojové
liště nebo volbou RycRycRycRycRychlost přhlost přhlost přhlost přhlost přehrehrehrehrehrááááávvvvvání...ání...ání...ání...ání... z nabídky PřPřPřPřPřehrehrehrehrehrááááávvvvvačačačačač.

PřPřPřPřPřehrehrehrehrehrááááávvvvvání zpět ání zpět ání zpět ání zpět ání zpět (modrá) - spustí přehrávání všech kamer zpět.

PřPřPřPřPřehrehrehrehrehrááááávvvvvání poplacání poplacání poplacání poplacání poplachů hů hů hů hů (fialová) - vpřed spustí přehrávání poplachů ze
všech kamer vpřed. Přehrávání probíhá tak, že je vyhledán počátek
nejbližšího následujícího poplachu (v záznamech všech otevřených

Video prohlížeč
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kamer) a tento poplach je přehrán, poté je vyhledán začátek dalšího
poplachu a ten je opět přehrán. Po přehrání posledního zaznamenaného
poplachu je přehrávání zastaveno.

PřPřPřPřPřehrehrehrehrehrááááávvvvvání poplacání poplacání poplacání poplacání poplachů zpět hů zpět hů zpět hů zpět hů zpět (fialová) - spustí přehrávání poplachů všech
kamer zpět.

Stop Stop Stop Stop Stop - zastaví přehrávání.

Následující snímek Následující snímek Následující snímek Následující snímek Následující snímek (modrá) - provede posun o jeden snímek vpřed
(posune zobrazení na kameře z časově nejbližším následujícím
snímkem na tento následující snímek). Tuto volbu použijte také tehdy
pokud žádná z kamer nemá pro aktuální referenční čas platný snímek
(tzn. server v tomto čase neukládal - okna kamer jsou šedá) a vy
potřebujete posunout zobrazení na nejbližší následující snímek, tedy
čas kdy server začal ukládat.

PřPřPřPřPředcedcedcedcedchozí snímek hozí snímek hozí snímek hozí snímek hozí snímek (modrá) - provede posun o jeden snímek zpět.

PrPrPrPrPrvní uložvní uložvní uložvní uložvní uloženenenenený snímek ý snímek ý snímek ý snímek ý snímek (modrá) - posune zobrazení na první uložený
(nejstarší) snímek v rámci záznamu všech otevřených kamer.

PPPPPoslední uložoslední uložoslední uložoslední uložoslední uloženenenenený snímek ý snímek ý snímek ý snímek ý snímek (modrá) - posune zobrazení na poslední
uložený (nejmladší) snímek v rámci záznamu všech otevřených kamer.

Následující poplacNásledující poplacNásledující poplacNásledující poplacNásledující poplachhhhh (fialová) - vyhledá počátek nejbližšího
následujícího poplachu v rámci záznamu všech otevřených kamer
a posune na něj zobrazení.

PřPřPřPřPředcedcedcedcedchozí poplachozí poplachozí poplachozí poplachozí poplachhhhh (fialová) - vyhledá konec nejbližšího předchozího
poplachu v rámci záznamu všech otevřených kamer a posune na něj
zobrazení.

Záznam sekvZáznam sekvZáznam sekvZáznam sekvZáznam sekvence prence prence prence prence pro eo eo eo eo exporxporxporxporxport t t t t - slouží k „zaznamenání“ snímkové
sekvence (v podstatě označení jejího začátku a konce), která bude
exportována do souboru ve formátu AVI. Na začátku požadované
sekvence kliknutím (zamáčknutím tlačítka) záznam zapněte. Nyní
můžete např. spustit přehrávání, posunovat záznam po snímcích
(i nazpět) nebo měnit čas na časovém navigátoru. Jakmile se dostanete
na čas konce sekvence kterou chcete exportovat, záznam vypněte.
Poté Video prohlížeč zobrazí dialog ve kterém vyberete kameru ze
které se bude sekvence exportovat. V dalším dialogu můžete upřesnit
čas začátku sekvence, konce sekvence a rychlost přehrávání v počtu
snímků za sekundu. V následujícím dialogu Uložit jakUložit jakUložit jakUložit jakUložit jakooooo vyberete
cílovou složku a název souboru do kterého bude sekvence exportována.
Pro export sekvence lze použít také druhý způsob při kterém se zadává
čas začátku a konce sekvence přímo. Tato funkce je dostupná v nabídce
konkrétního okna kamery (nabídku zobrazíte např. kliknutím pravým
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tlačítkem nad plochou okna) pod volbou ExporExporExporExporExportototototovvvvvaaaaat sekvt sekvt sekvt sekvt sekvenci...enci...enci...enci...enci... (viz
kapitola 8.9.4).

