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1 Program indítása/Bejelentkezés

1.1 A program indítása
A telepítés befejeződése után elindíthatja a programot.
1. Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg a program 

kezelőfelületének megjelenését.
2. Kattintson duplán a DiBos szimbólumra, vagy válassza a 

Start menü - Összes program - DiBos parancsot. A 
számítógép elindítja a programot, és megjeleníti a 
bejelentkezésre szolgáló párbeszédmezőt.

1.2 Bejelentkezés a rendszerbe
A program indulása után megjelenik egy párbeszédmező a 
rendszerbe történő bejelentkezéshez. A párbeszédmező 
kinézete attól függ, hogy a bejelentkezés LDAP-hozzáféréssel 
történik-e.

1.2.1 Bejelentkezés a rendszerbe (standard)
LDAP-kiszolgálóhoz nem kapcsolódó rendszereknél csak a név 
és a jelszó szükséges.
1. Adja meg a felhasználó azonosítóját a Felhasználó 

azonosító mezőben.
2. Adja meg a jelszót a Jelszó mezőben.
3. Kattintson az OK gombra. Ekkor az élő üzemmódba kerül.

1.2.2 Bejelentkezés a rendszerbe LDAP-hozzáféréssel
LDAP-kiszolgálóhoz kapcsolódó rendszereknél egy további 
kiválasztó mező is megjelenik.
1. Adja meg a felhasználó azonosítóját a Felhasználó 

azonosító mezőben.
2. Adja meg a jelszót a Jelszó mezőben.
3. Kattintson a lefelé mutató nyílra, és válassza ki az LDAP-

kiszolgálót, ha a bejelentkezés az LDAP-n keresztül 
történik. Helyi bejelentkezéskor válassza a helyi rendszert.

4. Kattintson az OK gombra. Ekkor az élő üzemmódba kerül.



8 hu | A kezelőfelület DiBos/DiBos mikro

F.01U.524.629 | V5 | 2009.09 Használati utasítás Bosch Sicherheitssysteme GmbH

2 A kezelőfelület
A rendszer újraindításakor és minden bejelentkezéskor 
automatikusan élő üzemmódba lép be. Itt többek között 
lehetősége van arra, hogy megnézze a kiválasztott kamerák 
élőképeit.
A mindenkori gombra kattintva gyorsan átválthat lejátszási 
üzemmódba, majd ismét visszatérhet az élő üzemmódba. A 
kiválasztott gombot külön szín emeli ki.

2.1 Az élő üzemmód
Élő üzemmódban többek között a csatlakoztatott kamerák 
élőképei jelennek meg.

Az élő üzemmód gombja

A lejátszási üzemmód gombja.



DiBos/DiBos mikro A kezelőfelület | hu 9

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Használati utasítás F.01U.524.629 | V5 | 2009.09

2.2 A lejátszási üzemmód
Lejátszási üzemmódban többek között a mentett képek 
jelennek meg.
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3 Az élő üzemmód

3.1 A kezelőfelület
A kezelőfelület a következő területekre van felosztva

1 Menüsor az aktuális dátummal és idővel (lásd: 
Rész 3.2 A menüsor)

2 Kijelzősáv (lásd: Rész 3.3 A kijelzősáv)

3 Készüléklista kamerákkal és ellenoldali helyekkel (lásd: 
Rész 3.4 A készüléklista)

4 Képtartomány képablakokkal (lásd: Rész 3.5 A 
képtartomány)

5 Vezérlő- és állapotmező (lásd: Rész 3.6 A vezérlő- és 
állapotmező)

6 Eseménymező (lásd: Rész 3.7 Az eseménymező)
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3.2 A menüsor
A menüsor a következő funkciókat tartalmazza:

Rendszer

Konfiguráció-segéd A rendszer alapkonfigurációjának 
gyors beállítását segíti.

Konfiguráció Megjeleníti a konfigurációt.

Adatbázis-információ Kamerákkal kapcsolatos 
információkat jelenít meg, mint pl. 
foglalt és szabad tárhely, átlagos 
képméret stb. A megjelenítés a 
helyi rendszerhez valamint a 
konfigurált és összekapcsolt 
ellenoldali helyekhez történik.

Naplókönyv A helyi rendszer vagy egy ellenoldali 
hely meghatározott eseményeit 
jeleníti meg.

Kijelentkezés/
felhasználóváltás

Kijelenti a felhasználót a 
rendszerből. A rendszer tovább fut 
a háttérben. Másik felhasználó 
jelentkezhet be.

Jelszó módosítása A meglévő jelszó új jelszó beírásával 
módosítható.

Befejezés Befejezi a programot 
(adminisztrátori jogosultság 
szükséges).

Kiválasztott képablak

Kép mentése Menti a kiválasztott képablakban 
megjelenített képet. A mentés 
HTML-, BMP-, JPG-, GIF-, TIF- vagy 
PNG-fájlformátumban végezhető el. 
HTML-formátumú tároláskor a 
kiegészítő adatok is tárolásra 
kerülnek.
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Kép nyomtatása Kinyomtatja a kiválasztott 
képablakban megjelenített képet (a 
kiegészítő adatokkal együtt).

Mozgási adatok A kiválasztott képablakban 
megmutatja azokat a területeket, 
ahol mozgás történik. Az 
eltüntetésükhöz adja ki még 
egyszer a parancsot.
Megjegyzés: Mozgás keresésére 
csak a helyileg csatlakoztatott 
kameráknál van lehetőség.

Nézet

Nagy szimbólumok Nagy méretben jeleníti meg a 
készüléklistán lévő szimbólumokat. 
A lekicsinyítésükhöz adja ki még 
egyszer a parancsot.

Nagy képtartomány Nagyítja a képtartományt, és 
kicsinyíti az eseménymezőt. A 
képtartomány lekicsinyítéséhez 
adja ki még egyszer a parancsot.

Nagy készüléklista Nagyítja a készüléklistát, és 
kicsinyíti a vezérlő- és 
állapotmezőt. A készüléklista 
kicsinyítéséhez adja ki még egyszer 
a parancsot.

Helyi idő megjelenítése Megjeleníti a felvétel tényleges 
dátumát és annak a készüléknek a 
felvételi idejét, amelyhez 
csatlakoztatták a kamerát.

?

Súgó Megjeleníti a képernyőn olvasható 
súgót.

Info Megjeleníti a 
rendszerinformációkat.
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3.3 A kijelzősáv
A kijelzősávon   a következő gombok vannak:

3.3.1 Gombok az élő és a lejátszási üzemmódhoz

3.3.2 A teljes kép gombja.

Az élő üzemmód gombja

A lejátszási üzemmód gombja.

Kinagyítja a képtartományt teljes méretre.
Az eredeti ábrázolásmódhoz való visszatéréshez 
nyomja meg az ESC gombot vagy kattintson duplán 
a jobb egérgombbal.



14 hu | Az élő üzemmód DiBos/DiBos mikro

F.01U.524.629 | V5 | 2009.09 Használati utasítás Bosch Sicherheitssysteme GmbH

3.3.3 Gombok a képablakhoz

Az egyes gombok kijelzik, hogy hány képablak fog megjelenni a 
képtartományban.

–  4:3 képarány
Ezek a gombok egyenlő nagyságú képablakokra osztják fel 
a képtartományt.

–  4:3 képarány
A lefelé mutató nyílra kattintva megjelennek az egyes 
nézetek.

Megjegyzés: Az utoljára használt nézet bekerül a 
kijelzősávba.

–  16:9 képarány
Ezzel a gombbal fekvőképes megjelenítéshez 
optimalizálhatja a képtartományt. A lefelé mutató nyílra 
kattintva megjelennek az egyes nézetek.

Megjegyzés: Az utoljára használt nézet bekerül a 
kijelzősávba.

Az Ön által kiválasztott mindegyik ábrázolásban 1 képablak ki 
lesz választva. Sárga keret jelöli a kiválasztott képablakot. 
Ebben a képablakban pl. annak a kamerának a képe látható, 
amelyikre a készüléklistában duplán kattint.
A gombok alatt jobbra megjelenő szám arról tájékoztatja a 
felhasználót, hogy milyen gyakran került sor ennek a gombnak a 
megnyomására. Ez a szám jelzi a kijelölt kamerákat és, hogy a 
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következő kattintásnál, mely kamerákat jelöli ki a felhasználó.

Példa:
12 kamera és 2 x 2 képablak esetében ez a következőt jelenti:
Háromszor kell kattintania a gombra ahhoz, hogy az összes 
kamera megjelenjen.

3.3.4 A kamera-körjárat gombja

3.3.5 Gomb a hang be- és kikapcsolására

Az 1-4 kamerák jelennek meg (az 1 számjegy áll 
jobbra a gomb alatt).

Az 5-8 kamerák jelennek meg (az 2 számjegy áll 
jobbra a gomb alatt).

Az 9-12 kamerák jelennek meg (az 3 számjegy áll 
jobbra a gomb alatt).

A gombra kattintva megnyílik egy párbeszédmező. 
Írja be azt az időt, amelynek az eltelte után az egyik 
kameráról át kell kapcsolni a következő kamerára. A 
kamera-körjárat  során rendre egymás után 
megjelenik a képtartományban kiválasztott összes 
kamera.
Megjegyzés: Újból rákattintva a gombra befejeződik 
a kamera-körjárat.

A gombra való kattintással kapcsolható be 
és ki a hang.
A hangerő beállításához kattintson a lefelé 
mutató nyílra. 

Állítsa be a hangerő-szabályozóval a kívánt 
hangerőt.
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3.4 A készüléklista

A készüléklista   a képernyő bal oldalán található. Kiválasztás 
szerint a következők jelennek meg:
– Konfigurált kamerák és/vagy DiBos-készülékek
– Kedvencek nézet
– Beérkező riasztások

 Konfigurált kamerák és/vagy DiBos-készülékek
Felsorolásra kerül az összes helyileg csatlakoztatott kamera.
Ha ellenoldali helyek is vannak konfigurálva, akkor ezek és a 
hozzájuk csatlakoztatott kamerák kerülnek felsorolására.
A hálózati ellenoldali helyek automatikusan összekapcsolódnak 
a helyi rendszerrel.

–  DiBos-készülék (localhost vagy ellenoldali hely)
Kattintson a jobb egérgombbal az ikonra, a következő 
parancsok eléréséhez:
Összekapcsolni
Kapcsolatot létesít a DiBos-készülékkel.
Leválasztás
Bontja a kapcsolatot a DiBos-készülékkel. A leválasztás 
mindaddig fennáll -újraindítás után is-, míg a DiBos-
készüléket manuálisan nem csatlakoztatja.
Az RAS ellenoldali helyeket ugyancsak kézzel kell 
összekapcsolni.
Konfiguráció
 localhost esetén: megnyílik a standard konfiguráció.
Ellenoldali helyek esetén: a konfiguráció Remote módban 
nyílik meg.
Összes kamera megjelenítése
A képtartományban megjeleníti a DiBos-készülék összes 
kameráját.
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 Kedvencek nézet
Felsorolásra kerülnek a mentett kedvencek, amelyek 
behívásához duplán kell kattintatni a szimbólumukra. Új 
kedvencek hozhatók létre.
Megjegyzés: A kedvenc itt olyan, bizonyos számú kamerát 
jelent, amelyek a jobb áttekinthetőség érdekében 
kameracsoportokba vannak összefogva, pl. az 1 - 4 kamerák egy 
2 x 2 képablakos nézetbe.

 Beérkező riasztások
A szimbólum pirosan villog azt követően, hogy riasztások 
érkeztek a rendszerbe. Csak akkor jelenik meg, ha riasztások 
állnak fenn a rendszerben.

Riasztási kamerák automatikus megjelenítése
Riasztási kamerák automatikus megjelenítése beállítható. 

