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Licenční smlouva

Licenční smlouva na software Audified Colosseum (dále jen Licence), kterou firma DISK Multimedia s.r.o.,  
divize Audified (dále jen Audified) definuje práva a povinnosti při používání tohoto softwaru.

Před instalací software Audified Colosseum si prosím pečlivě přečtěte tuto smlouvu. Pokračováním 
v instalaci se zatržením políčka s vyjádřením souhlasu dáváte souhlas s tím, že budete  dodržovat 
podmínky této licence.

Tato Licence vám dovoluje nainstalovat a používat Software Audified Colosseum. Software Colosseum 
může být používán pro reprodukování materiálů, na které je nutné mít vlastní autorské právo nebo 
oprávnění k jejich použití. Autorská práva vzhledem k přehrávaným materiálům nejsou soušástí této 
smlouvy a Audified za jejich dodržování nepřejímá žádnou zodpovědnost.

Po souhlasu s Licencí jste oprávněni:

• Používat software Audified Colosseum na libovolném množství počítačů, jejichž vlastníkem je 
subjekt, který software zakoupil. V rámci jedné licence nesmí být software provozován 
současně na více než jednom počítači.

• Poskytnout počítač s nainstalovaným software k použití dalším osobám, pokud bude dodrženo 
ustanovení předchozího bodu.

• Převést (prodat) kompletní software jinému majiteli se sídlem (organizace) nebo bydlištěm v ČR.

Výslovně nejste oprávněni: 

• Modifikovat binární soubory aplikace Colosseum.
• Kopírovat binární soubory na počítače veřejně přístupné dalším stranám tak, aby si třetí strany 

mohly vytvořit kopii.
• Šířit kopie binárních souborů jakýmkoliv dalším způsobem k osobám, které nejsou v pracovně 

právním vztahu s pořizovatelem software.
• Pronajímat, prodávat a převádět části software. 
• Distribuovat software Colosseum do zahraničí.

Binární soubor je kompilovaný kód aplikace Colosseum - instalátor, spustitelný soubor aplikace., všechny 
dynamické i statické knohovny. Naopak soubor projetku aplikace binárním souborem není.

Záruky

Audified poskytuje záruku na hardwarové komponenty, které zajišťují ochranu proti kopírování, podle 
platných zákonů. 

Při poruše této komponenty v záruční lhůtě se Audified zavazuje dodat náhradní komponentu nejpozději 
do 30 dní od vyrozumění elektronickou poštou. Po záruční době je tato výměna zpoplatněna dle 
platného ceníku Audified. Poškozenou komponentu je přitom nutno vrátit společnosti Audified do 30 
dnů od obdržení náhradní komponenty.

Vylepšené verze software Colosseum

Společnost Audified trvale vylepšuje své produkty. Vlastník licence na určitou verzi softwaru je oprávněn 
si bezplatně stahovat a instalovat ty novější vylepšené verze softwaru Colosseum. 
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Zodpovědnost za škody

V míře nezakázané zákonem Audified nenese zodpovědnost za jakékoliv škody a újmy, které nastanou 
díky nesprávnému nastavení, způsobu ovládání uživatelem, dále za škody a újmy, způsobené poruchou 
software a hardware, na kterém software Audified běží. Dále Audified nenese odpovědnost za škody ze 
ztráty zisku, ztráty údajů a za jakékoliv jiné komerční škody, vzniklé při používání software Audified.

Tato Licence tvoří úplnou smlouvu mezi stranami ve vztahu k používání Softwaru Audified licencovaného 
podle tohoto dokumentu a nahrazuje veškerá předchozí nebo současná ujednání ve vztahu k software 
Colosseum.
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Popis programu

Program Colosseum Pro byl vyvinut pro profesionální odbavování zvukových souborů na platformě 
Microsoft Windows x32/x64 v provozech jak divadelních, tak i na veřejných produkcích. Hlavní přednosti 
programu jsou vícekanálové přehrávání a možnost paralelního provozu dvou samostatných programů 
pro zvýšení bezpečnosti celé odbavovací technologie při velmi náročných produkcích. Celý program je 
navržen jako síťová aplikace pro možnost řídit odbavení jak od hlavního pultu FOH, tak i od pomocného 
Monitor. Přitom mohou být ovládací programy REMOTE GUI propojeny s  hlavním počítačem, který 
přehrává audio soubory jednak TCP/IP sítí kabelem, tak i WiFi sítí, což značně zjednodušuje propojení 
jednotlivých počítačů.

V profesionální verzi jsou k dispozici čtyři samostatné přehrávače a jeden přehrávač spotů pro snadné 
odbavení souborů nesouvisejících s vlastním projektem. Každý přehrávač disponuje osmi kanály což je 
dohromady až 40 výstupních kanálů. 
Program dále nabízí možnost ovládání pomocí klávesnice počítače, MIDI, Game portu a Touch screenu, 
což jen podtrhuje vynikající vlastnosti tohoto programu.

Základní požadavky na vybavení počítače: Procesor Intel i3 nebo vyšší, 2GB RAM x32, 4GB RAM x64, 
250GB HDD, LAN 1Gbps, USB 2.0, obrazovka 1920x1080. Nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.

Příklady konfigurací

1. Řešení dvou přehrávačů s Hlavní (Master) plus Záložní (Slave) a REMOTE GUI konfiguraci

2. Řešení jednoho přehrávače s Master a REMOTE GUI konfigurací

3. Řešení jednoho samostatného přehrávače v základní konfiguraci Standalone

Na	   Serveru1	   a 	   2	   je	   nainstalován	   program	   Audio	  
Console	  Server,	  který	  zpracovává	  a	  odbavuje	  audio	  
soubory	   a	   je	   k	   nim	   připojena	   zvuková 	  karta.	   Na	  
Remote1	  a	  2	  je	  nainstalována	  druhá	  část	  programu	  
Remote	  GUI.	  Remote	  GUI	  ovládá	  Servery	  současně,	  
takže	  máme	  zajištěno,	  když	  se	  jeden	  Server	  pokazí,	  
druhý	   jde	  nadále	  ovládat	   z	  Remote	  a	  můžeme	  dál	  
pokračovat	   v	   přehrávání.	   Mezi	   přehráváním	  
souborů	  na	  Serveru1,2	  je	  malý	  časový	  rozdíl,	  ale	  je	  
téměř	  neznatelný.	  Přesnější	  popis	  je	  na	  straně	  30.

Na	   Serveru1	   je	   nainstalován	   program	   Audio	  
Console	  Server,	  který	  zpracovává	  a	  odbavuje	  audio	  
soubory	   a	  je	  k	   němu	   připojena	  zvuková	  karta.	  Na	  
Remote1	   je	   nainstalována 	   druhá	   část	   programu	  
Remote	  GUI.	   Tato	   konfigurace	   je	   vhodná,	   pokud	  
nemůžeme	  mít	  počítač	  se	  zvukovou	  kartou	  přímo	  u	  
mixážního	  pultu.	  Přesnější	  popis	  je	  na	  straně	  26.

Samostatný	   mód,	   (Stand	   Alone),	   Audio	   Console	  
server	  a	  Colosseum	  Pro	  (REMOTE	  GUI)	   na	  jednom	  
počítači.	  Přesný	  popis	  je	  na	  straně	  26.
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Instalace programu

Program je dodáván na Hardwarovém klíči, který slouží současně jako úložiště instalačního programu. 
Zasuňte USB klíč do počítače a počkejte, až počítač nainstaluje USB disk. Pokud se vám nezobrazí nabídka 

„Otevřít složku“, přejděte na složku „Počítač“    a vyhledejte vyměnitelný disk s názvem Colosseum. 
Obsah disku: instalační program ColosseumPro????.exe, textový soubor s  aktivačním kódem 
Colosseum_SN.txt – soubor doporučujeme uložit mimo tento disk, je to ochrana proti zneužití vašeho 
programu a návod k použití Manual_cs.pdf. Velmi doporučujeme přečíst si kapitoly „Instalace“ a „První 
spuštění“, není to program, který by běžel hned na poprvé, potřebuje nastavení.

Instalace je rozdělena do dvou samostatných kroků podle použití:

REMOTE GUI + Audio Console Server – V této volbě se vám nainstaluje do počítače Colosseum Pro
(REMOTE GUI) a Audio Console Server pro přehrávání audia.        
Konfigurace 1 a 2 pro Server a konfigurace 3  Stand Alone.

REMOTE GUI –  V této volbě se vám nainstaluje do počítače jen Colosseum Pro (REMOTE GUI) pro
 dálkové řízení Audio Console serveru. (strana 11)
 Konfigurace 1 a 2 Remote.

Instalace celého programu (REMOTE GUI + Audio Console Server)

Zasuňte USB Klíč do počítače a počkejte, až počítač nainstaluje USB disk. Pokud se vám nezobrazí nabídka 
„Otevřít složku“, přejděte na složku „Počítač“ a vyhledejte vyměnitelný disk s názvem Colosseum. Na disku 
vyhledejte instalační program ColoseumProNtw.exe a spusťte instalaci.  

