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Důležitá upozornění
Program ARCHIV 8 SL je majetkem COMIMPEX−SOFTWARE, spol. s r.o. a vztahují se na něj v
plném znění ustanovení zákona č.35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých
(autorský zákon) ve znění jeho pozdějších změn a doplňků, zejména zákonů č.89/1990 Sb.(úplné
znění vyhlášeno pod č.247/1990 Sb.), č.468/1991 Sb., 318/1993 Sb., 237/1995 Sb., 86/1996 Sb.

Uživatel je oprávněn užívat program a datové soubory pouze pro své vnitřní potřeby a zavazuje se,
že tyto ani jejich části v původní nebo jakékoliv modifikované podobě nepřenechá úplatně ani
bezúplatně bez vědomí a souhlasu COMIMPEX−SOFTWARE, spol. s r.o. jiným právnickým nebo
fyzickým osobám. Jakékoliv porušení tohoto ustanovení bude kvalifikováno jako porušení výše
citovaného zákona.

Zakoupená licence platí pro jeden počítač, pokud není smluvně stanoveno jinak. Je−li tímto
počítačem server, který je součástí počítačové sítě uživatele, je možno spouštět program ARCHIV 8
SL z libovolné pracovní stanice v rámci této počítačové sítě.

COMIMPEX−SOFTWARE, spol. s r.o. dává záruku na provozuschopnost a spolehlivost programu
ARCHIV 8 SL v souladu s uživatelskou příručkou po dobu jednoho roku od převzetí uživatelem.

COMIMPEX−SOFTWARE, spol. s r.o. neodpovídá za škody způsobené nesprávnou instalací a
provozováním programu ARCHIV 8 SL a také nevhodným zásahem uživatele (přepsání, zavirování
apod.).

Za informace vytvořené tímto programem a uložené v datových souborech věcně odpovídá uživatel,
který je vytvořil.
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Úvod
Program ARCHIV 8 SL vznikl ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně a představuje
součást sady programů ARCHIV, které uživateli umožňuje automatizaci všech úkonů spojených s
vedením evidence archivu a spisovny. Je určen pro vedení archivních pomůcek včetně zpracování
a prezentace digitalizovaných dokumentů.

Program ARCHIV 8 SL je jedním z klientů, kteří slouží k prezentaci dat evidovaných v databázi
sady programů ARCHIV v prostředí webového prohlížeče.

Úvod 4



Základy ovládání
Tato část dokumentace si klade za úkol seznámit uživatele s principy ovládání aplikace. Popisuje
rozvržení hlavního okna aplikace způsob práce s dialogovým oknem pro výběr pomůcky a základní
operace pro práci s pomůckou. Jednotlivá témata jsou postupně probírána v těchto kapitolách:

Hlavní okno − Tato kapitola popisuje rozvržení hlavního okna aplikace.

Výběr pomůcky − Tato kapitola popisuje dialogové okno pro výběr pomůcky.

Základní operace − Tato kapitola popisuje základní postupy ovládání aplikace.
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Hlavní okno
Po startu aplikace se zobrazí její hlavní okno. V něm může uživatel provádět všechny základní
operace s obsahem pomůcky.

Obr. č. 1 Hlavní okno aplikace

V horní části okna je panel v jehož prvním řádku je zobrazen kód a název pomůcky. Za ním je
tlačítko pro vyvolání dialogového okna pro výběr pomůcky. V pravém horním rohu pak jsou vedle
sebe zleva doprava tři tlačítka − Nápověda, Nastavení vlastností a tlačítko pro přepínání
celoobrazovkového a okenního režimu zobrazení.

Ve druhém řádku je pak kolonka pro zadání hledaného textu a za ní tlačítko pro zahájení hledání.
Pod tlačítkem pro výběr pomůcky je na tomto druhém řádku tlačítko Filtr, které vyvolá dialog pro
zadání strukturovaného výrazu pro hledání. Zcela vpravo jsou pak dvě tlačítka − Vybrat označené
záznamy a Zobrazit výběr.

