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1 Υποδείξεις ασφαλείας
Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας:
1. Διαβάστε, τηρήστε και φυλάξτε τις οδηγίες

Πρέπει να διαβάσετε και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης, προτού 
θέσετε για πρώτη φορά σε λειτουργία τη συσκευή. Πρέπει να φυλάξετε τις οδηγίες, για να 
μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές στο μέλλον. 

2. Να λαμβάνετε υπόψη σας τις προειδοποιήσεις
Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις επί του μηχανήματος και εντός 
των οδηγιών χρήσης.

3. Πρόσθετες συσκευές
Μην χρησιμοποιείτε πρόσθετες συσκευές, οι οποίες δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή 
του προϊόντος, γιατί μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι.

4. Υπoδείξεις εγκατάστασης
Μην τοποθετείτε τη συσκευή αυτή πάνω σε μια ασταθή βάση, ένα τρίποδο ή κάτι παρόμοιο. 
Η συσκευή θα μπορούσε να πέσει στο πάτωμα και να τραυματίσει σοβαρά τον χρήστη ή να 
υποστεί ζημία η ίδια. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα βοηθητικά εξαρτήματα τα οποία 
συνιστά ο κατασκευαστής ή συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία που σας παραδόθηκε. 
Στερεώστε τη συσκευή σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Η συσκευή μπορεί να 
μετακινηθεί με καροτσάκι αλλά με πολλή προσοχή. Τα ξαφνικά σταματήματα, η χρήση 
υπερβολικής δύναμης και οι μη επίπεδες επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν 
αναποδογύρισμα της συσκευής και του καροτσιού.

5. Καθαρισμός
Τραβήξτε το φις της συσκευής από την πρίζα προτού το καθαρίσετε. Να τηρείτε όλες τις 
οδηγίες που αφορούν τη συσκευή. Υπό κανονικές συνθήκες αρκεί ο καθαρισμός με ένα 
υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε σπρέι. 

6. Συντήρηση
Μην επιχειρείτε να προβείτε μόνοι σας σε συντήρηση της συσκευής. Ανοίγοντας ή 
αφαιρώντας τα καλύμματα μπορεί να βρεθείτε εκτεθειμένοι σε υψηλές ηλεκτρικές τάσεις ή 
σε άλλους κινδύνους. Αναθέστε την διεκπεραίωση των εργασιών συντήρησης μόνο σε 
εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. 

7. Σε περίπτωση βλαβών, για τις οποίες είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί συντήρηση.
Τραβήξτε το φις από την πρίζα και αναθέστε τη συντήρηση σε εξειδικευμένο προσωπικό, 
εφόσον υφίσταται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχει υποστεί ζημία.
– Υγρά ή ξένα σώματα έχουν εισχωρήσει εντός της συσκευής.
– Η συσκευή έχει έλθει σε επαφή με νερό ή/και έχει εκτεθεί σε κακές περιβαλλοντικές 

συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι, κλπ.). 
– Αν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, ενώ τηρούνται οι οδηγίες λειτουργίας, 

προβείτε σε αλλαγή μόνο εκείνων των στοιχείων χειρισμού, τα οποία περιγράφονται 
στις οδηγίες λειτουργίας. Οι εσφαλμένες αλλαγές σε άλλα στοιχεία χειρισμού μπορούν 
να προκαλέσουν ζημίες, οι οποίες θα καταστήσουν απαραίτητη την εκτεταμένη 
επέμβαση ενός εξειδικευμένου συνεργάτη του τμήματος Service. 

– Η συσκευή έχει πέσει στο πάτωμα ή το περίβλημα έχει υποστεί ζημία.
– Έχει παρουσιαστεί μια αισθητή μεταβολή στην απόδοση της συσκευής. Σε αυτή την 

περίπτωση πρέπει να γίνει συντήρηση της συσκευής. 
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8. Ανταλλακτικά
Αν είναι αναγκαία η χρήση ανταλλακτικών, ο συνεργάτης του Service πρέπει να 
χρησιμοποιήσει ανταλλακτικά τα οποία συνιστώνται από τον κατασκευαστή ή πληρούν τις 
προδιαγραφές των αντίστοιχων αρχικών εξαρτημάτων. Η χρήση μη ενδεδειγμένων 
ανταλλακτικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή 
άλλων κινδύνων.