Průvodce instalací

1. Zvolte jazyk průvodce instalací a stiskněte „OK“

Důležité	  upozornění:	  
Program	  Colosseum	  při	   přehrávání	   otevírá	   audio	   soubory	   na	  pevném	   disku.	   Všechny	   An$virové	  
programy	   v	   té	  chvíli	  kontrolují	  stále	  dokola 	  soubory,	  které	  jsou	  na	  pevném	  disku	  otevírány,	  a	  gm	  
neúměrně	  zatěžuje	  komunikaci	  s	  pevným	  diskem.	  Proto	  se	  při	  přehrávání	  mohou	  projevovat	  drobné	  
výpadky	   ve	   zvuku	   způsobené	   pomalým	   přístupem	   na	   pevný	   disk.	   Doporučujeme	   při	   provozu	  
programu	   Colosseum	   anQvirový	   program	   vypnout	   nebo	   použít	   anQvirový	   program,	   který	   se	   dá	  
nastavit	  tak,	  aby	   tyto	  datové	  operace	  nekontroloval.	  Toto	  nastavení	  většina	  AnQvirů	  neumožňuje,	  
(Avast,Eset	  Nod32,	  Norton	   AnQVirus,	   AVG	   a	   jiné)	   možnosQ	   konzultujte	   s	   výrobcem	   anQvirového	  
programu.	  Při	  instalaci	  programu	  Colosseum	  dochází	  ke	  komunikaci	  s	  HW	  klíčem	  (USB	  klíč)	  a 	  tomu	  
brání	  většina	  anQvirových	  programů,	  instalace	  programu	  nemusí	  proběhnou	  korektně,	  při	  instalaci	  
doporučujeme	  anQvirový	  program	  vypnout.
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2. Stiskněte „Další“ pro pokračování instalace

3. Pokud souhlasíte s licenčním ujednáním, zvolte „souhlasím s podmínkami“ a stiskněte „Další“

4. Vložte sériové číslo dodané k programu a stiskněte „Další“. Pokud je číslo neplatné, nezpřístupní se 
tlačítko „Další“.

5. Zadání instalačního adresáře, doporučujeme nechat beze změn, stiskněte „Další“.
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6. Vyberte z nabídky instalaci Remote GUI + Audio Console server. Stiskněte „Další“.

7. Název zástupce v nabídce Start. Ponechat beze změn. Stiskněte „Další“. 

8. Zaškrtněte políčko Vytvořit zástupce na ploše. Stiskněte „Další“.

9. Zkontrolujte volby instalace a stiskněte „Instalovat“.
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10. Pokud budete používat interní zvukovou kartu PC, před spuštěním programu nainstalujte volně 
stažitelný program Asio4All z www.asio4all.com , který vám zpřístupní interní audio kartu přes 
ASIO protokol. Stiskněte „Další“.

11. Dokončení instalace, pokud máte nainstalovány ovladače Asio ke zvukové kartě zaškrtněte 
políčko Spustit aplikaci Colosseum Pro. Pokud si nejste jisti, nechte políčko odškrtnuté. Pokud 
instalujete pouze  REMOTE GUI zaškrtněte políčko. Dokončete instalaci stiskem „Dokončit“.

12. Na pracovní ploše budete mít dva zástupce Colosseum Pro a Audio Console Server. Spusťte 
program Colosseum Pro a proveďte nastavení programu podle kapitoly PRVNÍ SPUŠTĚNÍ.
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Instalace grafického rozhraní (REMOTE GUI)

Instalace probíhá stejně jako v Instalaci celého programu, až do bodu 5:

 Bod 6. Zde zvolte Remote GUI. Stiskněte „Další“.

Dále postupujte stejně od bodu 7 až po bod 11, jak je uvedeno výše.

12. Na pracovní ploše budete mít zástupce Colosseum Pro. Spusťte program Colosseum Pro a 
proveďte nastavení programu podle kapitoly „Vzdálené řízení REMOTE“.
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Odinstalace programu

• Vyvolejte Windows nabídku START – Všechny programy a vyberte složku Audified – Colosseum 
Pro, v ní zvolte Odinstalovat aplikaci Colosseum Pro.

• Budete vyzvání k potvrzení, že chcete opravdu program odinstalovat.

• Stisknutím „Ano“ zahájíte odinstalaci

• Zobrazí se vám průvodce odinstalací

Zde zvolte jednu ze dvou možností, „ANO“ zachová všechny soubory s  nastavením programu, „NE“ 
smaže všechny nastavení a adresáře, pouze v adresáři  \Dokumenty\Audified a \APP\Local\Audified. 
Pokud máte v preferencích nasměrovány adresáře s konfigurací a soubory do jiného umístění, zůstanou 
vždy zachovány.
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• Proběhne odinstalace programu

• O dokončení odinstalace budete informování zprávou

• Stiskněte „OK“.

• Odinstalace přes nabídku START – Ovládací Panely – Odinstalovat program

 

Vyberete Colosseum Pro a klikněte na možnost „Odinstalovat“, dále je postup stejný, jak je uvedeno výše.
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První spuštění

Po instalaci programu je potřeba nastavit základní volby programu pro bezproblémový chod aplikace. 
Než spustíte program, ověřte si, zda máte připojenu zvukovou kartu k  počítači, jestli je zapnutá. 
Zkontrolujte, zda je nainstalován ovladač ASIO pro tuto zvukovou kartu. Pro plné využití programu by 
měla mít čtyřicet výstupních kanálů.

Pokud chcete využívat zvukovou kartu integrovanou v počítači, je nutné nainstalovat ovladač ASIO4All - 
univerzální ovladač pro WDM audio. Naleznete ho na www.asio4all.com, kde vyberete verzi pro váš 
operační systém. Tento ovladač disponuje jen počtem výstupních kanálů, které podporuje vaše 
integrovaná zvuková karta.

Upozornění:  Hardwarový USB klíč programu musí být zasunut v počítači, kde se spouští

   Audio Console server. 

Pokud jste splnili předchozí podmínky, můžeme přistoupit k nastavení programu:

1. Spusťte program Colosseum Pro         a zavřete křížkem nabídku „Rychlý start“

2. V horním řádku vyberte rozbalovací nabídku „Volby“ a potom „Preference“

3. Zobrazí se vám okno Preferencí a dále postupujte podle návodu v odstavci Preference programu.
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Nastavení programu

Nastavení základních předvoleb pro správnou funkci programu:

Nastavení zvukové karty

1. V horním řádku programu vyberte rozbalovací nabídku „Volby“ a potom „Preference“
2. Vyberte záložku „Audio“

• Nastavení Audio zařízení – V rozbalovací nabídce vyberte zvukovou kartu, kterou chcete použít.

• Pokud, se program nachází v  samostatném módu, je dostupné tlačítko „Ovládací panel“, které 
zavolá nastavení zvukové karty (pokud ovladač zvukové karty toto nastavení podporuje)

• Globální úroveň všech přehrávačů slouží k  tomu, aby se dala u digitálních zvukových karet 
snížit výstupní úroveň podle potřeby. (ADAT, AES/EBU, Ethersound, Dante atd.) Rozsah -60dB až  
0dB.
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Nastavení adresářů a jazyka

1. V horním řádku programu vyberte rozbalovací nabídku „Volby“ a potom „Preference“

2. Vyberte záložku „Obecné“

• V  základním nastavení, tedy po instalaci, jsou všechny potřebné složky nasměrovány do 
adresáře  ..users\“uživatel“\Dokumenty\Audified\, pokud vám toto nastavení vyhovuje, můžete je 
tak nechat, ale doporučujeme vytvořit si na disku speciální složku pro program. Je to výhodné 
z důvodu rychlejšího přístupu k souborům a snadnější orientaci. Při odinstalaci se vám tyto složky 
nesmažou.

Doporučujeme vytvořit tuto adresářovou strukturu:

C:(D:)(E:)\Players\

\Hudba  - (adresář, kam budete ukládat audio 
soubory pro přehrávače)

\Preference - (adresář, kam se ukládají všechny nastavení 
programu)

\Sessions - (kdo ctí češtinu, tak \Projekty – zde se 
ukládají jednotlivé projekty)

\Spoty - (adresář, kam budete ukládat audio soubory se 
spoty)
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• Adresář preferencí – Zde vyberte adresář, kam se budou ukládat nastavení programu. 
Volba „Existující preference budou v nově vybraném adresáři:“

Přepsány – Soubor preferencí bude vždy přepsán novou konfigurací, tuto volbu použijte 
jen tehdy, pokud po instalaci programu chcete přepsat původní nastavení.

Použity okamžitě – pokud v adresáři existuje soubor preferencí, bude okamžitě načten, 
tuto volbu použijte vždy, pokud přeinstalujete program a chcete použít původní 
nastavení.

• Adresář s projekty – Adresář pro projekty představení.

• Adresář přehrávače spotů – Adresář přehrávače spotů je odlišný od ostatních adresářů 
tím, že se do něj ukládají audio soubory, které se automaticky podle názvu načtou do 
seznamu přehrávače spotů (strana 38). Dále se do tohoto adresáře ukládá nastavení 
celého přehrávače spotů (..\Config). 

• Adresář s preferencemi pro vzdáleného klienta - Je to adresář, do kterého se ukládají 
některá nastavení programu jako například jazyk, nastavení Game portu atd. Tento 
adresář slouží pro vzdálené klienty REMOTE GUI, aby bylo možné některé informace 
ukládat pro každého klienta zvlášť. Doporučujeme nechat přednastavené směrování 
programu.

• Nastavení Defaultní cesty - Toto tlačítko vyplní do políček přednastavené adresáře jako 
po instalaci.

• Nastavení dialogu rychlého startu – Dialog se objevuje po spuštění programu, 
zaškrtávací políčko umožňuje zobrazit nebo skrýt tuto nabídku.

V dialogovém okně „Rychlý start“ se dá toto okno také skrýt odškrtnutím políčka „Zobrazit 
dialog při dalším spuštění“. Znovu zapnout se dá jen v těchto preferencích.

• Volba jazyka se provádí výběrem z  rozbalovací nabídky, ke změně jazyka je nutné 
ukončit  a znovu spustit program.
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Nastavení přehrávačů

1. V horním řádku programu vyberte rozbalovací nabídku „Volby“ a potom „Preference“
2. Vyberte záložku „Přehrávač“

V této nabídce nastavíte základní parametry jednotlivých přehrávačů. Tyto parametry budou použity při 
vytváření „Nového“ projektu.

• Možnosti importování seznamu – Tato volba se vztahuje pouze pro „Import…“ *.m3u a 
*.afxplaylist seznamů, kde zvolíte, jakým způsobem se bude seznam skladeb načítat do seznamu 
skladeb přehrávače. Tato volba nemá žádný vliv na načtení samostatných audio souborů do 
seznamu přehrávačů.