Upozornění: Upozornění: Upozornění: Upozornění: Upozornění: Pokud kamera místo snímku zobrazuje šedou plochu
znamená to, že pro aktuální referenční čas (zobrazovaný časovým
navigátorem) nebyl uložen snímek. K této situaci dochází velmi často
pokud je Video server nastaven tak, aby ukládal pouze poplachové
snímky. Pro přeskočení prázdného místa použijte volby NásledujícíNásledujícíNásledujícíNásledujícíNásledující
snímek snímek snímek snímek snímek a PřPřPřPřPředcedcedcedcedchozí snímek hozí snímek hozí snímek hozí snímek hozí snímek z nabídky PřPřPřPřPřehrehrehrehrehrááááávvvvvač ač ač ač ač nebo obdobná
tlačítka konkrétní kamery. Pro přehrávání můžete využít volby
PřPřPřPřPřehrehrehrehrehrááááávvvvvání poplacání poplacání poplacání poplacání poplachů vpřhů vpřhů vpřhů vpřhů vpřededededed a PřPřPřPřPřehrehrehrehrehrááááávvvvvání poplacání poplacání poplacání poplacání poplachů zpěthů zpěthů zpěthů zpěthů zpět nebo opět
obdobná tlačítka konkrétní kamery.

8.4.2 Ovládání prohlížení na konkrétní kameře
Prohlížení můžete ovládat na konkrétní kameře, pak se volby
prohlížení (Následující snímek, První snímek atd.) vztahují k záznamu
této kamery. Prohlížení ovládejte tlačítky na liště ve spodní části okna
kamery nebo volbami z nabídky kterou naleznete pod odpovídající
položkou nabídky OknaOknaOknaOknaOkna. Některá tlačítka pro ovládání prohlížení
mohou být zakázána (ikona má šedou barvu) v případě, že je nelze
použít (např. posun na následující snímek když je zobrazen poslední
snímek). Při ovládání prohlížení na konkrétní kameře jsou všechny
ostatní kamery časově synchronizovány s řízenou kamerou.

Exportovat
sekvenci…

Obr. 35: Nástrojová lišta okna kamery

Následující snímekNásledující snímekNásledující snímekNásledující snímekNásledující snímek (6) provede posun konkrétní kamery o jeden
snímek vpřed. Tuto volbu použijte také tehdy pokud kamera nemá
pro aktuální referenční čas platný snímek (tzn. server v tomto čase
neukládal - okno kamery je šedé) a vy potřebujete posunout zobrazení
na nejbližší následující snímek (čas kdy server začal ukládat snímky
z této kamery).

PřPřPřPřPředcedcedcedcedchozí snímek hozí snímek hozí snímek hozí snímek hozí snímek (5) provede posun konkrétní kamery o jeden snímek
zpět.

PrPrPrPrPrvní uložvní uložvní uložvní uložvní uloženenenenený snímek ý snímek ý snímek ý snímek ý snímek (4) posune zobrazení na první uložený snímek
v rámci záznamu konkrétní kamery.

Video prohlížeč
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PPPPPoslední uložoslední uložoslední uložoslední uložoslední uloženenenenený snímek ý snímek ý snímek ý snímek ý snímek (7) posune zobrazení na poslední uložený
snímek v rámci záznamu konkrétní kamery.