9. Τεστ ασφαλείας
Μετά το πέρας μιας συντήρησης ή επιδιόρθωσης παρακαλέστε τον συνεργάτη του Service 
να διεξάγει ένα τεστ ασφαλείας, για να επιβεβαιωθεί ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά. 

10. Πηγή ρεύματος
Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί τροφοδοτούμενη μόνο από την πηγή ρεύματος που 
αναφέρεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε βέβαιοι για το αν μπορείτε ή όχι να τροφοδοτήσετε 
τη συσκευή από μια συγκεκριμένη πηγή ρεύματος, ρωτήστε στο κατάστημα από όπου 
αγοράσατε τη συσκευή ή την εταιρεία παροχής ρεύματος που σας εξυπηρετεί.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες 
μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χειρισμού.

Όσον αφορά τις συσκευές που λειτουργούν με εξωτερικά τροφοδοτικά, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο τα συνιστώμενα και ελεγμένα τροφοδοτικά.

Όσον αφορά τις συσκευές που λειτουργούν με ένα τροφοδοτικό μειωμένης ισχύος, το 
τροφοδοτικό πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου EN60950. Άλλα 
ανταλλακτικά τροφοδοτικά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στις συσκευές αυτού του είδους, 
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Όσον αφορά τις συσκευές που λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα 24 V, η κανονική 
τάση εισόδου είναι στα 24 V εναλλασσόμενου ρεύματος. Η τάση εισόδου της συσκευής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 30 V εναλλασσόμενου ρεύματος. Η καλωδίωση που διαθέτει ο 
πελάτης, από την πηγή ρεύματος (24 V εναλλασσόμενη τάση) έως τη συσκευή πρέπει να 
πληροί τις προδιαγραφές του Κώδικα ηλεκτρισμού (Κατηγορία ισχύος 2). Η πηγή ρεύματος 
(24 V εναλλασσόμενη τάση) δεν πρέπει να γειώνεται στις συνδέσεις ή τις συνδέσεις των 
παροχών ρεύματος της συσκευής. 

11. Ομοαξονική γείωση
 Όταν είναι συνδεδεμένο στη συσκευή ένα σύστημα καλωδίων για χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα καλωδίων είναι γειωμένο. Μόνο στα μοντέλα που 
διατίθενται στις ΗΠΑ: Κεφάλαιο 810 του National Electrical Code ANSI/ NFPA Αρ.70-1981, 
περιέχονται πληροφορίες για τον ορθό τρόπο γείωσης της βάσης, για την ομοαξονική 
γείωση σε έναν αποφορτιστή, για το μέγεθος των αγωγών γείωσης, την θέση του 
αποφορτιστή και για τις προδιαγραφές των ηλεκτροδίων αποφόρτισης. 

12. Γείωση ή πολικότητα
Η συσκευή αυτή πιθανώς διαθέτει ένα πολωμένο φις εναλλασσόμενου ρεύματος (ένα 
ρευματολήπτη, του οποίου ο ένας ακροδέκτης είναι πλατύτερος από τον άλλο). Χάρη σε 
αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας το φις μπορεί να τοποθετηθεί μόνο προς μία 
κατεύθυνση σε μια πρίζα. Αν δεν μπορείτε να εισαγάγετε το φις πλήρως στην πρίζα, 
περιστρέψτε το και προσπαθήστε ξανά. Αν δεν καταφέρετε ξανά να εισαγάγετε το φις στην 
πρίζα, ζητήστε από έναν ηλεκτρολόγο να αντικαταστήσει την πρίζα σας με ένα νεότερο 
μοντέλο. Μην επιχειρείτε να αντιπαρέλθετε το χαρακτηριστικό ασφαλείας του πολωμένου 
φις. 