• Výběr skladby – Nabídka výběr skladby umožňuje zvolit, jakým způsobem bude možné 
manipulovat s přehráváním jednotlivých skladeb v seznamu přehrávačů:

Klasický mód – Vybraná skladba k přehrávání v  seznamu je podbarvena růžovým 
kurzorem, který se dá přesouvat na libovolnou skladbu seznamu a značí, že při stisku 
tlačítka přehrávat (PLAY) bude tato vybraná skladba přehrána. Po dohrání skladby bude 
růžové podbarvení přesunuto na následující skladbu.

Divadelní mód – Tato nabídka byla navržena pro práci obsluhy v náročném divadelním 
provozu, kdy je nutné přeskakovat jednotlivé skladby bez nutnosti změny seznamu. 
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Princip je velmi jednoduchý, růžové podbarvení se chová stejně jak v  klasickém módu 
s tím rozdílem, že se po dohrání skladby nepřesouvá na následující skladbu, ale přesune 
se na místo zeleného podbarvení. To lze umisťovat levým dvojklikem myši do libovolného 
místa v seznamu skladeb. Tím mohu přeskakovat na jednotlivé skladby dle vlastní volby.

Příklad: růžové podbarvení je na skladbě 1, zelené na skladbě 3 – spustím přehrávání a 
po dohrání skladby 1, začne hrát skladba 3, zelené podbarvení se automaticky přesune na 
skladbu 4.

Základní nastavení přehrávačů

• Barva pozadí – Nastavení barvy pozadí jednotlivých přehrávačů
• Barva textu – Nastavení barvy písma jednotlivých přehrávačů

V  těchto nabídkách můžete nastavit vlastní barvu pozadí a barvu písma jednotlivých 
přehrávačů. Doporučujeme se vyhnout barvám pozadí, které používají funkční podbarvené 
kurzory v seznamu skladeb - růžová, světle zelená, šedá a žluto hnědá.
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Doporučené barvy jednotlivých přehrávačů

Doporučení slouží pro sjednocení barevného označení v divadlech

  Přehrávač 1 – pozadí tmavě červené, písmo bílé      

   Přehrávač 2 – pozadí tmavě modré, písmo bílé     

  Přehrávač 3 – pozadí tmavě zelené, písmo bílé   

 

 

  Přehrávač 4 – pozadí černé, písmo bílé         

  Přehrávač spotů – pozadí hnědé, písmo bílé     
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• Přiřazení kanálů – Nastavení jednotlivých výstupních kanálů přehrávačů

• Mód přehrávání – Zvolte, jak bude přehrávač interpretovat stisknutí tlačítka „PAUZA“ a 
„PŘEHRÁT“ (Play):

Play tlačítko pokračuje v  přehrávání aktuální skladby – Když pozastavíte přehrávání 
skladby tlačítkem „PAUZA“ a znovu spustíte přehrávání, skladba se začne přehrávat od 
místa, kde byla zastavena.

Play tlačítko začne přehrávat vybranou skladbu - Když pozastavíte přehrávání skladby 
tlačítkem „PAUZA“ a znovu spustíte přehrávání, skladba se začne vždy přehrávat od 
začátku aktuální skladby.

• Vybrat sloupce seznamu – V  této nabídce můžete vybrat, které sloupce se budou zobrazovat 
v seznamu skladeb.

Vlevo jsou položky, které budou zobrazeny 
v seznamu jednotlivých přehrávačů a vpravo jsou 
nepoužité položky.

Sloupce vybereme tak, že označíme položku a 
šipkami uprostřed přesuneme vlevo nebo vpravo. 
Pořadí položek (pouze v levém sloupci) zvolíme 
tak, že uchopíme levým tlačítkem myši položku a 
přesuneme na požadovanou pozici. 

Zvolte	  tlačítko	  „Editovat“	  pro	  zobrazení	  
okna	   „Mapování	   jednotlivých	   kanálů	  
přehrávače“	  k	  výstupům	  zvukové	  karty.	  

Nepoužité	  kanály	  označte	  nepřipojeno.
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Vzdálené ovládání MIDI-GAME port

Funkce „Přehrávání“ (Play) a „Pauza“ (Pause), je možné vzdáleně ovládat pomocí MIDI protokolu a Game 
portu.

Pomocí MIDI protokolu můžeme ovládat z mixážního pultu PAUSE/PLAY pomocí FADERu / MUTE a zpětně 
můžeme mixážnímu pultu posílat Midi zprávu Program change. Pomocí GAME portu a 4 tlačítek můžeme 
také ovládat PAUSE/PLAY (Zapojení v Příloze 1).

Nastavení MIDI

Než se pustíme do nastavení ovládání přehrávačů přes MIDI, je nutné napřed zkontrolovat nastavení 
mixážního pultu:

A. Analogové mixážní pulty - které mohou ovládat zařízení přes MIDI, mají většinou 
možnost posílat stav tlačítka MUTE. Ty lepší mají i Scene change (Allen Heath 
GL4000, ML3000, ML4000, ML5000 - testováno). Nejprve nastavíme na mixážním 
pultu MIDI kanál, po kterém bude probíhat komunikace a zapneme Rx a Tx. 
Propojíme mixážní pult s počítačem přes MIDI In/Out, buďto přes zvukovou kartu 
pokud tyto I/O má nebo použijeme převodník MIDI/USB (M-Audio MIDISport Uno 
atd.). Při použití analogových pultů nastavíme v  Typ ovládání „Note On“, toto 
nastavení vyhoví pro většinu analogových mixážních pultů.

B. Digitální mixážní pulty – mají trochu více sofistikovanou komunikaci přes MIDI a 
zde se musíme ujistit, zda je implementován nějaký protokol MIDI a nebo, zda 
musíme obsah protokolu teprve vytvořit. Program Colosseum Pro byl testován se 
všemi mixážními pulty Yamaha  01V2, LS9, M7CL, PM5D, CL Series, Midi kontroléry 
Behringer BCF2000, Mackie MCU Pro. I u těchto mixážních pultů je nutné 
zkontrolovat MIDI kanál, Rx On, Tx On, typ protokolu, u Yamahy nastavte MIDI 
NRPN. Pro Yamaha mixážní pulty je plná podpora MIDI NRPN protokolu 
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implementována v  programu, v  Typ ovládání nastavte „Yamaha NRPN“. 
Propojíme mixážní pult s počítačem přes MIDI In/Out, buďto přes zvukovou kartu 
pokud tyto I/O má nebo použijeme převodník MIDI/USB (M-Audio MIDISport Uno 
atd.).

Přistoupíme k vlastnímu nastavení komunikace:

1. Typ ovládání: Zvolíme protokol, který je nejvhodnější pro komunikaci:

Note On – pro většinu analogových pultů

Control Change – pro Digitální i Analogové mixážní pulty

Yamaha NRPN – pro Yamaha Digitální mixážní pulty větší jak 32 vstupů

Yamaha Table – pro Digitální pulty menší jak 32 vstupů a analogové pulty

2. MIDI Kanál: Nastavíme stejný MIDI kanál, jaký jsme nastavili v mixážním pultu, a 
nebo použijeme funkci „UČENÍ“ (popis níže)

3. Nastavení MIDI MUTE – Do položek MUTE P1 - MUTE P5 vyplňte čísla, která 
odpovídají MUTE tlačítkům, a nebo použijte funkci „UČENÍ“ (popis níže)

4. Nastavení MIDI FADER – Do položek FADER 1-5 vyplňte čísla, která odpovídají 
jednotlivým FADERům, a nebo použijte funkci „UČENÍ“ (popis níže)

5. Nastavení FADER On – Do položek P1 ON – P5 ON vyplňte hodnotu pozice FADERu, 
kde se má spustit přehráváni (poloha FADERu asi kolem -50dB), a nebo použijte 
funkci „UČENÍ“ (popis níže)

6. Nastavení FADER OFF - Do položek P1 OFF – P5 OFF vyplňte hodnotu pozice 
FADERu, kde se má zastavit přehráváni (obvykle FADER sjetý na minimum), a 
nebo použijte funkci „UČENÍ“ (popis níže)

7. Nastavení zpoždění FADER On – Protože přehrávač umí spustit hudbu ze souboru 
okamžitě, nemá obsluha čas nastavit FADER na požadovanou hlasitost. K  tomu 
slouží zpoždění startu přehrávání. Údaj v poli je v milisekundách. Obecně vyhoví 
hodnota zpoždění 200ms. Rozsah zadání je 0–500ms.

8. Spuštění Přehrávání – Na výběr spuštění přehrávání máme tři možnosti:

a. MUTE – Přehrávání se spustí a zastaví tlačítkem MUTE na mixážním pultu.

b. FADER - Přehrávání se spustí a zastaví posunutím FADERu na mixážním 
pultu.

c. FADER + MUTE – Tato sdružená funkce má vnitřní logiku spuštění a 
zastavení přehrávání:
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Když je MUTE vypnut, mohu FADERem spustit a zastavit přehrávání, 
pokud přehrávač hraje, mohu zapnutím MUTE zastavit přehrávání.

Když je MUTE zapnut mohu nastavit FADER na požadovanou hlasitost a 
spustit vypnutím MUTE přehrávání, pokud přehrávač hraje, mohu sjetím 
FADERu do minimální polohy zastavit přehrávání.

9. Změna scény – pokud váš mixážní pult podporuje MIDI zprávy Program Change, 
můžete zaškrtnutím nebo odškrtnutím políčka „Změna scény“ aktivovat nebo 
deaktivovat vysílání MIDI zprávy Program Change. 

Upozornění:  Nastavení políčka  „Změna scény“ se  při  ukončení  programu

neukládá do Preferencí, to znamená, že po spuštění programu je 
políčko „Změna scény“ opět aktivní (zaškrtnuté políčko).

