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Hľadaj identifikátor
Aplikácia Hľadaj identifikátor slúži na zjednodušené a rýchle vyhľadávanie identifikátora (DEK kľúč,
BES prívesok) za účelom identifikácie majiteľa a databázy, s ktorej daný identifikátor pochádza.
Vyhľadávanie je možné vo viacerých adresároch PC súčasne a prehľadávanie je vykovávané vo
všetkých typoch databáz BBIQ, RAK, MODUL DEK, DEK SIEŤ.
Pomocou tejto aplikácie sa môže nájdený identifikátor vrátiť späť k majiteľovi, prípadne sa podľa
nájdeného identifikátora môže nájsť osoba, ktorá mohla byť svedkom alebo aktérom určitej udalosti.
Informácie týkajúce sa majiteľa nájdeného identifikátora je odporúčané poskytovať príslušníkom
policajného zboru, v žiadnom prípade nekompetentnej osobe, napr. nálezcovi.

Inštalácia aplikácie Hľadaj identifikátor
Inštalácia softvéru nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti, je jednoduchá a užívateľ postupuje podľa
pokynov, ktoré sa zobrazujú v okne Inštalácia.
Inštaláciu môžete vykonať priamo z CD alebo z pevného disku svojho PC po prekopírovaní
inštalačného súboru do vybraného adresára.
1. Spustite inštalačný súbor hladaj_identifikator_X_X_setup.exe (X_X je číslo aktuálnej verzie
programu).

2. Zobrazí sa základné okno Víta Vás sprievodca inštaláciou produktu Hľadaj identifikátor Potvrďte
Ďalej.
3. Po potvrdení tohto tlačidla sa zobrazí okno Vyberte cieľový adresár, v ktorom nastavíte cieľový
adresár pre nainštalovanie programu Hľadaj identifikátor. Aplikácia Vám automaticky ponúkne
adresár Program Files (x86)/Hľadaj identifikátor. Tento adresár môžete ponechať, prípadne ho
zmeniť. Odporúčame označiť adresár číslom verzie Hľadaj identifikátor x_x. Po nastavení
adresára potvrďte tlačidlo Ďalej a pokračujte v inštalácii.
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4. V zobrazenom okne Vyberte skupinu v ponuke Štart si zvolíte adresár v Štart menu, do ktorého
sa vytvorí zástupca aplikácie. Odporúčame označiť adresár číslom verzie Hľadaj identifikátor x_x.
Po vytvorení adresára potvrďte tlačidlo Ďalej.
5. V zobrazenom okne Vyberte ďalšie úlohy si definujete, či chcete umiestniť odkaz inštalovaného
programu na Pracovnú plochu. Po nastavení tejto možnosti pokračujte v inštalácii kliknutím na
tlačidlo Ďalej.

6. V ďalšom okne Inštalácia je pripravená sa zobrazia Vami definované nastavenia. Ak súhlasíte s
nastaveniami, stlačte tlačidlo Inštalovať.
7. Začne prebiehať inštalácia programu.
8. Po nainštalovaní programu sa zobrazí okno s informáciou o tom, že inštalácia bola dokončená. Na
ukončenie inštalácie stlačte tlačidlo Dokončiť.
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Spustenie programu Hľadaj identifikátor
1. Ak je program nainštalovaný správne, tak v ponuke Štart › Programy sa vytvorila skupina
(adresár) Hľadaj identifikátor (prípadne názov skupiny, ktorý ste zadali počas inštalácie).
Kliknutím na odkaz Hľadaj identifikátor je možné spustiť program.
2. Ak ste počas inštalácie zvolili aj možnosť umiestnenia odkazu na Pracovnú plochu, program
môžete spúšťať cez tento odkaz.
3. Program je možné spustiť aj priamo cez súbor HladajIdentifikator.exe, ktorý sa nachádza v
adresári Program Files/Hľadaj identifikátor (alebo názov adresára, ktorý ste zadali počas
inštalácie).