Εναλλακτικά η συσκευή μπορεί να διαθέτει ένα τριφασικό φις με γείωση, το οποίο διαθέτει 
και έναν τρίτο ακροδέκτη (γείωσης).  Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας το φις 
μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε μια γειωμένη πρίζα. Αν δεν μπορέσετε να εισαγάγετε το φις 
στην πρίζα, ζητήστε από έναν ηλεκτρολόγο να αντικαταστήσει την πρίζα σας με ένα νεότερο 



DiBos/DiBos Micro  Υποδείξεις ασφαλείας | el 9

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Εγχειρίδιο εγκατάστασης F.01U.524.616 | V7 | 2009.09

μοντέλο. Μην επιχειρείτε να αντιπαρέλθετε το χαρακτηριστικό ασφαλείας του γειωμένου 
φις. 

13. Κεραυνός
Λάβετε επιπλέον μέτρα προστασίας της συσκευής κατά τη διάρκεια άσχημων καιρικών 
συνθηκών ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μακρό χρονικό 
διάστημα βγάζοντας το φις από την πρίζα και αποσυνδέοντας το σύστημα καλωδίων. Έτσι 
δεν είναι δυνατό να υποστεί βλάβη η συσκευή από έναν κεραυνό ή λόγω υπέρτασης. 

14. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε ένα χώρο ήσυχο και περιορισμένης πρόσβασης.

Συσκευές για χρήση σε εσωτερικό χώρο 
Νερό και υγρασία - Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή δίπλα σε νερό (π.χ. σε ένα υγρό 
υπόγειο) ή σε υγρούς χώρους.
Εισχώρηση ξένων σωμάτων και υγρών - Μην εισάγετε ξένα σώματα στις οπές της συσκευής, 
γιατί έρχεστε σε επαφή με μέρη όπου υπάρχει υψηλή τάση ή μπορεί να προκαλέσετε 
βραχυκύκλωμα και να επακολουθήσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μη χύνετε υγρά πάνω στη 
συσκευή.
Καλώδιο ρεύματος και προστασία αυτού - Στις συσκευές που λειτουργούν στα 230 V 
εναλλασσόμενου ρεύματος στα 50 Hz, πρέπει το καλώδιο εισόδου και εξόδου να πληροί τις 
προδιαγραφές των νεότερων εκδόσεων της δημοσίευσης 227 ή 245. Τα καλώδια ρεύματος 
πρέπει να είναι απλωμένα κατά τέτοιον τρόπο έτσι, ώστε να μην τα πατάνε οι διερχόμενοι και 
να μην τοποθετούνται ή να στηρίζονται σε αυτά άλλα αντικείμενα. Προστατέψτε ιδιαίτερα το 
καλώδιο, το φις και τις πρίζες, καθώς και το σημείο εισόδου τους στη συσκευή.
Υπερφόρτωση - Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και το καλώδιο επέκτασης, καθώς αυτό μπορεί 
να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Συσκευές για συναρμολόγηση σε πλαίσιο (Rack) 
Αερισμός - Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τοποθετείται σε χώρους όπου δεν μπορεί να 
διασφαλιστεί ο κανονικός αερισμός και η τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή. Δεν πρέπει 
να γίνεται υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας της συσκευής αυτής.
Μηχανική επιβάρυνση - Κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής σε ένα πλαίσιο (Rack) πρέπει 
να δώσετε προσοχή στους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της άνισης μηχανικής 
επιβάρυνσης (εκ των φορτίων). 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Αποσύνδεση από το ρεύμα:
Σε συσκευές με ή χωρίς διακόπτες ρεύματος υπάρχει τάση στη συσκευή μόλις το φις μπει στην 
πρίζα.
Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει όμως μόλις ο διακόπτης ρεύματος (ON/OFF) τεθεί στη θέση 
ON. Όταν βγάλετε το καλώδιο από την πρίζα, η παροχή τάσης προς τη συσκευή σταματά 
εντελώς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Αφαίρεση του περιβλήματος:
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, το περίβλημα επιτρέπεται να αφαιρεθεί μόνο από 
εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. 
Πριν από την αφαίρεση του περιβλήματος πρέπει πάντοτε να έχετε βγάλει το φις από την πρίζα 
ρεύματος και πρέπει να παραμείνει το φις εκτός της πρίζας για όσο χρονικό διάστημα παραμένει 
το περίβλημα εκτός της συσκευής. Αναθέστε την διεκπεραίωση των εργασιών συντήρησης μόνο 
σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή επισκευών από το 
χρήστη.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Μπαταρία λιθίου:
Η εσφαλμένη τοποθέτηση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει μια έκρηξη. Να αντικαθιστάτε 
πάντοτε τις άδειες μπαταρίες με μπαταρίες του ίδιου τύπου ή ενός ισότιμου τύπου που συνιστά ο 
κατασκευαστής.
Απορρίψτε τις άδειες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η συσκευή είναι ευαίσθητη από ηλεκτροστατική άποψη:
Για να αποφευχθούν οι ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, πρέπει να λαμβάνονται κανονικά τα 
προληπτικά μέτρα CMOS/MOSFET.
Κατά τη χρήση ηλεκτροστατικά ευαίσθητων τυπωμένων κυκλωμάτων πρέπει να φοράτε γειωμένα 
αντιστατικά περικάρπια και να τηρείτε κανονικά τα προληπτικά μέτρα σχετικά με τις 
ηλεκτροστατικά ευαίσθητες συσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εξυπηρέτησης 
πελατών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Απόρριψη
Το προϊόν της Bosch που αγοράσατε αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε με υψηλής ποιότητας 
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά.
Το εικονίδιο αυτό σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει, όταν φτάσουν 
στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα οικιακά 
απορρίμματα.
Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συγκέντρωσης και αποκομιδής 
άχρηστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Παρακαλούμε απορρίψτε αυτές τις 
συσκευές στο τοπικό σας (δημοτικό) σημείο συγκέντρωσης ή σε κάποιο κέντρο ανακύκλωσης.
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2 Εισαγωγή