Funkce učení

Pokud neznáte hodnoty MIDI protokolu pro vyplnění jednotlivých políček, můžete použít 
funkci „UČENÍ“. 

a) Stiskněte tlačítko „Učení“ – změna barvy tlačítka signalizuje, že je funkce zapnuta

b) MIDI kanál – označte číslo v políčku myší a stiskněte libovolné tlačítko MUTE na 
mixážním pultu, MIDI kanál se přenese do políčka

c) MUTE - označte číslo v políčku myší a stiskněte požadované tlačítko MUTE na 
mixážním pultu, MIDI hodnota se přenese do políčka

d) FADER - označte číslo v políčku myší a vysuňte požadovaný FADER z minimální 
hodnoty na mixážním pultu, MIDI hodnota se přenese do políčka

e) FADER ON - označte číslo v  políčku myší a nastavte na mixážním pultu 
požadovaný FADER na hodnotu, kde se má spustit přehrávání (obecně            
-50dB), MIDI hodnota se přenese do políčka

f) FADER OFF - označte číslo v  políčku myší a nastavte na mixážním pultu 
požadovaný FADER na minimální hodnotu, MIDI hodnota se přenese do políčka

Nastavení GAME portu

 Tato funkce byla doplněna na žádost divadel, kde ovládají přehrávače tlačítky od dirigentského 
pultu nebo inspice a je potřeba použít stávající ovládání po kabelu.

• Tlačítkem „zapnout/vypnout“ zapneme nebo vypneme ovládání Pauza/Přehrávání pomocí 
GAME portu. Jasně zelené pole signalizuje zapnutí funkce.

• Schéma zapojení tlačítek na GAME port je v Příloze 1 tohoto návodu. 
• GAME port lze použít libovolný, v současné době nejspíš jako převodník USB/GAME.
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Samostatný lokální provoz

1. V horním řádku programu vyberte rozbalovací nabídku „Volby“ a potom „Preference“

2. Vyberte záložku „TCP/IP“

Samostatný mód (Stand Alone) použijte, pokud provozujete program na jednom počítači a 
nepotřebujete vzdálené ovládání. Vyberte „Aktivuj samostatný mód“ a stiskněte tlačítko „OK“. Při spuštění 
programu Colosseum Pro, se automaticky spustí i Audio Console server, potřebný pro přehrávání audia. 
V samostatném módu je zakázáno veškeré připojení REMOTE GUI.

Vzdálené řízení REMOTE

Pro aplikace kdy počítač se zvukovou kartou nemůže být přímo u mixážního pultu je vyvinuto grafické 
rozhraní REMOTE GUI pro plné vzdálené ovládání počítače s Audio Console serverem.

Program se skládá ze dvou částí:

1. Audio Console server – Plné odbavení audio souborů a je zde připojena zvuková karta.

2. Colosseum Pro REMOTE GUI – Plné grafické ovládání Audio Console serveru přes síť Ethernet a 
protokol TCP/IP, v tomto grafickém rozhraní se nezpracovává audio.

Pokud tedy máme hlavní počítač s Audio Console server třeba u stage boxů na podiu a od FOH chceme 
ovládat přehrávače, stačí nám na to třeba Notebook připojený Ethernet kabelem nebo přes WiFi 
k hlavnímu počítači, spuštěný REMOTE GUI a můžeme plně vše ovládat. K počítači s REMOTE GUI také 
mohu připojit MIDI a GAME port. Když by bylo potřeba ovládat hlavní počítač třeba i od Monitor 
mixážního pultu, stačí připojit další počítač s REMOTE GUI. V aplikaci je omezeno připojení na 5x REMOTE 
GUI na jeden Audio Console server. V případě, že potřebujete společný provoz dvou přehrávačů (Master a 
Slave, viz. strana 30), připojte do sítě další počítač s Audio Console serverem.
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Přistoupíme k nastavení IP adres pro připojení REMOTE GUI: 

V TCP/IP sítích je nezbytné, aby počítače měli svůj jedinečný název a svou rozdílnou IP adresu ve stejném 
rozsahu. Každý počítač by měl mít svou pevnou adresu, nedoporučujeme DHCP přidělování adres 
z důvodu, že by se při přidělení jiné adresy serverům nemusel REMOTE GUI se Serverem spojit. Pokud 
nejste zdatní v adresování TCP/IP sítí, doporučujeme svěřit nastavení odborníkovi.

1. Nastavte „Aktivuj TCP/IP vzdálený přístup“

2. Nastavte TCP/IP port, pro komunikaci obecně vyhoví výchozí nastaveni portu na 5001

3. Pokud používáme jeden vzdálený Audio Console server, vyplňte IP adresu do pole „Název Master 
serveru nebo jeho IP adresa“, IP adresa je vhodnější než název počítače z hlediska topologie 
TCP/IP sítě, protože pokud nemáte v síti DNS server, není překlad názvu na IP spolehlivý. Obecně 
je potom komunikace mezi REMOTE GUI a Audio Console Serverem velmi pomalá z  důvodu 
překladu názvů na IP.

4. Pokud chcete použít společný provoz dvou programů, zadejte do pole „Název Slave serveru 
nebo jeho IP adresa“, IP adresu druhého počítače s Audio Console serverem.

5. Potvrďte nastavení stiskem tlačítka „OK“. Ukončete program, a znovu spusťte program Colosseum 
Pro.

Nabídka TCP/IP nastavení
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Důležité upozornění

Pokud	   budete	   používat	   více	   počítačů	   s	   REMOTE	   GUI	   upozorňujeme,	   že	   musí	   být	   u	   obou	  
REMOTE	  vyplněny	  adresy	  IP	  u	  Master	  a	  Slave	  ve	  stejném	  pořadí.	  Pokud	  by	  došlo	  k	  prohození	  
adres,	  program	  by	  nefungoval	  správně!

Změna	   IP	  adresy	  nebo	   portu	  se	  nemůže	  změnit	   ihned	   po	  sQsknug	   tlačítka	  „OK“,	  z	   důvodu	  že	  
komunikace	  mezi	  počítači	  se	  naváže	  hned	  po	  spuštění	  programu	  a	  musí 	  se	  napřed	  ukončit.	  Proto	  
je	  vždy	   nutné	   při	  změně	  kteréhokoliv	   údaje	  vždy	   ukončit	  program	   a	   znovu	  ho	   spusQt,	   aby	   se	  
uplatnily	  změny	  v	  komunikaci	  po	  TCP/IP.
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Nastavení Audio Console serveru

Pro komunikaci po síti TCP/IP je potřeba nastavit základní přístupová práva k Serveru a nastavit bránu 
Windows Firewall. Programu Audio Console server musíte umožnit průchod bránou Firewall. 
(V nápovědě Windows vyhledejte „Povolení komunikace programu prostřednictvím brány Windows 
Firewall nebo svěřte nastavení odborníkovi).

1. Na počítači spusťte Audio Console server     a v nabídce „Option“ zvolte „Preference“

2. Vyberte zvukovou kartu, potvrďte „OK“.
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3. Spusťte na druhém počítači REMOTE (Colosseum Pro) s nastavenou IP adresou na Audio Console 
server. Na ploše Audio Console serveru se vám zobrazí IP adresa REMOTE GUI s 

No Access, není povolen přístup.

	  

4. Zvolte nabídku „Options“ a „Access Control“ (Ctrl+ A)

	  

5. Stiskněte tlačítko „Add“ a vyplňte IP adresu, kterou vidíte na ploše Audio Console serveru s No 
Access a stiskněte „OK“.

6. Zaškrtávací políčko za adresou slouží k dočasnému zakázání, povolení přístupu.

• Tlačítko „Remove“, odstraní označenou IP adresu.

• Tlačítko „Export“ slouží k uložení kopie seznamu IP do záložního souboru.

• Tlačítko „Import“ slouží k načtení uloženého seznamu IP ze záložního souboru.
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7. Na počítači, kde je REMOTE GUI, ukončete program Colosseum Pro a znovu ho spusťte. Pokud je 
vše v pořádku měla by se vám objevit nabídka „Rychlý start“

Pokud jste nenastavili Preference, je třeba je celé nastavit podle kapitoly „Preference programu“.

Nastavení Hlavního (Master) a Záložního (Slave) provozu

Pro velmi citlivé produkce je nutné zajistit, aby odbavení zvuku nebylo závislé na jednom počítači, který 
může za jistých okolností selhat a tím poškodit celý průběh produkce. Při vývoji programu Colosseum Pro, 
se pamatovalo i na tuto možnost a přímo v programu je implementováno propojení dvou  počítačů, které 
současně přehrávají stejné projekty.

Základní předpoklad je, že počítače budou propojeny Ethernet sítí a budou nastaveny pro vzájemný 
přístup mezi sebou. Počet ovládacích terminálů REMOTE GUI doporučujeme alespoň dva.

Postup	  nastavení

1. V počítačích Master, Slave a REMOTE GUI musí být nainstalována stejná verze programu.

2. Na obou počítačích Master a Slave je nutno dodržet stejnou adresářovou strukturu ve směrování adresářů s 
audio soubory a projekty. Nejlépe podle doporučení v  kapitole „Preference programu“ bod 
„Nastavení adresářů“. Velice si tím zjednodušíte práci.

3. V Master a Slave spustíte Audio Console server a ostatní již provádíte z REMOTE GUI. Propojení 
REMOTE GUI a Serveru naleznete v  kapitole „Nastavení Audio Console serveru“, a nastavení 
REMOTE GUI v kapitole „Vzdálené řízení REMOTE GUI“.

4. V  počítači Master vytvořte svůj projekt a překopírujte audio soubory i vytvořený projekt do 
počítače Slave. Není nutné, aby byly zachovány stejné písmena disků, pokud je na druhém 
počítači dodržena stejná adresářová struktura, program v Slave si automaticky u souborů změní 
písmeno disku.

5. Na třetím počítači spusťte REMOTE GUI - Colosseum Pro a v nabídce „Rychlý start“ zvolte otevřít 
projekt, vyberte požadovaný název a zaškrtněte políčko „Aktivuj synchronní Slave mód“ a 
potvrďte „OK“.