Podstatná část okna pak slouží k zobrazení vlastních dat. Je rozdělena do tří sloupců. Vpravo je
panel pro obsah pomůcky, uprostřed je panel pro zobrazení titulní strany, úvodu, vyhledaných
záznamů a tiráže a napravo panel pro zobrazení rejstříků a dokumentů.

V dolní části je jednořádkový panel stavového řádku aplikace.

Jednotlivé ovládací prvky tohoto okna jsou vysvětleny pomocí tooltipů, které se zobrazí po přesunu
ukazovátka myši nad daný ovládací prvek.
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Výběr pomůcky
Pomocí dialogového okna pro výběr pomůcky lze listovat seznamem pomůcek a provést výběr
pomůcky.

Obr. č. 1 Dialogové okno pro výběr pomůcky

V horní části okna lze zadat do kolonek Kód a Název text pro vyhledávání v pomůckách. Vlastní
hledání se odstartuje pomocí tlačítka za kolonkou Název nebo stiskem klávesy ENTER v některé z
těchto dvou kolonek. Aplikace vyhledává zadaný text porovnává, zda je zadaný text obsažen v kódu
či názvu pomůcky a seznam pomůcek vyhovujících požadavku zobrazí v tabulce. Pod touto
tabulkou se zobrazují případné popisné údaje k aktuální pomůcce z tabulky. Dole je pak stavový
řádek a vpravo tlačítka [OK] a [Storno].

Tabulkou pomůcek je možné listovat pomocí myši nebo kláves.

Klávesa Popis
Šipka dolů Posun o řádek dolů.
Šipka nahoru Posun o řádek nahoru.
PgDn Posun o stránku dolů.
PgUp Posun o stránku nahoru.
CTRL+End Posun na první řádek tabulky.
CTRL+Home Posun na poslední řádek tabulky.

Vlastní výběr pomůcka pak provedeme stiskem tlačítka [OK].
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Základní operace
Mezi základní operace patří možnost výběru pomůcky a vyhledávání dle zadaného textu v
záznamech pomůcky. Výběr pomůcky je nabídnut uživateli hned po startu aplikace. Na hlavním
okně programu je pak v horní části za kódem a názvem vybrané pomůcky tlačítko [Pomůcky],
pomocí kterého lze vyvolat dialogové okno pro výběr další pomůcky. Vyhledávání zadaného textu v
záznamech pomůcky provedeme rovněž na hlavním okně programu, kde je v horní části pod kódem
a názvem vybrané pomůcky kolonka, do které stačí zadat vyhledávaný text a stisknout klávesu
ENTER. Aplikace zobrazí záznamy, které vyhovují zadanému požadavku.

Detailnější popis těchto dvou základních kroků nalezneme v kapitolách:

Výběr pomůcky
Vyhledávání

Pro navigaci po záznamech pomůcky je vhodné se seznámit s kapitolami:

Filtr
Obsah
Rejstříky
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Popis ovládání
Tato část dokumentace si klade za úkol detailněji vysvětlit některé postupy při ovládání aplikace.
Jednotlivá témata jsou postupně probírána v těchto kapitolách:

Vyhledávání − Tato kapitola popisuje základní možnosti vyhledávání.

Filtr − Tato kapitola popisuje rozšířené možnosti vyhledávání pomocí dialogu Filtr.

Obsah − Tato kapitola popisuje práci s obsahem.

Rejstříky − Tato kapitola popisuje práci s rejstříky.

Dokumenty − Tato kapitola popisuje práci s připojenými dokumenty.

Výběr − Tato kapitole popisuje možnosti výběru záznamů.

Prohlížení digitalizovaných dokumentů − Tato kapitola popisuje práci s digitalizovanými
dokumenty, ktré jsou uložené ve speciálním úložišti digitalizovaných dokumentů.
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Vyhledávání
Vyhledávání zadaného textu v záznamech pomůcky provedeme na hlavním okně programu, kde je
v horní části pod kódem a názvem vybrané pomůcky kolonka pro zadání vyhledávaného textu.

