
Návod k instalaci  a použití USB-USB Host kabelu s programem Mediaport 

 

1.)       Nezbytné hardwarové vybavení 

2.)       Konfigurace kabelu pro přijímače s fw verzí od 2.27.0.2-442c 

3.)       Konfigurace kabelu pro přijímače s fw verzí do 2.27.0.2-442c 

4.)       Mediaport 

4.1.)     Základní vlastnosti 

4.2.)     Kopírování souborů do PC 

      4.3.)     Kopírování souborů do příjímače 

5.)       Finální úprava přenesených dat z formátu RAW 

5.1) Automatická finální úprava 

5.2) Vytvoření souboru MPEG 

5.3) Vytvoření DVD 

5.4) Soubor se záznamem průběhu konverze ze souboru RAW 

 

1.) Nezbytné hardwarové vybavení 

 

Použití software Mediaport s přístrojem podporujícím USB připojení k PC (např. Digicorder) 

nezbytné. K připojení je zároveň nutné použití speciálního USB kabelu (dále jen HOST 

kabel) s vestavěným Profilic čipem, díky kterému vznikne klasické síťové 

připojení,používající počítačovou IP adresu. 

Host kabel je určen především pro USB řadiče typu USB 2.0. Použití na řadičích s nižší 

datovou rychlostí není vyloučeno, ale nedoporučuje se ! 

 

 

2.) Konfigurace kabelu pro přijímače s fw verzí od 2.27.0.2-442c 

 

U Digicorderu s verzí firmware novější, než 2.27.0.2-442c není třeba žádné speciální 

konfigurace systému. Je třeba nainstalovat pouze driver pro USB propojovací 

kabel (dále jen HOST kabel). Tento driver je součástí sw Mediaport od verze 1.0.26. 

HOST kabel je nutné používat v režimu „Síťový mód“. 

Důležité je po instalaci prověřit připojení k počítači systémovým příkazem ping: 

  

Nabídka START -> Spustit… 

 

------------------------Pro Win 98 spustit okno „Příkazový řádek“ 

 

------------------------Pro Win NT/XP  zadat příkaz „cmd“ 

 

---------------------------------------------------V nově otevřeném příkazovém  okně zadat příkaz 

 

ping 192.168.3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odezva na příkaz by měla vypadat nějak takto:  

 

 
 

 

3.) Konfigurace kabelu pro přijímače s fw verzí do 2.27.0.2-442c 

 

- Nainstalujte potřebný driver pro použití a konfiguraci Host kabelu 

- Propojte PC a rekorder Host kabelem 

- Nastavte IP adresu dle následujícího postupu: 

 

Nabídka START – Ovládací panely – Síťová a telefonická připojení 

Zvolte „Vlastnosti připojení“ USB adaptérem (Hi-speed USB-USB…) 

Zvolte „Vlastnosti TCP/IP“  

Nastavte IP adresu jako:   192.168.3.5 

Nastavte masku sítě jako: 255.255.255.0 

 

Ověřte funkčnost spojení příkazem ping  192.168.3.11 dle postupu uvedeného v bodě 2. 

 

                     

 

 

 
 



 

4.) Konfigurace kabelu pro přijímače s fw verzí do 2.27.0.2-442c 

 

- Nainstalujte potřebný driver pro použití a konfiguraci Host kabelu 

- Propojte PC a rekorder Host kabelem 

- Nastavte IP adresu dle následujícího postupu: 

 

Nabídka START – Ovládací panely – Síťová a telefonická připojení 

Zvolte „Vlastnosti připojení“ USB adaptérem (Hi-speed USB-USB…) 

Zvolte „Vlastnosti TCP/IP“  

Nastavte IP adresu jako:   192.168.3.5 

Nastavte masku sítě jako: 255.255.255.0 

 

Ověřte funkčnost spojení příkazem ping  192.168.3.11 dle dříve uvedeného postupu. 

 

 

5.) Program Mediaport 

 

Účelem použití programu Mediaport je přenost TV a Radio nahrávek z recorderu do počítače. 

 

4.1      Základní vlastnosti 

 

Uživatelské rozhraní programu je velice podobné Internet Exploreru. 