6. Pokud máte všechna nastavení v pořádku, otevře se projekt současně v Master počítači i Slave 
počítači. To, že je vše v pořádku, zjistíte z  informačního baneru v Hlavním panelu, kde je tento 
baner orámován zelenou barvou a u Slave svítí ACTIVE. Což značí, že projekt byl správně zaveden 
i v Slave počítači.
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Pokud se projekt ve SLAVE počítači neotevře, z důvodu že nebyl nalezen nebo je nedostupný v  síti, 
zobrazí se baner s varováním No Session.

7. Tlačítkem „Nastavit mód“ vedle baneru se můžete přepínat mezi Master a Slave počítačem. 

Upozornění – pokud se přepnete do Slave, bude momentálně deaktivováno propojení 
  přehrávačů, v informačním baneru se vám zobrazí červené orámování.

Po přepnutí zpět na Master se propojení obnoví.

8. Všechny „Ovládací funkce“ jsou automaticky předávány z Master na Slave. 

Upozornění – nejsou předávány žádné editace seznamů, přesuny skladeb a sloupců, pokud 
potřebujete editovat seznamy, musíte nejprve zavřít projekt a znovu ho otevřít jen na Master. 
Po dokončení editace musíte opět soubor projektu (popřípadě nové audio soubory), 
zkopírovat z Master počítače na Slave počítač. 

Společný provoz dvou Audio Console Serverů je výhradně na přehrávání audio souborů, 
proto editační funkce nejsou propojeny.

9. Pro zvýšení bezpečnosti můžete spustit i druhý počítač s REMOTE GUI, který bude schopen 
převzít ovládání, pokud první počítač s REMOTE GUI selže.

10. V  programu je implementována funkce automatického přepnutí, když z  nějakého důvodu 
přestane fungovat MASTER, REMOTE GUI se automaticky asi po 5s přepne na SLAVE a přehrávání 
pokračuje bez přerušení.

Asi 5s

11. Pokud z nějakého důvodu přestane fungovat SLAVE, program vám zobrazí informaci v baneru.

12. Jestli dojde k poruše zvukové karty nebo program nebude schopen vyhodnotit chybu, musíte 
přepnout MASTER nebo SLAVE ručně tlačítkem „Nastavit mód“.
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13. Pokud potřebujete rozpojit komunikaci MASTER a SLAVE, v menu „Editovat“ odškrtněte políčko u 
„Synchronní Slave mód“ a spojení bude přerušeno.

V této nabídce jde spojení pouze rozpojit, pokud potřebujete opět spustit Synchronní Slave mód, musíte 
zavřít projekt a znovu ho otevřít s  parametrem Synchronní Slave mód v  nabídce „Otevřít 
projekt“ (v kapitole Řádek nabídek, Nabídka soubor, Otevřít).

Postup použití dálkového řízení REMOTE GUI

Dálkové řízení umožňuje rozdělit program na dva samostatné počítače, kde jeden přehrává audio 
soubory a druhý pouze ovládá první počítač.

1. Zkontrolujte nastavení podle kapitoly „Vzdálené řízení REMOTE“

2. Nainstalujte celý program na Počítač1

3. Nainstalujte jen REMOTE GUI na Počítač2

4. Propojte počítače sítí Ethernet buďto Ethernet kabelem nebo sítí WiFi (min. 56Mbps)

5. Na počítači1 spusťte Audio Console server 

6. Na počítači2 spusťte Colosseum Pro 

7. Dále postupujte podle kapitoly „Vzdálené řízení REMOTE“ a kapitoly „Nastavení Audio Console 
serveru“

8. Pokud jste postupovali správně, po spuštění programu Colosseum Pro se vám zobrazí nabídka 
„Rychlý start“ 

pokud spojení není navázáno, zůstane prázdná černá obrazovka programu. Zkontrolujte nastavení 
v preferencích a bránu Windows Firewall.

9. O správném propojení po otevření projektu, vás informuje žlutý baner nahoře v Hlavním panelu.

10. Pokud dojde k rozpojení Ethernet sítě, program vás informuje o ztrátě komunikace v baneru.
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11. Ovládání pomocí REMOTE GUI umožňuje řídit veškeré funkce programu na dálku.

12. Počet REMOTE GUI na jeden server po Ethernet kabelu až 5, přes WiFi až 2 (56Mbps)

Upozornění –  Pokud je připojeno více REMOTE GUI na jeden Console server, je zakázáno

ukládání projektu, pokud potřebujete projekt uložit, musí zůstat připojen jen 
jeden REMOTE GUI a ten může projekt uložit.
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Ovládání programu

Začínáme

Po spuštění programu se nám objeví nabídka „Rychlý start“

Zvolíme „Vytvořit nový projekt“

Vyplníme název projektu, počet přehrávačů a stiskneme „OK“

Obrazovka se čtyřmi přehrávači, barevné pozadí a nastavení sloupců se převzalo z nastavení 
v Preferencích.
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Import audio souborů do Seznamu

Zvolíme u přehrávače 1 „Import…“ a vyhledáme adresář s audio soubory

Označíme soubory, potvrdíme tlačítkem „Otevřít“ a soubory se vloží do seznamu

Stejným postupem natáhneme soubory do ostatních přehrávačů. Nakonec zvolíme „Uložit“ projekt. 
„Import…“ je omezen na 199 audio souborů, na jeden přehrávač.

AUDIFIED                                                                                                              Colosseum User Manual  |  36 



Seznam skladeb – Editace seznamu

Seznam skladeb se skládá z  řádků obsahujících skladbu s volitelnými i pevnými údaji, a sloupců 
obsahujících jednotlivé položky. Všechny tyto údaje se ukládají s projektem.
Sloupce se dají přidat, ubrat a seřadit kliknutím pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupců.

Popis barevných podbarvení skladby (kurzorů)

1. Růžové podbarvení skladby kurzor  (skladba 1) – Tato barva označuje skladbu, která bude
po stisknutí tlačítka přehrávání (PLAY) přehrána

2. Zelené podbarvení skladby kurzor  (skladba 2) – Tato barva označuje skladbu, která je
připravena k  přehrání po dohrání předchozí skladby. 
Zelené podbarvení se umisťuje na skladbu levým 
dvojklikem myši. Doporučujeme klikat na „Číslo“, protože 
editovatelné položky se otvírají také dvojklikem myši.

Upozornění -  Zelené podbarvení je zobrazeno jen v Divadelním módu.

         (Volby – Preference – Přehrávač – Výběr skladby)

3. Šedomodré podbarvení skladby kurzor  (skladba 3) - Tato barva označuje skladbu, pouze
pro funkci tlačítka „INFO“, zobrazit informace o skladbě. 
Šedé podbarvení se umisťuje na skladbu jedním levým 
klikem myši.

4. Žlutohnědé podbarvení skladby   (skladba 4) – Žlutě jsou podbarveny skladby, u kterých
program nenalezl audio soubor v zadaném umístění.

Popis pevných needitovatelných sloupců

1. Číslo   – Pořadové číslo skladby přidělené programem.

2. Soubor  – Název souboru na disku bez přípony.

3. Délka   – Délka skladby.

4. Povolen  – Pokud je políčko zaškrtnuto, skladba bude přehrána, odškrtnutím políčka

   bude program tuto skladbu ignorovat a přeskočí na následující skladbu.

5. A-pauza  – Volba zaškrtnutí políčka způsobí, že bude po přehrání zvolené skladby

    růžové podbarvení přesunuto na další skladbu a tam se zastaví (zaškrtnutý

    záznam se podtrhne pro lepší přehlednost). Velmi výhodná je tato funkce,

AUDIFIED                                                                                                              Colosseum User Manual  |  37 



    pokud potřebuji například přehrát 4 skladby a před 5 zastavit.

6. Formát   – Formát souboru *.wav, *.mp3 atd.

7. Umístění  – Fyzické umístění audio souboru, celá cesta.

8. Vlastnosti  – Počet kanálů, vzorkovací frekvence, bitová hloubka. 

9. Hlasitost  – Při stisku tlačítka „Nastavit“, je možné v  zobrazeném okně změnit celkovou 
hlasitost skladby

	  

„Link“ – Spojí Fadery

„Vynulovat“ – Nastaví Fadery na 0dB

10. Změna scény – Pokud váš mixážní pult podporuje MIDI zprávy Program Change, zadejte do 
tohoto políčka číslo scény. Jakmile přejde růžové podbarvení na skladbu se Změnou scény, 
program ihned vyšle MIDI příkaz Program Change s číslem vyplněným v políčku. Rozsah 0 – 128. 
Pokud je políčko prázdné nebo je vyplněna nula, program tuto hodnotu ignoruje a nic nevysílá. 
Globálně se dá vysílání Změny scény zakázat v „Preferencích – Vzdálené ovládání – odškrtnout 
políčko Změna scény“. Nastavení zaškrtávacího políčka Změna scény se neukládá s Preferencemi. 
Volba je aktivní jen do ukončení programu. Po jeho spuštění je Změna scény opět aktivní 
(zaškrtnuté políčko).

Popis editovatelných sloupců

     Levým dvojklikem myši na položku editovatelného sloupce se otevře zadávací okénko, po vyplnění 
kliknutím mimo toto okénko nebo stisknutím Enter se opět zavře.

1. Album   – Název alba.

2. Název   – Vlastní pojmenování skladby.

3. Poznámka 1-3  – Volitelná poznámka ke skladbě.

4. Rok   – Zadání roku vzniku skladby.

5. Umělec  – Zadání autora nebo zpěváka skladby.

6. Žánr   – Vyplňte název hudebního žánru, do kterého skladba spadá.