2.1 Περιγραφή συστήματος
Το σύστημα βίντεο είναι ένα ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης, με το οποίο μπορούν να 
αποθηκεύονται επιτόπου εικόνες βίντεο, για να μπορούν να αποστέλλονται ανεξαρτήτως 
απόστασης και τοποθεσίας σε κάθε καθορισμένο από εσάς προορισμό, ώστε να γίνεται εκτίμηση 
αυτών. Τα δεδομένα εικόνας που τίθενται στη διάθεσή σας καθιστούν δυνατή την διεξαγωγή 
πρόσθετων αξιολογήσεων του μεγέθους κινδύνου και της εξέλιξης των γεγονότων πριν και μετά 
από το συμβάν.

2.2 Άνοιγμα της συσκευασίας
Ελέγξτε αν υπάρχουν τυχόν ορατές ζημίες στη συσκευασία. Αν κατά την μεταφορά κάποιο από τα 
περιεχόμενα έχει υποστεί βλάβη, ενημερώστε το μεταφορέα.
Αποσυσκευάστε προσεκτικά τη συσκευή. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική συσκευή, την οποία 
πρέπει να μεταχειρίζεστε με προσοχή, για να αποφευχθούν τυχόν βλάβες. Μην επιχειρείτε να 
θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, αν κάποια στοιχεία της έχουν υποστεί βλάβη. Αν λείπουν 
εξαρτήματα, ενημερώστε τον εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών, με τον οποίο συνεργάζεστε ή 
κάποιον συνεργάτη του δικτύου διάθεσης προϊόντων της Bosch Sicherheitssysteme.
Το κιβώτιο από χαρτόνι της συσκευασίας παράδοσης είναι το καλύτερο κιβώτιο μεταφοράς για 
τη συσκευή. Φυλάξτε το μαζί με τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας για μελλοντική χρήση. Αν 
πρέπει να αποσταλεί κάπου η συσκευή, χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία.

