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1 Εκκίνηση προγράμματος/Εγγραφή

1.1 Έναρξη του προγράμματος
Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορείτε να εκκινήσετε το πρόγραμμα.
1. Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία και περιμένετε, μέχρι να εμφανιστεί η επιφάνεια 

εργασίας.
2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Bosch Recording Station στην επιφάνεια εργασίας ή 

επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Bosch Recording Station. Ο 
υπολογιστής εκκινεί το πρόγραμμα και εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου για τη σύνδεση 
στο σύστημα.

1.2 Σύνδεση στο σύστημα
Μετά την εκκίνηση του προγράμματος εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για τη σύνδεση στο 
σύστημα. Η εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου εξαρτάται από το εάν μια σύνδεση 
πραγματοποιείται χωρίς ή με πρόσβαση LDAP.

1.2.1 Σύνδεση στο σύστημα (τυπική)
Σε συστήματα που δεν είναι συνδεδεμένα σε ένα διακομιστή LDAP απαιτείται μόνο το όνομα και 
ο κωδικός πρόσβασης.
1. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό σύνδεσης στο πεδίο εισαγωγής του ονόματος.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης.
3. Κάντε κλικ στο OK. Εισέρχεστε στην κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής.

1.2.2 Σύνδεση στο σύστημα με πρόσβαση LDAP
Σε συστήματα συνδεδεμένα σε ένα διακομιστή LDAP εμφανίζεται ένα επιπλέον πεδίο επιλογής.
1. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό σύνδεσης στο πεδίο εισαγωγής του ονόματος.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης.
3. Κάντε κλικ στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και επιλέξτε τον διακομιστή LDAP, όταν 

πρέπει να επιτευχθεί σύνδεση μέσω LDAP. Σε περίπτωση τοπικής σύνδεσης πρέπει να 
επιλέξετε το τοπικό σύστημα.

4. Κάντε κλικ στο OK. Εισέρχεστε στην κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής.
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2 Το περιβάλλον εργασίας

Όταν γίνεται νέα εκκίνηση του συστήματος και σε κάθε σύνδεση, μεταβαίνετε αυτόματα στην 
κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής. Εδώ έχετε μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να δείτε 
ζωντανές εικόνες από επιλεγμένες κάμερες.
Πατώντας το αντίστοιχο κουμπί της γραμμής μενού, μπορείτε να κάνετε γρήγορη εναλλαγή 
μεταξύ της αναπαραγωγής και της ζωντανής προβολής.

Η κατάσταση λειτουργία ζωντανής προβολής
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Η κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής

1 Γραμμή μενού με την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα (βλέπε Ενότητα 2.1 Η γραμμή μενού 
(Κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής))

2 Γραμμή ενδείξεων (βλέπε Ενότητα 2.3 Η γραμμή ενδείξεων)

3 Λίστα συσκευών με τις κάμερες και τους απομακρυσμένους σταθμούς (βλέπε 
Ενότητα 2.4 Η λίστα συσκευών)

4 Περιοχή εικόνας με παράθυρο εικόνας (βλέπε Ενότητα 2.5 Η περιοχή προβολής εικόνας)

5 Πεδίο ελέγχου και εμφάνισης κατάστασης (βλέπε Ενότητα 2.6 Το πεδίο ελέγχου και 
εμφάνισης κατάστασης (μόνο στην κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής))

6 Πεδίο συμβάντων (βλέπε Ενότητα 2.7 Το πεδίο συμβάντων)

7 Περιοχή της γραμμής χρόνου και αποτελέσματα αναζήτησης (βλέπε Ενότητα 2.8 Η 
περιοχή της γραμμής χρόνου)
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2.1 Η γραμμή μενού (Κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής)
Η γραμμή μενού διαθέτει τις εξής λειτουργίες:

Σύστημα

Βοηθός ρύθμισης 
παραμέτρων

Σας βοηθάει στη γρήγορη δημιουργία μιας βασικής ρύθμισης 
παραμέτρων του συστήματος.

Ρύθμιση παραμέτρων Εμφανίζει τη ρύθμιση των παραμέτρων.

Πληροφορίες βάσης 
δεδομένων

Εμφανίζονται πληροφορίες για τις κάμερες, π.χ. κατειλημμένος και 
ελεύθερος χώρος αποθήκευσης, μέσος όρος μεγέθους εικόνων 
κ.λπ. Οι πληροφορίες αφορούν το τοπικό σύστημα και τους 
παραμετροποιημένους και συνδεδεμένους απομακρυσμένους 
σταθμούς.

Ημερολόγιο Εμφανίζονται συγκεκριμένα συμβάντα του τοπικού συστήματος ή 
ενός απομακρυσμένου σταθμού.

Αποσύνδεση/Αλλαγή 
χρήστη

Αποσυνδέει τον χρήστη από το σύστημα. Το σύστημα συνεχίζει να 
λειτουργεί κανονικά στο παρασκήνιο. Είναι δυνατό να συνδεθεί 
ένας άλλος χρήστης.

Αλλαγή κωδικού 
πρόσβασης

Ο υφιστάμενος κωδικός πρόσβασης αλλάζει μετά από την εισαγωγή 
ενός νέου κωδικού πρόσβασης.

Τερματισμός Τερματισμός του προγράμματος (απαιτούνται δικαιώματα 
Διαχειριστή).

Επιλεγμένο παράθυρο 
εικόνας

Αποθήκευση της εικόνας Αποθηκεύεται η εικόνα που εμφανίζεται στο επιλεγμένο παράθυρο 
εικόνας. Η αποθήκευση μπορεί να γίνει σε αρχείο HTML, BMP, 
JPG, GIF, TIF ή PNG. Αν επιλεγεί η αποθήκευση σε αρχείο HTML, 
αποθηκεύονται επίσης και τα πρόσθετα δεδομένα.

Εκτύπωση εικόνας Εκτυπώνεται η εικόνα που εμφανίζεται στο επιλεγμένο παράθυρο 
εικόνας (μαζί με τα πρόσθετα δεδομένα).

Δεδομένα κίνησης Εμφανίζει στο επιλεγμένο παράθυρο εικόνας τις περιοχές, στις 
οποίες πραγματοποιείται κίνηση. Για απόκρυψη, επιλέξτε ξανά την 
εντολή.
Υπόδειξη: Η αναζήτηση βάσει κίνησης είναι δυνατή μόνο στις 
τοπικά συνδεδεμένες κάμερες.

Προβολή

Μεγέθυνση εικονιδίων Δείχνει τα εικονίδια στη λίστα συσκευών σε μεγαλύτερο μέγεθος. 
Για μείωση του μεγέθους, επιλέξτε ξανά την εντολή.

Μεγέθυνση περιοχής 
προβολής εικόνας

Μεγεθύνει την περιοχή εικόνας και μειώνει το πεδίο συμβάντων. 
Για μείωση του μεγέθους της περιοχής προβολής της εικόνας 
επιλέξτε ξανά την εντολή.
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Γενική λίστα συσκευών Αυξάνει το μέγεθος της λίστας συσκευών και μειώνει το μέγεθος 
του πεδίου ελέγχου και εμφάνισης κατάστασης. Για σμίκρυνση 
λίστας συσκευών επιλέξτε ξανά την εντολή.

Εμφάνιση τοπικής ώρας Εμφανίζει την πραγματική ημερομηνία καταγραφής και την ώρα 
καταγραφής της συσκευής, με την οποία είναι συνδεδεμένες οι 
κάμερες.

Βοήθεια

Βοήθεια Εμφανίζει την ηλεκτρονική βοήθεια.

Πληροφορίες Εμφανίζει τις πληροφορίες σχετικά με το σύστημα.
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2.2 Η γραμμή μενού (Κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής)
Η γραμμή μενού διαθέτει τις εξής λειτουργίες.

Σύστημα

Βοηθός ρύθμισης 
παραμέτρων

Σας βοηθάει στη γρήγορη δημιουργία μιας βασικής ρύθμισης 
παραμέτρων του συστήματος.

Ρύθμιση παραμέτρων Εμφανίζει τη ρύθμιση των παραμέτρων.

Πληροφορίες βάσης 
δεδομένων

Δείχνει πληροφορίες για τις κάμερες, π.χ. κατειλημμένος και 
ελεύθερος αποθηκευτικός χώρος, μέσος όρος μεγέθους εικόνων, 
κλπ.

Ημερολόγιο Εμφανίζονται συγκεκριμένα συμβάντα του τοπικού συστήματος ή 
ενός απομακρυσμένου σταθμού.

Αποσύνδεση/Αλλαγή 
χρήστη

Αποσυνδέει τον χρήστη από το σύστημα. Το σύστημα συνεχίζει να 
λειτουργεί κανονικά στο παρασκήνιο. Είναι δυνατό να συνδεθεί 
ένας άλλος χρήστης.

Αλλαγή κωδικού 
πρόσβασης

Ο υφιστάμενος κωδικός πρόσβασης αλλάζει μετά από την εισαγωγή 
ενός νέου κωδικού πρόσβασης.

Τερματισμός Τερματισμός του προγράμματος (απαιτούνται δικαιώματα 
Διαχειριστή).

Επιλεγμένο παράθυρο 
εικόνας

Αποθήκευση της εικόνας Αποθηκεύεται η εικόνα που εμφανίζεται στο επιλεγμένο παράθυρο 
εικόνας. Η αποθήκευση μπορεί να γίνει σε αρχείο BMP, JPG ή 
HTML. Αν επιλεγεί η αποθήκευση σε αρχείο HTML, αποθηκεύονται 
επίσης και τα πρόσθετα δεδομένα.

Εκτύπωση εικόνας Εκτυπώνεται η εικόνα που εμφανίζεται στο επιλεγμένο παράθυρο 
εικόνας (μαζί με τα πρόσθετα δεδομένα).

Ιδιότητες εικόνας Δείχνει τις ιδιότητες της επιλεγμένης εικόνας, π.χ. ώρα 
καταγραφής, μέγεθος εικόνας, συμπίεση εικόνας, Επαλήθευση 
ταυτότητας. Οι ιδιότητες εμφανίζονται ακριβώς κάτω από την 
εικόνας.

Δεδομένα κίνησης Εμφανίζει στο επιλεγμένο παράθυρο εικόνας τις περιοχές, στις 
οποίες πραγματοποιείται κίνηση. Για απόκρυψη, επιλέξτε ξανά την 
εντολή.
Υπόδειξη: Η αναζήτηση βάσει κίνησης είναι δυνατή μόνο στις 
τοπικά συνδεδεμένες κάμερες.

Πρόσθετα δεδομένα Στο επιλεγμένο παράθυρο εικόνας εμφανίζονται τα πρόσθετα 
δεδομένα κάτω από την εικόνα της κάμερας. Για απόκρυψη, 
επιλέξτε ξανά την εντολή.
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Tαυτοποίηση Γίνεται έλεγχος της εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου εικόνας, 
για να εξακριβωθεί εάν έχει τροποποιηθεί η εικόνα. Εξετάζεται 
μόνο η εμφανιζόμενη εικόνα.

Εκτελείται αναζήτηση 
βάσει κίνησης

Γίνεται έλεγχος της εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου εικόνας 
και αναζητούνται πληροφορίες κίνησης. Μπορείτε να εισαγάγετε 
μια χρονική περίοδο και να επισημάνετε την περιοχή προβολής 
εικόνας.
Υπόδειξη: Η αναζήτηση βάσει κίνησης είναι δυνατή μόνο στις 
τοπικά συνδεδεμένες κάμερες.

Εγγραφή

Εκτελείται αποθήκευση Αποθηκεύονται τα δεδομένα βίντεο και ήχου σε μια μονάδα CD/
DVD, μια δικτυακή μονάδα δίσκου ή μια μονάδα δίσκου USB. Η 
αποθήκευση πραγματοποιείται σε μορφή Bosch Recording Station 
ή ASF. 
Με την αποθήκευση των δεδομένων σε μορφή Bosch Recording 
Station, είναι δυνατή και η αποθήκευση του Export Viewer της 
Bosch. Για την εγκατάσταση του προγράμματος Export Viewer της 
Bosch απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. Για την αναπαραγωγή 
του αρκούν τα δικαιώματα χρήστη. Το πρόγραμμα Export Viewer 
της Bosch μπορεί να εκτελεστεί σε όλα τα συστήματα με Windows 
XP και Windows 7.
Τα αποθηκευμένα δεδομένα στη μορφή ASF μπορούν να 
αναπαραχθούν με σύνηθες λογισμικό, όπως π.χ. το πρόγραμμα 
Windows Media Player.

Εμφάνιση στοιχείων 
αποθήκευσης

Εμφανίζονται τα αποθηκευμένα δεδομένα.

Απόκρυψη στοιχείων 
αποθήκευσης

Αποκρύπτονται τα αποθηκευμένα δεδομένα.

Επαλήθευση ταυτότητας Εξετάζει τις εικόνες από όλες τις κάμερες, οι οποίες εμφανίζονται 
στην περιοχή εικόνας, για να διαπιστωθεί εάν έχει τροποποιηθεί η 
εικόνα.
Η χρονική περίοδος μπορεί είτε να εισαχθεί είτε να επισημανθεί με 
την ένδειξη θέσης στη γραμμή του χρόνου.

Αναζήτηση πρόσθετων 
δεδομένων των 
εμφανιζομένων καμερών

Εξετάζει τις αποθηκευμένες εικόνες όλων των καμερών που 
εμφανίζονται στην περιοχή προβολής εικόνας, για να εξακριβωθεί 
εάν υπάρχουν πρόσθετα δεδομένα, όπως για παράδειγμα δεδομένα 
από μηχανήματα διενέργειας αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών.
Η χρονική περίοδος μπορεί είτε να εισαχθεί είτε να επισημανθεί με 
την ένδειξη θέσης στη γραμμή του χρόνου.