AUDIFIED                                                                                                              Colosseum User Manual  |  38 



Při Importu souborů do seznamu program kontroluje název souboru a pokud obsahuje pomlčku, rozdělí 
název před pomlčkou do „Název“, a za pomlčkou do „Poznámka1“. Pokud název neobsahuje pomlčku, 
vloží celý název souboru do „Název“. (příklad řádku1:  „Bon Jovi-Track1.wav“) 

Úprava seznamu - Kontextová nabídka seznamu

    Pravým klikem myši na položku seznamu se podbarví skladba šedým podbarvením a otevře se 
kontextová nabídka, která sdružuje vybrané funkce na manipulaci s kurzory a skladbami:

1. Vložit skladbu – Na vybranou pozici vloží novou skladbu, kterou vyberete na disku.

2. Odstranit skladbu – Odstraní pouze vybranou skladbu ze seznamu.

3. Odstranit všechny skladby – Odstraní všechny skladby ze seznamu.

4. Zobrazit informace o skladbě – Zobrazí podrobné informace o skladbě, stejné jako tlačítko 
„INFO“ v horní části přehrávače.

5. Nastavit hlasitost skladby – V zobrazeném okně nastaví celkovou hlasitost skladby, stejně jako 
sloupec Hlasitost v seznamu (str. 36).

6. Připravit skladbu k přehrání – Nastaví zelené podbarvení na vybranou skladbu, stejné jako levý 
dvojklik myši na vybranou skladbu (Tato nabídka, je dostupná jen v Divadelním módu).

7. Nastav jako aktuální – Nastaví na vybranou skladbu růžové podbarvení.

Přesuny skladeb v seznamu a mezi seznamy

Přesuny skladeb v seznamu

Pokud potřebujeme upravit pořadí skladeb, uchopíme levým tlačítkem myši skladbu a přesuneme ji na 
požadovanou pozici seznamu. Abychom poznali, kterou skladbu a kam jsme přesunuli, zachovává si 
skladba původní pořadové číslo. Toto číslo bude mít do uložení projektu, kde dojde k přečíslování podle 
pořadí skladeb. 
Upozornění – Pokud přehrávač hraje, je zakázaná funkce přesouvání skladeb v seznamu.

Přesun skladeb mezi seznamy jednotlivých přehrávačů

Tento popis platí pouze pro přehrávač 1-4. Přehrávač spotů má jinou obsluhu a nelze mezi přehrávači a 
spoty přesouvat skladby.
Pokud potřebujeme přesunout skladbu z  jednoho přehrávače do druhého, uchopíme skladbu levým 
tlačítkem myši a přetáhneme ji na požadovanou pozici ve druhém přehrávači. Abychom poznali skladbu, 
kterou jsme vložili do  seznamu, bude skladbě přiděleno číslo o jedno vyšší jak poslední skladba 
v seznamu. Toto číslo bude mít do uložení projektu, kde dojde k přečíslování podle pořadí skladeb.
 Upozornění –  Nelze přetahovat skladby mezi přehrávači, pokud přehrávače hrají, mohlo by dojít

k nesprávnému zařazení skladby. 
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Přehrávač Spotů

Přehrávač spotů je na obsluhu stejný jako ostatní přehrávače s  tím rozdílem, že má vlastní soubor 
s  konfigurací, projektem a neukládají se žádné informace od spotů do projektu Přehrávačů 1-4. Další 
rozdíl je ve správě seznamu, ta je odlišná od přehrávačů. Přehrávač spotů není „Pátý přehrávač“, ale 
speciální pro odbavování spotů, a proto má i jinou filozofii ovládání seznamů.

Načtení	  spotů	  do	  přehrávače

Audio soubory se do seznamu přehrávače spotů natahují automaticky z adresáře spotů, který je zadán 
v „Volby – Preference – Obecné – Adresář přehrávače spotů“. Soubory se do seznamu zařazují v pořadí 
podle názvu souboru. Skladby zařazené do seznamu se nedají přesouvat, ani mazat!

Příprava audio souborů pro načtení

Do adresáře spotů nakopírujte audio soubory, které chcete přehrávat. Pokud chcete soubory v seznamu 
řadit podle sebe, doporučujeme je přejmenovat podle příkladu:

• 01 Spot trialog.wav       (původní název - spot trialog.wav)

• 02 hotel plaza.wav       (původní název - hotel plaza.wav)

• 03 Sedma pecet.wav

• 04 Spot Mandragora.wav

Takto pojmenované soubory budou do seznamu zařazeny podle prvních čísel.

Načtení souborů do přehrávače spotů je prováděno pouze při spuštění programu !!!

Mazání	  skladeb	  ze	  seznamu	  Spotů

Skladby se ze seznamu odstraňují následujícím postupem:         
• Otevřete v průzkumníkovi adresář spotů a smažte požadovaný audio soubor.

• K odstranění skladby ze seznamu dojde pouze při spuštění programu !!!
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Veškeré nastavení přehrávače spotů je nutné ukládat tlačítkem „ULOŽ“ vpravo v přehrávači spotů. Pokud 
nastavení neuložíte, budou k dispozici do ukončení programu.

Popis přehrávače

Přehrávač se skládá ze tří částí: 

• Ovládací tlačítka
• Seznam stop (strana 35)
• Obsluha – ovládání.

Ovládací	  tlačítka
• Tlačítko „Info“ zobrazí podrobné informace o audio souboru, který je označen šedým 

podbarvením, šedý kurzor se přemístí na soubor jedním levým kliknutím myši.
• Tlačítko „Import…“ načte soubory do seznamu.
• Tlačítko „Následuj“, drží při posouvání seznamu růžové podbarvení (kurzor) ve viditelné ploše 

seznamu.
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• Tlačítko „Nastavení“ otevře dialogové okno pro nastavení přehrávače

• Mapování audio kanálů – nabídka je spojena s Preferencemi (bod Nastavení přehrávačů).

• Nastav spouštění – nabídka je spojena s Preferencemi (bod Nastavení MIDI).

• Sloupečky přehrávacího módu (Zámek projektu) – zde si mohu vybrat sloupce, které budou 
zobrazeny v druhém a třetím řádku, toto nastavení se ukládá s projektem.

• Nastavení barev pozadí a písma – nabídka je spojena s Preferencemi 

• Mód přehrávání – tato nabídka se ukládá s projektem.

o Play tlačítko pokračuje v  přehrávání aktuální skladby – Když pozastavíte přehrávání 
skladby a znovu pustíte přehrávání, skladba se začne přehrávat od místa, kde byla 
zastavena

o Play tlačítko začne přehrávat vybranou skladbu - Když pozastavíte přehrávání skladby a 
znovu pustíte přehrávání, skladba se začne přehrávat od začátku

Obsluha	  –	  ovládání
• Ovládání je u všech přehrávačů stejné.

• V záhlaví vlevo je časový údaj začátku a konce smyčky, vpravo 8 modulometrů s hranicemi zelená 
do -18 dB, žlutá -18 dB až -8 dB, červená -8dB až 0dB, více jak 0dB PEAK. Signalizaci funkce PEAK 
vynulujete pravým klikem myši na modulometry. 
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• Pod posuvníkem vlevo je čas od začátku skladby, vpravo odečítací od konce skladby.

1. Posouvání v seznamu SKIP

Tlačítko přesunu o jednu skladbu vzad

	  

Tlačítko přesunu o jednu skladbu vpřed

	  

2. Zastavení přehrávání STOP 

Tlačítko stop, zastaví přehrávání skladby a vždy se přesune na začátek aktuální skladby

	  

3. Spuštění přehrávání PLAY 

Tlačítko přehrávání / pauza 

	  

Spustí přehrávání aktuální skladby

	  

Pozastaví přehrávání aktuální skladby

	  

Pozastavení je závislé na funkcích přehrávání popsaných níže (bod 7.)
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4. Zadání smyčky 

	  

Tlačítka na obsluhu smyčky – Smyčka je časově omezený úsek skladby, který chceme přehrávat. 
Smyčka se nastavuje zadáním startovního času a stiskem „A“ a zadáním koncového času stiskem 
„B“. Na přesné zadání času použijte posuvník pro manipulaci ve skladbě (bod 5.). Smyčka se smaže 
stiskem Smazat smyčku. Smyčka se aktivuje stiskem tlačítka „Smyčka“.
Pokud je Smyčka zapnuta, nedá se pomocí tlačítka „Jdi na čas“ zadat čas mimo smyčku.

5. Posuvník pro manipulaci s časem ve skladbě

Posuvník slouží k  posouvání ve skladbě. Uchopte levým tlačítkem myši posuvník a nastavte jej na 
požadovaný čas. Pro přesnější zadání času, slouží tlačítko „Jdi na čas“, kde je možné zadat přesnou 
hodnotu. Pokud je tlačítko „Smyčka“ zapnuto, nedá se zadat čas mimo smyčku.

6. MIDI On/Off

	  

Tlačítko „MIDI“ vypíná nebo zapíná dálkové ovládání přes MIDI.

7. Tlačítka pro nastavení Funkce Auto Pauza

 Tlačítko „Auto pauza“ slouží k přepnutí funkcí přehrávače při přehrávání skladeb.

 Auto Pauza zapnuta 

	   	  

S tímto tlačítkem je spojeno tlačítko volby auto pauzy, které volí funkce přehrávání.

Funkce přehrávání Auto Pauza

  

Volba Auto pauza Normál –  Po spuštění přehrávání je přehrávána celá skladba a po
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dohrání se přehrávač zastaví před další skladbou. Pokud, během 
přehrávání stisknete tlačítko PAUZA, přehrávání se pozastaví a při 
opětovném stisku Play se spustí od místa, kde byla pozastavena.

Volba Auto pauza Začátek -  Po spuštění přehrávání je přehrávána celá skladba a po

dohrání se přehrávač zastaví před další skladbou. Pokud, během 
přehrávání stisknete tlačítko PAUZA, přehrávání se zastaví a nastaví 
se na začátek aktuální skladby.

Volba Auto pauza Konec -  Po spuštění přehrávání je přehrávána celá skladba a po

dohrání se přehrávač zastaví před další skladbou. Pokud během 
přehrávání stisknete tlačítko PAUZA, přehrávání se zastaví a růžový 
kurzor se přesune na další skladbu.

Auto pauza Vypnuta

S tímto tlačítkem je spojeno tlačítko volby, které volí funkce přehrávání.