PřPřPřPřPřehrehrehrehrehrááááávvvvvání poplacání poplacání poplacání poplacání poplachů vpřhů vpřhů vpřhů vpřhů vpřed ed ed ed ed (10) spustí přehrávání poplachů na
konkrétní kameře vpřed. Poplachy zaznamenané jinými kamerami
jsou přitom ignorovány. Přehrávání probíhá tak, že je vyhledán počátek
následujícího poplachu, tento poplach je přehrán, poté je vyhledán
začátek dalšího poplachu a tento je opět přehrán. Po přehrání
posledního zaznamenaného poplachu je přehrávání zastaveno. Při
přehrávání jsou ostatní kamery časově synchronizovány.

PřPřPřPřPřehrehrehrehrehrááááávvvvvání poplacání poplacání poplacání poplacání poplachů zpět hů zpět hů zpět hů zpět hů zpět (9) spustí přehrávání poplachů na konkrétní
kameře zpět.

Následující poplach Následující poplach Následující poplach Následující poplach Následující poplach (11) vyhledá počátek následujícího poplachu
v rámci záznamu konkrétní kamery a posune na něj zobrazení.

PřPřPřPřPředcedcedcedcedchozí poplachozí poplachozí poplachozí poplachozí poplach h h h h (8) vyhledá konec předchozího poplachu v rámci
záznamu konkrétní kamery a posune na něj zobrazení.

UpozUpozUpozUpozUpozororororornění:nění:nění:nění:nění:     Všechny ovládací prvky týkající se prohlížení poplachů
mají ikony červené barvy, zatímco ovládací prvky pro prohlížení všech
snímků mají ikony modré barvy. Toto pravidlo je platné pro všechny
části Video prohlížeče.

8.5 Okno výpisu poplachů
Okno výpisu poplachů (Obr. 36) zobrazuje přehledný seznam poplachů
z jedné nebo více kamer. Pro otevření okna zvolte OteOteOteOteOtevřvřvřvřvřít okno výpisuít okno výpisuít okno výpisuít okno výpisuít okno výpisu
poplacpoplacpoplacpoplacpoplachů...hů...hů...hů...hů... z nabídky Soubor Soubor Soubor Soubor Soubor a v zobrazeném seznamu vyberte
kamery které budou začleněny do výpisu.

Okno výpisu poplachů je rozděleno na dva sloupce. První sloupec
„Čas“ obsahuje data a časy začátků poplachů. Druhý sloupec
„Kamery“ zobrazuje čísla kamer které poplach zaznamenaly. Ve výpisu
se můžete pohybovat pomocí kolečka myši, posuvníkem, nebo
kurzorovými klávesami. Výpis je částečně synchronizován s refe-
renčním časem, takže při změně referenčního času zásahem uživatele
(např. pomocí časového navigátoru) je výpis posunut tak, aby
zobrazoval poplachy které nastaly časově blízko referenčnímu času.
Výpis není nijak omezen, můžete se pohybovat v rámci všech poplachů
z kamer které byly začleněny do výpisu.

Za poplach je považována sekvence poplachových snímků (viz kapitola
6.4.2), mezi kterými není časový rozdíl větší než 5 sekund. Začátek
poplachu je pak čas prvního snímku v sekvenci a konec poplachu čas
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Obr. 36: Okno výpisu poplachů

Nabídka okna
výpisu
poplachů

posledního snímku v sekvenci. Délka poplachu je časový rozdíl mezi
prvním a posledním snímkem poplachové sekvence.

V případě, že je aktuální referenční čas (zobrazený časovým
navigátorem) v časovém intervalu mezi začátkem a koncem poplachu
je řádek s tímto poplachem červeně zvýrazněn. Umístíte-li ukazatel
myši nad některý z řádků poplachu, zobrazí se vám „bublina“ s názvy
kamer a délkou poplachu. Dvojitým kliknutím na řádek poplachu
posunete referenční čas (tedy i zobrazení kamer) na čas začátku
poplachu.