Obr. č. 1 Vyhledávání zadaného textu v záznamech pomůcky

Po zadání textu do této kolonky stačí stisknout klávesu ENTER. Aplikace vyhledá a zobrazí
vyhovující záznamy. Proces vyhledávání lze rovněž aktivovat stiskem tlačítka, které se nachází za
touto kolonkou. Aplikace hledá zadaný text ve sloupci Obsah. Malá a velká písmena v zadaném
textu nemají pro porovnávání význam. tj. zadání textu "Jan" povede ke stejným výsledkům jako
zadání textu "jan". V pravé části kolonky je pak zobrazena volba s názvem Diakritika. Je standardně
zaškrtnuta, což znamená, že diakritika je při porovnávání významná, tj. zadání textu text "král"
povede k jiným výsledkům než zadání textu "kral". Pokud odškrtneme bude se porovnávat bez
diakritiky, tj. obě zadání povedou ke stejným výsledkům.

Vyhledávaný text lze ve sloupci Obsah zvýraznit pomocí přepínače Zvýraznit/Nezvýraznit nad
tabulkou záznamů.

Listování tabulko záznamů provádíme pomocí myši nebo klávesnice.

Klávesa Popis
Klik levým tlačítkem myši na
záznamu

Označení záznamu..

Otočení kolečkem myši od sebe Rolování tabulky nahoru.
Otočení kolečkem myši k sobě Rolování tabulky dolů.
Šipka nahoru Posun o jeden záznam nahoru.
Šipka dolů Posun o jeden záznam dolů.
PgUp Posun o stránku nahoru.
PgDn Posun o stránku dolů.
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CTRL+Home Posun na první záznam.
CTRL+End Posun na poslední záznam.
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Filtr
 Pod tlačítkem pro výběr pomůcky je na druhém řádku tlačítko Filtr, které vyvolá dialog pro zadání
strukturovaného výrazu pro hledání.

Obr. č. 1 Dialogové okno Filtr

Do jednotlivých kolonek v4tvrt0m sloupci lze zadat hodnoty pro vyhledávání a operaci potvrdit
stiskem tlačítka [OK]. V prvním sloupci lze zatrhnout, zda se daný řádek bude brát v potaz při
konstrukci výrazu pro hledání. Ve druhém sloupci jsou názvy jednotlivých kolonek a ve třetím lze
pak zvolit relaci:

Relace Popis
Obsahuje Obsahuje.
= Je rovno.
> Je vší než.
>= Je větší nebo rovno.
< Je menší.
<= Je menší než.
<> Není rovno.

V pátém sloupci pak volíme logickou spojku A či Nebo mezi jednotlivými řádky. Na obrázku č. 1 je
tady následující zadání: nechť je v obsahu (regestu) obsaženo slovo Jan a současně i slovo dluh a
současně je rok (časový rozsah) menší nebo roven 1400.

Tlačítko s červeným křížkem v levém horním rohu dialogového okna Filtr slouží ke zrušení
(vymazání) hodnot zadaných v kolonkách.
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Obr. č. 2 Vyhledávání v záznamech pomůcky dle zadané podmínky

Na druhém obrázku pak vidíme výsledek vyhledávání v záznamech pomůcky se zapnutým
zvýrazňováním hledaných slov v textu obsahu (regestu).
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Obsah
Levý panel zobrazuje obsah pomůcky. Obsah slouží k navigaci po jednotlivých částech pomůcky.

Obr. č. 1 Panel Obsah

V horní části panelu je řádek s nadpisem a ovládacími tlačítky. Pod ním je strom vlastního obsahu a
dole pak pole pro zobrazení popisných údajů k jednotlivým uzlům ve stromu obsahu. Kliknutí myši
na uzlu stromu obsahu má za následek navigaci na odpovídající část pomůcky, zobrazovanou ve
středním a pravém panelu. Tj. kliknutí na uzlu TITUL zobrazí titulní stranu pomůcky ve střední
panelu, kliknutí na úvod nebo některou z jeho kapitol zobrazí odpovídající část úvodu ve středním
panelu. Pokud klikneme na některou z kapitol inventáře, program vybere odpovídající záznamy
pomůcky a zobrazí je ve středním panelu. Obdobně se lze přepnout i na záložku s rejstříky v
pravém panelu. Poznamenejme, že k výběru záznamů pomůcky dochází pouze při změně kapitoly
inventáře, tj. opakované klikání na stále stejné kapitole nevyvolává opakovaně výběr záznamů
pomůcky.