	  

Funkce přehrávání

	   	   	  	  

Volba Pokračuj –  Přehrává celý seznam jednu skladbu za druhou, po přehrání poslední

skladby se přesune na první skladbu seznamu, kde se zastaví.

Volba Opakuj –  Přehrává aktuální skladbu stále dokola.

Volba Opakuj vše –  Přehrává celý seznam stále dokola.

Volba Náhodně –  Zamíchá náhodně pořadí seznamu skladeb, po spuštění přehrávání

přehrává náhodné pořadí a při stisku tlačítka „STOP“ se pořadí skladeb 
vrátí do původního číslování. Tato volba se dá kombinovat s předchozími 
volbami do stisku tlačítka „STOP“.
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Popis jednotlivých tlačítek a nabídek

Řádek nabídek

Nabídka Soubor

• Nový  
Vytvořit nový projekt

V názvu projektu vyplňte svůj název, kterým chcete pojmenovat projekt. Název 
nesmí obsahovat tečku. Počet přehrávačů, zadejte hodnotu 1 – 4 v  závislosti 
kolik přehrávačů budete potřebovat. Hodnota není rozhodující, v novém projektu 
můžete přehrávače přidávat i ubírat. (viz. bod „Nabídka Editovat“)

• Otevřít  
Otevřít již vytvořený projekt

Vyberte projekt ze seznamu levým kliknutím myši. Pokud chcete použít Master a 
Slave provoz, zaškrtněte políčko „Aktivuj synchronní Slave mód“.   Stiskněte „OK“.

• Zamknout projekt
Funkce, která změní zobrazení přehrávačů do bezpečného pohledu.                     Pro 
větší bezpečnost při ovládání jsou vypuštěna všechna editační tlačítka.

• Zavřít  
Zavře otevřený projekt.
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• Uložit  
Uloží celý projekt. Projekt nelze uložit, pokud je přehrávána skladba nebo je
 přihlášeno více jak jeden REMOTE GUI. V provozu Master a Slave je ukládání
 zakázáno.

• Uložit a zkopírovat
Tato funkce zkopíruje použité audio soubory v  seznamech přehrávačů 1-4 do 
adresáře s  projekty, kde vytvoří adresář \Název projektu_copy\Player1 až 
Player4, kam jednak zkopíruje audio soubory a podle nastavení i soubory, ve 
kterých jsou uloženy informace o skladbách.

	   	  

ü Vymaž předchozí soubory – smaže soubory z předchozího ukládání.

ü Slož název souboru – složí název souboru ze sloupce Název a Poznámka1 
a oddělí je pomlčkou („Nazev“-„Poznamka1“.wav).

ü Odstraň diakritiku – Tuto volbu doporučujeme použít, aby byla 
zachována kompatibilita názvů s  jinými operačními systémy (dostupné 
jen pokud je zaškrtnuto „Slož název souboru“).

ü Ulož informace o skladbách do samostatných souborů - Uloží do 
samostatných souborů informace o skladbách (obsah všech sloupců). 
Pokud budete tyto uložené audio soubory znovu natahovat do seznamu, 
natáhne se i obsah sloupců pro danou skladbu. Velmi vhodné pro přenos 
skladeb do počítače s jinou strukturou adresářů.

• Uložit jako 
Uloží otevřený projekt pod jiným názvem

	  

Zadejte nový název projektu a stiskněte „OK“. V názvu nesmí být tečky.

• Na začátek všech seznamů
Volba nastaví ve všech přehrávačích růžové podbarvení na začátek seznamu - na 
první skladbu. Při přehrávání je tato volba nefunkční.

• Pauza vše 
Volba zastaví přehrávání všech přehrávačů.

• Exportovat seznamy
Tato volba uloží seznamy přehrávačů 1 – 4 do adresáře s projektem ve formátu 
„název projektu“ Playlists.html
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• Ukončit  
Ukončí	  program	  Colosseum	  Pro

Dotaz	  na	  uložení	  projektu

Tato	  volba	  určuje	  v	  provozu	  REMOTE	  GUI	  zda	  chcete	  na	  Console	  serveru	  zavřít	  projekt.	  Pokud	  
zvolíte	   „Ne“	   program	   se	   ukončí,	   ale	   přehrávané	   soubory	   se	   nezastaví	   a	   hrají	   dál,	   podle	  
předvoleb.	   Pokud	   znovu	   spusgte	   REMOTE	   GUI,	   otevře	   se	   program	   přímo	   se	   spuštěným	  
projektem.

Tato	  volba	  v	  „Samostatném	  módu“	  není	  funkční,	  protože	  se	  zastaví	  i	  Audio	  Console	  server.

Nabídka Editovat

• Přidat přehrávač
Pokud	   při	   vytvoření	   nového	  projektu	   nebyly	   vytvořeny	  všechny	   4	  přehrávače,	   touto	   volbou	  
přidáte	  další	  přehrávač,	  max.	  4

• Odstranit přehrávač
Pokud potřebujete odebrat nepoužitý přehrávač, touto volbou jej odeberete. Vždy 
odebírá odzadu 4, 3, 2
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• Synchronní Slave mód
rozpojí komunikaci MASTER a SLAVE, odškrtněte políčko u „Synchronní Slave 
mód“ a spojení bude přerušeno. Vhodné pokud potřebuji uložit projekt.

• Ovládání klávesnicí
Zapne nebo vypne ovládání z klávesnice počítače „Ctrl+ K“ (také viz. kapitola 
„HLAVNÍ PANEL“ Ikona Scroll Lock)

Nabídka Zobrazení

• Hlavní Panel  Umožňuje skrýt nebo zobrazit panel s tlačítky.

• Vzdálený klient  Umožňuje přepínat mezi Master a Slave.

• Stopky   Zobrazí stopky.

• Výstupní úrovně Zobrazí modulometry.

• Přehrávač spotů

• Přehrávač 1-4
Zobrazí nebo skryje jednotlivé přehrávače.

• Uspořádat okna do mřížky

• Uspořádat okna vertikálně

• Uspořádat okna horizontálně

• Uspořádat okna jak bylo uloženo

• Celá obrazovka 

Zobrazí program na celou obrazovku nebo zmenší do okna, podle toho, ve kterém 
stavu program je, se přepíná nabídka Celá obrazovka – Normální zobrazení.

Nabídka Volby

• Preference  
Zavolá okno PREFERENCE nastavení programu.

AUDIFIED                                                                                                              Colosseum User Manual  |  49 



Nabídka Nápověda

• Zkontroluj aktualizace – Zkontroluje, zda nejsou na webu podpory nové aktualizace

  programu
• O aplikaci Colosseum Pro – Zobrazí okno o aplikaci a výrobci

• Uživatelský manuál – Zobrazí návod k použití

Hlavní Panel

Tlačítka Projektu

• Tlačítko „ULOŽ“ uloží celý projekt. Projekt nelze uložit, pokud je přehrávána skladba nebo je 
přihlášeno více jak jeden REMOTE GUI. V provozu Master a Slave je ukládání zakázáno.

• Tlačítko „ZÁMEK“ změní zobrazení přehrávačů do bezpečného pohledu, aby byla pokud možno 
eliminována náhodná změna projektu, jsou zde vypuštěna všechna editační tlačítka
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Tlačítka Akce

• Tlačítko „Začátek všech seznamů“ nastaví ve všech přehrávačích růžové podbarvení kurzor na 
začátek seznamu - první skladba. Při přehrávání je toto tlačítko nefunkční.

• Tlačítko „Pauza vše“ zastaví přehrávání všech přehrávačů.

Tlačítka Zobrazení

• Tlačítko „Stopky“ zobrazí okno se stopkami

• Tlačítko „Metry“ zobrazí okno s modulometry přehrávače 1-4

• Tlačítka „I, II III, IV, Vše“ - zobrazí nebo skryjí jednotlivé přehrávače
• Tlačítka se symboly uspořádání oken do mřížky, svisle, uživatelsky – jak si poskládáte okna 

sami. Nastavení se ukládá s projektem.

Tlačítka Spot přehrávače

• Tlačítko „Zobrazení spotů“ zobrazí nebo skryje přehrávač spotů.
• Tlačítko se symboly „Pauza, Přehrávání“ spustí a zastaví přehrávání spotů.
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• Čísla - aktuální skladba / počet skladeb v přehrávači spotů.

Ostatní tlačítka

• „Zvětšit seznam“, zvětší nebo zmenší zobrazení seznamu

• Banner s informacemi o připojení po TCP/IP síti. 
     Žlutý – připojení k jednomu počítači,

     Zelený – připojen ke dvěma počítačům a aktivovaná funkce Hlavní (Master) a Záložní (Slave),

     Červený – chyba komunikace po TCP/IP

• „Nastavit mód“ - přepínáni mezi Hlavním (Master) a Záložním (Slave) počítačem
• Ikona Scroll Lock se rozsvítí, pokud je zapnuta klávesa Scroll Lock, zapne se i ovládání 

přehrávačů z klávesnice počítače. Kliknutím levého tlačítka myši na ikonu se zobrazí nápověda 
rozložení kláves pro ovládání z klávesnice. Okno programu musí být Aktivní, jinak ovládání 
z klávesnice nefunguje. Pokud na klávesnici není klávesa Scroll Lock, zapnutí a vypnutí proveďte 
kombinací kláves „Ctrl+ K“.