NaNaNaNaNabídku oknabídku oknabídku oknabídku oknabídku okna zobrazíte kliknutím pravým tlačítkem myši nad plochou
okna nebo pomocí odpovídající položky z nabídky OknaOknaOknaOknaOkna.

VyhledaVyhledaVyhledaVyhledaVyhledat zadant zadant zadant zadant zadaný čas... ý čas... ý čas... ý čas... ý čas... - slouží pro vyhledání a vypsání poplachu od
zadaného času. Použijte v případě že potřebujete posunout výpis např.
o několik dní a „ruční“ posunování by bylo příliš zdlouhavé.

Vyhledat aktuální referenční časVyhledat aktuální referenční časVyhledat aktuální referenční časVyhledat aktuální referenční časVyhledat aktuální referenční čas - slouží pro vyhledání a vypsání
poplachů od aktuálního referenčního času (zobrazeného časovým
navigátorem). Funkce je v podstatě stejná jako kdybyste použili volbu
VyhledaVyhledaVyhledaVyhledaVyhledat zadant zadant zadant zadant zadaný čas...ý čas...ý čas...ý čas...ý čas... a zadali čas zobrazený časovým navigátorem.
Tuto volbu použijte v případě, že potřebujete posunout výpis poplachů
na čas který je právě zobrazován kamerami.

Změnit vypisoZměnit vypisoZměnit vypisoZměnit vypisoZměnit vypisovvvvvané kamerané kamerané kamerané kamerané kameryyyyy - zobrazí seznam kamer, ve kterém
můžete označit kamery které chcete nově začlenit do výpisu nebo
naopak zrušit označení u kamer které mají být z výpisu odebrány.

Video prohlížeč
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8.6 Dodatečné střežení
Dodatečné střežení slouží k dohledání událostí, aniž je nutno sledovat
rozsáhlé sekvence snímků, kde daný okamžik lze snadno přehlédnout.
Zvolte NastaNastaNastaNastaNastavvvvvení zení zení zení zení zón dodaón dodaón dodaón dodaón dodatečntečntečntečntečnýcýcýcýcých poplach poplach poplach poplach poplachůhůhůhůhů z nabídky okna kamery
(pro zobrazení nabídky klikněte pravým tlačítkem myši nad plochou
okna kamery).

Volbami PřPřPřPřPřidaidaidaidaidat zt zt zt zt zónónónónónuuuuu, SmazaSmazaSmazaSmazaSmazat zt zt zt zt zónónónónónuuuuu, ... umístíte poplachové zóny
podobně jako v nastavení Video serveru. Zvolte citlivost na změny
obrazu (citlivost se nastavuje empiricky).

Nastavení zón
dodatečného
poplachu

Volbou ZobrZobrZobrZobrZobrazazazazazooooovvvvvaaaaat zt zt zt zt zónónónónóny doday doday doday doday dodatečntečntečntečntečnýcýcýcýcých poplach poplach poplach poplach poplachůhůhůhůhů z nabídky StřStřStřStřStřežežežežeženíeníeníeníení
zapnete mechanismus dodatečného střežení a dojde-li během
prohlížení k narušení poplachové zóny, uvidíte ji v okně kamery
rozsvícenou zzzzzeleněeleněeleněeleněeleně. Přejete-li si při dodatečném poplachu zastavit
přehrávání, pak zvolte ZobrZobrZobrZobrZobrazazazazazooooovvvvvaaaaat zt zt zt zt zónónónónóny a zastay a zastay a zastay a zastay a zastavit přvit přvit přvit přvit při dodai dodai dodai dodai dodatečnémtečnémtečnémtečnémtečném
poplacpoplacpoplacpoplacpoplachuhuhuhuhu. V přehrávání pokračujte jeho opětovným spuštěním.