A  fül pirosan villog és megjelennek a riasztási 
kamerák. Hangjelzés szólal meg, ha konfigurálva lett.

Riasztás automatikus felvétele
A beérkező riasztások automatikusan (standard) vagy 
manuálisan rögzíthetők a vevőnél. A kiválasztásra a 
konfigurációban kerül sor. Mindkét esetben az összes olyan 
kamera felvesz, amely a készüléklistában hozzá van rendelve a 
riasztáshoz. A felvételhez nem tartozik hang.

A  fül pirosan villog.
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A készüléklista nagyítása és kicsinyítése
Kattintson a készüléklista és a vezérlő- és állapotmező közötti 
sávra.

Kicsinyíti a készüléklistát.

Nagyítja a készüléklistát.

FIGYELEM! 
A készüléklistán megjelenített szimbólumokat lásd: Rész 8 A 
szimbólumok áttekintése.
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3.5 A képtartomány
A képernyő középső   tartománya az a tartomány, amelyben az 
élőképek megjelennek.
Alakítsa a saját igényeinek megfelelően ezt a tartományt.

3.5.1 A képtartomány kialakítása

A képablakok számának és elrendezésének meghatározása a 
képtartományban
A kijelzősávban határozhatja meg a képtartomány 
megjelenítését, azaz a képablakok számát és elrendezését 
(lásd: Rész 3.3.3 Gombok a képablakhoz).

Kamerák egyenkénti elhelyezése a képtartományba
Miután meghatározta a képek elrendezését, meg kell 
határoznia, hogy melyek azok a kamerák, amelyeket meg kíván 
jeleníteni.
Itt a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
– Elhelyezés dupla kattintással

Ha duplán kattint egy kamera szimbólumára a 
készüléklistában, akkor ennek a kamerának a képe a 
kiválasztott (sárga keretű) képablakban fog megjelenni.
Úgy választhat másik képablakot, hogy a bal egérgombbal 
rákattint az ablakra. Ha most duplán kattint egy másik 
kamera szimbólumára, akkor a kamera képe az újonnan 
kiválasztott képablakban fog megjelenni.

– Elhelyezés a Drag and Drop eljárással
Lenyomott bal egérgomb mellett húzza át a kamera 
szimbólumát a készüléklistáról valamelyik képablakba. Az 
egér gombjának felengedése után ennek a kamerának a 
képe ebben a képablakban fog megjelenni.

FIGYELEM! 
A képtartományban mindegyik kamera csak egyszer jeleníthető 
meg.
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Kamerák eltolása a képtartományon belül
Több kép megjelenítése esetén eltolhatók a kamerák a 
képtartományon belül.
Ehhez vigye az egér mutatóját egy képablak címsorára, és 
lenyomott bal egérgomb mellett húzza át a kamerát másik 
képablakba. Az egér gombjának felengedése után a kamera 
képe ebben a képablakban fog megjelenni.

A képtartomány nagyítása és kicsinyítése
Kattintson a képtartomány alatti sávra.

Lekicsinyíti a képtartományt.

Kinagyítja a képtartományt.
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3.5.2 A képablak
Attól függően , hogy a kijelzősávban melyik gombot választotta 
ki a képtartomány kialakításához, a képtartományban egy vagy 
több képablak jelenik meg.

Sárga keret mutatja, hogy a képablak ki van választva. Ebben a 
képablakban pl. annak a kamerának a képe látható, amelyikre a 
készüléklistában duplán kattint. Ha a kamerához hangforrás is 
hozzá van rendelve, akkor ez is kiválasztásra kerül. Ha a 
felhasználó jogosult élőképek vagy tárolt képek megtekintésére, 
akkor arra is jogosult, hogy a képekhez tartozó hangfelvételt is 
meghallgassa.
Mindegyik képablakhoz - a kamera képének megjelenítése 
mellett - egy címsor is tartozik, amely a képpel kapcsolatos 
információkat és gombokat, valamint nagyítási funkciót is 
tartalmaz.

A képablak címsora
A címsor a következőket tartalmazza:
– egy szimbólumot, amely a kamera típusát írja le (lásd: 

Rész 8 A szimbólumok áttekintése)
– a kamera nevét
– egy szimbólumot, amely arról tájékoztat, hogy létezik-e 

hangforrás a képhez

Kamera hangforrással
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– szimbólum, amely a kép érzékeny területén végbemenő 
mozgást jeleníti meg

– Gombok a kép nagyításához, kicsinyítéséhez és a 
kiválasztásának megszüntetéséhez

A rendszer érzékeli a kép érzékeny területén 
végbemenő mozgást.
Megjegyzés: A kijelzésre csak akkor kerül sor, ha a 
konfigurációban be van kapcsolva a kamera 
szenzorikája.

A képablakot a képtartomány méretére nagyítja ki.

A képablakot az eredeti méretére kicsinyíti le.

Megszünteti a kamera kiválasztását. Egyetlen 
kamerakép sem kerül megjelenítésre. Kék színű a 
képablak.

FIGYELEM! 
A dómkamerák és elfordítható/megdönthető kamerák 
vezérelhetők a képablakban.
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A képablak nagyítási funkciói
Minden egyes képablakhoz tartozik nagyítási funkció. Vigye az 
egér mutatóját az egyik képablakra. Ennek során az egér 
mutatója nyíl alakról nagyító alakra változik.

Nagyítás rögzített kameráknál:
Kattintás a bal egérgombbal, vagy az egér 
kerekének forgatása. A kép digitálisan kerül 
nagyításra. Azt, hogy egy kép nagyítva lett, a 
képablak jobb alsó sarkában megjelenő nagyító 
mutatja. 
Kattintás a jobb egérgombbal, vagy az egér 
kerekének forgatása. Visszaállítja a képet az 
eredeti méretére. A képablak jobb alsó sarkából 
eltűnik a nagyító.
Megjegyzés: Azon a helyen történt nagyítás, ahol 
a nagyító látható.

Nagyítás dómkameráknál és elfordítható/
megdönthető kameráknál:
A dóm- és az elfordítható/megdönthető kamerák a 
képablakban a saját vezérlőfunkcióikkal 
nagyíthatók ki. Ehhez vigye az egér mutatóját a 
képablak közepére, amíg egy plusz vagy mínusz 
jellel kiegészített nagyító nem jelenik meg. A bal 
egérgombbal kattintva vagy az egér kerekének 
elforgatásával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a 
tartományt.
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3.6 A vezérlő- és állapotmező
A  kiválasztáshoz  kattintson a gombokra.

Megjeleníti a dómkamerák és az elfordítható/
megdönthető kamerák vezérlőmezőjét (lásd: 
Rész 3.6.1 A dómkamerák és az elfordítható/
megdönthető kamerák vezérlőmezője).

Megjeleníti a konfigurált jelfogókat (lásd: 
Rész 3.6.2 A jelfogók megjelenítése).

Megjeleníti a konfigurált riasztásbemeneteket 
(lásd: Rész 3.6.3 A riasztásbemenetek 
megjelenítése).

Elindítja az azonnali, időben eltolt képlejátszást 
(Instant Playback) (lásd: Rész 3.6.4 Azonnali, 
időben eltolt képlejátszás (Instant Playback)).

Megjeleníti a monitorok vezérlőmezőjét (lásd: 
Rész 3.6.5 Vezérlőmező a monitorokhoz).

Megjeleníti a rejtett szimbólumokat.
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3.6.1 A dómkamerák és az elfordítható/megdönthető 
kamerák vezérlőmezője

A  fül kiválasztása után megjelenik a dómkamerák és az 
elfordítható/megdönthető kamerák vezérlőmezője. 
A vezérlőmező csak azt követően lesz aktív, hogy a kiválasztott 
képablakban megjelenik egy dómkamera vagy egy elfordítható/
megdönthető kamera. Az egér mutatójának áthúzásakor 
optikailag kiemelésre kerülnek az egyes elemek.
Ha nincs dómkamera vagy elfordítható/megdönthető kamera 
kiválasztva, akkor inaktív a vezérlőmező.

Kamera elfordítása balra/jobbra.

Kamera elfordítása felfelé/lefelé

Minden irányban elfordítja a kamerát. Vigye 
ehhez az egér mutatóját a szimbólumra, és 
lenyomott bal egérgomb mellett húzza el abba 
az irányba, amelyikbe a kamerát el kell 
fordítani.

Nagyítja a képszöget (széles szög)/kicsinyíti a 
képszöget (tele).

Fókusz távolra/Fókusz közelre (kép beállítása 
élesre)

Blende be/blende fel
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Elfordítás, megdöntés és nagyítás 
sebességének beállítása.

(balra)

Behívhatók a beállított kamerapozíciók. 
Kattintson ehhez a lefelé mutató nyílra, és 
végezze el a kiválasztást.

(jobbra)

Behívhatók a mentett kameraparancsok. 
Kattintson ehhez a lefelé mutató nyílra, és 
végezze el a kiválasztást.

FIGYELEM! 
A képablakban is lehetséges a vezérlés.
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3.6.2 A jelfogók megjelenítése

A  fül kiválasztása után az összes helyileg konfigurált 
jelfogó és az állapotaik megjelenítésre kerülnek.
Ha konfigurálva vannak ellenoldali helyek, akkor az alsó 
területen megjelenik egy kiválasztó mező. Kattintson a lefelé 
mutató nyílra, és válassza ki az ellenoldali helyet, hogy ki 
lehessen listázni a hozzá csatlakoztatott jelfogókat.

A jelfogók a következő aktiválhatók vagy inaktiválhatók:
– Dupla kattintás a bal egérgombbal a jelfogó szimbólumára 
vagy
– Kattintás a jobb egérgombbal, és az Aktiválás vagy az 

Inaktiválás parancs választása

Inaktív a jelfogó.

Aktív a jelfogó.
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3.6.3 A riasztásbemenetek megjelenítése

A  fül kiválasztása után az összes helyileg konfigurált 
riasztásbemenet és az állapotaik megjelenítésre kerülnek.
Ha konfigurálva vannak ellenoldali helyek, akkor megjelenik egy 
kiválasztó mező. Kattintson a lefelé mutató nyílra, és válassza ki 
az ellenoldali helyet, hogy ki lehessen listázni a hozzá 
csatlakoztatott riasztásbemeneteket.

FIGYELEM! 
A riasztás-szimulációs bemeneteket dupla kattintással vagy a 
jobb egérgombbal teheti aktívvá/inaktívvá.
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3.6.4 Azonnali, időben eltolt képlejátszás (Instant 
Playback)

A  fül kiválasztása után a kiválasztott kamera tárolt 
képei az élőképhez képest időben eltolva lejátszásra kerülnek. 
Így látja a kamera élőképét és ennek a kamerának a pl. 30 
másodperccel előbb mentett képét is. A lejátszás valós időben 
történik. Az időeltolás a konfigurációban kerül beállításra.

Ábrázolás a vezérlő- és 
állapotmezőben

Nagyított ábrázolás

A kamera neve.

Nagyítja a képet. Az ábrázolás 
eltolható és változtatható méretű 
ablakban történik. 

Lekicsinyíti a képest (a szimbólum 
a kinagyított kép jobb felső 
sarkában van).

Lejátszás visszafelé (valós idő)

Képenként vissza
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Szünet

Képenként előre

Lejátszás előre (valós idő)

Csúszka a lejátszási sebesség 
változtatásához nagyított 
ábrázolásnál.  
A szimbólum magyarázatát 
lásdRész 4.6.9 A lejátszási sebesség 
módosítása:.

A lejátszás időpontja.
Nagyított ábrázolásban tetszőleges 
időponttól kezdve kezdheti el a 
lejátszást. Kattintson ehhez a 
napra, a hónapra, az évre, az órára, 
a percre és a másodpercre, és írja 
be a kívánt időpontot. Erősítse meg 
a beírt adatokat az Enter gomb 
lenyomásával.  
Megjelenik az adott időponthoz 
tartozó kép.