Αναζήτηση πρόσθετων 
δεδομένων όλων των 
καμερών

Εκτελείται αναζήτηση στις αποθηκευμένες εικόνες όλων των 
τοπικών καμερών και όλων των καμερών που είναι συνδεδεμένες 
με απομακρυσμένους σταθμούς του δικτύου, για την εύρεση 
πρόσθετων δεδομένων, όπως π.χ. δεδομένων από τραπεζικά 
μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών.
Η χρονική περίοδος μπορεί είτε να εισαχθεί είτε να επισημανθεί με 
την ένδειξη θέσης στη γραμμή του χρόνου.
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Προστασία εγγραφής Αφού πραγματοποιήσετε μια επιλογή, θα ανοίξει ένα παράθυρο 
διαλόγου. Πρέπει να καταχωρηθεί το χρονικό διάστημα, εντός του 
οποίου θα αποτραπεί μια αυτόματη διαγραφή των αποθηκευμένων 
εικόνων. Μπορούν να προστατευθούν μόνο εικόνες μίας ολόκληρης 
ημέρας.
Υπόδειξη: Αυτή η λειτουργία σχετίζεται με όλες τις κάμερες, οι 
οποίες εμφανίζονται στην περιοχή εικόνας.

Κατάργηση προστασίας 
εγγραφής

Αφού πραγματοποιήσετε μια επιλογή, θα ανοίξει ένα παράθυρο 
διαλόγου. Πρέπει να καταχωρηθεί το χρονικό διάστημα, εντός του 
οποίου θα καταργηθεί η προστασία εγγραφής των αποθηκευμένων 
εικόνων. Η προστασία εγγραφής μπορεί να αρθεί μόνο για τις 
εικόνες μίας ολόκληρης ημέρας.
Υπόδειξη: Αυτή η λειτουργία σχετίζεται με όλες τις κάμερες, οι 
οποίες εμφανίζονται στην περιοχή εικόνας.

Διαγραφή εγγραφής Αφού πραγματοποιήσετε μια επιλογή, θα ανοίξει ένα παράθυρο 
διαλόγου. Πρέπει να καταχωρηθεί το χρονικό διάστημα, εντός του 
οποίου θα διαγραφούν οι αποθηκευμένες εικόνες. Μπορούν να 
διαγραφούν μόνο εικόνες μίας ολόκληρης ημέρας.
Υπόδειξη: Αυτή η λειτουργία σχετίζεται με όλες τις κάμερες, οι 
οποίες εμφανίζονται στην περιοχή εικόνας.

Προβολή

Μεγέθυνση εικονιδίων Δείχνει τα εικονίδια στη λίστα συσκευών σε μεγαλύτερο μέγεθος. 
Για μείωση του μεγέθους, επιλέξτε ξανά την εντολή.

Μεγέθυνση περιοχής 
προβολής εικόνας

Μεγεθύνει την περιοχή εικόνας και μειώνει το πεδίο συμβάντων. 
Για μείωση του μεγέθους της περιοχής προβολής της εικόνας 
επιλέξτε ξανά την εντολή.

Εμφάνιση τοπικής ώρας Εμφανίζει την πραγματική ημερομηνία καταγραφής και την ώρα 
καταγραφής της συσκευής, με την οποία είναι συνδεδεμένες οι 
κάμερες.

Βοήθεια

Βοήθεια Εμφανίζει την ηλεκτρονική βοήθεια.

Πληροφορίες Εμφανίζει τις πληροφορίες σχετικά με το σύστημα.
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2.3 Η γραμμή ενδείξεων
Η γραμμή ενδείξεων διαθέτει τα εξής κουμπιά:

2.3.1 Κουμπιά για την κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής και 
αναπαραγωγής

2.3.2 Κουμπί για πλήρη οθόνη

2.3.3 Κουμπιά για την εμφάνιση εικόνας

Τα μεμονωμένα κουμπιά υποδηλώνουν πόσα παράθυρα εικόνας θα εμφανίζονται στην περιοχή 
προβολής εικόνας.

–  Μορφότυπο πλευρών εικόνας  4:3
Με τα κουμπιά αυτά η περιοχή εικόνας διαιρείται σε ισομεγέθη παράθυρα εικόνας.

–  Μορφότυπο πλευρών εικόνας  4:3
Εάν κάνετε κλικ στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω, εμφανίζονται οι μεμονωμένες 
προβολές.

Υπόδειξη : Η πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένη προβολή θα συμπεριληφθεί στη γραμμή 
ενδείξεων.

–   Μορφότυπο πλευρών εικόνας 16:9
Με το κουμπί αυτό δίδεται η δυνατότητα βελτιστοποίησης της περιοχής εικόνας για 
απεικόνιση ευρείας οθόνης. Εάν κάνετε κλικ στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω, 
εμφανίζονται οι μεμονωμένες προβολές.

Υπόδειξη : Η πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένη προβολή θα συμπεριληφθεί στη γραμμή 
ενδείξεων.

Σε κάθε μία από τις παρουσιάσεις που επιλέγετε, επιλέγεται 1 παράθυρο εικόνας.  Ένα κίτρινου 
χρώματος περίγραμμα υποδεικνύει την τρέχουσα επιλογή. Σε αυτό το παράθυρο εικόνας για 

Κουμπί για την κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής.

Κουμπί για την κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής.

Αυξάνει το μέγεθος της περιοχής σε πλήρη οθόνη.
Μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική παρουσίαση εικόνας πατώντας το πλήκτρο 
"ESC" ή κάνοντας διπλό κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού.
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παράδειγμα θα εμφανιστεί η εικόνα της κάμερας, στην οποία θα κάνετε διπλό κλικ από τη λίστα 
συσκευών.
Το ψηφίο στο κάτω δεξιό μέρος των κουμπιών ενημερώνει το χρήστη πόσο συχνά έχει κάνει κλικ 
στα κουμπιά αυτά. Το ψηφίο αυτό επίσης δείχνει ποιες είναι οι επιλεγμένες κάμερες ή ποιες 
κάμερες θα είναι οι επιλεγμένες μετά το επόμενο κλικ του χρήστη σε αυτό το κουμπί.

Παράδειγμα:
Για 12 κάμερες και παράθυρα εικόνας 2x2, αυτό σημαίνει ότι:
Μπορείτε να κάνετε τρεις φορές κλικ πάνω στο κουμπί, για να εμφανιστούν όλες οι κάμερες.

2.3.4 Κουμπιά για τη διαδοχική εμφάνιση των καμερών

2.3.5 Κουμπί για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ήχου

Θα εμφανιστούν οι κάμερες 1 έως 4 (το ψηφίο "1" βρίσκεται στα δεξιά κάτω από τα 
κουμπιά).

Θα εμφανιστούν οι κάμερες 5 έως 8 (το ψηφίο "2" βρίσκεται στα δεξιά κάτω από τα 
κουμπιά).

Θα εμφανιστούν οι κάμερες 9 έως 12 (το ψηφίο "3" βρίσκεται στα δεξιά κάτω από 
τα κουμπιά).

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί στο κουμπί, θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου. 
Εισαγάγετε το χρονικό διάστημα, μετά την παρέλευση του οποίου θα γίνεται η 
μετάβαση από την μια κάμερα στην επόμενη. Κατά την περιστροφή κάμερας, όλες οι 
επιλεγμένες κάμερες που εμφανίζονται στην περιοχή εικόνας εμφανίζονται η μία 
μετά την άλλη.
Υπόδειξη: Εάν κάνετε ξανά κλικ στο κουμπί, θα τερματιστεί η περιστροφή της 
κάμερας.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε τον ήχο.
Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κάντε κλικ στο βέλος με 
κατεύθυνση προς τα κάτω.

Θέστε την ένταση του ήχου στο επιθυμητό επίπεδο χρησιμοποιώντας το 
ρυθμιστικό ήχου.
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2.4 Η λίστα συσκευών
Η λίστα συσκευών βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Ανάλογα με τις επιλογές σας 
εμφανίζονται:
– Παραμετροποιημένες κάμερες ή/και Bosch Recording Station
– Προβολή Αγαπημένων
– οι εισερχόμενοι συναγερμοί
– Αποκρύπτονται τα αποθηκευμένα δεδομένα (μόνο κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής)

 Παραμετροποιημένες κάμερες ή/και Bosch Recording Station
Απαριθμούνται όλες οι τοπικά συνδεδεμένες κάμερες.
Αν οι απομακρυσμένοι σταθμοί έχουν παραμετροποιηθεί, εμφανίζονται και αυτοί στη λίστα με 
τις συνδεδεμένες κάμερες.
Οι απομακρυσμένοι σταθμοί του δικτύου συνδέονται αυτόματα με το τοπικό σύστημα.

–  Bosch Recording Station (localhost ή απομακρυσμένος σταθμός)
Κάντε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο, για να έχετε τις εξής 
εντολές:

Σύνδεση

Επαναφέρεται η σύνδεση του Bosch Recording Station.

Διαχωρισμός

Διακόπτεται η σύνδεση του Bosch Recording Station. Η διακοπή θα διατηρηθεί (ακόμη και 
μετά από επανεκκίνηση) μέχρι το Bosch Recording Station να συνδεθεί με μη αυτόματο 
τρόπο.

Επίσης, με μη αυτόματο τρόπο πρέπει να συνδεθούν και οι απομακρυσμένοι σταθμοί RAS.

Ρύθμιση παραμέτρων

Με το localhost: Ανοίγει η τυπική ρύθμιση παραμέτρων.

Στους απομακρυσμένους σταθμούς: Ανοίγει η ρύθμιση παραμέτρων στην κατάσταση 
απομακρυσμένης λειτουργίας.

Προβολή όλων των καμερών

Εμφανίζονται όλες οι κάμερες του Bosch Recording Station στην περιοχή προβολής 
εικόνας.

 Προβολή Αγαπημένων
Τα αποθηκευμένα Αγαπημένα εμφανίζονται σε μια λίστα και μπορείτε να τα εμφανίσετε με ένα 
διπλό κλικ στο εικονίδιο. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα Αγαπημένα.
Υπόδειξη: Με τον όρο Αγαπημένο εννοείται ένας αριθμός καμερών, οι οποίες παρουσιάζονται 
κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο, όπως για παράδειγμα το: Κάμερα 1 έως 4 σε προβολή 
παραθύρων εικόνας 2x2.

 Εισερχόμενοι συναγερμοί
Το εικονίδιο αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα, αφού εισέλθουν συναγερμοί στο σύστημα. 
Εμφανίζεται μόνο όταν οι συναγερμοί βρίσκονται στο σύστημα.

 Εμφάνιση αποθηκευμένων δεδομένων (μόνο σε κατάσταση λειτουργίας 
αναπαραγωγής)
 Το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο, όταν εμφανίζονται αποθηκευμένα δεδομένα.
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Αυτόματη εμφάνιση καμερών συναγερμού
Μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους που αφορούν την αυτόματη εμφάνιση των καμερών 
συναγερμού. 

Η καρτέλα  αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα και εμφανίζονται οι κάμερες συναγερμού. 
Ηχεί ένα ακουστικό σήμα, όταν έχει πραγματοποιηθεί η ρύθμιση παραμέτρων.

Αυτόματη εγγραφή συναγερμού
Οι εισερχόμενοι συναγερμοί μπορούν να καταγράφονται αυτόματα στον δέκτη (στάνταρ) ή 
χειροκίνητα Η επιλογή πραγματοποιείται στη ρύθμιση παραμέτρων. Και στις δύο περιπτώσεις 
παρουσιάζονται όλες οι κάμερες οι οποίες στη λίστα συσκευών έχουν αντιστοιχιστεί στον 
συναγερμό. Η εγγραφή είναι χωρίς ήχο.

Η καρτέλα  αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα.

Αύξηση και μείωση μεγέθους της λίστας συσκευών
Κάντε κλικ πάνω στη γραμμή μεταξύ της λίστας συσκευών και του πεδίου ελέγχου και εμφάνισης 
κατάστασης.

Υπόδειξη:
Εικονίδια, τα οποία εμφανίζονται στη λίστα συσκευών, βλέπε Ενότητα 4 Η επισκόπηση των 
εικονιδίων.

Μειώνει το μέγεθος της λίστας συσκευών.

Αυξάνει το μέγεθος της λίστας συσκευών.
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2.5 Η περιοχή προβολής εικόνας
Οι αποθηκευμένες εικόνες εμφανίζονται στο χώρο της μεσαίας και της δεξιάς περιοχής της 
οθόνης.
Διευθετήστε την περιοχή αυτή όπως επιθυμείτε.

2.5.1 Διαμόρφωση της περιοχής εικόνας

Αριθμός και διάταξη των παραθύρων εικόνας στην περιοχή προβολής της εικόνας
Στη γραμμή ενδείξεων μπορείτε να ορίσετε το πως φαίνεται η περιοχή εικόνας, δηλαδή τον 
αριθμό και τη διάταξη των παραθύρων εικόνας (βλέπε Ενότητα 2.3.3 Κουμπιά για την εμφάνιση 
εικόνας).

Τοποθέτηση συγκεκριμένων καμερών στην περιοχή προβολής εικόνας
Αφού έχετε ορίσει τη διάταξη παρουσίασης της περιοχής προβολής της εικόνας, θα θελήσετε να 
εμφανίσετε συγκεκριμένες κάμερες.
Έχετε στη διάθεσή σας τις εξής δυνατότητες:
– Τοποθέτηση με διπλό κλικ

Με διπλό κλικ στο εικονίδιο μιας κάμερας από τη λίστα συσκευών, η ένδειξη της κάμερας 
τοποθετείται στο επιλεγμένο παράθυρο εικόνας (με κίτρινο περίγραμμα).
Επιλέξτε ένα διαφορετικό παράθυρο εικόνας, κάνοντας κλικ σε αυτό με το αριστερό 
πλήκτρο του ποντικιού. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο άλλης κάμερας, η εικόνα της κάμερας 
τοποθετείται στο νέο επιλεγμένο παράθυρο εικόνας.

