
1/3 

 

Keresés a hangfelvételekben és a hangfelvétel adataiban 

Teljes körű szöveges keresés (full text search) lehetséges a felvételek bármilyen adatára és a felvételből 

készült, csatolt dokumentumban, így könnyen megtalálható az adott hangfelvétel és a csatolt 

dokumentum, ha szükség van rá. 

1. Kattintsunk a Felvételek, dokumentumok, kazetták keresése ikonra (1. nyíllal jelölve). 

 

2. Ha egyszerűen egy szóra vagy szöveg részletre szeretnénk keresni, akkor 

2.1. írjuk be a jobb oldalon található Név mezőbe a keresett kifejezést, 

2.2. az Elem mezőbe, hogy felvételben, dokumentumban, kazettában vagy könyvtárban szeretnénk 

keresni 

2.3. a Felvétel ideje mezőben beállíthatjuk a felvétel készítési idejét magába foglaló időintervallumot: 

ha tudjuk melyik héten, hónapban, évben (bármelyik ezek közül) készült a felvétel, az már jól 

szűkítheti a találatok számát. 

2.4. a Tárolás helyét: ha tudjuk melyik kazettában vagy könyvtárban lehet a hangfelvétel/leirat, akkor 

megadásával már szűkítjük a lehetséges találatok számát. 

2.5. Nyomjuk meg a Keresés gombot és az ablak bal felén megjelennek a találatok. 

1. 
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3. Amennyiben ez a keresés túl sok eredményt hoz kattintsunk a Bővített keresés gombra. 

 

3.1. A felugró ablakban szintén adjuk meg a keresés helyét. 

3.2. A keresendő paramétert, mely sokkal több lehetőséget tartalmaz, mint az egyszerű keresés elem 

mezője, pl. hívott szám vagy index elnevezés 

3.3. Amennyiben a feltétel, kazetta méretére keresünk, akkor megadható, hogy az adott értéknél 

kisebb, nagyobb, egyenlő elemeket keresünk vagy adott intervallum közötti elemeket. 

3.4. Nyomjuk meg a Keresés gombot és az ablak bal felén megjelennek a találatok. 

4.  Adott szövegre történő keresés a hangfelvételekben, amennyiben a hangfelvételből készült már leirat 

4.1. Amennyiben egy adott szöveget (szót, fogalmat) keresünk a hangfelvételben, és szeretnénk 

meghallgatni és/vagy elolvasni az adott részt a hangfelvételből/leíratból, akkor kattintsunk a Talált 

szöveg megjelenítése gombra. Ekkor megjelenik a hangfelvétel leirata kijelölve azt a szakaszt, 

amelyben elhangzik a keresett szöveg (1. nyíl), a lejátszás gombra kattintva (2. nyíl) meg is 

hallgatható a hangfelvétel adott mondata. Ha többször is elhangzik az adott szövegrész a 

hangfelvételben/leíratban, akkor a Keresett szöveg következő előfordulásának keresése a 

dokumentumban (3.nyíl) gombra kattintva oda ugorhatunk. 

4.2. Ez a funkció csak akkor működik, ha készült és letárolásra került a beszédfelismerés leirata, illetve 

csak akkor találja meg a szoftver a keresett eredményt, ha a beszédfelismerés pontos volt és 
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ugyanúgy került a leiratba, ahogyan kerestük. 

 

4.3. Ha visszatérünk a Keresés felületére, akkor a találatok továbbra is láthatók. 