8.7 Přizpůsobení vzhledu
Vzhled Video prohlížeče můžete přizpůsobit rozmístěním podřízených
oken (okna kamer a okna výpisů poplachů), změnou pozice hlavního
okna a upravením nástrojové lišty.

Vzhled nástrojové lišty lze upravit změnou pozice jednotlivých panelů
(uchopením myší za „držátko“ na levé straně panelu a přemístěním
na požadovanou pozici). Pokud potřebujete umístit všechny panely
do jedné řady můžete zmenšit časový navigátor na polovinu (klikněte
pravým tlačítkem nad plochou časového navigátoru a v zobrazené

Obr. 37: Nastavení zón dodatečného střežení
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nabídce zvolte Zmenšené zZmenšené zZmenšené zZmenšené zZmenšené zobrobrobrobrobrazazazazazeníeníeníeníení). Každý z panelů můžete zakázat,
pak nebude v nástrojové liště zobrazen. Pro zakázání nebo povolení
panelu změňte zaškrtnutí u názvu panelu v nabídce PPPPPanelanelanelanelanely nástry nástry nástry nástry nástrojůojůojůojůojů
(nabídku zobrazíte kliknutím pravým tlačítkem myši nad plochou
nástrojové lišty nebo volbou PPPPPanelanelanelanelanely nástry nástry nástry nástry nástrojů ojů ojů ojů ojů v nabídce OknoOknoOknoOknoOkno).

Při ukončení Video prohlížeče je jeho aktuální vzhled uložen, a při
dalším spuštění obnoven. Vzhled lze také ukládat do pojmenovaných
předloh mezi kterými lze jednoduše přepínat (viz kapitola 8.7.1).

8.7.1 Předlohy vzhledu
Video prohlížeč umožňuje uložit předlohy vzhledu (tj. rozmístění oken
a rozmístění panelů nástrojové lišty). Mezi předlohami vzhledu lze
jednoduše přepínat, toho lze využít např. pro přizpůsobení
uživatelského rozhraní konkrétnímu uživateli nebo pro přepínání mezi
skupinami kamer z různých serverů.

Uložit rUložit rUložit rUložit rUložit rozmístění okozmístění okozmístění okozmístění okozmístění oken...en...en...en...en... slouží pro uložení současného vzhledu (viz
kapitola 8.7) jako předlohy. Tuto volbu naleznete jako tlačítko na
nástrojové liště nebo v nabídce Rozmístění okRozmístění okRozmístění okRozmístění okRozmístění okenenenenen.

Mezi uloženými předlohami vzhledu můžete přepínat pomocí
rozbalovacího seznamu na nástrojové liště nebo pomocí nabídky
Rozmístění okRozmístění okRozmístění okRozmístění okRozmístění okenenenenen, která obsahuje položku pro každou uloženou
předlohu. Při přepnutí jsou automaticky otevřena okna nové předlohy
a zavřena ta, která v nové předloze otevřena nejsou.

AktualizAktualizAktualizAktualizAktualizooooovvvvvaaaaat rt rt rt rt rozmístění okozmístění okozmístění okozmístění okozmístění okenenenenen slouží pro znovunačtení vzhledu podle
současně zvolené předlohy.

SmazaSmazaSmazaSmazaSmazat uložt uložt uložt uložt uložené rené rené rené rené rozmístění okozmístění okozmístění okozmístění okozmístění oken...en...en...en...en... slouží pro vymazání předloh
vzhledu. V zobrazeném dialogu vyberte jednu nebo více předloh
a zvolte OK OK OK OK OK pro jejich vymazání.

TTTTTip:ip:ip:ip:ip:     Nabídka Rozmístění okRozmístění okRozmístění okRozmístění okRozmístění okenenenenen je také dostupná po kliknutí pravým
tlačítkem nad pracovní (modrou) plochou hlavního okna.