Levé okno zobrazuje filesystem rekordéru a pravé filesystem PC, ve zobrazení stromové 

struktury. Grafické ikony jsou propůjčeny z operačního systému – existují-li ; v opačném 

případě používá program ikony vlastní. 

Práce se soubory je prováděna přes menu Actions , ve kterém jsou nabídky Transfer to PC 

a Transfer to Box. 

 

Během přenosu souborů je zobrazováno okno,s důležitými informacemi o průběhu přenosu. 

    

 
 

 

 

 

 

 



4.2.     Kopírování do PC 

 

            - propojte recorder s počítačem 

            - spusťte Mediaport 

            - v levém okně označte soubor nebo nahrávku kterou chcete přenést do PC 

            - v pravém okně vyberte adresář k uložení přenesených dat 

            - spusťte přenos 

 

Soubory budou ukládány do cílového adresáře.Přenesená data jsou ukládána do nove složky, 

která má stejný název jako je název nahrávky.Ukládány jsou zde jednotlivé datové soubory 

(streamy). 

Jednotlivé streamy jsou rozlišeny příponami takto: 

 

            - AUD          -> audio stream 

            - AUX1         -> další audio stream 

            - SUBT1        -> titulky 

            - VTX          -> teletext 

            - VID          -> video stream 

             

Budete-li chtít přenos předčasně ukončit,klikněte na tlačítko STOP v přenosovém info-okně. 

Automatické vypnutí počítače po ukončení přenosu je možné nastavit; pravým kliknutím 

na info-okně a výběrem funkce "Shutdown Computer at end of transfer" - bude aktivována 

funkce vypnutí po ukončení přenosu. 

 

         
 

 

 

 

4.3.     Kopírování souborů do rekordéru 

 

 

            - propojte recorder s počítačem 

            - spusťte Mediaport             

            - v levém okně označte soubor který chcete přenést 

            - v pravém okně vyberte soubor který se má uložit 

            - spusťte přenos 

 

Budete-li opět chtít přenos předčasně ukončit,klikněte na tlačítko STOP v přenosovém 

info-okně. 

 

         
 

Automatické vypnutí počítače po ukončení přenosu je možné nastavit; pravým kliknutím na 

info-okně a výběrem funkce "Shutdown Computer at end of transfer" - bude aktivována 

funkce vypnutí po ukončení přenosu. 



 

 

   5.    Následné zpracování datových souborů raw 

 

 

Mediaport umožňuje následné zpracování video nebo audio dat. Pro tyto účely jsou používány 

různé nástroje.  

 

Nástroje jsou volně šířeny s GPL licencí. Zároveň je však používání těchto nástrojů na 

vlastní zodpovědnost - tvůrci programů nepřebírají zodpovědnost za škody, způsobené 

nesprávným užitím těchto produktů. 

    

Vytvořit takto lze MPEG video nebo  DVD video. Konverze může být automaticky spuštěna 

po úspěšném stažení vsouborů do počítače nebo později spuštěním z MENU programu. 

     

     

     5.1.   Automatické zpracování 

    

 
 

    Defaultně jsou stažená data konvertována automaticky do souboru MPEG.  

V menu "Create" -> "Settings" bude otevřen dialog,ve kterém můžete nastavit následující 

automatické  funkce podpory zpracování… 

 

    1. "create MPEG" or "DVD Video after download" 

        

       Nastavení, která vytvoří MPEG video nebo  DVD video 

       nebo obě zároveň. Raw data budou ukládána do adresáře "rawData" v cílové složce. 

       MPEG video bude umístěno také do cílové složky, 

       a DVD video do podadresáře "DVD".  

       Obsah podadresáře DVD je určen pro vypálení na disk či další zpracování, v jiných, 

       uživatelem zvolených programech.  

        

    2. "erase rawdata after conversion" 

 

        Touto volbou je zajištěno,že po úspěšné konverzi budou soubory typu raw data 

automaticky smazány. 

        Volba je užitečná pro uživatele, kteří chtějí pouze vidět na PC staženou nahrávku, 

        ale nemají v úmyslu její další zpracování. 

     

    3. "create logfile" 

     

        Defaultně je log file vytvářen v podadresáři "log" instalační složky programu. 