Ovládací tlačítka umístěná vpravo nahoře slouží směrem zprava doleva k následujícím operacím:

Tlačítko Popis
Zvýraznit/Nezvýraznit
úrovně obsahu

Zapne nebo vypne zvýraznění úrovní obsahu inventáře
pomocí velikosti písma.

Rozbalit vše Rozbalí všechny uzly obsahu v části INVENTÁŘ.
Sbalit vše Sbalí všechny uzly obsahu v části INVENTÁŘ.
Filtrovat/Nefiltrovat
záznamy dle hesla
obsahu

Zapne nebo vypne výběr odpovídajících záznamů
pomůcky při změně kapitoly inventáře.

Šířku panelu s obsahem lze měnit posouváním předělu mezi panelem s obsahem a středním
panelem doprava nebo doleva (uchopit a táhnout myší).
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Rejstříky
Pravý panel zobrazuje na záložce Rejstříky rejstříky k pomůcce. Rejstříky slouží k navigaci po
záznamech pomůcky.

Obr. č. 1 Pravý panel − Rejstříky

V horní části panelu je vyklápěcí seznam jednotlivých rejstříků (např. Jmenný rejstřík, Místní
rejstřík). Pod ním je strom vlastního rejstříku obsahující hesla členěná dle počátečních písmen.
Pokud klikneme na některé heslo rejstříku, program vybere odpovídající záznamy pomůcky a
zobrazí je ve středním panelu. Poznamenejme, že k výběru záznamů pomůcky dochází pouze při
změně hesla rejstříku, tj. opakované klikání na stále stejné hesle nevyvolává opakovaně výběr
záznamů pomůcky.

Šířku panelu s rejstříky lze měnit posouváním předělu mezi panelem s rejstříky a středním panelem
doprava nebo doleva (uchopit a táhnout myší).
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Dokumenty
Pravý panel zobrazuje na záložce Dokumenty dokumenty připojené k pomůcce. Tyto dokumenty
doplňují a rozšiřují informace o pomůcce.

Obr. č. 1 Pravý panel − Dokumenty

V horní části panelu jsou tlačítka, která slouží z zobrazení dokumentu. Pod nimi je strom dokumentů
obsahující odkazy na jednotlivé dokumenty. Členění stromu se může pro jednotlivé pomůcky lišit. V
základu však umožňuje připojení dokumentu k celému fondu (pomůcce) nebo k jednotlivému
záznamu pomůcky. Dokumenty připojené k celém fondu (pomůcce) se zobrazují stále, dokumenty
připojené k jednotlivému záznamu pomůcky pak pouze je−li ve středním panelu vybrán tento
záznam. V dolní části je pak pole pro zobrazení náhledů dokumentů.

Připojené dokumenty jsou obvykle textové dokumenty ve formátu .pdf nebo obrázky nejčastěji ve
formátu .jpg. Vlastní zobrazení vyvoláme kliknutím na dokument ve stromu dokumentů a následným
stiskem tlačítka [P] v pravé horní části panelu. Dokument ve formátu .pdf se pak zobrazí v okně
aplikace.
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Obr. č. 2 Dokument ve formátu pdf

V horní části zobrazení dokumentu je lišta s názvem dokumentu a na ní v pravém horním rohu
tlačítko pomocí kterého se ukončí prohlížení  dokumentu.

Obdobně jak je popráno výše se vyvolá i zobrazení dokumentu ve formátu .jpg. Obrázek si
prohlížíme v dialogovém okně prohlížeče obrázků.

Obr. č. 3 Prohlížení obrázku 
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Poznamenejme, že prohlížení obrázku můžeme ukončit pomocí křížku v pravém horním rohu
dialogového okna nebo tlačítkem s křížkem v pravém dolním rohu dialogového okna.