8.8 Nastavení
Nastavení spočívá v zadání databázových složek (adresářů), ve kterých
Video prohlížeč bude vyhledávat soubory s archivovanými snímky.
Video prohlížeč, při prvním spuštění po instalaci, nastaví svůj seznam
databázových složek podle složek ukládacího prostoru Video serveru
(viz Nastavení Video serveru, kapitola 6.3.2). Změna seznamu
databázových složek je nutná jenom v případě, že změníte výchozí
nastavení ukládacího prostoru Video serveru.

Video prohlížeč
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Pro zobrazení manažeru databázových složek zvolte DaDaDaDaDatatatatatabázbázbázbázbázooooovvvvvééééé
složksložksložksložksložkyyyyy... ... ... ... ... z nabídky NastaNastaNastaNastaNastavvvvveníeníeníeníení. Manažer databázových složek dovoluje
měnit seznam složek ve kterých se hledají soubory s archivovanými
snímky. Volbou PřPřPřPřPřidaidaidaidaidat  t  t  t  t  můžete nalistovat složku se soubory
archivovaných snímků. Volbou Od serOd serOd serOd serOd servvvvverererereru u u u u dosadíte složky ukládacího
prostoru Video serveru. Obdobně funguje i tlačítko Od klientaOd klientaOd klientaOd klientaOd klienta.

8.9 Postupy
Následující kapitoly zjednodušeně (bod po bodu) popisují jak
dosáhnout nejčastěji požadovaných výstupů z Video prohlížeče.
Postupy je nutno chápat pouze jako návod k rychlému provedení úkolu.
V jednotlivých bodech jsou popsány pouze funkce nezbytné k dosažení
konkrétního cíle. Pokud chcete využít všech možnosti Video prohlížeče
seznamte se také s předcházejícími kapitolami.

8.9.1 Vyhledání poplachu zaznamenaného
Video serverem
1. Otevřete MRP Video prohlížeč např. dvojitým kliknutím na ikonu

MRP-VIDEO prohlížeč na pracovní ploše nebo přes tlačítko
Start->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížečStart->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížečStart->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížečStart->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížečStart->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížeč.

2. V prohlížeči otevřete okno výpisu poplachů. Pro otevření okna
zvolte OteOteOteOteOtevřvřvřvřvřít okno výpisu poplacít okno výpisu poplacít okno výpisu poplacít okno výpisu poplacít okno výpisu poplachů...hů...hů...hů...hů... z nabídky Soubor Soubor Soubor Soubor Soubor a
v zobrazeném seznamu označte kamery které mají být začleněný
do výpisu. Výpis poplachů je rozdělen na dva sloupce. První
sloupec „Čas“ obsahuje data a časy začátků poplachů. Druhý
sloupec „Kamery“ zobrazuje čísla kamer, které poplach
zaznamenaly (podrobnosti viz kapitola 8.5).

4. Otevřete okno jedné nebo více kamer které použijete při vizuál-
ním dohledávání poplachů. Pro otevření okna zvolte OteOteOteOteOtevřvřvřvřvřít oknoít oknoít oknoít oknoít okno
kamerkamerkamerkamerkameryyyyy............... z nabídky Soubor Soubor Soubor Soubor Soubor a v zobrazeném seznamu označte
kameru která má být otevřena. Můžete označit i více kamer pak
bude otevřeno okno pro každou označenou kameru (podrobnosti
viz kapitola 8.2).

3. Na časovém navigátoru (panel zobrazující čas v horní části hlavního
okna Video prohlížeče) nastavte (např. kolečkem myši nebo
přímým zápisem pomocí klávesnice) přibližný čas události kterou
hledáte. Tím posunete výpis poplachů, aby zobrazoval poplachy
v době která vás zajímá (podrobnosti viz kapitola 8.3).

5. Dohledejte požadovaný poplach pomocí výpisu poplachů. Ve
výpisu se můžete pohybovat  pomocí kolečka myší, posuvníkem

Manažer
databázových
složek
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nebo kurzorovými klávesami. Dvojitým kliknutím na řádek popla-
chu zobrazíte v oknech kamer začátek poplachu. Při vyhledávání
můžete použít funkce pro přehrávání poplachů, posunu po jednom
snímku apod. které jsou popsány v kapitolách 8.4.1 a 8.4.2.