2.3 Παροχή ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος στην τοποθεσία εγκατάστασης είναι σταθερή και εντός των 
ορίων των τιμών τάσης που αφορούν τη συγκεκριμένη συσκευή.
Ως ηλεκτρονική συσκευή, το σύστημα βίντεο αντιδρά με ευαισθησία σε ξαφνικές αιχμές τάσης, 
πτώσεις τάσης ή διακοπή ρεύματος. 
Για την αποφυγή βλαβών στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, την αποφυγή της απώλειας 
δεδομένων και τη διασφάλιση μιας χωρίς προβλήματα λειτουργίας συνιστάται η 
εγκατάσταση ενός συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS). 
Ανάλογα με την σταθερότητα του δικτύου παροχής ρεύματος, συνιστώνται τα ακόλουθα UPS:
– Δίκτυα ρεύματος με αιχμές τάσης και διακοπές ρεύματος:

Αρκεί η χρήση ενός  Offline UPS (π.χ. ένα Pulsar ellipse 1000 για το DiBos και ενός Pulsar 
ellipse 600 για το DiBos Micro).

– Δίκτυα ρεύματος με αιχμές τάσεις, διακοπές ρεύματος και πτώσεις τάσης:
Συνιστάται η χρήση ενός Online UPS. 

Για ένα σύστημα βίντεο απαιτείται ένα UPS με τουλάχιστον 300 VA. Αν πρέπει να προστατευτούν 
παράλληλα και επιπλέον συσκευές (π. χ. οθόνες, υποσυστήματα), συνιστάται να αυξηθεί 
ανάλογα η ισχύς του UPS.

2.4 Περιβαλλοντικές συνθήκες
Κατά την επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης να έχετε υπόψη σας τα στοιχεία της 
θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και της υγρασίας του αέρα.
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2.5 Συνιστώμενα προγράμματα προστασίας κατά των ιών/Firewall
Το λειτουργικό σύστημα του DiBos είναι τα Windows® XP embedded.
Το DiBos παραδίδεται χωρίς πρόγραμμα ανίχνευσης ιών και Firewall. Έγκειται στον πελάτη 
επομένως η ευθύνη αγοράς ενός προγράμματος ανίχνευσης ιών και ενός Firewall, την 
εγκατάσταση αυτών και την ενημέρωσή τους.

2.5.1 Προγράμματα προστασίας κατά των ιών
Ακολουθούν τα εγκεκριμένα προγράμματα προστασίας κατά των ιών. Η απαρίθμηση γίνεται με 
βάση τη συμβατότητα του προγράμματος προστασίας κατά των ιών.
1. Norton AntiVirus 2008

Το Firewall περιλαμβάνεται στο λογισμικό.

2. Trend Micro AntiVirus 2008
Το Firewall δεν περιλαμβάνεται στο λογισμικό και πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

3. McAfee VirusScan 2008
Το Firewall περιλαμβάνεται στο λογισμικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Για την προστασία από ιούς υπολογιστών, "σκουλήκια" και Δούρειους ίππους, συνιστούμε την 
εγκατάσταση ενός προγράμματος ανίχνευσης ιών και ενός Firewall.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
– Το πρόγραμμα ανίχνευσης ιών ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του σιτέματος.
– To πρόγραμμα ανίχνευσης ιών σε πραγματικό χρόνο πρέπει να παραμένει ενεργοποιημένο 

ώστε να διασφαλίζεται μία ικανοποιητική προστασία εναντίον των ιών.
– Όλες οι διαμερίσεις (partitions) του σκληρού δίσκου οι οποίες περιέχουν εικόνες, πρέπει 

να εξαιρούνται από τη διαδικασία ανίχνευσης, στο βαθμό που  αυτό είναι δυνατό.
– Η διαδικασία ανίχνευσης του δίσκου C πρέπει να διεξάγεται αυτόματα κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Συνιστούμε η ανίχνευση για ιούς να γίνεται 
αυτόματα κάθε εβδομάδα. Κατά τη διαδικασία ανίχνευσης του δίσκου C η απόδοση του 
συστήματος μειώνεται αισθητά και μαζί και ο ρυθμός επανάληψης και αποθήκευσης των 
εικόνων.
Η απώλεια μεμονωμένων εικόνων δεν μπορεί να αποκλειστεί.