Lejátszás a konfigurált időponttól 
kezdődően. A konfigurációban 
beállított érték kerül alkalmazásra, 
pl. az élőképhez képest 30 
másodperces időbeli késleltetéssel 
indul a lejátszás.

FIGYELEM! 
Amikor a kamera nem vesz fel képet, az azonnali, időben eltolt 
képlejátszás ablakában fekete kép jelenik meg.
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3.6.5 Vezérlőmező a monitorokhoz

A  fül kiválasztása után 2 monitor jelenik meg a 
vezérlőmezőben. A monitorokon csak a helyileg csatlakoztatott 
kamerák képei jeleníthetők meg.

Egy-egy monitorhoz egy kamera és egy szekvencia rendelhető 
hozzá.

Hozzárendelés Drag and Drop eljárással
Egy kamerát a Drag and Drop eljárással egyetlen monitorhoz 
lehet hozzárendelni. Az eljárás tetszőleges alkalommal 
megismételhető. Új kamera bejelentésekor a Drag and Drop 
eljárással hozzárendelt kamerát a konfigurációban hozzárendelt 
kamera váltja fel.
– Lenyomott bal egérgomb mellett húzzon át egy kamerát a 

kameralistából a vezérlőmezőben lévő monitorra.
vagy

A és B monitor.

Elindítja a szekvenciát. Azaz egymás után 
megjelenik a konfigurációban a monitorhoz 
hozzárendelt összes kamera képe.

Visszatérés a Standard nézethez, vagyis a 
konfigurált kamera jelenik meg a monitoron.
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– Vigye az egér mutatóját valamelyik képablak címsorára, és 
lenyomott bal egérgomb mellett húzza át a kamerát a 
monitorra.

Hozzárendelés a konfigurációban
A konfigurációban határozza meg, hogy standard módon melyik 
kamerának melyik monitoron kell megjelennie, és mely 
kamerákat kell szekvenciaként lejátszani.

A vezérlő- és állapotmező nagyítása és kicsinyítése
Kattintson a vezérlő- és állapotmező feletti sávra.

FIGYELEM! 
Azt, hogy mely kameráknak mely felhasználó számára kell 
láthatónak lenniük, a konfigurációban határozhatja meg.

Nagyítja a vezérlő- és állapotmezőt.

Kicsinyíti a vezérlő- és állapotmezőt.
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3.7 Az eseménymező
Az eseménymező   közvetlenül a képtartomány alatt van.
Az eseménymező a következőket tartalmazza:
– egy eseménylistát
– egy gombot ezeknek az eseményeknek a szűréséhez
– egy gombot a naplókönyv megjelenítéséhez

Az eseménymező kicsinyítése vagy nagyítása
Kicsinyített eseménymező esetében az eseménylista csak 
egyetlen jelentést tartalmaz.

3.7.1 Az eseménylista
Az eredménymezőben egy eseménylista 100 legújabb eseménye 
kerül felsorolásra. Ha a lista több bejegyzést tartalmaz, mint 
amennyi a képernyőn megjeleníthető, akkor az egér kerekével 
vagy a jobb oldalon lévő csúszkával kell előre és visszafelé 
lapozni benne.

A lista rendezése
A bejegyzések Kategória, Típus, Dátum és Jelentés 
oszlopokból állnak. Ezen feltételek szerint végezheti el a 
rendezéseket.
Kattintson a bal egérgombbal a címsor valamelyik mezőjére, pl. 
a Kategória mezőre. A mező jobb oldalán megjelenik egy nyíl.

A címsor mezőjében megjelenő nyíl azt mutatja, hogy a 
bejegyzések e szerint a feltétel szerint lettek rendezve. A nyíl 
iránya - felfelé vagy lefelé mutat - arról tájékoztat, hogy az 
oszlop növekvő vagy csökkenő sorrendben lett-e rendezve. 
Újabb egérkattintással lehet átváltani a növekvő és a csökkenő 
sorrend szerinti rendezés között.

Kicsinyíti a képtartományt, és nagyítja az 
eseménymezőt.

Nagyítja a képtartományt, és kicsinyíti az 
eseménymezőt.
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Az oszlopok sorrendjének módosítása
Lenyomott bal egérgomb mellett húzza át a címsor mezőjét a 
kívánt helyre a címsorban. Az egér gombjának felengedése után 
a kiválasztott mező erre a helyre szúródik be.

Az oszlop szélességének igazítása
Kattintson a két oszlop közötti elválasztóvonalra, hogy 
megjelenjen egy jobbra és balra mutató nyílhegyekkel ellátott 
kereszt. Lenyomott bal egérgomb mellett húzza el jobbra vagy 
balra a keresztet. Az oszlop szélessége megváltozik.

3.7.2 Gomb az események szűréséhez
Ahhoz, hogy gyorsabban áttekinthetők legyenek meghatározott 
események, különböző feltételek szerint szűrheti a listát, mint 
pl. indítási és leállítási folyamatok, bemenetek, kamerák stb. A 
szűrés után csak a választott feltételeknek megfelelő 
események jelennek meg.

3.7.3 Gomb a naplókönyv megjelenítéséhez
Ezzel a funkcióval meghatározott események kereshetők a helyi 
rendszerben vagy a távoli ellenoldali helyeken, mint pl. indítási 
és leállítási folyamatok, rendszerjelentések, biztonságimásolat-
készítési műveletek. A naplókönyv összesen 250 000 bejegyzést 
tartalmazhat.

Az oszlop növekvő sorrendben van rendezve.
Megjegyzés: A legújabb események csak akkor 
jelennek meg fent a lista elején, ha a lista a Dátum 
oszlop szerint, és növekvő sorrendben van 
rendezve.

Az oszlop csökkenő sorrendben van rendezve.

Jobbra vagy balra történő elhúzással megváltozik az 
oszlop szélessége.

Behívja a szűréshez használható párbeszédmezőt.

Behívja a naplókönyvet.
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4 A lejátszási üzemmód

4.1 A kezelőfelület
A kezelőfelület  a következő területekre van felosztva.

1 Menüsor dátummal és idővel (lásd: Rész 4.2 A menüsor)

2 Kijelzősáv (lásd: Rész 4.3 A kijelzősáv)

3 Készüléklista kamerákkal és ellenoldali helyekkel (lásd: 
Rész 4.4 A készüléklista)

4 Képtartomány képablakokkal (lásd: Rész 4.5 A 
képtartomány)

5 Idősugár-tartomány és keresési eredmények (lásd: 
Rész 4.6 Az idősugár-tartomány)
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4.2 A menüsor
A menüsor  a következő funkciókat tartalmazza:

Rendszer

Konfiguráció-segéd A rendszer alapkonfigurációjának 
gyors beállítását segíti.

Konfiguráció Megjeleníti a konfigurációt.

Adatbázis-információ Kamerákkal kapcsolatos 
információkat jelenít meg, mint pl. 
foglalt és szabad tárhely, átlagos 
képméret stb.

Naplókönyv A helyi rendszer vagy egy ellenoldali 
hely meghatározott eseményeit 
jeleníti meg.

Kijelentkezés/
felhasználóváltás

Kijelenti a felhasználót a 
rendszerből. A rendszer tovább fut 
a háttérben. Másik felhasználó 
jelentkezhet be.

Jelszó módosítása A meglévő jelszó új jelszó beírásával 
módosítható.

Befejezés Befejezi a programot 
(adminisztrátori jogosultság 
szükséges).

Kiválasztott képablak

Kép mentése Menti a kiválasztott képablakban 
megjelenített képet. A mentés 
BMP-, JPG- vagy HTML-
fájlformátumban végezhető el. 
HTML-formátumú tároláskor a 
kiegészítő adatok is tárolásra 
kerülnek.

Kép nyomtatása Kinyomtatja a kiválasztott 
képablakban megjelenített képet (a 
kiegészítő adatokkal együtt).
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Kép tulajdonságai Megjeleníti a kiválasztott kép 
tulajdonságait, pl.: felvétel ideje, 
képméret, képtömörítés, 
hitelesítés. A megjelenítés 
közvetlenül a kép alatt történik.

Mozgási adatok A kiválasztott képablakban 
megmutatja azokat a területeket, 
ahol mozgás történik. Az 
eltüntetésükhöz adja ki még 
egyszer a parancsot.
Megjegyzés: Mozgás keresésére 
csak a helyileg csatlakoztatott 
kameráknál van lehetőség.

Kiegészítő adatok A kiválasztott képablakban a 
kamera képe alatt megjeleníti a 
kiegészítő adatokat. Az 
eltüntetésükhöz adja ki még 
egyszer a parancsot.

Hitelesíteni Megvizsgálja a kiválasztott 
képablakban lévő képet, hogy 
történt-e módosítás rajta. Csak a 
megjelenített kép vizsgálatára kerül 
sor.

Mozgás keresése Megvizsgálja a kiválasztott 
képablakban lévő képet, hogy 
találhatók-e rajta mozgási 
információk. Megadhat egy 
időtartamot, és meg is jelölheti a 
képtartományokat.
Megjegyzés: Mozgás keresésére 
csak a helyileg csatlakoztatott 
kameráknál van lehetőség.
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Felvétel

Archiválás A video- és az audiofájlokat CD/
DVD-lemezmeghajtóra, hálózati 
meghajtóra vagy egy USB-
meghajtóra archiválja. Az archiválás 
DiBos formátumban vagy ASF-
formátumban végezhető el. 
Az adatok DiBos formátumban való 
archiválásakor lehetőség van a 
Bosch Archive Player mentésére is. 
A Bosch Archive Player 
telepítéséhez adminisztrátori 
jogosultság szükséges. A 
lejátszáshoz felhasználói 
jogosultság is elegendő. A Bosch 
Archive Player az összes Windows 
XP és Windows 2000 rendszeren 
futtatható.
Az ASF-formátumban archivált 
fájlok szabványos szoftverekkel, pl. 
a Windows Media Player lejátszó-
programmal lejátszhatók.

Archiválás megjelenítése Megjeleníti az archivált adatokat.

Archiválás 
megjelenítésének 
eltüntetése

Eltünteti az archivált adatokat.

Hitelesítés Megvizsgálja a képtartományban 
megjelenített összes kamera képét, 
hogy történtek-e változtatások a 
képen.
Megadhatja az időtartamot, vagy 
megjelölheti a pozíció-kijelzővel az 
idősugár tartományát.
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Megadott kamera 
kiegészítő adatainak 
keresése

Átnézi a képtartományban 
megjelenített kamerák tárolt képeit, 
hogy azok tartalmaznak-e kiegészítő 
adatokat, mint pl. pénzkiadó 
automaták adatait.
Megadhatja az időtartamot, vagy 
megjelölheti a pozíció-kijelzővel az 
idősugár tartományát.

Kamerák kiegészítő 
adatainak keresése

Átnézi a helyi és a hálózati 
ellenoldali helyeken keresztül 
összekapcsolt kamerák tárolt 
képeit, hogy azok tartalmaznak-e 
kiegészítő adatokat, mint pl. 
pénzkiadó automaták adatait.
Megadhatja az időtartamot, vagy 
megjelölheti a pozíció-kijelzővel az 
idősugár tartományát.

Felvétel megvédése A kiválasztás után megjelenik egy 
párbeszédmező. Ebben kell 
megadni azt az időtartamot, 
amelyen belül megakadályozásra 
kerül a mentett képek felülírása. 
Csak egy nap képei lehetnek 
védettek.
Megjegyzés: Ez a funkció a 
képtartományban megjelenített 
összes kamerára érvényes.
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Felvétel: védelem 
feloldása

A kiválasztás után megjelenik egy 
párbeszédmező. Ebben kell 
megadni azt az időtartamot, 
amelyen belül feloldásra kerül a 
mentett képek írásvédelme. Csak 
egy nap képei esetében oldható fel 
a képek írásvédelme.
Megjegyzés: Ez a funkció a 
képtartományban megjelenített 
összes kamerára érvényes.