– Τοποθέτηση με μεταφορά και απόσυρση
Έχοντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τραβήξτε το εικονίδιο της κάμερας 
από τη λίστα συσκευών σε ένα παράθυρο εικόνας. Μόλις αφήσετε το πλήκτρο του ποντικιού 
θα εμφανιστεί η εικόνα αυτής της κάμερας σε αυτό το παράθυρο εικόνας.

Υπόδειξη:
Κάθε κάμερα μπορεί να εμφανίζεται μόνο μία φορά στην περιοχή εικόνας.

Μετακίνηση καμερών εντός της περιοχής προβολής της εικόνας
Σε μια διάταξη παρουσίασης η οποία περιλαμβάνει περισσότερες εικόνες μπορείτε να 
μετακινείτε τις κάμερες εντός της περιοχής προβολής της εικόνας.
Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στη γραμμή τίτλου ενός παραθύρου εικόνας και έχοντας 
πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τραβήξτε την κάμερα σε ένα άλλο παράθυρο 
εικόνας. Μόλις αφήσετε το πλήκτρο του ποντικιού θα εμφανιστεί η εικόνα της κάμερας σε αυτό 
το παράθυρο εικόνας.

Αύξηση και μείωση μεγέθους της περιοχής προβολής της εικόνας
Κάντε κλικ στη γραμμή κάτω από την περιοχή προβολής εικόνας

Μειώνει το μέγεθος της περιοχής προβολής της εικόνας.

Αυξάνει το μέγεθος της περιοχής προβολής της εικόνας.
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2.5.2 Το παράθυρο εικόνας
Ανάλογα με το κουμπί που έχετε επιλέξει στη γραμμή ενδείξεων για τη διαμόρφωση της 
περιοχής προβολής της εικόνας, η περιοχή προβολής της εικόνας διαιρείται σε ένα ή 
περισσότερα παράθυρα εικόνας.

Στην κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής, το επιλεγμένο παράθυρο εικόνας σημειώνεται 
με κίτρινο περίγραμμα, ενώ στην κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής με μπλε. Σε αυτό το 
παράθυρο εικόνας για παράδειγμα θα εμφανιστεί η εικόνα της κάμερας, στην οποία θα κάνετε 
διπλό κλικ από τη λίστα συσκευών. Εάν η κάμερα έχει αντιστοιχιστεί σε μια πηγή ήχου, θα 
επιλεγεί και αυτή. Εάν ένας χρήστης έχει την εξουσιοδότηση να βλέπει ζωντανές ή 
αποθηκευμένες εικόνες, τότε έχει επίσης το δικαίωμα να ακούσει τη σχετική ηχητική εγγραφή.
Κάθε παράθυρο εικόνας διαθέτει - εκτός από την προβολή της εικόνας της κάμερας - μια γραμμή 
τίτλου με πληροφορίες και κουμπιά για αυτή την εικόνα, καθώς και μια λειτουργία μεγέθυνσης 
(ζουμ) 

Η γραμμή τίτλου του παραθύρου εικόνας
Στη γραμμή τίτλου υπάρχουν
– ένα εικονίδιο, το οποίο περιγράφει τον τύπο της κάμερας (βλέπε Ενότητα 4 Η επισκόπηση 

των εικονιδίων)
– το όνομα της κάμερας
– ένα εικονίδιο, το οποίο σας ενημερώνει για το αν υπάρχει μια πηγή ήχου για την εικόνα 

αυτή

 : Κάμερα με πηγή ήχου / Εγγραφή ήχου

– ένα εικονίδιο που υποδεικνύει κίνηση στην ευαίσθητη περιοχή της εικόνας (στην κατάσταση 
λειτουργίας ζωντανής προβολής)

 : Το σύστημα εντοπίζει κίνηση στην ευαίσθητη περιοχή της εικόνας. Η ένδειξη 
εμφανίζεται μόνο όταν το σύστημα αισθητήρων είναι ενεργοποιημένο στη ρύθμιση 
παραμέτρων.

– κουμπιά για μεγέθυνση, σμίκρυνση και την κατάργηση της επιλογής της εικόνας

 : Το παράθυρο εικόνας μεγεθύνεται και προσαρμόζεται στην περιοχή προβολής της 
εικόνας.

 : Το παράθυρο εικόνας μειώνεται στο αρχικό μέγεθος.

 : Επιλέγεται η κάμερα. Δεν υπάρχει ένδειξη εικόνας κάμερας. Το παράθυρο εικόνας 
είναι μπλε.
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Λειτουργία ζουμ του παραθύρου εικόνας
Κάθε ένα από τα παράθυρα εικόνας έχει μια λειτουργία ζουμ (μεγέθυνσης). Μετακινήστε τον 
δείκτη του ποντικιού σας σε ένα παράθυρο εικόνας. Ο δείκτης του ποντικιού μεταβάλλεται από 
ένα βέλος σε ένα μεγεθυντικό φακό.

Ζουμ σε σταθερές κάμερες:
Αριστερό κλικ ποντικιού ή γύρισμα του τροχού του ποντικιού. Η εικόνα 
μεγεθύνεται ψηφιακά. Για να υποδηλώνεται ότι μια εικόνα έχει μεγεθυνθεί, στην 
κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου της εικόνας εμφανίζεται ένας μεγεθυντικός 
φακός. 
Δεξί κλικ ποντικιού ή γύρισμα του τροχού του ποντικιού. Η εικόνα επανέρχεται στο 
αρχικό μέγεθος. Εξαφανίζεται ο μεγεθυντικός φακός στην κάτω δεξιά γωνία του 
παράθυρου εικόνας.
Υπόδειξη: Το ζουμ γίνεται στο σημείο όπου βρίσκεται ο μεγεθυντικός φακός.

Ζουμ σε κάμερες οροφής, περιστροφικές κάμερες και κάμερες με δυνατότητα 
κλίσης (μόνο στην κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής):
Στις κάμερες θολωτής οθόνης και τις περιστροφικές/με δυνατότητα κλίσης 
κάμερες είναι δυνατό να γίνει ζουμ στο παράθυρο εικόνας με τη βοήθεια των 
δικών τους λειτουργιών ελέγχου. Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού στη μέση 
του παραθύρου εικόνας, μέχρι να φανεί ένας μεγεθυντικός φακός με το συν ή το 
πλην. Ένα κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού ή το γύρισμα του τροχού του 
ποντικιού αυξάνει ή μειώνει το μέγεθος της περιοχής. 
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2.6 Το πεδίο ελέγχου και εμφάνισης κατάστασης (μόνο στην 
κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής)
 Το πεδίο ελέγχου και εμφάνισης κατάστασης βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. 
Ανάλογα με τις επιλογές σας εμφανίζονται τα εξής:

2.6.1 Πεδίο ελέγχου για τις κάμερες θολωτής οθόνης και τις περιστροφικές 
κάμερες, καθώς και τις κάμερες με δυνατότητα κλίσης.

Μετά την επιλογή της καρτέλας  εμφανίζεται το πεδίο ελέγχου για τις κάμερες θολωτής 
οθόνης και τις περιστροφικές κάμερες, καθώς και τις κάμερες με δυνατότητα κλίσης. 
Το πεδίο ελέγχου ενεργοποιείται μόνο, αφού πρώτα εμφανιστεί στο παράθυρο εικόνας μια 
κάμερα θολωτής οθόνης, περιστροφική κάμερα ή κάμερα με δυνατότητα κλίσης. Αν επιλέξετε 
με το δείκτη του ποντικιού τα μεμονωμένα στοιχεία, αυτά θα επισημανθούν οπτικά.
Εάν δεν έχει επιλεγεί καμία κάμερα θολωτής οθόνης, περιστροφική κάμερα ή κάμερα με 
δυνατότητα κλίσης, το πεδίο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο.

Εμφανίζεται το πεδίο ελέγχου για τις κάμερες θολωτής οθόνης και τις 
περιστροφικές κάμερες καθώς και τις κάμερες με δυνατότητα κλίσης (βλέπε 
Ενότητα 2.6.1 Πεδίο ελέγχου για τις κάμερες θολωτής οθόνης και τις περιστροφικές 
κάμερες, καθώς και τις κάμερες με δυνατότητα κλίσης.).

Εμφανίζονται οι ηλεκτρονόμοι, για τους οποίους έχει πραγματοποιηθεί ρύθμιση 
παραμέτρων (βλέπε Ενότητα 2.6.2 Εμφάνιση των ηλεκτρονόμων).

Εμφανίζονται οι είσοδοι συναγερμού, για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί ρύθμιση 
παραμέτρων (βλέπε Ενότητα 2.6.3 Εμφάνιση των εισόδων συναγερμού).

Ξεκινά η άμεση αναπαραγωγή της εικόνας με καθυστέρηση (Instant Playback) 
(βλέπε Ενότητα 2.6.4 Άμεση αναπαραγωγή της εικόνας με καθυστέρηση (Instant 
Playback).).

 

Περιστροφή της κάμερας προς τα αριστερά/δεξιά.

 
Περιστροφή της κάμερας προς τα πάνω/κάτω.

Περιστροφή της κάμερας προς όλες τις κατευθύνσεις. Μετακινήστε το 
δείκτη του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο και έχοντας πατημένο το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τραβήξτε το προς την κατεύθυνση, 
προς την οποία επιθυμείτε να περιστρέψετε την κάμερα.

 

Μείωση της οπτικής γωνίας (τηλεφακός) / αύξηση της οπτικής γωνίας 
(ευρεία γωνία)
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Υπόδειξη:
Επίσης μπορείτε να ελέγξετε το παράθυρο εικόνας.

2.6.2 Εμφάνιση των ηλεκτρονόμων 

Μετά την επιλογή της καρτέλας  εμφανίζονται όλοι οι τοπικά ρυθμισμένοι ηλεκτρονόμοι 
και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Αν οι απομακρυσμένοι σταθμοί έχουν παραμετροποιηθεί, εμφανίζεται ένα πεδίο επιλογής στην 
κάτω περιοχή. Κάντε κλικ στο βέλος και επιλέξτε τον απομακρυσμένο σταθμό, για να εμφανιστεί 
η λίστα με τους συνδεδεμένους ηλεκτρονόμους.

Οι ηλεκτρονόμοι μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ως εξής:
– Διπλό κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο του ηλεκτρονόμου 
ή
– Κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλογή της εντολής Ενεργοποίησηή 

Απενεργοποίηση 

2.6.3 Εμφάνιση των εισόδων συναγερμού

Μετά την επιλογή της καρτέλας  εμφανίζονται όλες οι τοπικά ρυθμισμένες είσοδοι 
συναγερμού και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

 

Απομακρυσμένη εστίαση / κοντινή εστίαση (Ρύθμιση εστίασης εικόνας)

 

Διάφραγμα ανοικτό/κλειστό

Ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής, κλίσης και ζουμ.

(αριστερά)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τις ορισθείσες θέσεις των καμερών. 
Κάντε κλικ πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και επιλέξτε.

(δεξιά)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τις αποθηκευμένες εντολές της 
κάμερας. Κάντε κλικ πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και 
επιλέξτε.

Ο ηλεκτρονόμος είναι απενεργοποιημένος.

Ο ηλεκτρονόμος είναι ενεργοποιημένος.
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Αν οι απομακρυσμένοι σταθμοί έχουν παραμετροποιηθεί, εμφανίζεται ένα πεδίο επιλογής. Κάντε 
κλικ στο βέλος και επιλέξτε τον απομακρυσμένο σταθμό, για να εμφανιστεί η λίστα με τις 
συνδεδεμένες εισόδους συναγερμού.

Υπόδειξη:
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε εισόδους προσομοιώσεων συναγερμών με 
διπλό κλικ ή με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού.

2.6.4 Άμεση αναπαραγωγή της εικόνας με καθυστέρηση (Instant Playback).

Μετά την επιλογή της καρτέλας  αναπαράγονται οι αποθηκευμένες εικόνες της 
επιλεγμένης κάμερας με καθυστέρηση ως προς τη ζωντανή εικόνα. Επομένως βλέπετε τη 
ζωντανή εικόνα της κάμερας και την αποθηκευμένη εικόνα αυτής της κάμερας πριν π.χ. 30 
δευτερόλεπτα. Η αναπαραγωγή γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Η χρονική καθυστέρηση 
ρυθμίζεται στη ρύθμιση παραμέτρων.

Έλεγχος/ζουμ στο πεδίο 
ελέγχου και εμφάνισης 

κατάστασης

Παρουσίαση με μεγέθυνση

Ονομασία της κάμερας.

Μεγεθύνει την εικόνα. Η παρουσίαση πραγματοποιείται σε ένα 
παράθυρο με δυνατότητα μετακίνησης και αλλαγής μεγέθους. 

Μειώνει το μέγεθος της εικόνας (Το εικονίδιο βρίσκεται στην άνω 
δεξιά γωνία της μεγεθυμένης εικόνας).

Αναπαραγωγή προς τα πίσω (πραγματικός χρόνος)
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Υπόδειξη:
Στο παράθυρο της άμεσης αναπαραγωγής με καθυστέρηση, εμφανίζεται μια μαύρη εικόνα, όταν 
μια κάμερα δεν πραγματοποιεί εγγραφή καμιάς εικόνας.

Μεμονωμένη εικόνα πίσω

Παύση

Μεμονωμένη εικόνα προς τα εμπρός

Αναπαραγωγή προς τα εμπρός (πραγματικός χρόνος)

Ολισθαίνων ρυθμιστικό για την αλλαγή της ταχύτητας 
αναπαραγωγής στη μεγεθυμένη εμφάνιση. 
Για επεξήγηση των εικονιδίων, βλέπε Ενότητα 2.8.9 Αλλαγή της 
ταχύτητας αναπαραγωγής.