8.9.2 Vytisknutí snímku
1. Otevřete MRP Video prohlížeč např. dvojitým kliknutím na ikonu

MRP-VIDEO prohlížeč na pracovní ploše nebo přes tlačítko
Start->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížečStart->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížečStart->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížečStart->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížečStart->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížeč.

2. V prohlížeči otevřete okno kamery ze které chcete vytisknout
snímek. Pro otevření okna zvolte OteOteOteOteOtevřvřvřvřvřít okno kamerít okno kamerít okno kamerít okno kamerít okno kameryyyyy............... z nabídky
Soubor Soubor Soubor Soubor Soubor a v zobrazeném seznamu označte kameru která má být
otevřena.

3. Na časovém navigátoru (panel zobrazující čas v horní části hlavního
okna Video prohlížeče) nastavte čas snímku který chcete vytisknout
(např. kolečkem myši nebo přímým zápisem pomocí klávesnice).
Další způsoby vyhledání požadovaného snímku naleznete v
kapitole 8.4 Prohlížení. Pokud po nastavení času obsahuje okno
místo snímku šedou plochu pak to znamená, že v zadaném čase
Video server neukládal pro tuto kameru snímky. Pro přeskočení
času kdy se snímky neukládaly můžete použít např. modrá tlačítka
PřPřPřPřPředcedcedcedcedchozí snímekhozí snímekhozí snímekhozí snímekhozí snímek a Následující snímek Následující snímek Následující snímek Následující snímek Následující snímek na liště ve spodní části
okna kamery.

4. Pravým tlačítkem myší klikněte nad plochou okna kamery
a v zobrazené nabídce vyberte Vytisknout snímek...Vytisknout snímek...Vytisknout snímek...Vytisknout snímek...Vytisknout snímek... (volba je
povolená pouze pokud okno kamery zobrazuje snímek).

5. V dialogu TTTTTisk snímkuisk snímkuisk snímkuisk snímkuisk snímku můžete nastavit parametry tisku. V panelu
při levém okraji dialogu zvolte orientaci papíru na „stojato“ nebo
na „ležato“. Umístění snímku na ploše papíru můžete změnit v
panelu napravo. Obvyklým postupem tj. „uchopením“ myší za
vnitřek při stisknutém levém tlačítku snímek přemístíte, velikost
upravíte přemístěním rohových „úchytek“. Pozici a velikost
tištěného snímku můžete změnit také přímým zapsáním rozměrů
v centimetrech do editačních polí LeLeLeLeLevývývývývý, HorHorHorHorHorníníníníní, ŠířŠířŠířŠířŠířka ka ka ka ka a VýškaVýškaVýškaVýškaVýška.

6. Kliknutím na tlačítko TTTTTiskiskiskiskisk zahájíte výstup na tiskárnu.

8.9.3 Uložení snímku jako obrázku
Uložení snímku jako obrázku můžete použít např. když potřebujete
snímek prohlížet na počítači na kterém není nainstalován MRP Video
prohlížeč nebo jej potřebujete poslat elektronickou poštou.

Video prohlížeč
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1. Otevřete MRP Video prohlížeč např. dvojitým kliknutím na ikonu
MRP-VIDEO prohlížeč na pracovní ploše nebo přes tlačítko
Start->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížečStart->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížečStart->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížečStart->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížečStart->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížeč.

2. V prohlížeči otevřete okno kamery ze které chcete uložit snímek.
Pro otevření okna zvolte OteOteOteOteOtevřvřvřvřvřít okno kamerít okno kamerít okno kamerít okno kamerít okno kameryyyyy............... z nabídky SouborSouborSouborSouborSoubor
a v zobrazeném seznamu označte kameru která má být otevřena.