Nápověda rozložení kláves pro ovládání z klávesnice (funkce Scroll Lock):

              

• Hodiny ukazují aktuální čas v počítači.
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Přílohy

Horké klávesy

Soubory

Ø Ctrl+ N  Nový projekt

Ø Ctrl+ O  Otevřít projekt

Ø Ctrl+ L  Zamknout projekt

Ø Ctrl+Shift+ F4 Zavřít projekt

Ø Ctrl+ S  Uložit projekt

Ø Ctrl+Alt+ S  Uložit a zkopírovat projekt

Ø Ctrl+Shift+ S  Uložit jako

Ø Ctrl+Enter Na začátek všech seznamů skladeb

Ø Ctrl+Mezerník Pauza vše

Ø Ctrl+ E  Export seznamů

Ø Alt+F4  Ukončit program

Editovat

Ø Ctrl+ P  Přidat přehrávač

Ø Ctrl+Shift+ P Odebrat přehrávač

Ø Ctrl+ K  Zapne nebo vypne ovládání přehrávačů pomocí klávesnice počítače

Zobrazení

Ø M  Hlavní panel

Ø Ctrl+ 1  Hlavní počítač (Master)

Ø Ctrl+ 2  Záložní počítač (Slave)

Ø Ctrl+ T  Stopky

Ø L  Modulometry

Ø 1  Zobrazí nebo skryje Přehrávač 1 

Ø 2  Zobrazí nebo skryje Přehrávač 2

Ø 3  Zobrazí nebo skryje Přehrávač 3

Ø 4  Zobrazí nebo skryje Přehrávač 4

Ø Ctrl+ A  Zobrazí nebo skryje všechny přehrávače (pouze přehrávače 1-4)

Ø Ctrl+ G  Uspořádat okna do mřížky

Ø Ctrl+ V  Uspořádat okna vertikálně
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Ø Ctrl+ H  Uspořádat okna horizontálně

Ø Ctrl+ U  Uspořádat okna jak bylo uloženo

Ø Ctrl+ F  Celá obrazovka / Normální zobrazení

Volby

Ø Ctrl+ ,  Preference

Tipy a triky

Jak ušetřit výstupní kanály

Pokud potřebujete přehrávat 8 kanálové skladby, lze zjednodušit směrování výstupních kanálů. Protože 
program umí smíchat stejné výstupy přehrávačů do výstupů zvukové karty lze toho využít pro ušetření 
výstupních kanálů, za předpokladu, že si naplánujeme řazení 8 kanálových souborů do jednoho 
přehrávače, a nebo budeme počítat s tím, že nebudeme schopni prolínat dva přehrávače s 8kanálovými 
soubory. Program Colosseum Pro má pět přehrávačů, u kterých budeme uvažovat stereofonní výstup to 
je 10 výstupních kanálů, a zbývající kanály přehrávačů nasměrujeme do stejných výstupů zvukové karty, 
tím dosáhneme toho, že místo původních 40 výstupů obsadíme jen 16 výstupů.

Nasměrování výstupů přehrávačů na 16 kanálů zvukové karty

Přehrávač 1,  1-1, 2-2, 3-9, 4-10, 5-11, 6-12, 7-13, 8-14  (výstup přehrávače – kanál zvukové karty)

Přehrávač 2,  1-3, 2-4, 3-9, 4-10, 5-11, 6-12, 7-13, 8-14

Přehrávač 3,  1-5, 2-6, 3-9, 4-10, 5-11, 6-12, 7-13, 8-14

Přehrávač 4,  1-7, 2-8, 3-9, 4-10, 5-11, 6-12, 7-13, 8-14

Přehrávač Spotů,  1-15, 2-16, 3-9, 4-10, 5-11, 6-12, 7-13, 8-14

Není to dokonalé řešení, ale pro běžný provoz, kde hlavně odbavujeme stereo, je to značná úspora. Když 
přihlédneme k tomu, že do mixážního pultu potřebujeme připojit Master i Slave (80 kanálů) je přeci jen 
každý uspořený kanál k dobru. Takto používáme routing v Mahenově divadle Brno.

Jak přenést celý projekt do jiného počítače

Pokud počítače mají stejnou adresářovou strukturu, jak váš počítač lze jednoduše zkopírovat projekt a 
audio soubory do druhého počítače do stejných adresářů a program vám projekt nabídne ve startovní 
nabídce.

Když jedete mimo vaše pracoviště a v cílovém pracovišti mají také Colosseum, nemůžete se spolehnout, 
že budou mít stejné nastavení adresářů, jako máte u sebe. V  tomto případě doporučuji následovný 
postup:

1. Postupujte podle bodu „Uložit a zkopírovat“ na straně 44, kde nezapomeňte zaškrtnout políčko 
„Uložit informace o skladbách do samostatných souborů“.

2. V adresáři s projekty budete mít vytvořený adresář ..\“název projektu“_copy, celý tento adresář 
si zkopírujte na USB disk.

3. V druhém počítači nakopírujte tento adresář do umístění, kde mají audio soubory.

4. Spusťte program Colosseum a v nabídce „Rychlý start“ stiskněte tlačítko „Nový projekt“.
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5. Projekt pojmenujte podle původního názvu a zadejte počet přehrávačů v původním projektu.

6. V  přehrávači stiskněte tlačítko „Import..“ a vyhledejte audio soubory z  vašeho adresáře podle 
přehrávače Player1 – Player4. Postupně natáhněte soubory do všech použitých přehrávačů.

7. Do seznamu se vám natáhnou skladby a zároveň se vyplní i sloupce.

8. Stiskněte tlačítko „Ulož“ – uložit projekt a můžete přehrávat vaše soubory.

9. Nezapomeňte si upravit nastavení programu podle vašich potřeb.

Zobrazení tlačítek v oknech

Pokud se vám špatně rozlišuje zobrazení tlačítek v  Preferencích, záhlaví sloupců seznamu skladeb a 
chcete je změnit, změňte zobrazení oken ve Windows z prostředí AERO na Klasické nastavení.

Postup:

Klikněte na plochu Windows pravým tlačítkem myši, zobrazí se vám nabídka a vyberte „Přizpůsobit“

 

V  okně vyberte Klasické nastavení, a zavřete okno. Změní se vám styl 
tlačítek a záhlaví sloupců.
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Specifikace programu

• Minimální konfigurace počítače: Procesor Intel i3/2,5GHz, 2GB/4GB RAM (systém x32/x64), 
250GB HDD, Microsoft Windows 7 Pro/ Windows 8 Pro x32/x64, jeden volný port USB 2.0, 
1000Mbps LAN, zvuková karta s podporou ASIO protokolu a počtem výstupů min.10, max. 40. 
Pro sdružené přehrávání, všechny přehrávače hrají přes stejné výstupní kanály, stačí 2 výstupy.

• Minimální rozlišení monitoru:  minimálně 1920x1080 Full HD

• Ovládání pomocí Touch Screen: program je navržen na ovládání pomocí prstu

• Ovládání pomocí MIDI – ovládání pomocí MIDI protokolu

• Ovládání pomocí GAME portu – ovládání pomocí Game portu a čtyř tlačítek
• Podporované audio formáty:
• *.wav, *.mp3, *.aiff, *.flac, *.ogg, *.au, *.raw, *.caf, *.w64
• Podporované playlisty:
• *.m3u, *.m3u8, *.afxplaylist

Porovnání verzí programu

Verze	  programuVerze	  programuVerze	  programu

Vlastnos$ Colosseum	  
Basic

Colosseum	  
Standard

Colosseum	  
Pro

Pouze	  lokální	  verze	  (bez	  Remote	  Lan) ü ü

Dálkové	  ovládání	  Remote	  GUI	  (Lan,	  WiFi) ü

Paralelní	  provoz	  Master	  –	  Slave	  -‐	  Remote ü

8	  kanálové	  přehrávače ü

2	  kanálové	  přehrávače ü ü

Počet	  přehrávačů	  2 ü

Počet	  přehrávačů	  4 ü ü

Přehrávač	  Spotů ü ü ü

MIDI	  ovládání ü ü ü

Game	  Port	  ovládání ü ü ü

Touch	  screen ü ü ü

Ovládání	  z	  klávesnice ü ü ü

Jazykové	  verze	  (Cz,	  En) ü ü ü
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Slovník

• Master  - Název počítače, který bude jako hlavní počítač pro přehrávání audio

   souborů

• Slave  - Název počítače, který bude podřízený hlavnímu počítači

• Remote - Počítač, který po síti Ethernet dálkově ovládá jiný počítač

• Remote GUI - Program Colosseum Pro 

• Server  - Počítač v síti, poskytující ostatním počítačům data nebo služby

• Console server - Program Audio Console server 

• Stand Alone - Samostatný počítač

• PLAY  - Spustit přehrávání skladby

• STOP  - Zastavit přehrávání skladby

• PAUSE  - Pozastavit přehrávání skladby

• SKIP  - Posun o jednu skladbu v seznamu

• Import  - Načtení souborů do seznamu

• Baner  - Orámované zobrazení informací

• WiFi  - Bezdrátová počítačová síť

• TCP/IP  - Komunikační protokol, používaný na počítačích

• Ethernet - Počítačová síť

• Touch Screen - Obrazovka počítače umožňující ovládání dotykem

• Game port - Počítačové rozhraní, pro připojení herních ovladačů

• MIDI  - Komunikační protokol, pro komunikaci mezi hudebními nástroji

• NRPN  - Zkratka, jde o součást protokolu MIDI, neregistrované zprávy protokolu 

• FOH  - Hlavní zvukový mixážní pult

• Monitor - Podružný zvukový mixážní pult
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Zapojení GAME portu:

Pro ovládání pomocí GAME portu, pokud jím není váš počítač vybaven, použijte převodník USB/GAME 
port. S programem jsme testovali převodník firmy GEMBIRD.

Schéma zapojení: Tlačítka by měly být pokud možno mžiková s nejmenšími zákmity. 

Příklad klávesničky pro ovládání: 

Ovládá PLAY/PAUSE Přehrávačů 1-4. Barvy tlačítek jsou stejné, jako barevné pozadí přehrávačů.
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Závěr

Věříme, že jste nyní seznámeni se všemi vlastnostmi programu. Kdyby se přesto našla nějaká nejasnost, 
můžete se obrátit na naši uživatelskou podporu na adrese 

http://www.audified.com/CZ/lm/1/kontakt.html 

a nebo přímo mailem na 

podpora@audified.com

Přejeme mnoho odehraných představení i zkoušek s naším odbavovacím systémem.

Váš	  tým	  áUDIFIED

aUDIFIED

Sokolská 13

680 01 Boskovice

www.audified.com
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