Χρονικό σημείο αναπαραγωγής.
Στη μεγεθυμένη παρουσίαση μπορείτε να ξεκινήσετε την 
αναπαραγωγή από κάποιο επιθυμητό χρονικό σημείο. Κάντε κλικ 
στο Ημέρα, Μήνας, Έτος, Ώρα, Λεπτό, Δευτερόλεπτο και 
εισαγάγετε το επιθυμητό χρονικό σημείο. Επιβεβαιώστε τα 
στοιχεία που έχουν εισαχθεί πατώντας το πλήκτρο Enter. 
Εμφανίζεται η εικόνα σε αυτό το χρονικό σημείο.

Αναπαραγωγή από το ήδη ορισμένο χρονικό σημείο. 
Χρησιμοποιείται η ορισμένη κατά τη ρύθμιση παραμέτρων τιμή, 
π.χ. η αναπαραγωγή πραγματοποιείται με καθυστέρηση 30 
δευτερολέπτων ως προς τη ζωντανή εικόνα.
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2.7 Το πεδίο συμβάντων
Το πεδίο συμβάντων βρίσκεται ακριβώς κάτω από την περιοχή εικόνας.
Το πεδίο συμβάντων περιλαμβάνει:
– μια λίστα συμβάντων
– ένα κουμπί για το φιλτράρισμα των συμβάντων αυτών
– ένα κουμπί για την εμφάνιση του ημερολογίου

Σμίκρυνση ή μεγέθυνση του πεδίου συμβάντων
Εάν επιλέξετε το πεδίο συμβάντων μειωμένου μεγέθους, τότε η λίστα συμβάντων θα περιέχει 
μόνο μια αναφορά.

2.7.1 Η λίστα συμβάντων
Στο πεδίο συμβάντων απαριθμούνται τα 100 πιο πρόσφατα συμβάντα σε μια λίστα συμβάντων. 
Εάν η λίστα περιλαμβάνει περισσότερες καταχωρίσεις απ' όσες είναι δυνατό να εμφανισθούν 
στην οθόνη, πρέπει είτε με τον τροχό του ποντικιού είτε χρησιμοποιώντας τις ράβδους κύλισης 
στη δεξιά πλευρά να κινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.

Ταξινόμηση της λίστας
Οι καταχωρίσεις εμφανίζονται ως Κατηγορία, Τύπος, Ημερομηνία και Αναφορά. Με βάση αυτά 
τα κριτήρια μπορείτε να προβείτε σε ταξινόμηση των καταχωρίσεων.
Κάντε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε ένα πεδίο της γραμμής τίτλου, π.χ. 
Κατηγορία. Στη δεξιά πλευρά του πεδίου εμφανίζεται ένα βέλος.

Ένα βέλος σε ένα πεδίο της γραμμής τίτλου υποδηλώνει ότι οι καταχωρίσεις έχουν ταξινομηθεί 
με βάση αυτό το κριτήριο. Η κατεύθυνση του βέλους - προς τα επάνω ή προς τα κάτω - σας 
πληροφορεί αν η ιεράρχηση της ταξινόμησης είναι αύξουσα ή φθίνουσα. Κάνοντας κλικ με το 
ποντίκι μπορείτε να εναλλάσσετε την ιεράρχηση από αύξουσα σε φθίνουσα και αντίστροφα.

Αλλαγή της σειράς των στηλών
Έχοντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τραβήξτε ένα πεδίο της γραμμής τίτλου 
στην επιθυμητή θέση στη γραμμή τίτλου. Μόλις αφήσετε το πλήκτρο του ποντικιού, θα εισαχθεί 
το επιλεγμένο πεδίο σε αυτήν τη θέση.

Προσαρμογή του πλάτους των στηλών
Κάντε κλικ στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των στηλών, μέχρι να εμφανιστεί ένας σταυρός με 
μύτες βέλους προς τα δεξιά και τα αριστερά. Έχοντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού μετακινήστε αυτόν τον σταυρό προς τα δεξιά ή αριστερά. Το πλάτος της στήλης 
μεταβάλλεται.

Μειώνει την περιοχή εικόνας και μεγεθύνει το πεδίο συμβάντων.

Μεγεθύνει την περιοχή εικόνας και μειώνει το πεδίο συμβάντων.

Η στήλη είναι ταξινομημένη σε αύξουσα ιεράρχηση.
Υπόδειξη: Μόνο στην αύξουσα ταξινόμηση της στήλης Ημερομηνία θα εμφανίζονται 
τα πιο πρόσφατα συμβάντα στην αρχή της λίστας.

Η στήλη είναι ταξινομημένη σε φθίνουσα ιεράρχηση.

Μια μετακίνηση προς τα αριστερά ή τα δεξιά μεταβάλλει το πλάτος της στήλης.
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2.7.2 Κουμπί για το φιλτράρισμα των συμβάντων
Για να είναι δυνατή ταχύτερη η επισκόπηση της ύπαρξης ή όχι συγκεκριμένων συμβάντων, 
μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, π.χ. διαδικασίες εκκίνησης και 
τερματισμού λειτουργίας, είσοδοι, κάμερες, κλπ. Μετά από την διεξαγωγή του φιλτραρίσματος 
εμφανίζονται μόνο συμβάντα που πληρούν τα κριτήρια αυτά.

2.7.3 Κουμπί για την εμφάνιση του ημερολογίου
Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένα συμβάντα στο τοπικό σύστημα ή 
σε έναν απομακρυσμένο σταθμό, όπως π.χ. διαδικασίες εκκίνησης και τερματισμού λειτουργίας, 
αναφορές συστήματος και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Το ημερολόγιο περιέχει έως και 
250.000 καταχωρίσεις.

Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου για το φιλτράρισμα.

Εμφάνιση του ημερολογίου.
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2.8 Η περιοχή της γραμμής χρόνου
Η περιοχή της γραμμής χρόνου περιλαμβάνει τα εξής:

1 Καρτέλες, για να επιλέγεται αν επιθυμείτε να εμφανίζεται μια λίστα καμερών με γραμμή 
χρόνου ή μια λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης (βλέπε Ενότητα 2.8.1 Λίστα καμερών 
με γραμμή χρόνου/λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης).

2 Λίστα καμερών με γραμμή χρόνου ή λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης 
(βλέπε Ενότητα 2.8.2 Λίστα καμερών με γραμμή χρόνου και Ενότητα 2.8.3 Λίστα 
αποτελεσμάτων της αναζήτησης).

3 Διαβάθμιση μέτρησης της γραμμής χρόνου (μήνας, ημέρα κλπ.) ή γραμμή τίτλου των 
αποτελεσμάτων αναζήτησης (βλέπε Ενότητα 2.8.4 Διαβάθμιση μέτρησης της γραμμής 
χρόνου/γραμμής τίτλου των αποτελεσμάτων αναζήτησης).

4 Ημερομηνία και ώρα της επιλεγμένης εικόνας (βλέπε Ενότητα 2.8.5 Ημερομηνία και 
ώρα).

5 Επιλογή προηγούμενου/επόμενου συμβάντος (βλέπε Ενότητα 2.8.6 Αναζήτηση ενός 
προηγούμενου ή επόμενου συμβάντος).

6 Κουμπιά για την αναπαραγωγή των αποθηκευμένων ακολουθιών εικόνων 
(βλέπε Ενότητα 2.8.7 Κουμπιά αναπαραγωγής).

7 Ρυθμιστικό ταχύτητας για αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής 
(βλέπε Ενότητα 2.8.9 Αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής).

8 Σμίκρυνση/μεγέθυνση της περιοχής της γραμμής χρόνου 
(βλέπε Ενότητα 2.8.8 Σμίκρυνση/μεγέθυνση της περιοχής προβολής της γραμμής χρόνου).

9 Κουμπί για τη λειτουργία αναζήτησης (βλέπε Ενότητα 2.8.10 Κλήση λειτουργιών 
αναζήτησης).

10 Κουμπί για την αποθήκευση δεδομένων (βλέπε Ενότητα 2.8.11 Αποθήκευση δεδομένων 
εικόνας).
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2.8.1 Λίστα καμερών με γραμμή χρόνου/λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης
Η ένδειξη σε αυτήν την περιοχή εξαρτάται από εάν έχετε επιλέξει την καρτέλα για την εμφάνιση 
της λίστας καμερών με γραμμή χρόνου ή την καρτέλα για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων 
αναζήτησης.

2.8.2 Λίστα καμερών με γραμμή χρόνου

(πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα )
Εμφανίζεται μια λίστα καμερών με γραμμή χρόνου για κάθε κάμερα που βρίσκεται στην περιοχή 
προβολής της εικόνας.
Η γραμμή χρόνου περιέχει τις εξής πληροφορίες.

Εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με το είδος της εγγραφής και τα δεδομένα, είναι δυνατή στη 
γραμμή χρόνου η επιλογή μιας χρονικής ζώνης ή ενός χρονικού σημείου.

Επιλογή μιας χρονικής ζώνης μέσω της ένδειξης θέσης της γραμμής χρόνου

(πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα )
Μέσω της ένδειξης θέσης της γραμμής χρόνου μπορείτε να επιλέξετε μια χρονική ζώνη στη 
γραμμή χρόνου.
Αυτή η επιλογή απαιτείται στις εξής ενέργειες:
– Αναζήτηση βάσει κίνησης (βλέπε Ενότητα 3.11 Εκτελείται αναζήτηση βάσει κίνησης)
– Αναζήτηση βάσει πρόσθετων δεδομένων (βλέπε Ενότητα 3.12 Αναζήτηση βάσει πρόσθετων 

δεδομένων)
– Αποθήκευση δεδομένων (βλέπε Ενότητα 3.15 Αποθήκευση δεδομένων)
– Επαλήθευση ταυτότητας των εικόνων περισσοτέρων καμερών 

(βλέπε Ενότητα 3.13 Tαυτοποίηση των εικόνων περισσοτέρων καμερών)
– Προστασία εγγραφής (βλέπε Ενότητα 3.17 Προστασία εγγραφής)
– Εγγραφή: Κατάργηση προστασίας (βλέπε Ενότητα 3.18 Κατάργηση προστασίας εγγραφής)
– Διαγραφή εγγραφής (βλέπε Ενότητα 3.19 Διαγραφή εγγραφής)

Εμφανίζεται μια λίστα καμερών με γραμμή χρόνου για κάθε κάμερα που βρίσκεται 
στην περιοχή προβολής της εικόνας.

Εμφανίζει μια λίστα των αποτελεσμάτων της αναζήτησης.
Μόνο μετά τη διεξαγωγή μιας αναζήτησης εμφανίζεται μια καρτέλα η οποία σας 
υποδεικνύει ότι υπάρχουν αποτελέσματα της αναζήτησης.

Εγγραφή συναγερμού κόκκινο

Εγγραφή κίνησης κίτρινο

Διαρκής εγγραφή μπλε

Δεν υπάρχει σήμα εικόνας μαύρο

προστατευμένα δεδομένα γραμμοσκίαση

Διαθέσιμα αρχεία ήχου μικρή πράσινη γραμμή πάνω από τη γραμμή χρόνου

Δεν υπάρχει εγγραφή ανοιχτό μπλε
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Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στην κάτω αγκύρωση της ένδειξης θέσης και 
τραβήξτε την επιθυμητή χρονική ζώνη.

Επιλογή ενός χρονικού σημείου μέσω της ένδειξης θέσης της γραμμής χρόνου

(πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα )
Μέσω της ένδειξης θέσης της γραμμής χρόνου μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε ένα 
συγκεκριμένο χρονικό σημείο στη γραμμή του χρόνου.

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στην άνω αγκύρωση της ένδειξης θέσης και τραβήξτε 
την στην επιθυμητή ώρα. Στην περιοχή προβολής της εικόνας εμφανίζονται οι εικόνες που έχουν 
βρεθεί.

Υπόδειξη:
Ένα κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην γραμμή του χρόνου τοποθετεί την 
ένδειξη θέσης σε αυτή τη θέση.

2.8.3 Λίστα αποτελεσμάτων της αναζήτησης

(πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα )
Μετά από την αναζήτηση θα έχετε μια λίστα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Με διπλό κλικ 
με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε ένα αποτέλεσμα της αναζήτησης εμφανίζεται στο 
επιλεγμένο παράθυρο εικόνας η αλληλουχία εικόνων.
Ένα κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού επιλέγει την καταχώριση. Αυτή η επιλεγμένη 
καταχώριση μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα φορέα δεδομένων (βλέπε Ενότητα 3.15 Αποθήκευση 
δεδομένων).

2.8.4 Διαβάθμιση μέτρησης της γραμμής χρόνου/γραμμής τίτλου των 
αποτελεσμάτων αναζήτησης
Η ένδειξη σε αυτήν την περιοχή εξαρτάται από εάν έχετε επιλέξει την καρτέλα για την εμφάνιση 
της λίστας καμερών με γραμμή χρόνου ή την καρτέλα για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων 
αναζήτησης.

Αλλαγή της διαβάθμισης της γραμμής χρόνου

(πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα )
Μπορείτε να ορίσετε τέσσερις διαφορετικές διαβαθμίσεις - 1 μήνας, 1 ημέρα, 4 ώρες, 15 λεπτά.

Κάντε κλικ πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω (αριστερά) και επιλέξτε τη διαβάθμιση.
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Πλοήγηση στη γραμμή χρόνου (μπρος και πίσω):
– Χρησιμοποιήστε τα βέλη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά
ή
– Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη γραμμή και κυλήστε τον τροχό του ποντικιού

Η γραμμή τίτλου των αποτελεσμάτων αναζήτησης

(πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα )

Τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορούν να ταξινομηθούν. Το πλάτος της στήλης και η σειρά των 
στηλών μπορεί να μεταβληθεί.