3. Na časovém navigátoru (panel zobrazující čas v horní části hlavního
okna Video prohlížeče) nastavte čas snímku který chcete vytisknout
(např. kolečkem myši nebo přímým z klávesnice). Další způsoby
vyhledání požadovaného snímku naleznete v kapitole 8.4. Pokud
po nastavení času obsahuje okno místo snímku šedou plochu, pak
to znamená, že v zadaném čase Video server neukládal pro tuto
kameru snímky. Pro přeskočení času kdy se snímky neukládaly
můžete použít např. modrá tlačítka PřPřPřPřPředcedcedcedcedchozí snímekhozí snímekhozí snímekhozí snímekhozí snímek a Následu-Následu-Následu-Následu-Následu-
jící snímekjící snímekjící snímekjící snímekjící snímek na liště ve spodní části okna kamery.

4. Pravým tlačítkem myší klikněte nad plochou okna kamery a v zo-
brazené nabídce vyberte Uložit snímek...Uložit snímek...Uložit snímek...Uložit snímek...Uložit snímek... (volba je dostupná pouze
pokud okno kamery zobrazuje snímek).

5. V dialogu Uložit jakUložit jakUložit jakUložit jakUložit jakooooo můžete zvolit cílovou složku a jméno
souboru obrázku. Přednastavené jméno je složeno z názvu kamery,
čísla kamery a času snímku.

6. Kliknutím na tlačítko Uložit Uložit Uložit Uložit Uložit snímek uložíte.

8.9.4 Export snímkové sekvence
Export snímkové sekvence můžete použít v případě, že potřebuje
prohlížet (přehrávat) záznam na počítači, na kterém není nainstalován
MRP Video prohlížeč. Snímkovou sekvenci lze exportovat dvěma
způsoby:

• Záznamem sekvence pro export (viz kapitola 8.4.1), který je určen
spíše pro jednoduchý export kratších sekvencí

• nebo přímým zadáním začátku a konce sekvence.

Následující návod popisuje druhý z uvedených způsobů.

1. Otevřete MRP Video prohlížeč např. dvojitým kliknutím na ikonu
MRP-VIDEO prohlížeč na pracovní ploše nebo přes tlačítko
Start->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížečStart->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížečStart->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížečStart->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížečStart->Programy->MRP-VIDEO 4->MRP-VIDEO prohlížeč.

2. V prohlížeči otevřete okno kamery, ze které chcete exportovat
snímkovou sekvenci. Pro otevření okna zvolte OteOteOteOteOtevřvřvřvřvřít oknoít oknoít oknoít oknoít okno
kamerkamerkamerkamerkameryyyyy............... z nabídky Soubor Soubor Soubor Soubor Soubor a v zobrazeném seznamu označte
kameru, která má být otevřena.
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3. Pravým tlačítkem myší klikněte nad plochou okna kamery a v zo-
brazené nabídce vyberte ExporExporExporExporExportototototovvvvvaaaaat sekvt sekvt sekvt sekvt sekvenci...enci...enci...enci...enci...

4. V dialogu ExporExporExporExporExport sekvt sekvt sekvt sekvt sekvence snímkuence snímkuence snímkuence snímkuence snímku (Obr. 38) zadejte čas začátku
sekvence, konce sekvence a rychlost přehrávání ve snímcích za se-
kundu. Poté zvolte OKOKOKOKOK.

5. V dialogu Uložit Uložit Uložit Uložit Uložit zadejte cílovou složku a jméno souboru, do kte-
rého bude snímková sekvence uložena. Přednastavené jméno
souboru je složeno z názvu kamery, čísla kamery a času počátku
sekvence.

6. Kliknutím na tlačítko Uložit Uložit Uložit Uložit Uložit spustíte export snímkové sekvence
do souboru ve formátu AVI. Uloženou sekvenci poté můžete
prohlížet např. programem Windows Media Player.

Video prohlížeč

Obr. 38: Export sekvence snímků
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