        Soubor obsahuje veškerá data o průběhu konverze. Jednotlivé "log" soubory jsou 

        opět pojmenovány stejně, jako nahrávka. Vytváření log-souborů je zde možné 

deaktivovat.  

 

 5.2.     Vytvoření  MPEG videa 

     

    V menu "Create" -> "MPEG Video" slouží ke konverzi  raw dat do formátu MPEG videa. 
 

     
 

 

Vyhledejte adresář obsahující raw data.  

Pozor: vyberte adresář nazvaný přímo "rawData". Nastavení cílového adresáře předem určuje, 

kam bude MPEG video uloženo. 

Pojmenování vytvářeného souboru je možné definovat.Pokud tak neučiníte, bude zvolen 

název shodný s názvem zdrojového souboru. 

Výsledný soubor je v systémech WIN většinou přehráván Media Playerem. 

Není to však podmínkou - přehrávání by mělo být běžné v jakémkoli programu, podporujícím 

práci se soubory kompatibilními s Mpeg a Mpg. 

 

 

 

5.3.     Vytvoření  DVD videa 

 

V menu "Create" -> "DVD Video" slouží ke konverzi raw dat do formátu struktury běžného 

DVD. 
 

     
 

Vyhledejte adresář obsahující raw data.  

Pozor: vyberte adresář nazvaný přímo "rawData". Nastavení cílového adresáře předem určuje, 

kam bude uložena složka, nazvaná "DVD". Zde budou uloženy důležité soubory struktury  

DVD. 

Obsah podadresáře DVD je určen pro vypálení na disk v jiných,uživatelem zvolených 

programech.  

 



 

 

5.4.     Vytvoření  DVD videa 

 

Log soubor - průběh zpracování -  

Během probíhající konverze je zobrazováno dialogové okno s údaji o průběhu konverze a 

zpracování. 

Horní bargraf naznačuje celkový stav zpracování úkolu,spodní bargraf průběh jednotlivých 

procesů. 

     

    

 
 

Kliknutím na šipky (dolů) ve spodním pravém rohu okna může být povoleno zobrazení 

podrobnějších informací o stavu konverzního programu. 

 
 

Tyto informace mohou být opět skryty kliknutím na šipky (nahoru). 

Zobrazované informace jsou zároveň zapisovány do log souboru v adresáři programu. 

Zpracování je možné kdykoli přerušit kliknutím na tlačítko STOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poznámky: 

 

- předpokladem správné spolupráce přístroje s počítačem je jeho bezchybné zesíťování 

pomocí USB-USB host kabelu, ideálně připojeného k řadiči USB 2.0. 

- nastavení IP adresy rekordéru je defaultní a neměnné, dané firmwarem přístroje. 

Používáte-li přijímač např. v malé  domácí počítačové síti, ověřte si předem 

prosím, že IP adresa přístroje (192.168.3.11) nekoliduje s jiným zařízením 

připojeným do sítě. 

- Pokud během přenosu souborů nastávají extrémně dlouhé prodlevy, může to být    

            způsobeno během konfliktních programů na pozadí (antiviry,firewally,checkery). 

            Při použití programu Mediaport se pokuste účinnost těchto programů omezit, či je   

            dočasně vypnout úplně. 

- V případě, že se vám nepodaří úplně omezit vliv nainstalovaných síťových programů 

a problémy zůstávají, pokuste se vytvořit samostatný účet Windows, ve kterém bude 

nainstalováno jediné připojení k síti – pro použití USB Host kabelu a ostatní 

programy pro práci a kontrolu v síti budou deaktivovány. 

- Správné nastavení a zesíťování přístroje s počítačem je schopný provést středně 

znalý uživatel počítače, dle tohoto návodu. Uživatelům – začátečníkům doporučujeme 

obrátit se přímo na výrobce (dodavatele) jejich počítače či odborníky v oblasti IT 

z jejich okolí. 

- Nesprávné používání přístroje ve spolupráci s počítačem nelze považovat za 

závadu přístroje či propojovacího kabelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v textu a ve zde uvedených postupech jsou vyhrazeny ! 
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Theodor Mikuláštík 
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