2.8.5 Ημερομηνία και ώρα
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις αποθηκευμένες εικόνες βάσει της ημερομηνίας 
και της ώρας (βλέπε Ενότητα 3.9 Αναζήτηση βάσει ημερομηνίας και ώρας).

2.8.6 Αναζήτηση ενός προηγούμενου ή επόμενου συμβάντος
Με το πλήκτρο-βέλος μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο αποθηκευμένο 
συμβάν των εμφανιζομένων καμερών (βλέπε Ενότητα 3.10 Αναζήτηση βάσει συμβάντων).

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων συμβάντων:
– Συναγερμός
– Κίνηση
– Απώλεια εικόνας
– Εγγραφή διαρκείας 
– Προστατευμένο

2.8.7 Κουμπιά αναπαραγωγής
Τα κουμπιά αναπαραγωγής χρησιμεύουν για την αναπαραγωγή των αποθηκευμένων ακολουθιών 
εικόνων. Στη διάταξη παρουσίασης, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες εικόνες, η 
αναπαραγωγή πραγματοποιείται σε όλα τα παράθυρα εικόνας συγχρονισμένα (συγχρονισμός 
ώρας). Εάν ένας χρήστης έχει την εξουσιοδότηση να βλέπει αποθηκευμένες εικόνες, τότε έχει 
επίσης το δικαίωμα να ακούσει τη σχετική ηχητική εγγραφή.

Η ένδειξη θέσης στη γραμμή του χρόνου τοποθετείται στο 
κέντρο.

Δείχνει την ημερομηνία του επιλεγμένου παραθύρου εικόνας. 
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2.8.8 Σμίκρυνση/μεγέθυνση της περιοχής προβολής της γραμμής χρόνου
Κάντε κλικ πάνω στη γραμμή πάνω από την περιοχή της γραμμής χρόνου.

Εάν επιλέξετε την περιοχή της γραμμής χρόνου μειωμένου μεγέθους, θα παρουσιάζονται σε μία 
και μόνο γραμμή χρόνου τα αποθηκευμένα συμβάντα των εμφανιζόμενων καμερών. Τα 
συμβάντα που συμπίπτουν θα εμφανίζονται κατά την επόμενη προτεραιότητα: 

2.8.9 Αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής
Έχοντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τραβήξτε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά, 
για να μειώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής. Τραβήξτε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά , για να 
αυξήσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.
Η μεταβολή της ταχύτητας αναπαραγωγής επιτυγχάνεται επίσης μέσω της περιστροφής του 
τροχού του ποντικιού. Ο δείκτης του ποντικιού πρέπει να βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη ράβδο 
του ρυθμιστικού.

1 Μετάβαση στην αρχή της εγγραφής

2 Αναπαραγωγή προς τα πίσω σε πραγματικό χρόνο ή με μεταβληθείσα ταχύτητα. Η 
ρύθμιση της ταχύτητας επιτυγχάνεται μέσω του ρυθμιστικού ταχύτητας.
Υπόδειξη: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, όταν εμφανίζονται περισσότερες από 
4 κάμερες.

3 Μεμονωμένη εικόνα προς τα πίσω
Υπόδειξη: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, όταν εμφανίζονται περισσότερες από 
4 κάμερες.

4 Παύση

5 Μεμονωμένη εικόνα προς τα εμπρός

6 Αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε πραγματικό χρόνο ή με μεταβληθείσα ταχύτητα. Η 
ρύθμιση της ταχύτητας επιτυγχάνεται μέσω του ρυθμιστικού ταχύτητας.
Υπόδειξη: Η αναπαραγωγή του ήχου γίνεται μόνο στην κατάσταση λειτουργίας 
πραγματικού χρόνου.

7 Μετάβαση στο τέλος της εγγραφής

Μειώνει την περιοχή προβολής της εικόνας και μεγεθύνει την περιοχή της 
γραμμής χρόνου.

Μεγεθύνει την περιοχή προβολής της εικόνας και μειώνει την περιοχή της 
γραμμής χρόνου.

Προτεραιότητα 1 Δεν υπάρχει σήμα κάμερας

Προτεραιότητα 2 Εγγραφή συναγερμού

Προτεραιότητα 3 Εγγραφή κίνησης

Προτεραιότητα 4 Εγγραφή διαρκείας 

Προτεραιότητα 5 Δεν υπάρχει εγγραφή
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2.8.10 Κλήση λειτουργιών αναζήτησης

Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Εμφανίζεται μια 

πρόσθετη καρτέλα  στο κάτω δεξιά περίγραμμα της οθόνης. 

2.8.11 Αποθήκευση δεδομένων εικόνας

Αναπαραγωγή στο 1/16 της ταχύτητας εγγραφής

1/8 Αναπαραγωγή στο 1/8 της ταχύτητας εγγραφής

1/4 Αναπαραγωγή στο 1/4 της ταχύτητας εγγραφής

1/2 Αναπαραγωγή στο 1/2 της ταχύτητας εγγραφής

1 Ταχύτητα αναπαραγωγής ίση με την ταχύτητα εγγραφής

2 Αναπαραγωγή σε ταχύτητα διπλή της ταχύτητας εγγραφής

4 Αναπαραγωγή σε ταχύτητα τετραπλή της ταχύτητας εγγραφής

8 Αναπαραγωγή σε ταχύτητα οκταπλή της ταχύτητας εγγραφής

Αναπαραγωγή I-Frames (μέγιστη ταχύτητα αναπαραγωγής)

Εάν κάνετε κλικ πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω, μπορείτε να 
επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες αναζήτησης.

Εκτελείται 
αναζήτηση 
βάσει κίνησης

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου. Στη λειτουργία Aναζήτηση βάσει κίνησης 
μπορείτε να εξετάσετε εάν υπάρχει κίνηση στην εικόνα του επιλεγμένου 
παραθύρου εικόνας (βλέπε Ενότητα 3.11 Εκτελείται αναζήτηση βάσει κίνησης).

Αναζήτηση 
εμφανιζόμενω
ν καμερών

Εκτελεί αναζήτηση στις αποθηκευμένες εικόνες όλων των καμερών που 
εμφανίζονται στην περιοχή εικόνας, για να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν 
πρόσθετα δεδομένα, όπως για παράδειγμα δεδομένα από τραπεζικές θυρίδες 
αυτόματων συναλλαγών (βλέπε Ενότητα 3.12 Αναζήτηση βάσει πρόσθετων 
δεδομένων).

Αναζήτηση 
όλων των 
καμερών

Εκτελείται αναζήτηση στις αποθηκευμένες εικόνες όλων των τοπικών καμερών 
και όλων των καμερών που είναι συνδεδεμένες με απομακρυσμένους 
σταθμούς του δικτύου, για την εύρεση πρόσθετων δεδομένων, όπως π.χ. 
δεδομένων από τραπεζικά μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών (βλέπε 
Ενότητα 3.12 Αναζήτηση βάσει πρόσθετων δεδομένων).

Αποθηκεύονται τα δεδομένα βίντεο και ήχου σε μια μονάδα CD/DVD, μια δικτυακή 
μονάδα δίσκου ή μια μονάδα δίσκου USB. Η αποθήκευση πραγματοποιείται σε 
μορφή Bosch Recording Station ή ASF. 
Με την αποθήκευση των δεδομένων σε μορφή Bosch Recording Station, είναι 
δυνατή και η αποθήκευση του Export Viewer της Bosch. Για την εγκατάσταση του 
προγράμματος Export Viewer της Bosch απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. Για 
την αναπαραγωγή του αρκούν τα δικαιώματα χρήστη.
Τα αποθηκευμένα δεδομένα στη μορφή ASF μπορούν να αναπαραχθούν με σύνηθες 
λογισμικό, όπως π.χ. το πρόγραμμα Windows Media Player.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε μεμονωμένα αποτελέσματα αναζήτησης ή επιλεγμένες 
χρονικές ζώνες.
Υπόδειξη: Μπορεί να εξαχθεί μόνο μια καταχώριση. Εάν επιθυμείτε την εξαγωγή 
περισσοτέρων καταχωρίσεων, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία κι άλλες φορές.
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3 Χρήση

3.1 Εμφάνιση εισερχόμενων συναγερμών
Οι εισερχόμενοι συναγερμοί των καμερών μπορούν να εμφανιστούν είτε αυτόματα είτε μη 
αυτόματα.

3.1.1 Μη αυτόματη εμφάνιση των εισερχόμενων συναγερμών

Στο περιβάλλον εργασίας >  ή 
Όταν υπάρχουν εισερχόμενοι συναγερμοί, προστίθεται στη λίστα συσκευών μια καρτέλα 

 που αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα. Ηχεί ένα ακουστικό σήμα, όταν έχει 
πραγματοποιηθεί η ρύθμιση παραμέτρων.
1. Επιλέξτε την καρτέλα. Εμφανίζεται μια λίστα με τις κάμερες ή τους απομακρυσμένους 

σταθμούς που βρίσκονται σε συναγερμό. Το ακουστικό σήμα απενεργοποιείται.
2. Με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο της κάμερας εμφανίζεται η εικόνα στο επιλεγμένο 

παράθυρο της περιοχής εικόνας. Με drag and drop μπορείτε να εμφανίσετε την εικόνα σε 
όποιο παράθυρο επιθυμείτε.

3. Με δεξί κλικ στο εικονίδιο του απομακρυσμένου σταθμού μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη 
λήψη του συναγερμού, να διαγράψετε το συναγερμό ή να εμφανίσετε όλες τις κάμερες που 
βρίσκονται σε συναγερμό.

Υπόδειξη:
Οι εισερχόμενοι συναγερμοί αποθηκεύονται στο ημερολόγιο.

3.1.2 Αυτόματη εμφάνιση εισερχόμενων συναγερμών

Στο περιβάλλον εργασίας >  ή 
Όταν υπάρχουν εισερχόμενοι συναγερμοί, προστίθεται στη λίστα συσκευών μια καρτέλα 

 που αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα. Οι κάμερες ή οι απομακρυσμένοι σταθμοί που 
βρίσκονται σε συναγερμό εμφανίζονται στη λίστα συσκευών και οι εικόνες προβάλλονται 
αυτόματα. Ηχεί ένα ακουστικό σήμα, όταν έχει πραγματοποιηθεί η ρύθμιση παραμέτρων.
 Με δεξί κλικ στο εικονίδιο του απομακρυσμένου σταθμού μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη 

λήψη του συναγερμού, να διαγράψετε το συναγερμό ή να εμφανίσετε όλες τις κάμερες που 
βρίσκονται σε συναγερμό.

Επιβεβαίωση 
λήψης συναγερμού

Επιβεβαιώνει τη λήψη του συναγερμού. Το αναβόσβησμα της καρτέλας 
μεταπίπτει σε μια στατική κατάσταση.

Διαγραφή 
συναγερμού

Ο απομακρυσμένος σταθμός διαγράφεται από τη λίστα συσκευών.

Προβολή όλων των 
συναγερμών

Εμφανίζονται όλοι οι συναγερμοί στην περιοχή εικόνας. Το σύστημα 
επιλέγει αυτόματα τον καλύτερο τρόπο παρουσίασης.

Επιβεβαίωση 
λήψης συναγερμού

Επιβεβαιώνει τη λήψη του συναγερμού. Το αναβόσβησμα της καρτέλας 
μεταπίπτει σε μια στατική κατάσταση.
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Υπόδειξη:
Πρέπει να έχουν προηγουμένως οριστεί οι παράμετροι της αυτόματης εμφάνισης εισερχόμενων 
συναγερμών στην κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής και αναπαραγωγής.
Οι εισερχόμενοι συναγερμοί αποθηκεύονται στο ημερολόγιο.

3.2 Αυτόματη εγγραφή συναγερμού

Στο περιβάλλον εργασίας >  ή 
Οι εισερχόμενοι συναγερμοί μπορούν να καταγράφονται αυτόματα στον δέκτη (στάνταρ) ή 
χειροκίνητα Η επιλογή πραγματοποιείται στη ρύθμιση παραμέτρων. Και στις δύο περιπτώσεις 
παρουσιάζονται όλες οι κάμερες οι οποίες στη λίστα συσκευών έχουν αντιστοιχιστεί στον 
συναγερμό. Η εγγραφή είναι χωρίς ήχο.

Η καρτέλα  αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα. Ηχεί ένα ακουστικό σήμα, όταν έχει 
πραγματοποιηθεί η ρύθμιση παραμέτρων.

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα  . Εμφανίζεται μια λίστα με τις κάμερες ή τους 
απομακρυσμένους σταθμούς που βρίσκονται σε συναγερμό. Το ακουστικό σήμα 
απενεργοποιείται.

Εμφανίζεται το πλήκτρο για την καταγραφή συναγερμών .

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο , αν θέλετε να διακοπεί η καταγραφή συναγερμών.

Υπόδειξη:
– Η καταγραφή συναγερμών σταματά μόλις ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.
– Αν οι εισερχόμενοι συναγερμοί εμφανίζονται αυτόματα, εμφανίζεται αμέσως και το κουμπί 

εγγραφής συναγερμών (βλέπε Ενότητα 3.1.2 Αυτόματη εμφάνιση εισερχόμενων συναγερμών).

3.3 Δημιουργία/αλλαγή αγαπημένων

Στο περιβάλλον εργασίας >  ή 
Με τον όρο "Αγαπημένο" εννοείται ένα σύνολο καμερών που ανήκουν σε ομάδα, προκειμένου να 
διευκολύνεται η καλύτερη επίβλεψη. Για παράδειγμα, οι κάμερες 1 έως 4 σε προβολή 2x 2-
παράθυρα εικόνας, μπορούν να αποτελέσουν Αγαπημένο με το όνομα Περιοχή Εισόδου. Τα 
Αγαπημένα είναι διαθέσιμα στις καταστάσεις λειτουργίας ζωντανής προβολής και 
αναπαραγωγής.