– Τα αφαιρούμενα αποθηκευτικά μέσα, όπως για παράδειγμα USB sticks, μονάδες δίσκων 
USB, μονάδες δίσκων CD-/DVD και μονάδες δισκετών πρέπει όταν συνδέονται στο σύστημα 
να ελέγχονται χειροκίνητα, ώστε να διασφαλίζεται μία ικανοποιητική προστασία.

– Να κρατάτε πάντοτε ενημερωμένο και στην τελευταία του έκδοση το πρόγραμμα 
ανίχνευσης ιών.
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2.5.2 Firewall
Στο DiBos με Windows XP Embedded και το Service Pack 2 (SP2) το Firewall των Windows 
είναι εξ' ορισμού απενεργοποιημένο. Αν χρειάζεται, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Firewall των 
Windows.
Όταν ενεργοποιηθεί το Firewall, πρέπει να προστεθούν και να επισημανθούν στις ρυθμίσεις του 
Firewall οι ακόλουθες εξαιρέσεις:

Στο Firewall του προγράμματος ανίχνευσης ιών πρέπει να επιτραπεί η εκτέλεση των διαδικασιών 
του DiBos.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις απαιτούμενες για να αντιπαρέλθετε το  Firewall θύρες στη ρύθμιση 
παραμέτρων (δείτε επίσης Ενότητα 6.14 Ρύθμιση παραμέτρων πρόσβασης προγράμματος 
περιήγησης στο διαδίκτυο και ρυθμίσεων δικτύου).

Ρυθμίσεις Firewall DiBos 8

Εξαιρέσεις ConnectionServer.exe

DVR ServiceShimWrapper.exe

DBServer.exe

DCOM (TCP) Θύρα 135

DCOM (UDP) Θύρα 135

DibosExplorer.exe

DomeCameraUnit.exe

JobServer.exe

VCSModule.exe

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Να χρησιμοποιείτε πάντοτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Firewall.
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2.6 Επισκόπηση συστήματος/Τεχνικά στοιχεία

2.6.1 DiBos

Ηλεκτρικά στοιχεία

Αλγόριθμος συμπίεσης MPEG4

Είσοδοι κάμερας (αναλογικές) 6 διεπαφές BNC (DB 06 C1), 12 διεπαφές BNC (DB 12 C2), 
18 διεπαφές BNC (DB 18 C3), 24 διεπαφές BNC (DB 24 
C4), 30 διεπαφές BNC (DB 30 C5)

Είσοδοι κάμερας (IP) 16 ροές δεδομένων MPEG4 για βίντεο/ήχο από συσκευές 
δικτύου Bosch/VCS ή συσκευές JPEG (DB 06 C1, DB 12 
C2, DB 18 C3)
32 ροές δεδομένων MPEG4 για βίντεο/ήχο από συσκευές 
δικτύου Bosch/VCS ή συσκευές JPEG (DB 24 C4, DB 30 
C5)

Σύνθετο σήμα βίντεο 1 Vss +/-3 dB (ελάχ. 0,7 Vss, μέγ. 1,4 Vss), 75 Ohm

Διασυνδεδεμένες έξοδοι 
βίντεο

μέσω καλωδίου σύνδεσης

Ενεργοποίηση της εγγραφής 
(αναλογικές είσοδοι)

PAL:
704 x 576 (4CIF), 704 x 288 Pixel (2CIF), 352 x 288 Pixel 
(CIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF), 704 x 240 Pixel (2CIF), 352 x 240 Pixel 
(CIF)

Ενεργοποίηση της εγγραφής 
(Είσοδοι IP/συσκευές IP της 
Bosch)

PAL:
704 x 576 (4CIF/D1), 704 x 288 (2CIF), 464 x 576 (2/3 
D1), 352 x 576 (1/2 D1), 352 x 288 (CIF), 176 x144 (QCIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF/D1), 704 x 240 (2CIF), 464 x 480 (2/3 
D1), 352 x 480 (1/2 D1), 352 x 240 (CIF), 176 x120 (QCIF)