Felvétel törlése A kiválasztás után megjelenik egy 
párbeszédmező. Ebben kell 
megadni azt az időtartamot, 
amelyen belül a mentett képek 
törlésre kerülnek. Csak egy nap 
képei törölhetők.
Megjegyzés: Ez a funkció a 
képtartományban megjelenített 
összes kamerára érvényes.

Nézet

Nagy szimbólumok Nagy méretben jeleníti meg a 
készüléklistán lévő szimbólumokat. 
A lekicsinyítésükhöz adja ki még 
egyszer a parancsot.

Nagy képtartomány Nagyítja a képtartományt, és 
kicsinyíti az eseménymezőt. A 
képtartomány lekicsinyítéséhez 
adja ki még egyszer a parancsot.

Helyi idő megjelenítése Megjeleníti a felvétel tényleges 
dátumát és annak a készüléknek a 
felvételi idejét, amelyhez 
csatlakoztatták a kamerát.
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?

Súgó Megjeleníti a képernyőn olvasható 
súgót.

Info Megjeleníti a 
rendszerinformációkat.
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4.3 A kijelzősáv
A kijelzősávon   a következő gombok vannak:

4.3.1 Gombok az élő és a lejátszási üzemmódhoz

4.3.2 A teljes kép gombja.

Az élő üzemmód gombja

A lejátszási üzemmód gombja.

Kinagyítja a képtartományt teljes méretre.
Az eredeti ábrázolásmódhoz való visszatéréshez 
nyomja meg az ESC gombot vagy kattintson duplán 
a jobb egérgombbal.
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4.3.3 Gombok a képablakhoz

Az egyes gombok kijelzik, hogy hány képablak fog megjelenni a 
képtartományban.

–  4:3 képarány
Ezek a gombok egyenlő nagyságú képablakokra osztják fel 
a képtartományt.

–  4:3 képarány
A lefelé mutató nyílra kattintva megjelennek az egyes 
nézetek.

Megjegyzés: Az utoljára használt nézet bekerül a 
kijelzősávba.

–  16:9 képarány
Ezzel a gombbal fekvőképes megjelenítéshez 
optimalizálhatja a képtartományt. A lefelé mutató nyílra 
kattintva megjelennek az egyes nézetek.

Megjegyzés: Az utoljára használt nézet bekerül a 
kijelzősávba.

Az Ön által kiválasztott mindegyik ábrázolásban legkevesebb 1 
képablak ki lesz választva. Sárga keret jelöli a kiválasztott 
képablakot. Ebben a képablakban pl. annak a kamerának a képe 
látható, amelyikre a készüléklistában duplán kattint.
A gombok alatt jobbra megjelenő szám arról tájékoztatja a 
felhasználót, hogy milyen gyakran került sor ennek a gombnak a 
megnyomására. Ez a szám jelzi a kijelölt kamerákat és, hogy a 
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következő kattintásnál, mely kamerákat jelöli ki a felhasználó.
Példa:
12 kamera és 2 x 2 képablak esetében ez a következőt jelenti:
Háromszor kell kattintania a gombra ahhoz, hogy az összes 
kamera megjelenjen.

4.3.4 A kamera-körjárat gombja

4.3.5 Gomb a hang be- és kikapcsolására

Az 1-4 kamerák jelennek meg (az 1 számjegy áll 
jobbra a gomb alatt).

Az 5-8 kamerák jelennek meg (az 2 számjegy áll 
jobbra a gomb alatt).

Az 9-12 kamerák jelennek meg (az 3 számjegy áll 
jobbra a gomb alatt).

A gombra kattintva megnyílik egy párbeszédmező. 
Írja be azt az időt, amelynek az eltelte után az egyik 
kameráról át kell kapcsolni a következő kamerára. A 
kamera-körjárat során rendre egymás után 
megjelennek a képtartományban kiválasztott 
kamerák.
Megjegyzés: Újból rákattintva a gombra befejeződik 
a kamera-körjárat.

A gombra való kattintással kapcsolható be 
és ki a hang.
A hangerő beállításához kattintson a lefelé 
mutató nyílra. 

Állítsa be a hangerő-szabályozóval a kívánt 
hangerőt.
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4.4 A készüléklista

A készüléklista   a képernyő bal oldalán található. Kiválasztás 
szerint a következők jelennek meg:
– konfigurált kamerák és/vagy DiBos-készülék
– Kedvencek nézet
– Beérkező riasztások
– Megjeleníti az archivált adatokat.

 Konfigurált kamerák és/vagy DiBos-készülékek
Felsorolásra kerül az összes helyileg csatlakoztatott kamera.
Ha ellenoldali helyek is vannak konfigurálva, akkor ezek és a 
hozzájuk csatlakoztatott kamerák kerülnek felsorolására.
A hálózati ellenoldali helyek automatikusan összekapcsolódnak 
a helyi rendszerrel.

–  DiBos-készülék (localhost vagy ellenoldali hely)
Kattintson a jobb egérgombbal az ikonra, a következő 
parancsok eléréséhez:
Összekapcsolni
Kapcsolatot létesít a DiBos-készülékkel.
Leválasztás
Bontja a kapcsolatot a DiBos-készülékkel. A leválasztás 
mindaddig fennáll -újraindítás után is-, míg a DiBos-
készüléket manuálisan nem csatlakoztatja.
Az RAS ellenoldali helyeket ugyancsak kézzel kell 
összekapcsolni.
Konfiguráció
 localhost esetén: megnyílik a standard konfiguráció.
Ellenoldali helyek esetén: a konfiguráció Remote módban 
nyílik meg.
Összes kamera megjelenítése
A képtartományban megjeleníti a DiBos-készülék összes 
kameráját.
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 Kedvencek nézet
Felsorolásra kerülnek a mentett kedvencek, amelyek 
behívásához duplán kell kattintatni a szimbólumukra. Új 
kedvencek hozhatók létre.
Megjegyzés: A kedvenc itt olyan, bizonyos számú kamerát 
jelent, amelyek a jobb áttekinthetőség érdekében 
kameracsoportokba vannak összefogva, pl. az 1 - 4 kamerák egy 
2 x 2 képablakos nézetbe.

 Beérkező riasztások
A szimbólum pirosan villog azt követően, hogy riasztások 
érkeztek a rendszerbe. Csak akkor jelenik meg, ha riasztások 
állnak fenn a rendszerben.

 Archivált adatok megjelenítése
A szimbólum csak akkor jelenik meg, ha az archivált adatok 
megjelenítésre kerülnek.

Riasztási kamerák automatikus megjelenítése
Riasztási kamerák automatikus megjelenítése beállítható. 

A  fül pirosan villog és megjelennek a riasztási 
kamerák. Hangjelzés szólal meg, ha konfigurálva lett.

Riasztás automatikus felvétele
A beérkező riasztások automatikusan (standard) vagy 
manuálisan rögzíthetők a vevőnél. A kiválasztásra a 
konfigurációban kerül sor. Mindkét esetben az összes olyan 
kamera felvesz, amely a készüléklistában hozzá van rendelve a 
riasztáshoz. A felvételhez nem tartozik hang.

A  fül pirosan villog.

FIGYELEM! 
A készüléklistán megjelenített szimbólumokat lásd: Rész 8 A 
szimbólumok áttekintése.
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4.5 A képtartomány
A képernyő középső és jobb oldali tartománya   az a tartomány, 
amelyben a tárolt képek megjelennek.
Alakítsa a saját igényeinek megfelelően ezt a tartományt.

4.5.1 A képtartomány kialakítása

A képablakok számának és elrendezésének meghatározása a 
képtartományban
A kijelzősávban határozhatja meg a képtartomány 
megjelenítését, azaz a képablakok számát és elrendezését 
(lásd:Rész 4.3.3 Gombok a képablakhoz).

Kamerák egyenkénti elhelyezése a képtartományba
Miután meghatározta a képek elrendezését, meg kell 
határoznia, hogy melyek azok a kamerák, amelyeket meg kíván 
jeleníteni.
Itt a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
– Elhelyezés dupla kattintással

Ha duplán kattint egy kamera szimbólumára a 
készüléklistában, akkor ennek a kamerának a képe a 
kiválasztott (sárga keretű) képablakban fog megjelenni.
Úgy választhat másik képablakot, hogy a bal egérgombbal 
rákattint az ablakra. Ha most duplán kattint egy másik 
kamera szimbólumára, akkor a kamera képe az újonnan 
kiválasztott képablakban fog megjelenni.

– Elhelyezés a Drag and Drop eljárással
Lenyomott bal egérgomb mellett húzza át a kamera 
szimbólumát a készüléklistáról valamelyik képablakba. Az 
egér gombjának felengedése után ennek a kamerának a 
képe ebben a képablakban fog megjelenni.

FIGYELEM! 
A képtartományban mindegyik kamera csak egyszer jeleníthető 
meg.
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Kamerák eltolása a képtartományon belül
Több kép megjelenítése esetén eltolhatók a kamerák a 
képtartományon belül.
Ehhez vigye az egér mutatóját egy képablak címsorára, és 
lenyomott bal egérgomb mellett húzza át a kamerát másik 
képablakba. Az egér gombjának felengedése után a kamera 
képe ebben a képablakban fog megjelenni.

A képtartomány nagyítása és kicsinyítése
Kattintson a képtartomány alatti sávra.

Lekicsinyíti a képtartományt.

Kinagyítja a képtartományt.
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4.5.2 A képablak
Attól függően , hogy a kijelzősávban melyik gombot választotta 
ki a képtartomány kialakításához, a képtartományban egy vagy 
több képablak jelenik meg.

Sárga keret mutatja, hogy a képablak ki van választva. Ebben a 
képablakban pl. annak a kamerának a képe látható, amelyikre a 
készüléklistában duplán kattint. Ha a kamerához hangforrás is 
hozzá van rendelve, akkor ez is kiválasztásra kerül. Ha a 
felhasználó jogosult élőképek vagy tárolt képek megtekintésére, 
akkor arra is jogosult, hogy a képekhez tartozó hangfelvételt is 
meghallgassa.
Mindegyik képablakhoz - a kamera képének megjelenítése 
mellett - egy címsor is tartozik, amely a képpel kapcsolatos 
információkat és gombokat, valamint nagyítási funkciót is 
tartalmaz.

A képablak címsora
A címsor a következőket tartalmazza:
– egy szimbólumot, amely a kamera típusát írja le (lásd: 

Rész 8 A szimbólumok áttekintése)
– a kamera nevét
– egy szimbólumot, amely arról tájékoztat, hogy létezik-e 

hangforrás a képhez

Kamera audió-rögzítéssel
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– Gombok a kép nagyításához, kicsinyítéséhez és a 
kiválasztásának megszüntetéséhez

A képablak nagyítási funkciói
Minden egyes képablakhoz tartozik nagyítási funkció. Vigye az 
egér mutatóját az egyik képablakra. Ennek során az egér 
mutatója nyíl alakról nagyító alakra változik.

A képablakot a képtartomány méretére nagyítja ki.

A képablakot az eredeti méretére kicsinyíti le.

Megszünteti a kamera kiválasztását. Egyetlen 
kamerakép sem kerül megjelenítésre. Kék színű a 
képablak.