Διαγραφή 
συναγερμού

Ο απομακρυσμένος σταθμός διαγράφεται από τη λίστα συσκευών.

Προβολή όλων των 
συναγερμών

Εμφανίζονται όλοι οι συναγερμοί στην περιοχή εικόνας. Το σύστημα 
επιλέγει αυτόματα τον καλύτερο τρόπο παρουσίασης.

Η καταγραφή συναγερμών σταματά.
Κάντε κλικ στο κουμπί, για να ξεκινήσετε την καταγραφή συναγερμών.

Ξεκινά η καταγραφή συναγερμών.
Κάντε κλικ στο κουμπί, για να σταματήσετε την καταγραφή συναγερμών.
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Δημιουργία ενός νέου Αγαπημένου:
1. Επιλέξτε μια παρουσίαση εικόνας στη γραμμή ενδείξεων (βλέπε Ενότητα 2.3.3 Κουμπιά για 

την εμφάνιση εικόνας).

2. Τραβήξτε με drag and drop μια κάμερα από τη λίστα των συσκευών και μεταφέρετέ την σε 
ένα παράθυρο εικόνας. Συνεχίστε κατ' αυτόν τον τρόπο, έως ότου να τοποθετηθούν όλες τις 
κάμερες που επιθυμείτε η κάθε μία σε κάθε ένα παράθυρο ξεχωριστά. 
Υπόδειξη: Κατά την επιλογή ενός Αγαπημένου θα εμφανιστεί η ζωντανή προβολή, αν 
πρόκειται για την κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής, και η αποθηκευμένη εικόνα 
της κάμερας, αν πρόκειται για την κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα  . Εμφανίζεται η λίστα των Αγαπημένων.
4. Κάντε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στη λίστα συσκευών. Επιλέξτε την εντολή Νέο 

Αγαπημένο.
5. Εισάγετε στο πεδίο διαλόγου το όνομα του Αγαπημένου και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Οι 

τοποθετημένες κάμερες και η επιλεγμένη παρουσίαση αποθηκεύονται με αυτό το όνομα 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά στο μέλλον.

Κλήση ενός Αγαπημένου

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα  . Εμφανίζονται τα ήδη αποθηκευμένα Αγαπημένα.
2. Κάντε διπλό κλικ στο Αγαπημένο ή κάντε κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο 

Αγαπημένο και επιλέξτε την εντολή Κλήση. Στην περιοχή της οθόνης εμφανίζεται η ρύθμιση 
του Αγαπημένου.

Αλλαγή ενός αγαπημένου
1. Κάντε διπλό κλικ στο Αγαπημένο που επιθυμείτε να αλλάξετε.
2. Κάντε τις αλλαγές, π.χ. καταμερισμός εικόνων, κάμερες.
3. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στο όνομα του Αγαπημένου και κάντε δεξί κλικ. 

Επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση Αγαπημένου.

Αλλαγή του ονόματος ενός Αγαπημένου
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των Αγαπημένων.
2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στο όνομα του Αγαπημένου και κάντε δεξί κλικ. 

Επιλέξτε την εντολή Μετονομασία.
3. Εισάγετε στο πεδίο διαλόγου το όνομα του Αγαπημένου και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αλλαγή της σειράς των Αγαπημένων
 Έχοντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τραβήξτε το Αγαπημένο στην 

επιθυμητή θέση και μετά απελευθερώστε το πλήκτρο του ποντικιού.
 Το Αγαπημένο εισάγεται σε αυτή τη θέση.

Διαγραφή ενός Αγαπημένου
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των Αγαπημένων.
2. Κάντε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο όνομα του Αγαπημένου. Επιλέξτε την 

εντολή Διαγραφή.
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3.4 Εμφάνιση ημερολογίου

Στο περιβάλλον εργασίας >  ή  > μενού Σύστημα > Ημερολόγιο
Με τη λειτουργία αυτή μπορούν να εμφανιστούν συγκεκριμένα τοπικά συμβάντα ή συμβάντα 
ενός απομακρυσμένου σταθμού.
1. Στην κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής:

– Επιλέξτε το μενού Σύστημα > Ημερολόγιο.
ή

– Κάντε κλικ στο εικονίδιο  κάτω από την περιοχή προβολής εικόνας.
Στην κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής:

Επιλέξτε το μενού Σύστημα > Ημερολόγιο.

2. Στην ενότητα Απομακρυσμένος σταθμός, επιλέξτε σταθμό για αναζήτηση συγκεκριμένων 
συμβάντων.

3. Στην ενότητα Χρονικό διάστημα εισάγετε τη χρονική περίοδο.
4. Στην ενότητα Συμβάντα εισάγετε τα συμβάντα βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η 

αναζήτηση εντός του χρονικού διαστήματος. 
Ως αποτελέσματα μπορείτε να επιλέξετε, π.χ. διαδικασίες έναρξης και τερματισμού 
λειτουργίας, διαδικασίες σύνδεσης και αποσύνδεσης, εισόδους, κάμερες, αναφορές 
συστήματος και διαδικασίες αποθήκευσης.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης απαριθμούνται στην 
κάτω περιοχή του παραθύρου διαλόγου. Τα συμβάντα μπορούν να ταξινομηθούν με όποιον 
τρόπο χρειάζεται. Είναι δυνατή η προσαρμογή του πλάτους των στηλών. Εμφανίζονται έως 
και 1000 καταχωρίσεις το πολύ.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση για να εκτυπώσετε το ημερολόγιο.
Υπόδειξη: Για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης, ορίστε το Φαξ ως όνομα του 
εκτυπωτή στο διάλογο εκτύπωσης και ενεργοποιήστε το "Έξοδος σε αρχείο". Επιβεβαιώστε 
πατώντας τοOK. Το αρχείο αποθηκεύεται στη θέση C:\Program Files\Bosch Recording 
Station. Μπορείτε να το ανοίξετε με το πρόγραμμα Windows Picture and Fax Viewer.

Ταξινόμηση της λίστας
Οι καταχωρίσεις εμφανίζονται ως Κατηγορία, Τύπος, Ημερομηνία και Αναφορά. Με βάση αυτά 
τα κριτήρια μπορείτε να προβείτε σε ταξινόμηση των καταχωρίσεων.
Κάντε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε ένα πεδίο της γραμμής τίτλου, π.χ. 
Κατηγορία. Στη δεξιά πλευρά του πεδίου εμφανίζεται ένα βέλος.

Ένα βέλος σε ένα πεδίο της γραμμής τίτλου υποδηλώνει ότι οι καταχωρίσεις έχουν ταξινομηθεί 
με βάση αυτό το κριτήριο. Η κατεύθυνση του βέλους - προς τα επάνω ή προς τα κάτω - σας 
πληροφορεί αν η ιεράρχιση της ταξινόμησης είναι αύξουσα ή φθίνουσα. Κάνοντας κλικ με το 
ποντίκι μπορείτε να εναλλάσσετε την ιεράρχηση από αύξουσα σε φθίνουσα και αντίστροφα.

Η στήλη είναι ταξινομημένη σε αύξουσα ιεράρχηση.
Υπόδειξη: Μόνο στην αύξουσα ταξινόμηση της στήλης Ημερομηνία θα εμφανίζονται 
τα πιο πρόσφατα συμβάντα στην αρχή της λίστας.

Η στήλη είναι ταξινομημένη σε φθίνουσα ιεράρχηση.
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Αλλαγή της σειράς των στηλών
Έχοντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τραβήξτε ένα πεδίο της γραμμής τίτλου 
στην επιθυμητή θέση στη γραμμή τίτλου. Μόλις αφήσετε το πλήκτρο του ποντικιού, θα εισαχθεί 
το επιλεγμένο πεδίο σε αυτήν τη θέση.

Προσαρμογή του πλάτους των στηλών
Κάντε κλικ στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των στηλών, μέχρι να εμφανιστεί ένας σταυρός με 
μύτες βέλους προς τα δεξιά και τα αριστερά. Έχοντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού μετακινήστε αυτόν τον σταυρό προς τα δεξιά ή αριστερά. Το πλάτος της στήλης 
μεταβάλλεται.

3.5 Έναρξη/τέλος περιστροφής κάμερας

Στο περιβάλλον εργασίας >  ή  > 
Κατά την περιστροφή κάμερας, όλες οι επιλεγμένες κάμερες που εμφανίζονται στην περιοχή 
εικόνας εμφανίζονται η μία μετά την άλλη. Η προβολή γίνεται σε κατάσταση λειτουργίας 
παρουσίασης 1 εικόνας.

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  στη γραμμή ενδείξεων, για να ξεκινήσει η περιστροφή 
κάμερας.

2. Στην ενότητα Χρονικό διάστημα σε δευτερόλεπτα εισάγετε την ώρα μετά την παρέλευση 
της οποίας θα γίνεται η μετάβαση από την μια κάμερα στην επόμενη.

3. Κάντε κλικ στο OK. Η περιστροφή της κάμερας ξεκινά.

4. Για να τερματίσετε την περιστροφή της κάμερας, κάντε κλικ ξανά στο εικονίδιο .

3.6 Αποσύνδεση/Αλλαγή χρήστη

Στο περιβάλλον εργασίας >  ή  > μενού Σύστημα > Αποσύνδεση/
Αλλαγή χρήστη
1. Επιλέξτε το μενού Σύστημα > Αποσύνδεση/Αλλαγή χρήστη.
2. Εισάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του νέου χρήστη.
3. Κάντε κλικ στο OK.

3.7 Φιλτράρισμα λίστας συμβάντων

Στο περιβάλλον εργασίας >  > Σύμβολο 
Στο πεδίο συμβάντων απαριθμούνται τα 100 πιο πρόσφατα συμβάντα σε μια λίστα συμβάντων. Η 
λίστα περιλαμβάνει τα συμβάντα, τα οποία έχουν καταχωρηθεί μετά από την τελευταία σύνδεση 
στο σύστημα.
Για να εμφανίσετε μόνο συγκεκριμένα συμβάντα, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ένα 
φιλτράρισμα της λίστας συμβάντων σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

Μια μετακίνηση προς τα αριστερά ή τα δεξιά 
μεταβάλλει το πλάτος της στήλης.
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1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  κάτω από την περιοχή προβολής εικόνας. Θα ανοίξει ένα 
παράθυρο διαλόγου.

2. Επιλέξτε τα κριτήρια.
3. Κάντε κλικ στο OK.

Ταξινόμηση της λίστας
Οι καταχωρίσεις εμφανίζονται ως Κατηγορία, Τύπος, Ημερομηνία και Αναφορά. Με βάση αυτά 
τα κριτήρια μπορείτε να προβείτε σε ταξινόμηση των καταχωρίσεων.
Κάντε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε ένα πεδίο της γραμμής τίτλου, π.χ. 
Κατηγορία. Στη δεξιά πλευρά του πεδίου εμφανίζεται ένα βέλος.

Ένα βέλος σε ένα πεδίο της γραμμής τίτλου υποδηλώνει ότι οι καταχωρίσεις έχουν ταξινομηθεί 
με βάση αυτό το κριτήριο. Η κατεύθυνση του βέλους - προς τα επάνω ή προς τα κάτω - σας 
πληροφορεί αν η ιεράρχιση της ταξινόμησης είναι αύξουσα ή φθίνουσα. Κάνοντας κλικ με το 
ποντίκι μπορείτε να εναλλάσσετε την ιεράρχηση από αύξουσα σε φθίνουσα και αντίστροφα.

Αλλαγή της σειράς των στηλών
Έχοντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τραβήξτε ένα πεδίο της γραμμής τίτλου 
στην επιθυμητή θέση στη γραμμή τίτλου. Μόλις αφήσετε το πλήκτρο του ποντικιού, θα εισαχθεί 
το επιλεγμένο πεδίο σε αυτήν τη θέση.

Προσαρμογή του πλάτους των στηλών
Κάντε κλικ στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των στηλών, μέχρι να εμφανιστεί ένας σταυρός με 
μύτες βέλους προς τα δεξιά και τα αριστερά. Έχοντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού μετακινήστε αυτόν τον σταυρό προς τα δεξιά ή αριστερά. Το πλάτος της στήλης 
μεταβάλλεται.

Η στήλη είναι ταξινομημένη σε αύξουσα ιεράρχηση.
Υπόδειξη: Μόνο στην αύξουσα ταξινόμηση της στήλης Ημερομηνία θα εμφανίζονται 
τα πιο πρόσφατα συμβάντα στην αρχή της λίστας.

Η στήλη είναι ταξινομημένη σε φθίνουσα ιεράρχηση.

Μια μετακίνηση προς τα αριστερά ή τα δεξιά μεταβάλλει το πλάτος της στήλης.
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3.8 Έλεγχος/ζουμ των καμερών θολωτής οθόνης και των 
περιστροφικών καμερών, καθώς και των καμερών με 
δυνατότητα κλίσης

Στο περιβάλλον εργασίας > 
Το ζουμ και ο έλεγχος μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο στο πεδίο ελέγχου και εμφάνισης 
κατάστασης όσο και άμεσα στο παράθυρο εικόνας.

Έλεγχος/ζουμ στο πεδίο ελέγχου και εμφάνισης κατάστασης
1. Επιλέξτε το παράθυρο εικόνας της κάμερας, στην οποία θέλετε να κάνετε ζουμ ή να την 

ελέγξετε. Το περίγραμμα του παραθύρου εικόνας είναι κίτρινου χρώματος.