Připojenými dokumenty mohou být rovněž zvukové  nebo video záznamy, k jejich prohlížení je vždy
vyvoláno odpovídající dialogové okno prohlížeče.

Pro zobrazení velkých obrázků je pak použita technologie víceúrovňového zobrazování, která
umožňuje prohlížení jednotlivých obrázků nebo jejich kompozic, dosahujících rozměru desítek tisíc
pixelů ve vodorovném a svislém směru. Takovéto obrázky jsou opět zobrazovány v odpovídajícím
dialogovém okně prohlížeče.

Obr. č. 4 Prohlížení velkého obrázku

Aplikace může být rovněž propojena se speciální úložištěm digitalizovaných dokumentů. Pak se pro
daný záznam pomůcky ve stromu dokumentů pod uzlem s názvem Dokumenty k záznamu − DD
objeví odkaz na dokument ve tvaru Dokument v DD. Po kliknutí na tento dokument a následném
stisku tlačítka [P] v pravé horní části panelu se vyvolá speciální prohlížeč digitalizovaných
dokumentů.

Pokud se ve výše zmíněném úložišti nachází digitalizovaný dokument je v posledním sloupci s
názvem DD v tabulce záznamů pomůcky ikona digitalizovaného dokumentu a jeho prohlížení je
možké vyvolat i kliknutím na tuto ikonu.
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Výběr
Výběry slouží ke shromažďování záznamů pomůcek a to buď pojednotlivých záznamech nebo na
základě zadané podmínky. Souvisí s nimi dvě tlačítka, která se nacházejí na druhém řádku aplikace
zcela vpravo − Vybrat označené záznamy a Zobrazit výběr.

Pokud chceme některé záznamy pomůcky přesunout do výběru, nejdříve je označíme v tabulce
záznamů pomůcky a následně stiskneme tlačítko Vybrat označené záznamy. Chceme−li do výběru
přesunout najednou více záznamů, je třeba držet klávesu CTRL, kliknutím označit požadované
záznamy a následně stisknout tlačítko Vybrat označené záznamy. Rozsah po sobě jdoucích
záznamů pak můžeme pro výběr označit kliknutím na prvním z nich a následném kliknutí na
posledním se současným držením klávesy SHIFT.

Následně stiskem tlačítka Zobrazit výběr vyvoláme dialog Výběr.

Obr. č. 1 Výběr

Zde máme v tabulce zobrazeny vybrané záznamy. K ovládání výběru slouží tlačítka umístěná v
horní liště. Popíšeme si jejich funkci v pořadí zleva doprava.

Tlačítko Popis
Nový Zruší všechny vybrané záznamy a založí nový výběr.
Otevřít Vyvolá dialogové okno pro otevření dříve uloženého

výběru.
Zrušit Vyvolá dialogové okno pro zrušení záznamů výběru.

Zrušit lze běžný záznam, označené záznamy nebo
všechny záznamy.

Uložit Vyvolá dialogové okno pro uložení výběru pod
požadovaným názvem.

Vybrat záznamy podle Kolonka a za ní tlačítko, které slouží k zadání podmínky
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slova v obsahu pro výběr záznamů.
Vybrat záznamy podle
zadané podmínky

Vyvolá dialog Filtr pro zadání strukturovaného výrazu
pro hledání.

Rozsah
prohledávaných
pomůcek

Pomocí výklopného seznamu lze volit prohledávání:
Běžná pomůcka
Vybrané pomůcky
Všechny pomůcky

Vybrat pomůcky Tlačítko vyvolá dialog Pomůcky, v němž lze zvolit
pomůcky, které budou prohledávány.

Seskupení vybraných
záznamů

Pomocí výklopného seznamu lze volit z následujících
možností:
Neseskupit
Pomůcka
Pomůcka a hledisko

Rozbalit vše Rozbalí seskupené záznamy.
Sbalit vše Sbalí seskupené záznamy.
Tisk Vyvolá dialogové okno pro tisk. Nabídka tiskových

sestav se může lišit dle konfigurace. Součástí nabídky
může být i možnost exportu záznamů do formátu .xls
nebo .doc.

