
Příručka k používání aplikace dohledového centra „Surveillance 

Center“ 
 

Prerekvizity 
Aplikace Surveillance Center je určena pro operační systém Microsoft Windows, pro svůj běh 

vyžaduje .NET Framework 4.7.2, ten je však součástí OS Windows 10, které jsou pravidelně 

aktualizovány a není třeba jej speciálně instalovat. 

Pro správný provoz dohledového centra musí být v provozu systém centralizovaného dohledu včetně 

přístupového MQTT serveru a aplikace dohledového centra musí mít správně nastaveny přihlašovací 

údaje (viz instalační příručka). Pokud se aplikace nemůže připojit k přístupovému MQTT serveru, je to 

detekováno na hlavní obrazovce chybou u položky Systém: 

 

V případě funkčního přístupového bodu je u položky systém zelená ikona: 

 

Ikona u položky Aktivity signalizuje, že přicházejí pravidelně zprávy z přístupového MQTT serveru. 

Timeout pro tuto signalizaci lze upravit nastavením parametru DataTimeout (hodnota v sekundách) 

v konfiguračním souboru SurveillanceCenter.exe.config: 

 

V tomto souboru lze také upravit přihlašovací údaje k přístupovému MQTT serveru Počáteční 

nastavení se provádí při instalaci, tato možnost je pro případ změny přihlašovacích údajů nebo adresy 

přístupového MQTT serveru. 

 



Záhlaví aplikace 
Krom stavových ikon popsaných v předchozí kapitole jsou v záhlaví tlačítka „Kompaktní“ pro 

minimalizaci okna na zobrazení jen stavových informací, dále je součástí záhlaví tlačítko „Mapa 

oblasti“ pro zobrazení všech detekovaných aktivit v přehledové mapě: 

 

 

Přehledová tabulka v pravé části záhlaví pak informuje o stavu probíhajících měření: 

 

 

Tabulka aktivit 
V přehledové tabulce aktivit je uveden aktuální stav detekovaných aktivit. Pomocí přepínače v sekci 

Filtr je možné zobrazit všechny aktivity či omezit výběr jen na aktivní či naopak neaktivní: 

 



Pro každou aktivitu jsou v tabulce uvedeny informace o klasifikaci, věrohodnosti, poslední 

detekované pozici, poslední okamžité rychlosti, době trvání aktivity, průměrné rychlosti a okamžiku 

vzniku aktivity. 

Tlačítkem „Mapa“ je možné zobrazit aktivitu vybranou v tabulce v mapě. Zaškrtnutím políčka 

„Sledování“ v levém horním rohu zajistíme automatický posun mapy, tak aby byla aktivita vždy 

vycentrována ve středu okna: 

 

 

Historie trajektorie aktivity a okamžité rychlosti 
Pomocí posuvníku v dolní části mapy se dostaneme do zobrazení historie trajektorie a okamžité 

rychlosti. Okno je při posunu posuvníku automaticky rozděleno na dvě části – graf s historií okamžité 

rychlosti a mapa, poměr jednotlivých částí je možné upravit pomocí tzv. slideru, který se nachází mezi 

horní a dolní částí. V horní částí mapy je pak vidět daný časový okamžik v historii (ovlivňujeme 

posunem posuvníku v dolní části mapy), odpovídající poloha a okamžitá rychlost pro tento čas. 

Systém vyhodnocuje polohu a rychlost v určitých intervalech, proto aby byl posun plynulý je 

provedena také aproximace polohy a rychlosti dle informací z nejbližších bodů:  

 

 