2. Στο πεδίο ελέγχου και εμφάνισης κατάστασης, κάντε κλικ στην καρτέλα . Εμφανίζεται 
το πεδίο ελέγχου για τις κάμερες θολωτής οθόνης και τις περιστροφικές κάμερες, καθώς 
και τις κάμερες με δυνατότητα κλίσης.

3. Κάντε κλικ στα στοιχεία ελέγχου που επιθυμείτε, για να κάνετε ζουμ στις κάμερες, να τις 
περιστρέψετε, κλπ.

 

Περιστροφή της κάμερας προς τα αριστερά/δεξιά.

 
Περιστροφή της κάμερας προς τα πάνω/κάτω.

Περιστροφή της κάμερας προς όλες τις κατευθύνσεις. Μετακινήστε το 
δείκτη του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο και έχοντας πατημένο το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τραβήξτε το προς την κατεύθυνση, 
προς την οποία επιθυμείτε να περιστρέψετε την κάμερα.

 

Μείωση της οπτικής γωνίας (τηλεφακός) / αύξηση της οπτικής γωνίας 
(ευρεία γωνία)

 

Απομακρυσμένη εστίαση / κοντινή εστίαση (Ρύθμιση εστίασης εικόνας)

 

Διάφραγμα ανοικτό/κλειστό

Ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής, κλίσης και ζουμ.
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(αριστερά)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τις ορισθείσες θέσεις των καμερών. 
Κάντε κλικ πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και επιλέξτε.

(δεξιά)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τις αποθηκευμένες εντολές της 
κάμερας. Κάντε κλικ πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και 
επιλέξτε.
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Έλεγχος/ζουμ στο παράθυρο εικόνας
1. Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού στο παράθυρο εικόνας μιας κάμερας θολωτής 

οθόνης ή περιστροφικής κάμερας ή κάμερας με δυνατότητα κλίσης. Ο δείκτης του 
ποντικιού μεταβάλλεται.

2. Κάντε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο παράθυρο εικόνας, για να 
εμφανίσετε τις εξής εντολές:
– Κοντινή/απομακρυσμένη εστίαση
– Διάφραγμα κλειστό/Διάφραγμα ανοικτό
– Κλήση αποθηκευμένων θέσεων
– Κλήση αποθηκευμένων μακροεντολών

Υπόδειξη:
Η ψηφιακή λειτουργία ζουμ δεν είναι διαθέσιμη για κάμερες θολωτής οθόνης και για 
περιστροφικές κάμερες ή κάμερες με δυνατότητα κλίσης.

3.9 Αναζήτηση βάσει ημερομηνίας και ώρας

Στο περιβάλλον εργασίας > 
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις αποθηκευμένες εικόνες βάσει της ημερομηνίας 
και της ώρας.

Η διαδικασία έχει ως εξής:
1. Επιλέξτε με τον δείκτη του ποντικιού τα στοιχεία της ημερομηνίας και της ώρας, τα οποία 

επιθυμείτε να μεταβάλλετε και εισάγετε τα δεδομένα.
2. Πατήστε το κουμπί Enter.

Οι εικόνες εμφανίζονται στην περιοχή προβολής της εικόνας.

3.10 Αναζήτηση βάσει συμβάντων

Στο περιβάλλον εργασίας >  > 
Με το πλήκτρο-βέλος μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο αποθηκευμένο 
συμβάν των εμφανιζομένων καμερών.

Με τα πλήκτρα-βέλη περιστρέψτε την κάμερα προς την εκάστοτε επιθυμητή 
κατεύθυνση. Κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.

Περιστρέψτε προς τα αριστερά/δεξιά,
κ.λπ.
Υπόδειξη: Όσο πιο κοντά στο περίγραμμα της εικόνας κάνετε κλικ, 
τόσο γρηγορότερα περιστρέφεται ή κλίνει η κάμερα.

Αύξηση της οπτικής γωνίας (μεγάλη οπτική γωνία)/μείωση της 
οπτικής γωνίας (Tele)
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Η διαδικασία έχει ως εξής:
1. Κάντε κλικ πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο 

πεδίο επιλογής και επιλέξτε το συμβάν. Μπορείτε να επιλέξετε τα "Συμβάντα", 
"Συναγερμός", "Κίνηση", "Video loss", "Εγγραφή διαρκείας" και "Προστατευμένο".

2. Κάντε κλικ πάνω στο βέλος , αν θέλετε να μεταβείτε στο προηγούμενο συμβάν.
ή

Κάντε κλικ πάνω στο βέλος , αν θέλετε να μεταβείτε στο επόμενο συμβάν.

Οι εικόνες εμφανίζονται στην περιοχή προβολής της εικόνας.

Υπόδειξη:
Στην περίπτωση των συμβάντων, συναγερμού, Video loss, εγγραφής διαρκείας και 
προστατευμένου το σύστημα μεταβαίνει στο επόμενο ή στο προηγούμενο συμβάν. Στην 
περίπτωση του συμβάντος κίνησης το σύστημα μεταβαίνει στην επόμενη ή την προηγούμενη 
εικόνα με πληροφορίες κίνησης.

3.11 Εκτελείται αναζήτηση βάσει κίνησης

Στο περιβάλλον εργασίας >  > μενού Επιλεγμένο παράθυρο εικόνας > Αναζήτηση 
βάσει κίνησης
Μπορείτε να εξετάσετε εάν υπάρχει κίνηση στην εικόνα του επιλεγμένου παραθύρου εικόνας. Η 
αναζήτηση βάσει κίνησης είναι δυνατή μόνο στις τοπικά συνδεδεμένες κάμερες και όχι στις 
κάμερες IP.
1. Επιλέξτε το παράθυρο εικόνας της κάμερας, της οποίας τις εικόνες θέλετε να εξετάσετε για 

τυχόν ύπαρξη κίνησης. Το περίγραμμα του παραθύρου εικόνας είναι κίτρινου χρώματος.
2. Επισημάνετε με το δείκτη θέσης τη χρονική ζώνη πάνω στη γραμμή του χρόνου.
3. Επιλέξτε το μενού Επιλεγμένο παράθυρο εικόνας  > Aναζήτηση βάσει κίνησης ή κάντε 

κλικ στο εικονίδιο  κάτω από την περιοχή εικόνας
4. Στα πεδία από και έως για την ώρα έναρξης και λήξης και την ημερομηνία αναφέρεται η 

τρέχουσα τιμή της ένδειξης θέσης στη γραμμή του χρόνου. Αν επιθυμείτε να 
αναπροσαρμόσετε τη χρονική ζώνη, κάντε κλικ δίπλα στα πεδία από και έως πάνω στο 
βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και επιλέξτε ημερομηνία και ώρα.

5. Επιλέξτε Προβολή πλέγματος. Τοποθετείται ένα πλέγμα πάνω από την εικόνα. Κάθε κελί 
του πλέγματος μπορεί να επιλεγεί για την εκτέλεση μιας αναζήτησης.

6. Επιλέξτε τα κελιά, τα οποία επιθυμείτε να εξετάσετε, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη 
κίνησης. Ένα κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού ή η επιλογή μια περιοχής με πατημένο 
το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού επιλέγει τα κελιά.
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7. Κάντε κλικ στο OK. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης απαριθμούνται στην περιοχή της 
γραμμής χρόνου.

3.12 Αναζήτηση βάσει πρόσθετων δεδομένων

Στο περιβάλλον εργασίας >  > μενού Εγγραφή > Αναζήτηση πρόσθετων 
δεδομένων των εμφανιζομένων καμερών 
ή 

Στο περιβάλλον εργασίας >  > μενού Εγγραφή > Αναζήτηση πρόσθετων 
δεδομένων όλων των καμερών
Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε πρόσθετα δεδομένα είτε σε όλες τις κάμερες που εμφανίζονται 
στην περιοχή προβολής εικόνας είτε σε όλες τις συνδεδεμένες κάμερες.
Αναζήτηση βάσει πρόσθετων δεδομένων:
1. Επισημάνετε με το δείκτη θέσης τη χρονική ζώνη πάνω στη γραμμή του χρόνου.
2. Επιλέξτε το μενού Εγγραφή > Αναζήτηση πρόσθετων δεδομένων των εμφανιζομένων 

καμερών, ή Εγγραφή > Αναζήτηση πρόσθετων δεδομένων όλων των καμερών ή κάντε 

κλικ στο εικονίδιο  κάτω από την περιοχή εικόνας.
3. Στα πεδία από και έως για την ώρα έναρξης και λήξης και την ημερομηνία αναφέρεται η 

τρέχουσα τιμή της ένδειξης θέσης στη γραμμή του χρόνου. Αν επιθυμείτε να 
αναπροσαρμόσετε τη χρονική ζώνη, κάντε κλικ δίπλα στα πεδία από και έως πάνω στο 
βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και επιλέξτε ημερομηνία και ώρα.

4. Επιλέξτε το κριτήρια, με βάση τα οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση.
5. Κάντε κλικ στο OK. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης παρουσιάζονται σε μια λίστα..

Επιλεγμένες επιφάνειες:
– Κάντε κλικ με το αριστερό πλήκτρο ποντικιού
ή
– Επιλέξτε μια περιοχή με πατημένο το αριστερό πλήκτρο 

του ποντικιού
Στην περιοχή του δείκτη του ποντικιού εμφανίζεται το σύμβολο 
συν, το οποίο δείχνει ότι έχει επιλεγεί η περιοχή και 
συνεκτιμάται κατά την αναζήτηση.
Υπόδειξη: Οι επιφάνειες που έχουν επιλεγεί για αναζήτηση 
παρουσιάζονται σκιασμένες.

Μη επιλεγμένες επιφάνειες:
– Κάντε κλικ με το δεξί πλήκτρο ποντικιού
ή
– Επιλέξτε μια περιοχή με πατημένο το δεξί πλήκτρο του 

ποντικιού
Στην περιοχή του δείκτη του ποντικιού εμφανίζεται το σύμβολο 
πλην, το οποίο δείχνει ότι έχει δεν επιλεγεί η περιοχή και δεν 
συνεκτιμάται κατά την αναζήτηση.
Υπόδειξη: Οι επιφάνειες που έχουν επιλεγεί για αναζήτηση δεν 
παρουσιάζονται σκιασμένες.
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Υπόδειξη:
Τα συνδεδεμένα τραπεζικά μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών και οι συσκευές ανάγνωσης 
καρτών μεταδίδουν συγκεκριμένα δεδομένα στο Bosch Recording Station μέσω μιας διεπαφής 
RS 232. Εκτός από αυτό είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων δεδομένων που καθορίζονται 
ελεύθερα μέσω εικονικών προειδοποιητικών συσκευών.
Αποθηκεύονται τα εξής πρόσθετα δεδομένα:
– Δεδομένα του μηχανήματος αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών (εξαρτώνται από το 

πρωτόκολλο του μηχανήματος αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών):
– Κωδικός αριθμός τράπεζας
– Ποσό
– Ημερομηνία/ώρα
– Αριθμός συναλλαγής
– Αριθμός λογαριασμού (ή αριθμός πιστωτικής κάρτας)

– Δεδομένα της συσκευής ανάγνωσης καρτών
– Κωδικός αριθμός τράπεζας
– Αριθμός λογαριασμού (ή αριθμός πιστωτικής κάρτας)

– Δεδομένα ενός διακομιστή POS/ενός ATM/POS-Bridge
Τα επιμέρους πεδία δεδομένων της ροής δεδομένων μπορούν να αποθηκευτούν ως 
πρόσθετα δεδομένα, π.χ. ημερομηνία, ώρα, αριθμός συσκευής.

– Δεδομένα που μπορούν να καθοριστούν ελεύθερα
Ο καθορισμός πραγματοποιείται στη ρύθμιση παραμέτρων.

3.13 Tαυτοποίηση των εικόνων περισσοτέρων καμερών

Στο περιβάλλον εργασίας >  > μενού Εγγραφή > Επαλήθευση ταυτότητας
Οι εγγεγραμμένες εικόνες μπορούν να ελεγχθούν για τυχόν αλλαγές. Ο έλεγχος 
πραγματοποιείται στις εικόνες των καμερών, οι οποίες εμφανίζονται στην περιοχή εικόνας.
1. Επισημάνετε με το δείκτη θέσης τη χρονική ζώνη πάνω στη γραμμή του χρόνου.
2. Επιλέξτε το μενού Εγγραφή > Επαλήθευση ταυτότητας.
3. Στα πεδία από και έως για την ώρα έναρξης και λήξης και την ημερομηνία αναφέρεται η 

τρέχουσα τιμή της ένδειξης θέσης στη γραμμή του χρόνου. Αν επιθυμείτε να 
αναπροσαρμόσετε τη χρονική ζώνη, κάντε κλικ δίπλα στα πεδία από και έως πάνω στο 
βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και επιλέξτε ημερομηνία και ώρα.

4. Κάντε κλικ στο Έναρξη, για να ξεκινήσετε τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας.