Konec Ukončí dialogové  okno Výběr.

Výběry tedy mohou sloužit jak pro jednorázové, tak i pro dlouhodobější shromažďování záznamů z
pomůcek dle zájmu uživatele. Můžeme si je uložit pod jménem a opět otevřít a pokračovat v práci s
nimi.
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Prohlížení digitalizovaných dokumentů
Digitalizované dokumenty uložené ve speciálním úložišti jsou připravené tak, aby je bylo možné
prohlížet bez ohledu na jejich velikost. Jedná se o fotografie dokumentů, které mohou v případě
digitalizovaných velkoformátových předloh, jako jsou např.mapy, dosáhnout rozlišení až ve
stovkách megapixelů. Úplná digitalizace jednoho záznamu se dle jeho charakteru může skládat z
jedné fotografie, může však obsahovat i několik desítek či stovek fotografií. K prohlížení
digitalizovaných dokumentů slouží okno s názvem DZ Viewer.

Obr. č. 1 Prohlížeč digitalizovaných dokumentů

Jeho základem je plocha s vlastním obrázkem. Vlevo je navigační panel sloužící k listování náhledy
jednotlivých obrázků, vpravo je informační panel a dole sada funkčních tlačítek pro manipulaci s
obrázkem.

Nejsnáze lze manipulovat s vlastním obrázkem pomocí myši:

Klávesa Popis
Klik levým tlačítkem myši Přiblížení obrázku − zoom in.
SHIFT+Klik levým tlačítkem myši Oddálení obrázku − zoom out.
Otočení kolečkem myši od sebe Přiblížení obrázku − zoom in.
Otočení kolečkem myši k sobě Oddálení obrázku − zoom out.
Uchopení myší a tažení Posun obrázkem − panoramování.

Navigační panel vlevo je standardně vysunut. Tlačítkem se šipkou ve středu jeho levého okraje ho
můžeme skrýt nebo opětovně vysunout. Jednotlivé náhledy obrázků jsou očíslovány v pravém
horním rohu. Pod každým z nich může být krátký textový popis. Seznam náhledů je možné ovládat
pomocí myši nebo z klávesnice:

Klávesa Popis
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Klik levým tlačítkem myši na
obrázku s náhledem

Zobrazení obrázku v plném rozlišení na
ploše.

Otočení kolečkem myši od sebe Rolování seznamu nahoru.
Otočení kolečkem myši k sobě Rolování seznamu dolů.
Šipka nahoru Posun o jeden obrázek nahoru.
Šipka dolů Posun o jeden obrázek dolů.
PgUp Posun o stránku nahoru.
PgDn Posun o stránku dolů.
CTRL+Home Posun na první obrázek.
CTRL+End Posun na poslední obrázek.

Při kliknutí levým tlačítkem myši na obrázku náhledu dochází k jeho načtení pouze klikáme−li na
jiném než právě prohlíženém obrázku, tj. pouze když dojde ke změně pozice v seznamu obrázků.

Informační panel vpravo je standardně vysunut. Tlačítkem se šipkou ve středu jeho pravého okraje
ho můžeme skrýt nebo opětovně vysunout. Panel obsahuje textovou informaci k záznamu
inventáře. Pokud je tato delší než je výška okna můžeme pro navigaci v ní použít obdobných kláves
jako ve výše popsaném navigačním panelu.

Informační panel může obsahovat i doplňující informace dle typu zobrazovaného objektu, jak je
znázorněno na následujícím obrázku.

Obr. č. 2 Informační panel pro pečeť

Mezi jednotlivými stránkami informačního panelu se pak může uživatel přepínat. Posuvník v jeho
pravém dolním roku je určen k dočasnému nastavení velikosti písma.

Sada funkčních tlačítek dole pak slouží pro další operace s obrázkem. Popíšeme je nyní zleva
doprava.
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Tlačítko Popis
1. Plus Přiblížení obrázku − zoom in.
2. Mínus Oddálení obrázku − zoom out.
3. Home Nastavení základních přiblížení.