Nagyítás rögzített kameráknál, dómkameráknál 
és elfordítható/megdönthető kameráknál:
Kattintás a bal egérgombbal, vagy az egér 
kerekének forgatása. A kép digitálisan kerül 
nagyításra. Azt, hogy egy kép nagyítva lett, a 
képablak jobb alsó sarkában megjelenő nagyító 
mutatja. 
Kattintás a jobb egérgombbal, vagy az egér 
kerekének forgatása. Visszaállítja a képet az 
eredeti méretére. A képablak jobb alsó sarkából 
eltűnik a nagyító.
Megjegyzés: Azon a helyen történt nagyítás, ahol 
a nagyító látható.
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4.6 Az idősugár-tartomány
Az idősugár-tartomány  felosztása:

1 Fülek, amelyekkel kiválasztható, hogy egy kameralistát 
idősugárral vagy a keresési eredmények kilistázásával 
kell-e megjeleníteni (lásd: Rész 4.6.1 Kameralista 
idősugárral/a keresési eredmények listájával).

2 Kameralista idősugárral vagy a keresési eredmények 
listájával (lásd Rész 4.6.2 Kameralista idősugárral és 
Rész 4.6.3 A keresési eredmények listája)

3 Az idősugár mértékegysége (hónap, nap stb.) vagy a 
keresési eredmények címsora (lásd: Rész 4.6.4 Az 
idősugár mértékegysége/a keresési eredmények címsora)

4 Kiválasztott kép dátuma és ideje (lásd: 
Rész 4.6.5 Dátum és idő)

5 Előző/következő esemény kiválasztása (lásd: 
Rész 4.6.6 Előző vagy következő esemény megjelenítése)

6 Felvevőgombok a mentett képszekvenciák 
lejátszásához (lásd: Rész 4.6.7 A felvevőgombok)

7 Az idősugár-tartomány kicsinyítése/nagyítása (lásd: 
Rész 4.6.8 Idősugár-tartomány kicsinyítése/nagyítása)
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8 Sebességszabályozó a lejátszási sebesség 
változtatásához (lásd: Rész 4.6.9 A lejátszási sebesség 
módosítása:)

9 Gomb a keresési funkcióhoz (lásd: Rész 4.6.10 A 
kereső műveletek felhívása)

10 Gomb az adatok archiválásához (lásd: 
Rész 4.6.11 Képadatok archiválása)
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4.6.1 Kameralista idősugárral/a keresési eredmények 
listájával
A kijelzés ezen a területen attól függ, hogy a kameralistát 
idősugárral vagy pedig a keresési eredmények listájával 
megjelenítő fül van-e ki választva.

4.6.2 Kameralista idősugárral

(a fület  ki kell választani)
Egy kameralista jelenik meg idősugárral a képtartományban 
található minden egyes kamerához.
Az idősugár a következő adatokat tartalmazza:

A felvétel fajtájára és az adatokra vonatkozó információk mellett 
az idősugárban lehetőség van egy időtartomány vagy egy 
időpont kiválasztására is.

Megjelenít egy kameralistát idősugárral a 
képtartományban található minden egyes 
kamerához.

Megjeleníti a keresési eredmények listáját.
Csak egy keresést követően kapja meg azt a fület, 
amely jelzi, hogy vannak keresési eredmények.

Riasztás felvétele piros

Mozgás felvétele sárga

Folyamatos felvétel kék

Nincs videojel fekete

védett adatok Vonalkázás

Vannak audioadatok keskeny zöld vonal az 
idősugár fölött

Nincs felvétel világoskék
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Időtartomány kiválasztása az idősugár pozíció-kijelzőjével

(a fület  ki kell választani)
A pozíció-kijelző segítségével időtartományt is kiválaszthat az 
idősugárban.
Ez a kiválasztás szükséges a következő műveleteknél:
– Mozgás keresése (lásd: Rész 7.3 Mozgás keresése)
– Kiegészítő adatok keresése (lásd: Rész 7.4 Kiegészítő 

adatok keresése)
– Fájlok archiválása (lásd: Rész 7.7 Fájlok archiválása)
– Több kamera képeinek hitelesítése (lásd: Rész 7.5 Több 

kamera képeinek hitelesítése)
– Felvétel megvédése (lásd: Rész 7.9 Felvétel megvédése)
– Felvétel: védelem feloldása (lásd: Rész 7.10 Felvétel: 

védelem feloldása)
– Felvétel törlése (lásd: Rész 7.11 Felvétel törlése)

Vigye az egér mutatóját a pozíció-kijelző alsó horgonyára, és 
húzza rá a kívánt időtartományra.
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Időpont kiválasztása az idősugár pozíció-kijelzőjével

(a fület  ki kell választani)
A pozíció-kijelző segítségével gyorsan eljuthat az idősugáron 
belül egy meghatározott időponthoz.

Vigye az egér mutatóját a pozíció-kijelző felső horgonyához, és 
húzza át a kívánt időre. A képtartományban megjelennek a 
megtalált képek.

4.6.3 A keresési eredmények listája

(a fület  ki kell választani)
Keresés után kapja meg a keresési eredmények listáját. Duplán 
kattintva a bal egérgombbal egy keresési eredményre 
megjelenik a képszekvencia a kiválasztott képablakban.
A bal egérgombbal kattintva választható ki a bejegyzés. Az így 
kiválasztott bejegyzés adathordozóra archiválható (lásd: 
Rész 7.7 Fájlok archiválása).

FIGYELEM! 
Azzal, hogy a bal egérgombbal rákattint az idősugár valamelyik 
pontjára, erre a pontra pozícionálhatja a pozíció-kijelzőt.
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4.6.4 Az idősugár mértékegysége/a keresési 
eredmények címsora
A kijelzés ezen a területen attól függ, hogy a kameralistát 
idősugárral vagy pedig a keresési eredmények listájával 
megjelenítő fül van-e ki választva.

Az idősugár mértékegységének módosítása

(a fület  ki kell választani)
Négy különböző mértékegységet állíthat be - 1 hónap, 1 nap, 
4 óra és 15 perc.

Kattintson a lefelé mutató nyílra (balra), és válassza ki a kívánt 
mértékegységet.
Navigálás az idősugárban (előre és vissza):
– Használja a balra vagy a jobbra mutató nyilat
vagy
– vigye az egér mutatóját a sorra, és forgassa el az egér 

kerekét

A keresési eredmények címsora

(a fület  ki kell választani)

Rendezhetők a keresési eredmények. Az oszlopok szélessége és 
sorrendje is megváltoztatható.
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4.6.5 Dátum és idő
A mentett képek dátum és idő szerint kereshetők (lásd: 
Rész 7.1 Dátum és idő keresése).

4.6.6 Előző vagy következő esemény megjelenítése
A nyílgombokkal ugorjon a megjelenített kamerák következő 
vagy előző mentett eseményére (lásd: Rész 7.2 Események 
keresése).

A következő események választhatók ki:
– Riasztás
– Mozgás
– Videovesztés
– Időtartamos felvétel
– Védett

A pozíció-kijelző az idősugár-
tartomány közepén helyezkedik 
el.

Megjeleníti a kiválasztott 
képablak dátumát. 
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4.6.7 A felvevőgombok
A felvevőgombok a mentett képszekvenciák lejátszására 
szolgálnak. Több kép megjelenítése esetén a lejátszás az összes 
képablakban időben szinkronizálva megy végbe. Ha egy 
felhasználó jogosult a tárolt képek megtekintésére, akkor arra is 
jogosult, hogy meghallgassa a hozzájuk tartozó 
hangfelvételeket.

1 Ugrás a felvétel elejére

2 Lejátszás visszafelé valós időben vagy módosított 
sebességgel. A sebesség a sebességszabályozóval 
állítható be.
Megjegyzés: Ez a funkció nem érhető el, ha a 
képtartományban több mint négy kamera van 
megjelenítve.

3 Képenként vissza
Megjegyzés: Ez a funkció nem érhető el, ha a 
képtartományban több mint négy kamera van 
megjelenítve.

4 Szünet

5 Képenként előre

6 Lejátszás előre valós időben vagy módosított 
sebességgel. A sebesség a sebességszabályozóval 
állítható be.
Megjegyzés: A hangfelvételt csak valós időben lehet 
lejátszani.

7 Ugrás a felvétel kezdetére
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4.6.8 Idősugár-tartomány kicsinyítése/nagyítása
Kattintson az idősugár tartománya feletti sávra.

Kicsinyített idősugár-tartomány mellett a megjelenített kamerák 
mentett eseményei egyetlen idősugáron kerülnek ábrázolásra. 
Az egymást átlapoló események a következő prioritás szerint 
kerülnek ábrázolásra:

Lekicsinyíti a képtartományt, és kinagyítja 
az idősugár tartományát.

Kinagyítja a képtartományt, és lekicsinyíti 
az idősugár tartományát.

1. prioritás Nincs kamerajel

2. prioritás Riasztás felvétele

3. prioritás Mozgás felvétele

4. prioritás Időtartamos felvétel

5. prioritás Nincs felvétel
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4.6.9 A lejátszási sebesség módosítása:
A csúszka balra húzása – lenyomott bal egérgomb mellett – 
csökkenti a lejátszási sebességet. A csúszka jobbra húzása 
növeli a lejátszási sebességet.
Az egér kerekének elforgatásával is módosítható a lejátszási 
sebesség. Ekkor az egérmutatónak közvetlenül a csúszka sávja 
fölött kell lennie.

Lejátszás a felvételi sebesség 1/16-ával

1/8 Lejátszás a felvételi sebesség 1/8-ával

1/4 Lejátszás a felvételi sebesség 1/4-ével

1/2 Lejátszás a felvételi sebesség 1/2-ével

1 Lejátszás a felvételi sebességgel

2 Lejátszás a felvételi sebesség 2-szeresével

4 Lejátszás a felvételi sebesség 4-szeresével

8 Lejátszás a felvételi sebesség 8-szorosával

Megjelenik minden 30. kép (I-keret).
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4.6.10 A kereső műveletek felhívása

A keresési eredmények képernyő alsó részén jelennek meg. A 

képernyő jobb alsó szélén megjelenik egy kiegészítő  fül. 

Kattintson a lefelé mutató nyílra, ezután 
kiválaszthatja a következő keresőfunkciókat.

Mozgás 
keresése

Megnyílik egy párbeszédmező. A Mozgás 
keresése műveletnél a kiválasztott 
képablakban megjelenő kép mozgásokra 
nézve vizsgálható (lásd: Rész 7.3 Mozgás 
keresése).

Kijelzett 
kamerák 
keresése

Átnézi a képtartományban megjelenített 
kamerák mentett képeit, hogy azok 
tartalmaznak-e kiegészítő adatokat, mint pl. 
pénzkiadó automaták adatait 
(lásd:Rész 7.4 Kiegészítő adatok keresése).

Összes 
kamera 
keresése

Átnézi a helyi és a hálózati ellenoldali helyeken 
keresztül összekapcsolt kamerák mentett 
képeit, hogy azok tartalmaznak-e kiegészítő 
adatokat, mint pl. pénzkiadó automaták 
adatait (lásd: Rész 7.4 Kiegészítő adatok 
keresése).
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4.6.11 Képadatok archiválása
A video- és az audiofájlokat CD/DVD-
lemezmeghajtóra, hálózati meghajtóra vagy egy 
USB-meghajtóra archiválja. Az archiválás DiBos 
formátumban vagy ASF-formátumban végezhető el. 
Az adatok DiBos formátumban való archiválásakor 
lehetőség van a Bosch Archive Player mentésére is. 
A Bosch Archive Player telepítéséhez 
adminisztrátori jogosultság szükséges. A 
lejátszáshoz felhasználói jogosultság is elegendő. A 
Bosch Archive Player az összes Windows XP és 
Windows 2000 rendszeren futtatható.
Az ASF-formátumban archivált fájlok szabványos 
szoftverekkel, pl. a Windows Media Player lejátszó-
programmal lejátszhatók.
Lehetőség van egyedi keresési eredmények vagy 
kiválasztott időtartományok archiválására is.
Megjegyzés: Egyszerre mindig csak egy bejegyzés 
exportálható. Ha több bejegyzést is exportálni kell, 
akkor a műveletet rendre meg kell ismételni.
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5 Kezelés - Élő-/lejátszási üzemmód

5.1 Beérkező riasztások kijelzése
A kameráktól beérkező riasztásokat automatikusan vagy nem 
automatikusan lehet megjeleníteni.