4.

Zadefinujte sériovú linku na načítanie čísla hľadaného identifikátora. V okne Určenie sériovej
linky vľavo sa vám zobrazí Zoznam komunikačných liniek. Vyberte komunikačnú linku, na ktorej
je pripojený programátor‐prevodník. Potvrďte OK.

Správne definovanie komunikačnej linky overíte nasledovne:
• Priložte identifikátor k čítaciemu zariadeniu, v okienku Kód Identifikátora sa automaticky
zobrazí jeho číslo.
• Ak sa číslo nezobrazí, komunikačná linka je nesprávne zadefinovaná.
• V tomto prípade kliknite na tlačidlo Zmena komunikačnej linky
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Upozornenie
V prípade, že komunikačná linka je zadefinovaná správne a nad tlačidlom Hľadaj je červenou farbou
označené upozornenie ‐ Access to the port “COM6“ is denied ‐ skontrolujte, či máte vypnutý program
Modul DEK alebo DEK sieť, na ktorých je zadefinovaná rovnaká komunikačná linka. Po vypnutí
programov bude možné načítať identifikátor.
Pokiaľ chcete počas prehľadávania pridávať do databázy identifikátory v programe BBIQ, RAK,
MODUL DEK, DEK SIEŤ, resp. hľadať v nich identifikátor, musíte mať buď ďalší programátor prevodník
pripojený na inej komunikačnej linke alebo pôvodný programátor prevodník vložiť do iného com
portu a následne podľa toho zadefinovať pre tieto úkony komunikačnú linku.
5.

Načítajte kód identifikátora.

6.

Kliknite na tlačidlo Nový adresár a pridajte postupne do zoznamu adresárov na hľadanie všetky
adresáre, kde by ste mohli mať uložené databázy identifikátorov (napr. Program Files, resp.
Program Files (x86), Users, Zálohy). V prípade, že chcete prehľadať celý PC, môžete vložiť názov
konkrétneho disku. (napr. C:\). V tomto prípade treba však počítať s časovo dlhším
prehľadávaním, ktoré závisí od množstva údajov. Výber potvrďte tlačidlom OK.
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Poznámka
V prípade, že ste do zoznamu vložili adresár, v ktorom nie sú uložené databázy identifikátorov
a nechcete, aby v ňom hľadanie prebehlo, označte daný adresár a kliknite na tlačidlo Vymazať
adresár zo zoznamu. Program Vás vyzve potvrdiť odstránenie vybraného adresára. Potvrďte OK.

7.

Pre začatie vyhľadávania kliknite na tlačidlo Hľadaj. Program začne prehľadávať zvolené
adresáre. Doba prehľadávania je závislá od množstva údajov vo vybraných adresároch.
V okne Hľadanie identifikátora sa Vám zobrazuje stav hľadania – v koľkých súboroch bol
identifikátor nájdený a kde práve hľadanie prebieha.
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Po procese prehľadávania sa zobrazia Výsledky v okne, ktoré je možné vytlačiť kliknutím na
tlačidlo Vytlačiť.

Výsledky – popis
Pokiaľ sa identifikátor nachádza v databáze v programe BBIQ, MODUL DEK alebo RAK zobrazí sa jeho
meno zvýraznené tučným písmom pod danou databázou.
Ak identifikátor bol z databázy v programe BBIQ alebo MODUL DEK vymazaný, zobrazí sa daná
databáza bez mena identifikátora vo výsledkoch.

Dokument: HladajID_navod‐v1.3_04122013

Pokiaľ sa identifikátor nachádza v databáze v programe DEK sieť, zobrazí sa daná databáza vo
výsledkoch bez mena majiteľa. V tomto prípade je nutné otvoriť databázu zobrazené vo výsledkoch
a daný identifikátor ako aj meno majiteľa nájsť cez funkciu Hľadanie kľúča.
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