Tlačítko je dvoustavové:
první klik − zobrazení celého obrázku
druhý klik − zobrazení s vyplněním celé šířky
plochy obrázkem

4. Full Screen Přepínání zobrazení − celá obrazovka/okno
5. Rotace vlevo

SHIFT+Rotace vlevo
CTRL+Rotace vlevo

Rotace vlevo o 15 stupňů.
Rotace vlevo o 90 stupňů.
Rotace na pozici 0 stupňů.

6. Rotace vpravo
SHIFT+Rotace vpravo
CTRL+Rotace vpravo

Rotace vpravo o 15 stupňů.
Rotace vpravo o 90 stupňů.
Rotace na pozici 0 stupňů.

7. Nastavení Nastavení barvy pozadí.
8. První Posun na první obrázek.
9. Předchozí Posun na předchozí obrázek.

10. Pozice Posun na obrázek se zadaným číslem.
11. Další Posun na další obrázek.
12. Poslední Posun na poslední obrázek.
13. Koláž Vyvolání zobrazení koláže všech obrázků.
14. Fotoaparát Zobrazení okno fotoaparátu.
15. Konec Uzavření okno prohlížeče.

Poznamenejme, že zoomování pomocí tlačítek Plus a Mínus je jemnější než při přímé manipulaci s
obrázkem pomocí myši. Může být proto použito pro jemné doladění přiblížení.

Při přechodu mezi jednotlivými obrázky se zachovává nastavené přiblížení. Pokud by se stalo, že
"není nic vidět", může to být způsobeno nevhodným přiblížením. V takovém případě lze využít
tlačítko Home pro nastavení některého ze dvou základních přiblížení.

Tlačítkem Koláž se na ploše zobrazí koláž všech obrázků, je−li tato definována. Pokud není zůstane
zobrazení na běžném obrázku.
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Obr. č. 3 Zobrazení koláže

Fotoaparát slouží k pořizování fotografií prohlížecí plochy a na ní zobrazeného obrázku. Po jeho
zobrazení ho lze uchopit myší a přetáhnout do vhodnější polohy, aby příliš nezakrýval
fotografovanou plochu. Fotoaparát snímá celou prohlížecí plochu. Záběr pro fotografii je třeba
nastavit zoomováním a panoramováním obrázku zobrazeného na prohlížecí ploše.

Obr. č. 4 Fotoaparát
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K jeho ovládání slouží tlačítka na jeho horním okraji. Popíšeme je nyní zleva doprava.

Tlačítko Popis
1. Uložit Uložení fotografie na disk.
2. Velikost

SHIFT+Velikost
CTRL+Velikost

Postupné zvětšování okna fotoaparátu.
Maximální velikost.
Minimální velikost.

3. Nastavení Nastavení fotoaparátu.
4. Spoušť Spuštění fotoaparátu.
5. Konec Zavření okna fotoaparátu.

K nastavení fotoaparátu poznamenejme, že se zobrazí přes obrázek vyfotografovaný fotoaparátem
a lze jeho zobrazování opakovaným stiskem tlačítka Nastavení zrušit.

Obr. č. 5 Nastavení fotoaparátu

Nastavit lze rozměr ukládané fotografie a některé filtry. V případě nastavení filtrů může nastat
znatelná prodleva mezi stiskem spouště fotoaparátu a zobrazením výsledné fotografie na
fotoaparátu.
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Správa
Ke správě aplikace může uživatel dialog pro nastavení vlastností:

Nastavení vlastností − Tato kapitola popisuje nastavení vlastností aplikace.
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Nastavení vlastností
Pro nastavení aplikace slouží dialog Vlastnosti.

Obr. č. 1 Dialogové okno pro nastavení vlastností

Uživatel si může vybrat jedno z přednastavených barevných schémat aplikace, zvolit zobrazení
stínování panelů a ovládacích prvků, zobrazení pozadí a zobrazování pozadí titulní strany pomůcky.
Rovněž může povolit nebo zakázat animace při výběru pomůcky.
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Dodatky
Tato příručka neobsahuje žádné dodatky.
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