5.1.1 A beérkező riasztások nem jelennek meg 
automatikusan

Beérkező riasztásoknál egy pirosan villogó  fül szúródik 
be a készüléklistába. Hangjelzés szólal meg, ha konfigurálva lett.
1. Válassza ki a fület. Felsorolásra kerülnek a riasztásban 

érintett kamerák vagy ellenoldali helyek. Az akusztikus jel 
kikapcsol.

2. Duplán kattintva a kamera szimbólumára megjelenik a kép 
a képtartomány kiválasztott ablakában. A Drag and Drop 
eljárással a kép bármely tetszőleges ablakban 
megjeleníthető.

3. A jobb egérgombbal az ellenoldali hely szimbólumára 
kattintva nyugtázhatja a riasztást, törölheti a riasztást, vagy 
megjelenítheti a riasztásban érintett összes kamerát.

Riasztás 
nyugtázása

Nyugtázza a riasztást. A fül villogása 
folyamatos világításba megy át.

Riasztás törlése Törli az ellenoldali helyet a 
készüléklistából.

Összes riasztás 
megjelenítése

Megjeleníti az összes riasztást a 
képtartományban. Ennek során a 
rendszer automatikusan a legjobban 
megfelelő ábrázolási módot választja ki.

FIGYELEM! 
A beérkező riasztások bekerülnek a naplókönyvbe.
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5.1.2 A beérkező riasztások automatikus megjelenítése

Beérkező riasztásoknál egy pirosan villogó  fül szúródik 
be a készüléklistába. A riasztásban érintett kamerák vagy 
ellenoldali helyek felsorolásra kerülnek a készüléklistában, és a 
képek automatikusan megjelennek. Hangjelzés szólal meg, ha 
konfigurálva lett.

A jobb egérgombbal az ellenoldali hely szimbólumára 
kattintva nyugtázhatja a riasztást, törölheti a riasztást, vagy 
megjelenítheti a riasztásban érintett összes kamerát.

Riasztás 
nyugtázása

Nyugtázza a riasztást. A fül villogása 
folyamatos világításba megy át.

Riasztás törlése Törli az ellenoldali helyet a 
készüléklistából.

Összes riasztás 
megjelenítése

Megjeleníti az összes riasztást a 
képtartományban. Ennek során a 
rendszer automatikusan a legjobban 
megfelelő ábrázolási módot választja ki.

FIGYELEM! 
A beérkező riasztások automatikus megjelenítését élő és 
lejátszási üzemmódban be kell állítani.
A beérkező riasztások bekerülnek a naplókönyvbe.
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5.2 Riasztás automatikus felvétele
A beérkező riasztások automatikusan (standard) vagy 
manuálisan rögzíthetők a vevőnél. A kiválasztásra a 
konfigurációban kerül sor. Mindkét esetben az összes olyan 
kamera felvesz, amely a készüléklistában hozzá van rendelve a 
riasztáshoz. A felvételhez nem tartozik hang.

A  fül pirosan villog. Hangjelzés szólal meg, ha 
konfigurálva lett.

1. Kattintson következő fülre: . Felsorolásra kerülnek 
a riasztásban érintett kamerák vagy ellenoldali helyek. Az 
akusztikus jel kikapcsol.

Megjelenik a riasztás felvételének gombja .

2. Kattintson a szimbólumra , ha szeretné megállítani a 
riasztás felvételt.

A riasztás felvétele megállt.
Kattintson a gombra a Riasztás felvételének 
elindításához.

A riasztás felvétele elindult.
Kattintson a gombra a Riasztás felvételének 
megállításához.

FIGYELEM! 
– A Riasztás felvétele befejeződik, amint a riasztás törlődik.
– A riasztás felvételének gombja azonnal megjelenik, ha 

beérkező riasztások automatikusan kijelzésre kerülnek 
(lásd: Rész 5.1.2 A beérkező riasztások automatikus 
megjelenítése).
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5.3 Kedvencek létrehozása/módosítása
A kedvenc itt olyan, bizonyos számú kamerát jelent, amelyek a 
jobb áttekinthetőség érdekében kameracsoportokba vannak 
összefogva, pl. az 1 - 4 kamerák a  2 x 2 képablakos nézetben 
Bemeneti tartomány néven vannak kedvencként összefogva. A 
kedvencek élő és lejátszási üzemmódban állnak rendelkezésre.

Új kedvenc létrehozása:
1. Válasszon ki a kijelzősávban egy képábrázolást (lásd: 

Rész 4.3.3 Gombok a képablakhoz).

2. Húzzon át a Drag and Drop eljárással egy kamerát a 
készüléklistáról egy képablakra. Járjon el továbbra is így, 
amíg az összes szükséges kamera nincs egyetlen 
képablakban elhelyezve. 
Megjegyzés: Egy kedvenc kiválasztásakor élő üzemmódban 
az élőkép, míg lejátszási üzemmódban a kamerák mentett 
képe jelenik meg.

3. Kattintson következő fülre: . Megkapja a 
kedvencek listáját.

4. Kattintson a jobb egérgombbal a készüléklistára. Válassza 
az Új kedvenc parancsot.

5. Írja be a párbeszédmezőbe a kedvenc nevét, és kattintson 
az OK gombra. Az előzőleg elhelyezett kamerák és a 
választott ábrázolásmód ezen a néven mentődik, és újból 
felhívható.
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Kedvenc felhívása

1. Kattintson következő fülre: . Megjelennek a már 
tárolt kedvencek.

2. Kattintson duplán a kedvencre, vagy kattintson a jobb 
egérgombbal a kedvencre, és válassza a Felhívás 
parancsot. A kedvenc beállítása megjelenik a 
képtartományban.

Kedvenc módosítása
1. Kattintson duplán arra a kedvencre, amelyet módosítani 

szeretne.
2. Végezze el a módosításokat, mint pl. képfelosztás, 

kamerák.
3. Vigye az egér mutatóját a kedvenc nevére, és kattintson rá 

a jobb egérgombbal. Válassza a Kedvenc mentése 
parancsot.

Kedvenc nevének módosítása
1. Kattintson a Kedvencek szimbólumra.
2. Vigye az egér mutatóját a kedvenc nevére, és kattintson rá 

a jobb egérgombbal. Válassza az Átnevezés parancsot.
3. Írja be a párbeszédmezőbe a kedvenc nevét, és kattintson 

az OK gombra.

Kedvencek sorrendjének módosítása
Lenyomott bal egérgomb mellett húzza át a kedvencet a 
kívánt pozícióba, és engedje fel az egér gombját.
A program ide illeszti be a kedvencet.

Kedvenc törlése
1. Kattintson a Kedvencek szimbólumra.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a kedvenc nevére. Válassza 

a Törlés parancsot.
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5.4 Naplókönyv megjelenítése
 Rendszer menü > Naplókönyv
Ezzel a funkcióval  meghatározott helyi események vagy egy 
ellenoldali hely eseményei jeleníthetők meg.
1. Élő üzemmód esetén:

– Válassza a Rendszer menü >Naplókönyv lehetőséget.
vagy

– Kattintson a képtartomány alatti    szimbólumra.
Lejátszási üzemmód esetén:
Válassza a Rendszer menü >Naplókönyv lehetőséget.

2. Az Ellenoldali hely pont alatt válassza ki azokat, 
amelyekben meghatározott eseményeket szeretne keresni.

3. Az Időtartam pont alatt írja be az időtartamot.
4. Az Események pont alatt válassza ki azokat az 

eseményeket, amelyeket a megadott időtartamon belül 
keresni akar. 
Eseményként választhatók például: Indítási és leállítási 
folyamatok, be- és kijelentkezési műveletek, bemenetek, 
kamerák, rendszerjelentések és archiválások.

5.  Kattintson a Keresés pontra A keresési eredmények a 
párbeszédmező alsó részén kilistázódnak. Szükség esetén 
rendezhetők is az események. Az oszlop szélességének 
módosítására is van lehetőség. Maximum 1000 bejegyzés 
jelenik meg.

6. Kattintson a Nyomtatás gombra a naplókönyv 
kinyomtatásához.
Megjegyzés: A keresési eredmények mentéséhez válassza 
a nyomtatási párbeszédablakban a nyomtatók neve alatt a 
Fax tételt, és aktiválja a Kivitel fájlba lehetőséget. Az OK 
gombra kattintva erősítse meg a beállítást. A fájl 
C:\Program Files\DiBos néven mentődik. A fájlt a Windows 
Picture and Fax Viewer programmal nyithatja meg.
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A lista rendezése
A bejegyzések Kategória, Típus, Dátum és Jelentés 
oszlopokból állnak. Ezen feltételek szerint végezheti el a 
rendezéseket.
Kattintson a bal egérgombbal a címsor valamelyik mezőjére, pl. 
a Kategória mezőre. A mező jobb oldalán megjelenik egy nyíl.

A címsor mezőjében megjelenő nyíl azt mutatja, hogy a 
bejegyzések e szerint a feltétel szerint lettek rendezve. A nyíl 
iránya - felfelé vagy lefelé mutat - arról tájékoztat, hogy az 
oszlop növekvő vagy csökkenő sorrendben lett-e rendezve. 
Újabb egérkattintással lehet átváltani a növekvő és a csökkenő 
sorrend szerinti rendezés között.

Az oszlopok sorrendjének módosítása
Lenyomott bal egérgomb mellett húzza át a címsor mezőjét a 
kívánt helyre a címsorban. Az egér gombjának felengedése után 
a kiválasztott mező erre a helyre szúródik be.

Az oszlop szélességének igazítása
Kattintson a két oszlop közötti elválasztóvonalra, hogy 
megjelenjen egy jobbra és balra mutató nyílhegyekkel ellátott 
kereszt. Lenyomott bal egérgomb mellett húzza el jobbra vagy 
balra a keresztet. Az oszlop szélessége megváltozik.

Az oszlop növekvő sorrendben van rendezve.
Megjegyzés: A legújabb események csak akkor 
jelennek meg fent a lista elején, ha a lista a Dátum 
oszlop szerint, és növekvő sorrendben van 
rendezve.

Az oszlop csökkenő sorrendben van rendezve.

Jobbra vagy balra történő elhúzással megváltozik az 
oszlop szélessége.
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5.5 Kamera-körjárat indítása/befejezése

Szimbólum  
A kamera-körjárat  során rendre egymás után megjelenik a 
képtartományban kiválasztott összes kamera. A megjelenítés 1-
képes módban történik.

1. Kattintson a kijelzősávban lévő  szimbólumra a 
kamera-körjárat indításához.

2. Az Időintervallum másodpercekben pont alatt adja meg 
azt az időtartamot, amelynek eltelte után meg kell 
történnie az egyik kameráról a másikra való 
átkapcsolásnak.

3. Kattintson az OK gombra. Ezzel elindul a kamera-körjárat.

4. A kamera-körjárat befejezéséhez kattintson ismét a  
szimbólumra.

5.6 Kijelentkezés/felhasználóváltás
 Rendszer menü > Kijelentkezés/felhasználóváltás
1. Válassza ki a Rendszer menü> Kijelentkezés/

felhasználóváltás lehetőséget.
2. Írja be az új felhasználó nevét és jelszavát.
3. Kattintson az OK gombra.



