Spolupráce AK s kamerou OMEGA OSV STAR.
Obrovským ulehčením při závodech je spolupráce cílové kamery s programem Atletická
kancelář. Výsledky z cílové kamery nemusíte opisovat na papír a opětně zapisovat do PC, ale po
odměření závodu je zapíšete jedním kliknutím myši do výsledkové listiny.

Nastavení:
Nejprve musíme na sdílet složku pro výměnu dat mezi kamerou a AK. Složka se nazývá
kamera a najdeme ji zde: C:/Inetpub/wwwroot/atletika/kamera. U novější verze AK zde:
C:/Inetpub/wwwroot/atletika/AK2010. Na složku kamera klikneme pravým tlačítkem a z nabídky
vybereme Vlastnosti. Zaškrtneme políčko složka sdílená v síti, tím se aktivuje i druhé políčko Povolit
uživatelům v síti měnit mé soubory, které také zaškrtneme. Nakonec vše potvrdíme tlačítkem OK. Viz
obr.

Dalším krokem je nastavení správné kamery v programu AK. Toto provedeme v Menu
Nastavení v sekci Cílové kamery Viz Obr. Zde nastavíme OMEGA-OSV4 color (scan O Vision).

Třetí nastavení provedeme v Software Omegy v programu OSV-STAR. Osobně používám
poslední verzi 01.009.001.0051. Zde klikneme na ikonku Nastavení I/O. Zvolíme Výměna dat.

Do políčka Složka pro soubory výměny dat ( Startlist….) buď napíšeme přímo cestu ke složce kamera,
nebo se tam můžeme doklikat pomocí čtverečku za políčkem. Tato složka nemusí být na tom samém
počítači, na kterém běží kamera, ale může to být jiný PC např. v závodní kanceláři. Proto je lepší se
tam „doklikat“.
To samé provedeme ve Složce pro soubory výsledků

Vlastní páce v AK ve spojení s kamerou Omega STAR:
V AK v sekci Přihlášky si připravíme např. rozběh na 60 m. Vložíme závodníky, nasadíme je do
drah a přiřadíme jim startovní čísla (bez nich neuvidíme v software Omegy jména závodníků).
Startovní čísla můžeme vepsat ručně nebo použijeme funkci Přiřadit startovní čísla, která se nachází
na hlavní stránce AK Přehled závodů úplně vpravo. Pokud máme vše připraveno, klikneme na odkaz
Kamera, který odešle kompletní časový pořad běhů do cílové kamery. Obsluha kamery si načte běh,
který se právě poběží. Po odběhnutí a vyhodnocení závodu, klikneme v sekci Výsledky na odkaz
Kamera. Výkony se nám automaticky přiřadí k jednotlivým závodníkům a tito budou seřazeni ve
správném pořadí.
Důležité. Obsluha AK nesmí zapomínat odesílat data do kamery. Vždy, když má připravený nějaký
rozběh nebo finále a chce jej odeslat do kamery, musí kliknout v sekci Přihlášky na odkaz Kamera.