3.14 Tαυτοποίηση μιας μόνο εικόνας

Στο περιβάλλον εργασίας >  > μενού Επιλεγμένο παράθυρο εικόνας > 
Ταυτοποίηση
Γίνεται έλεγχος της εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου εικόνας, για να εξακριβωθεί εάν έχει 
τροποποιηθεί η εικόνα. Εξετάζεται μόνο η εμφανιζόμενη εικόνα.
1. Επιλέξτε το παράθυρο εικόνας της κάμερας, της οποίας την εικόνα επιθυμείτε να ελέγξετε.
2. Κάντε κλικ στο μενού Επιλεγμένο παράθυρο εικόνας > Tαυτοποίηση. Μια αναφορά σας 

αναφέρει εάν η εικόνα έχει τροποποιηθεί ή όχι.
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3.15 Αποθήκευση δεδομένων

Στο περιβάλλον εργασίας >  > Σύμβολο 
Αποθηκεύονται τα δεδομένα βίντεο και ήχου σε μια μονάδα CD/DVD, μια δικτυακή μονάδα 
δίσκου ή μια μονάδα δίσκου USB. Η αποθήκευση πραγματοποιείται σε μορφή Bosch Recording 
Station ή ASF. 
Με την αποθήκευση των δεδομένων σε μορφή Bosch Recording Station, είναι δυνατή και η 
αποθήκευση του Export Viewer της Bosch. Για την εγκατάσταση του προγράμματος Export 
Viewer της Bosch απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. Για την αναπαραγωγή του αρκούν τα 
δικαιώματα χρήστη. Το πρόγραμμα Export Viewer της Bosch μπορεί να εκτελεστεί σε όλα τα 
συστήματα με Windows XP και Windows 7.
Τα αποθηκευμένα δεδομένα στη μορφή ASF μπορούν να αναπαραχθούν με σύνηθες λογισμικό, 
όπως π.χ. το πρόγραμμα Windows Media Player.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε μεμονωμένα αποτελέσματα αναζήτησης ή επιλεγμένες χρονικές 
ζώνες.

Υπόδειξη:
Οι αποθηκευμένες εικόνες περιέχουν το χρόνο της χρονικής ζώνης, κατά τον οποίο 
καταγράφηκαν οι εικόνες.

Αποθήκευση δεδομένων μιας χρονικής ζώνης
Τα αρχεία βίντεο και ήχου των εμφανιζόμενων καμερών μπορούν να παραμείνουν 
αποθηκευμένα για τη χρονική ζώνη που έχει αποθηκευτεί στην περιοχή της γραμμής χρόνου.
1. Επισημάνετε με το δείκτη θέσης τη χρονική ζώνη πάνω στη γραμμή του χρόνου 

(βλέπε Ενότητα 2.8.2 Λίστα καμερών με γραμμή χρόνου).

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο . Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου για την αποθήκευση.
3. Στην ενότητα Φορέας δεδομένων επιλέξτε το μέσο, στο οποίο επιθυμείτε να εκτελεστεί η 

αποθήκευση.
4. Ορίστε τη Μορφή και αν χρειαστεί και την Ποιότητα των προς αποθήκευση αρχείων.
5. Στα πεδία από και έως για την ώρα έναρξης και λήξης και την ημερομηνία αναφέρεται η 

τρέχουσα τιμή της ένδειξης θέσης στη γραμμή του χρόνου. Αν επιθυμείτε να 
αναπροσαρμόσετε τη χρονική ζώνη, κάντε κλικ δίπλα στα πεδία από και έως πάνω στο 
βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και επιλέξτε ημερομηνία και ώρα.

6. Κάντε κλικ στο OK. Τα αρχεία αποθηκεύονται.

Αποθήκευση δεδομένων μεμονωμένων αναζητήσεων
Τα δεδομένα των μεμονωμένων αναζητήσεων μπορούν να αποθηκευτούν. Εάν επιθυμείτε να 
αποθηκεύσετε περισσότερες αναζητήσεις, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία.
1. Παρακαλούμε επιλέξτε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μια καταχώριση στα 

αποτελέσματα αναζήτησης.

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο . Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου για την αποθήκευση.
3. Στην ενότητα Φορέας δεδομένων επιλέξτε το μέσο, στο οποίο επιθυμείτε να εκτελεστεί η 

αποθήκευση.
4. Ορίστε τη Μορφή και αν χρειαστεί και την Ποιότητα των προς αποθήκευση αρχείων.
5. Στα πεδία από και έως αναφέρεται η ώρα έναρξης και λήξης και η ημερομηνία της 

επιλεγμένης καταχώρισης. Ο χρόνος πριν και μετά το συμβάν περιλαμβάνεται σε αυτό το 
χρονικό διάστημα. Αν επιθυμείτε να αναπροσαρμόσετε τη χρονική ζώνη, κάντε κλικ δίπλα 
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στα πεδία από και έως πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και επιλέξτε 
ημερομηνία και ώρα.

6. Κάντε κλικ στο OK. Τα αρχεία αποθηκεύονται.

3.16 Εμφάνιση αποθηκευμένων αρχείων

Στο περιβάλλον εργασίας >  > Εγγραφή > Εμφάνιση αποθηκευμένων
Μπορείτε να εμφανίσετε αποθηκευμένα αρχεία ήχου και βίντεο, για να προβάλετε τις 
αποθηκευμένες σε αυτά εικόνες.
1. Επιλέξτε το μενού Εγγραφή > Εμφάνιση στοιχείων αποθήκευσης.
2. Επιλέξτε τη μονάδα δίσκου, στην οποία βρίσκονται τα αποθηκευμένα αρχεία. Στη λίστα που 

βρίσκεται πιο κάτω εμφανίζονται τα αρχεία.
3. Στη λίστα κάντε κλικ στο αρχείο, του οποίου τις εικόνες επιθυμείτε να δείτε.
4. Κάντε κλικ στο OK.

Στη λίστα συσκευών θα προστεθεί μια επιπρόσθετη καρτέλα  και θα εμφανιστούν τα 
ονόματα των αποθηκευμένων καμερών.

5. Με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο της κάμερας εμφανίζεται η εικόνα στο επιλεγμένο 
παράθυρο της περιοχής εικόνας. Με drag and drop μπορείτε να εμφανίσετε την εικόνα 
επίσης σε όποιο παράθυρο επιθυμείτε. Αν σε κάποιον απομακρυσμένο σταθμό υπάρχουν 
περισσότερες από μία κάμερες, πρέπει πρώτα να κάνετε διπλό κλικ στον απομακρυσμένο 
σταθμό. Και μόνο τότε θα εμφανιστεί η λίστα με τις κάμερες και θα μπορείτε να τις 
επιλέξετε με διπλό κλικ.

Υπόδειξη:
– Στη γραμμή χρόνου θα εμφανιστεί ο χρόνος της χρονικής ζώνης, ο οποίος είναι 

καθοριστικός για το σύστημα, στο οποίο θα εισαχθούν τα δεδομένα.
– Επιλέξτε το μενού Εγγραφή > Απόκρυψη στοιχείων αποθήκευσης για να μην 

εμφανίζονται πλέον τα αποθηκευμένα αρχεία.

3.17 Προστασία εγγραφής

Στο περιβάλλον εργασίας >  > μενού Εγγραφή > Προστασία εγγραφής
Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να προστατέψετε δεδομένα βίντεο και ήχου των εμφανιζόμενων 
καμερών έτσι, ώστε να μην διαγραφούν αυτόματα.
1. Επισημάνετε με το δείκτη θέσης τη χρονική ζώνη πάνω στη γραμμή του χρόνου 

(βλέπε Ενότητα 2.8.2 Λίστα καμερών με γραμμή χρόνου).
2. Επιλέξτε το μενού Εγγραφή > Προστασία εγγραφής.
3. Στα πεδία από και έως ως ημερομηνία υιοθετείται η τρέχουσα τιμή της ένδειξης θέσης στη 

γραμμή του χρόνου. Αν επιθυμείτε να αναπροσαρμόσετε τη χρονική ζώνη, κάντε κλικ δίπλα 
στα πεδία από και έως πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και επιλέξτε την 
ημερομηνία.
Υπόδειξη: Τα δεδομένα μπορούν να προστατευτούν για μία (1) ημέρα ή μια χρονική ζώνη 
με όσες ημέρες θέλετε. Η προστασία των δεδομένων ξεκινά στις 00:00 της καθορισμένης 
ημέρας και ολοκληρώνεται στις 24:00.

4. Κάντε κλικ στο Έναρξη. Τα προστατευμένα δεδομένα εμφανίζονται σκιασμένα στην 
περιοχή της γραμμής χρόνου.
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3.18 Κατάργηση προστασίας εγγραφής

Στο περιβάλλον εργασίας >  > μενού Εγγραφή > Κατάργηση προστασίας 
εγγραφής
Με τη λειτουργία αυτή θα καταργηθεί η προστασία των δεδομένων βίντεο και ήχου των 
εμφανιζόμενων καμερών από μια ενδεχόμενη αυτόματη διαγραφή τους.
Τα προστατευμένα δεδομένα εμφανίζονται σκιασμένα στην περιοχή της γραμμής χρόνου.
1. Επισημάνετε με το δείκτη θέσης τη χρονική ζώνη πάνω στη γραμμή του χρόνου 

(βλέπε Ενότητα 2.8.2 Λίστα καμερών με γραμμή χρόνου).
2. Επιλέξτε το μενού Εγγραφή > Κατάργηση προστασίας εγγραφής.
3. Στα πεδία από και έως ως ημερομηνία υιοθετείται η τρέχουσα τιμή της ένδειξης θέσης στη 

γραμμή του χρόνου. Αν επιθυμείτε να αναπροσαρμόσετε τη χρονική ζώνη, κάντε κλικ δίπλα 
στα πεδία από και έως πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και επιλέξτε την 
ημερομηνία.
Υπόδειξη: Η προστασία των δεδομένων μπορεί να καταργηθεί για μία (1) ημέρα ή για μια 
χρονική ζώνη όσων ημερών θέλετε. Η κατάργηση προστασίας των εικόνων ξεκινά στις 00:00 
της καθορισμένης ημέρας και ολοκληρώνεται στις 24:00.

4. Κάντε κλικ στο Έναρξη. Στην περιοχή της γραμμής χρόνου αφαιρείται η γραμμοσκίαση.

3.19 Διαγραφή εγγραφής
Μενού Εγγραφή >  Διαγραφή εγγραφής
Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να διαγράψετε εικόνες των εμφανιζόμενων καμερών. 
1. Επισημάνετε με το δείκτη θέσης τη χρονική ζώνη πάνω στη γραμμή του χρόνου 

(βλέπε Ενότητα 2.8.2 Λίστα καμερών με γραμμή χρόνου).
2. Επιλέξτε το μενού Εγγραφή > Διαγραφή εγγραφής.
3. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα:

4. Στα πεδία από και έως ως ημερομηνία υιοθετείται η τρέχουσα τιμή της ένδειξης θέσης στη 
γραμμή του χρόνου. Αν επιθυμείτε να αναπροσαρμόσετε τη χρονική ζώνη, κάντε κλικ δίπλα 
στα πεδία από και έως πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και επιλέξτε την 
ημερομηνία.
Υπόδειξη: Διαγράφονται οι εικόνες μίας (1) ημέρας ή μιας χρονικής ζώνης με όσες ημέρες 
θέλετε. Η διαγραφή των εικόνων ξεκινά στις 00:00 της καθορισμένης ημέρας και 
ολοκληρώνεται στις 24:00.

5. Κάντε κλικ στο Έναρξη.

Διαγραφή εικόνων σε χρονικό 
διάστημα

Μόνο οι εικόνες αυτού του χρονικού διαστήματος θα 
διαγραφούν. 

Διαγραφή παλαιότερων 
εικόνων και της 
συμπεριλαμβανόμενης

Όλες οι εικόνες, οι οποίες είναι παλαιότερες από την 
ημερομηνία τέλους θα διαγραφούν.
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4 Η επισκόπηση των εικονιδίων
Τα ακόλουθα εικονίδια είναι διαθέσιμα στην κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής και 
αναπαραγωγής:

Δικτυακή κάμερα θολωτής οθόνης: Οι ζωντανές εικόνες εμφανίζονται μόνο (δεν 
αποθηκεύονται) 

Δικτυακή κάμερα θολωτής οθόνης: κακή ποιότητα εικόνας (πολύ φωτεινή, πολύ 
σκοτεινή, με "θόρυβο"), απέτυχε η σύγκριση εικόνων αναφοράς
Δικτυακή κάμερα θολωτής οθόνης: Οι ζωντανές εικόνες εμφανίζονται και 
αποθηκεύονται

Δικτυακή κάμερα θολωτής οθόνης: δεν υπάρχει σήμα κάμερας από την κάμερα 
θολωτής οθόνης στο δικτυακό στοιχείο (network module).
Δικτυακή κάμερα: υφίσταται σύνδεση

Δικτυακή κάμερα: κακή ποιότητα εικόνας (πολύ φωτεινή, πολύ σκοτεινή, με 
"θόρυβο"), απέτυχε η σύγκριση εικόνων αναφοράς

Η δικτυακή κάμερα καταγράφει

Δικτυακή κάμερα: δεν υπάρχει σήμα κάμερας

Απομακρυσμένος σταθμός δικτύου DiBos 8: Ενεργή σύνδεση 

Απομακρυσμένος σταθμός δικτύου DiBos 8: Αποκατάσταση σύνδεσης/Η 
αποκατάσταση της σύνδεσης δεν είναι δυνατή
Απομακρυσμένος σταθμός δικτύου DiBos 8: Η σύνδεση διακόπηκε

Απομακρυσμένος σταθμός δικτύου DiBos 7: Ενεργή σύνδεση 

Απομακρυσμένος σταθμός δικτύου DiBos 7: Αποκατάσταση σύνδεσης/Η 
αποκατάσταση της σύνδεσης δεν είναι δυνατή
Απομακρυσμένος σταθμός δικτύου DiBos 7: Η σύνδεση διακόπηκε

Απομακρυσμένος σταθμός RAS DiBos 8: Ενεργή σύνδεση 

Απομακρυσμένος σταθμός RAS DiBos 8: Αποκατάσταση σύνδεσης/Η αποκατάσταση 
της σύνδεσης δεν είναι δυνατή

Απομακρυσμένος σταθμός RAS DiBos 8: Η σύνδεση διακόπηκε

Απομακρυσμένος σταθμός RAS DiBos 7: Ενεργή σύνδεση 

Απομακρυσμένος σταθμός RAS DiBos 7: Αποκατάσταση σύνδεσης/Η αποκατάσταση 
της σύνδεσης δεν είναι δυνατή

Απομακρυσμένος σταθμός RAS DiBos 7: Η σύνδεση διακόπηκε
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