DiBos/DiBos mikro Kezelés - Élő üzemmód | hu 71

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Használati utasítás F.01U.524.629 | V5 | 2009.09

6 Kezelés - Élő üzemmód

6.1 Eseménylista szűrése

Szimbólum 
Az eredménymezőben egy eseménylista 100 legújabb eseménye 
kerül felsorolásra. A lista azokat az eseményeket tartalmazza, 
amelyek az utolsó bejelentkezés óta érkeztek be.
Annak érdekében, hogy csak meghatározott események 
jelenjenek meg, ezen feltételek szerint szűrheti az 
eseménylistát.

1. Kattintson a képtartomány alatti    szimbólumra. 
Megnyílik egy párbeszédmező.

2. Válassza ki a feltételeket.
3. Kattintson az OK gombra.

A lista rendezése
A bejegyzések Kategória, Típus, Dátum és Jelentés 
oszlopokból állnak. Ezen feltételek szerint végezheti el a 
rendezéseket.
Kattintson a bal egérgombbal a címsor valamelyik mezőjére, pl. 
a Kategória mezőre. A mező jobb oldalán megjelenik egy nyíl.

A címsor mezőjében megjelenő nyíl azt mutatja, hogy a 
bejegyzések e szerint a feltétel szerint lettek rendezve. A nyíl 
iránya - felfelé vagy lefelé mutat - arról tájékoztat, hogy az 
oszlop növekvő vagy csökkenő sorrendben lett-e rendezve. 
Újabb egérkattintással lehet átváltani a növekvő és a csökkenő 
sorrend szerinti rendezés között.
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Az oszlopok sorrendjének módosítása
Lenyomott bal egérgomb mellett húzza át a címsor mezőjét a 
kívánt helyre a címsorban. Az egér gombjának felengedése után 
a kiválasztott mező erre a helyre szúródik be.

Az oszlop szélességének igazítása
Kattintson a két oszlop közötti elválasztóvonalra, hogy 
megjelenjen egy jobbra és balra mutató nyílhegyekkel ellátott 
kereszt. Lenyomott bal egérgomb mellett húzza el jobbra vagy 
balra a keresztet. Az oszlop szélessége megváltozik.

Az oszlop növekvő sorrendben van rendezve.
Megjegyzés: A legújabb események csak akkor 
jelennek meg fent a lista elején, ha a lista a Dátum 
oszlop szerint, és növekvő sorrendben van 
rendezve.

Az oszlop csökkenő sorrendben van rendezve.

Jobbra vagy balra történő elhúzással megváltozik az 
oszlop szélessége.
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6.2 Dómkamerák és elfordítható/megdönthető 
kamerák nagyítása/vezérlése
A nagyítás  és a vezérlés a vezérlő- és állapotmezőben és 
közvetlenül a képablakban is elvégezhető.

Vezérlés/nagyítás a vezérlő- és állapotmezőben
1. Válassza ki annak a kamerának a képablakát, amelyet 

vezérelni vagy nagyítani kíván. A képablakot sárga keret 
veszi körül.

2. Kattintson a vezérlő- és állapotmezőben a  fülre. 
Megjelenik a dómkamerák és az elfordítható/megdönthető 
kamerák vezérlőmezője.

3. Kattintson a megfelelő vezérlőelemekre a kamerák 
nagyításához, elfordításához stb.

Kamera elfordítása balra/jobbra.

Kamera elfordítása felfelé/lefelé

Minden irányban elfordítja a kamerát. Vigye 
ehhez az egér mutatóját a szimbólumra, és 
lenyomott bal egérgomb mellett húzza el abba 
az irányba, amelyikbe a kamerát el kell 
fordítani.

Nagyítja a képszöget (széles szög)/kicsinyíti a 
képszöget (tele).
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Fókusz távolra/Fókusz közelre (kép beállítása 
élesre)

Blende be/blende fel

Elfordítás, megdöntés és nagyítás 
sebességének beállítása.

(balra)

Behívhatók a beállított kamerapozíciók. 
Kattintson ehhez a lefelé mutató nyílra, és 
végezze el a kiválasztást.

(jobbra)

Behívhatók a mentett kameraparancsok. 
Kattintson ehhez a lefelé mutató nyílra, és 
végezze el a kiválasztást.
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Vezérlés/nagyítás a képablakban
1. Vigye az egér mutatóját valamelyik dómkamera vagy 

elfordítható/megdönthető kamera képablakára. Ennek 
során megváltozik az egér mutatójának kinézete.

2. Kattintson a jobb egérgombbal a képablakra a következő 
parancsok felhívásához:
– Fókusz közelre/távolra
– Blende be/blende fel
– Tárolt pozíciók felhívása
– Tárolt makrók felhívása

Fordítsa el a nyílgombokkal a kamerát a kívánt 
irányba. Ehhez tartsa lenyomva a bal egérgombot.

Elfordítás balra/jobbra
stb.
Megjegyzés: Minél közelebb kattint a 
kép széléhez, annál gyorsabban fordul el 
vagy dől meg a kamera.

Nagyítja a képszöget (széles szög)/
kicsinyíti a képszöget (tele).

FIGYELEM! 
A digitális nagyítási funkció a dóm- és az elfordítható/
megdönthető kamerákhoz nem áll rendelkezésre.
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7 Kezelés - Lejátszási üzemmód

7.1 Dátum és idő keresése
A tárolt képek  dátum és idő szerint kereshetők.

A következő módon járjon el:
1. Válassza ki az egér mutatójával azokat a dátum- és 

időelemeket, amelyeket módosítani szeretne, és végezze el 
a beviteleket.

2. Nyomja meg az Enter gombot!
A képek megjelennek a képtartományban.

7.2 Események keresése
A nyílgombokkal  ugorjon a megjelenített kamerák következő 
vagy előző eseményére.

A következő módon járjon el:
1. Kattintson a választó mező melletti lefelé mutató nyílra, és 

válassza ki az eseményt. A választható események pl. 
riasztás, mozgás, videovesztés, időtartamos felvétel és 
védett.

2. Kattintson a  nyílra, ha az előző eseményre szeretne 
ugrani.
vagy

Kattintson a  nyílra, ha a következő eseményre 
szeretne ugrani.
A képek megjelennek a képtartományban.
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FIGYELEM! 
Riasztás, videovesztés, időtartamos felvétel és védett 
eseményeknél a rendszer a következő vagy az előző eseményre 
ugrik. Mozgás eseménynél a rendszer a következő vagy az előző 
mozgásinformációt tartalmazó képre ugrik.
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7.3 Mozgás keresése
 Kiválasztott képablak menü> Mozgás keresése
A kiválasztott képablakban megjelenő kép mozgásra nézve 
megvizsgálható. Mozgás keresésére csak a helyileg 
csatlakoztatott kameráknál van lehetőség, IP-kameráknál nem.
1. Válassza ki annak a kamerának a képablakát, amelynek a 

képeit mozgásra meg szeretné vizsgálni. A képablakot 
sárga keret veszi körül.

2. A pozíció-kijelzővel jelölje be az időtartományt az 
idősugáron.

3. Válassza a Kiválasztott képablak > Mozgás keresése 

menüt, vagy kattintson a képtartomány alatti  
szimbólumra.

4. A -tól és az -ig mezőkbe a kezdő és a lezáró idő, valamint az 
idősugár pozíció-kijelzőjének pillanatnyi értékéhez tartozó 
dátum kerül át. Ha illeszteni szeretné az időtartományt, 
akkor kattintson a -tól és az -ig mezők mellett lévő lefelé 
mutató nyílra, és válassza ki a dátumot és az időt.

5. Válassza a Rács megjelenítése lehetőséget. Rákerül egy 
rács a képre. A kereséshez a rács bármelyik cellája 
kiválasztható.

6. Válassza ki azokat a cellákat, amelyeket mozgásra nézve 
meg akar vizsgálni. A bal egérgombbal kattintva, vagy 
lenyomott bal egérgomb mellett egy terület felhúzásával 
választhatók ki a cellák.
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7. Kattintson az OK gombra. A keresés eredményei az 
idősugár-tartományban kerülnek felsorolásra.

Kiválasztott felületek:
– Kattintás a bal 

egérgombbal
vagy
– lenyomott bal egérgomb 

mellett húzzon fel egy 
felületet

Az egér mutatója mellett 
megjelenik egy plusz jel, amely 
azt jelzi, hogy az illető terület ki 
van választva, és a keresésnél 
ez a terület lesz kiértékelve.
Megjegyzés: A kereséshez 
kiválasztott felület vonalkázva 
jelenik meg.

Nem kiválasztott felületek:
– Kattintás a jobb 

egérgombbal
vagy
– lenyomott jobb egérgomb 

mellett húzzon fel egy 
felületet

Az egér mutatója mellett 
megjelenik egy mínusz jel, 
amely azt jelzi, hogy az illető 
terület nincs kiválasztva, és a 
keresésnél nem lesz 
kiértékelve.
Megjegyzés: A keresésből 
kizárt felület nem vonalkázva 
jelenik meg.
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7.4 Kiegészítő adatok keresése
 Felvétel menü> Megadott kamera kiegészítő adatainak 
keresése 
vagy 
 Felvétel menü> Kamerák kiegészítő adatainak keresése
Itt  vagy a képtartományban megjelenített összes kamerát, vagy 
az összes csatlakoztatott kamerát átnézheti kiegészítő adatokra 
nézve.
1. A pozíció-kijelzővel jelölje be az időtartományt az 

idősugáron.
2. Válassza a Felvétel menü > Megadott kamera kiegészítő 

adatainak keresése, vagy a Felvétel menü > Kamerák 
kiegészítő adatainak keresése lehetőséget, vagy 

kattintson a képtartomány alatti  szimbólumra.
3. A -tól és az -ig mezőkbe a kezdő és a lezáró idő, valamint az 

idősugár pozíció-kijelzőjének pillanatnyi értékéhez tartozó 
dátum kerül át. Ha illeszteni szeretné az időtartományt, 
akkor kattintson a -tól és az -ig mezők mellett lévő lefelé 
mutató nyílra, és válassza ki a dátumot és az időt.

4. Válassza ki azokat a feltételeket, amelyek szerint a keresést 
el szeretné végezni.

5. Kattintson az OK gombra. Megjelenik a keresési 
eredmények listája.

FIGYELEM! 
A csatlakoztatott pénzkiadó automaták és előtéri olvasók 
rögzítetten meghatározott adatokat továbbítanak RS 232 
interfészen keresztül a DiBos rendszernek. Ezen kívül lehetőség 
van szabadon meghatározott adatoknak virtuális riasztókon 
keresztül való konfigurálására is.
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Tárolt kiegészítő adatok:
– A pénzkiadó automata adatai (a pénzkiadó automata 

protokolljától függően)
– Bank irányítószáma
– Összeg
– Dátum/idő
– Tranzakció száma
– Számlaszám (vagy hitelkártya száma)

– Az előtéri olvasó adatai
– Bank irányítószáma
– Számlaszám (vagy hitelkártya száma)

– POS-kiszolgáló/ATM/POS-Bridge adatai
Az adatáram egyes adatmezői kiegészítő adatként 
menthetők, pl.: dátum, idő, készülékszám.

– Szabadon meghatározható adatok
A meghatározásra a konfigurációban kerül sor.
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7.5 Több kamera képeinek hitelesítése
 Felvétel menü > Hitelesítés
Ellenőrizheti, hogy történtek-e változtatások a rögzített képeken 
. Az ellenőrzést a rendszer a kamerák képtartományban 
megjelenített képein hajtja végre.
1. A pozíció-kijelzővel jelölje be az időtartományt az 

idősugáron.
2. Válassza a Felvétel menü> Hitelesítés lehetőséget.
3. A -tól és az -ig mezőkbe a kezdő és a lezáró idő, valamint az 

idősugár pozíció-kijelzőjének pillanatnyi értékéhez tartozó 
dátum kerül át. Ha illeszteni szeretné az időtartományt, 
akkor kattintson a -tól és az -ig mezők mellett lévő lefelé 
mutató nyílra, és válassza ki a dátumot és az időt.

4. Kattintson az Indítás gombra a hitelesítés elindításához.

7.6 Egyetlen kép hitelesítése
 Kiválasztott képablak menü> Hitelesíteni
A kiválasztott képablakban lévő kép felülvizsgálatra kerül arra 
nézve, hogy történt-e módosítás rajta.  Csak a megjelenített kép 
felülvizsgálatára kerül sor.
1. Válassza ki annak a kamerának a képablakát, amelyiknek a 

képét felül szeretné vizsgálni.
2. Kattintson a Kiválasztott képablak menü > Hitelesíteni 

lehetőségre. Egy jelentés mutatja meg, hogy történt-e 
módosítás a képen vagy nem.
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7.7 Fájlok archiválása

Szimbólum 
A video- és az audiofájlokat CD/DVD-lemezmeghajtóra, hálózati 
meghajtóra vagy egy USB-meghajtóra archiválja. Az archiválás 
DiBos formátumban vagy ASF-formátumban végezhető el. 
Az adatok DiBos formátumban való archiválásakor lehetőség 
van a Bosch Archive Player mentésére is. A Bosch Archive Player 
telepítéséhez adminisztrátori jogosultság szükséges. A 
lejátszáshoz felhasználói jogosultság is elegendő. A Bosch 
Archive Player az összes Windows XP és Windows 2000 
rendszeren futtatható.
Az ASF-formátumban archivált fájlok szabványos szoftverekkel, 
pl. a Windows Media Player lejátszó-programmal lejátszhatók.
Lehetőség van egyedi keresési eredmények vagy kiválasztott 
időtartományok archiválására is.

Adott időtartomány archiválása.
A megjelenített kamerák video- és audioadatai egy, az idősugár-
tartományon belül kiválasztott időtartomány szerint 
archiválhatók.
1. A pozíció-kijelzővel jelölje be az időtartományt az 

idősugáron (lásd: Rész 4.6.2 Kameralista idősugárral).

2. Kattintson a  szimbólumra. Megnyílik az archiválás 
párbeszédmezője.

3. Az Adathordozó pontban válassza ki a mentés tárhelyét.
4. Végezze el az archiválandó fájlok Formátum és adott 

esetben Minőség beállítását.
5. A -tól és az -ig mezőkbe a kezdő és a lezáró idő, valamint az 

idősugár pozíció-kijelzőjének pillanatnyi értékéhez tartozó 
dátum kerül át. Ha illeszteni szeretné az időtartományt, 

FIGYELEM! 
Az archivált képek az időzóna azon idejét tartalmazzák, amikor a 
képeket felvették.
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akkor kattintson a -tól és az -ig mezők mellett lévő lefelé 
mutató nyílra, és válassza ki a dátumot és az időt.

6. Kattintson az OK gombra. A fájlok archiválódnak.

Egyedi keresési bejegyzések archiválása
Lehetőség van egyedi keresési bejegyzések archiválására. Ha 
több bejegyzést kell archiválni, akkor a műveletet meg kell 
ismételni.
1. Válasszon ki a bal egérgombbal egy bejegyzést a keresési 

eredményben.

2. Kattintson a  szimbólumra. Megnyílik az archiválás 
párbeszédmezője.

3. Az Adathordozó pontban válassza ki a mentés tárhelyét.
4. Végezze el az archiválandó fájlok Formátum és adott 

esetben Minőség beállítását.
5. A -tól és az -ig mezőkbe a kezdő és a lezáró idő, valamint a 

kiválasztott bejegyzés dátuma kerül át. Ez az idő 
tartalmazza az esemény előriasztási és utánfutási idejét.  
Ha illeszteni szeretné az időtartományt, akkor kattintson a -
tól és az -ig mezők mellett lévő lefelé mutató nyílra, és 
válassza ki a dátumot és az időt.

6. Kattintson az OK gombra. A fájlok archiválódnak.
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7.8 Archivált fájlok megjelenítése
Felvétel > Archiválás megjelenítése
Az archivált  audio- és videofájlok megjeleníthetők, hogy a 
bennük tárolt képeket meg lehessen jeleníteni.
1. Válassza a Felvétel menü> Archiválás megjelenítése 

lehetőséget.
2. Válassza ki azt a lemezmeghajtót, amelyiken az archivált 

fájlok vannak. Az alatta lévő listamezőben megjelennek a 
fájlok.

3. Kattintson a listamezőben arra a fájlra, amelynek a képeit 
meg szeretné tekinteni.

4. Kattintson az OK gombra.

A készüléklistába beszúródik egy további fül  , és 
megjelennek az archivált kamerák nevei.

5. Duplán kattintva a kamera szimbólumára megjelenik a kép 
a képtartomány kiválasztott ablakában. A Drag and Drop 
eljárással a kép bármely tetszőleges ablakban 
megjeleníthető. Ha több kamera van hozzárendelve egy 
ellenoldali helyhez, akkor először az ellenoldali helyre kell 
duplán kattintani. Csak ezt követően listázódnak ki a 
kamerák, és lehet őket dupla kattintással kiválasztani.

FIGYELEM! 
– A idősugárban az időzóna azon ideje jelenik meg, amely 

meghatározó azon rendszer számára, amelybe az adatok 
importálódnak.

– Válassza a Felvétel > Archiválás megjelenítésének 
eltüntetése menüt, ha már nincs szükség az archivált fájlok 
megjelenítésre.
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7.9 Felvétel megvédése
 Felvétel menü > Felvétel megvédése
Ezzel a művelettel  a megvédheti a megjelenített kamerák video- 
és audioadatait az automatikus felülírással szemben.
1. A pozíció-kijelzővel jelölje be az időtartományt az 

idősugáron (lásd: Rész 4.6.2 Kameralista idősugárral).
2. Válassza a Felvétel menü> Felvétel megvédése 

lehetőséget.
3. A -tól és az -ig mezőkbe az idősugár pozíció-kijelzőjének 

pillanatnyi értékéhez tartozó dátum kerül át. Ha illeszteni 
szeretné az időtartományt, akkor kattintson a -tól és az -ig 
mezők mellett lévő lefelé mutató nyílra, és válassza ki a 
dátumot és az időt.
Megjegyzés: Az adatok elláthatók egy (1) napra szóló, vagy 
tetszőleges számú napból álló időtartományra vonatkozó 
védelemmel. Az adatok védelme az adott napon 00:00 
órakor kezdődik és 24:00 órakor ér véget.

4. Kattintson az Indítás.gombra A védett adatok vonalkázva 
jelennek meg az idősugár-tartományban.



DiBos/DiBos mikro Kezelés - Lejátszási üzemmód | hu 87

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Használati utasítás F.01U.524.629 | V5 | 2009.09

7.10 Felvétel: védelem feloldása
 Felvétel menü > Felvétel: védelem feloldása
Ezzel a művelettel  feloldja a megjelenített kamerák video- és 
audioadatainak védelmét az automatikus felülírással szemben.
A védett adatok vonalkázva jelennek meg az idősugár-
tartományban.
1. A pozíció-kijelzővel jelölje be az időtartományt az 

idősugáron (lásd: Rész 4.6.2 Kameralista idősugárral).
2. Válassza a Felvétel menü > Felvétel: védelem feloldása 

lehetőséget.
3. A -tól és az -ig mezőkbe az idősugár pozíció-kijelzőjének 

pillanatnyi értékéhez tartozó dátum kerül át. Ha illeszteni 
szeretné az időtartományt, akkor kattintson a -tól és az -ig 
mezők mellett lévő lefelé mutató nyílra, és válassza ki a 
dátumot és az időt.
Megjegyzés: Az adatok védelme feloldható egy (1) napra, 
vagy tetszőleges számú napból álló időtartományra. A 
védelem feloldása az adott napon 00:00 órakor kezdődik és 
24:00 órakor ér véget.

4. Kattintson az Indítás.gombra Az idősugár-tartományból 
eltávolításra kerül a vonalkázás.
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7.11 Felvétel törlése
 Felvétel menü > Felvétel törlése
Ezzel a művelettel  törölheti a megjelenített kamerák képeit. 
1. A pozíció-kijelzővel jelölje be az időtartományt az 

idősugáron (lásd: Rész 4.6.2 Kameralista idősugárral).
2. Válassza a Felvétel menü> Felvétel törlése lehetőséget.
3. Válassza ki az időtartamot:

4. A -tól és az -ig mezőkbe az idősugár pozíció-kijelzőjének 
pillanatnyi értékéhez tartozó dátum kerül át. Ha illeszteni 
szeretné az időtartományt, akkor kattintson a -tól és az -ig 
mezők mellett lévő lefelé mutató nyílra, és válassza ki a 
dátumot és az időt.
Megjegyzés: A rendszer egy (1) adott nap, vagy 
tetszőleges számú napból álló időtartomány képeit törli. A 
képek törlése az adott napon 00:00 órakor kezdődik és 
24:00 órakor ér véget.

5. Kattintson az Indítás.gombra

Képek időtartamon belüli 
törlése

Csak az ezen az időtartamon 
belüli képek törlődnek. 

Régebbi képek törlése 
bezárólag

Az összes olyan kép törlődik, 
amely régebbi a 
véghatáridőnél.
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8 A szimbólumok áttekintése
Élő és lejátszási üzemmódban a következő szimbólumok  állnak 
rendelkezésre:

Dómkamera: csak megjelennek az élőképek (nem 
mentődnek)

Dómkamera: rossz a kép minősége (túl világos, túl 
sötét, zavaros), referenciakép összehasonlítása nem 
sikerült

Dómkamera: megjelennek és mentődnek is az 
élőképek

Dómkamera: nincs kamerajel

Kamera: csak megjelennek az élőképek (nem 
mentődnek)

Kamera: rossz a kép minősége (túl világos, túl sötét, 
zavaros), referenciakép összehasonlítása nem 
sikerült
Kamera: megjelennek és mentődnek is az élőképek

Kamera: nincs kamerajel

Hálózati dómkamera: csak megjelennek az élőképek 
(nem mentődnek)

Hálózati dómkamera: rossz a kép minősége (túl 
világos, túl sötét, zavaros), referenciakép 
összehasonlítása nem sikerült

Hálózati dómkamera: megjelennek és mentődnek is 
az élőképek

Hálózati dómkamera: nincs kamerajele a 
dómkamerának a hálózati modulon

Hálózati dómkamera: létezik a kapcsolat
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Hálózati kamera: rossz a kép minősége (túl világos, 
túl sötét, zavaros), referenciakép összehasonlítása 
nem sikerült
A hálózati kamera felvesz

Hálózati kamera: nincs kamerajel

DiBos 8 hálózati ellenoldali hely: fennáll a kapcsolat

DiBos 8 hálózati ellenoldali hely: felépül a kapcsolat/
nem építhető fel a kapcsolat

DiBos 8 hálózati ellenoldali hely: leválasztott a 
kapcsolat

DiBos 7 hálózati ellenoldali hely: fennáll a kapcsolat

DiBos 7 hálózati ellenoldali hely: felépül a kapcsolat/
nem építhető fel a kapcsolat

DiBos 7 hálózati ellenoldali hely: leválasztott a 
kapcsolat

DiBos 8 RAS ellenoldali hely: fennáll a kapcsolat

DiBos 8 RAS ellenoldali hely: felépül a kapcsolat/nem 
építhető fel a kapcsolat

DiBos 8 RAS ellenoldali hely: leválasztott a kapcsolat

DiBos 7 RAS ellenoldali hely: fennáll a kapcsolat

DiBos 7 RAS ellenoldali hely: felépül a kapcsolat/nem 
építhető fel a kapcsolat

DiBos 7 RAS ellenoldali hely: leválasztott a kapcsolat
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