Ρυθμός εγγραφής (αναλογική 
εγγραφή) για τα μοντέλα 
DiBos

IPS CIF
(PAL)

IPS CIF
(NTSC)

IPS 2CIF
(PAL)

IPS 2CIF
(NTSC)

IPS 4CIF
PAL

IPS 4CIF
NTSC

DB 06 C1 XXX R2 75 90 50 60 25 30

DB 12 C2 XXX R2 150 180 100 120 50 60

DB 18 C3 XXX R2 225 270 150 180 75 90

DB 24 C4 XXX R2 300 360 200 240 100 120

DB 30 C5 XXX R2 375 450 250 300 125 150

Ρυθμός εγγραφής ανά κανάλι 
(αναλογικές είσοδοι βίντεο)

PAL:
0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12,5, 25 καρέ ανά δευτερόλεπτο
NTSC:
0,5, 1, 2, 3, 5, 6, 7,5, 10, 15, 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο
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Μέγεθος εικόνας (αναλογικές 
είσοδοι βίντεο)

ρυθμιζόμενο από περίπου 1,5 kB έως 30 kB (εξαρτάται από 
τις αλλαγές στην εικόνα)

Μέγιστος ρυθμός εγγραφής 
(αναλογικά και IP)

50 Mbit ανά δευτερόλεπτο

Ρυθμός εγγραφής ανά κανάλι 
(είσοδοι βίντεο IP)

PAL:
0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12,5, 25 καρέ ανά δευτερόλεπτο
NTSC:
0,5, 1, 2, 3, 5, 6, 7,5, 10, 15, 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο

Μέγεθος εικόνας (είσοδοι 
βίντεο IP)

ρυθμιζόμενο έως 3 Mbit ανά κάμερα

Υποστηρίζεται κωδικοποιητής 
ενός καναλιού (Bosch 
VideoJet Series και Bosch VIP 
Series)

VideoJet 10S, VideoJet 1000
VideoJet X10
VIP X1, VIP 10

Υποστηριζόμενοι 
πολυκαναλικοί κωδικοποιητές 
(Bosch VideoJet Series και 
Bosch VIP Series)

VideoJet 8004,VideoJet 8004A,
VideoJet 8008, VideoJet 8008A,
VideoJet X20, VideoJet X40,
VIP X2, VIP X2A, VIP X1600

IP κάμερες υποστηριζόμενες 
από τη Bosch

Dinion IP, AutoDome IP, FlexiDome IP, Megapixel IP

Πρωτόκολλο JPEG Αίτημα εικόνας JPEG μέσω HTTP

Υποστηριζόμενες IP κάμερες 
JPEG άλλων κατασκευαστών

IP κάμερες των Axis, Sony και Mobotix.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον τοπικό 
αντιπρόσωπο της Bosch Sicherheitssysteme.

Είσοδοι ήχου 2, 4, 6, 8, 10, σύνδεση cinch (ανάλογα με το μοντέλο) σήμα 
line in, ρυθμός δειγματοληψίας 16 kHz

Έξοδοι ήχου 1, σήμα line out, βύσμα 3,5 mm (1/8 ίντσας)

Είσοδοι συναγερμού (NO/NC) 32
Τάση μεταγωγής (υψηλή): >2 VDC
Τάση μεταγωγής (χαμηλή): <0,5 VDC
Τάση εισόδου: μέγ. 40 VDC
Σύνθετη αντίσταση: 22 kOhm pull up (+5 V)

Έξοδος ηλεκτρονόμου βλάβης 
(MAL)

1
Περιοχή τάσης: 30 VAC - 40 VDC
Ρεύμα μεταγωγής: μέγ. 500 mA AC ή DC
Ισχύς ενεργοποίησης: μεγ. 10 VA

Έξοδοι ηλεκτρονόμου (NO/
NC)

16
Περιοχή τάσης: 30 VAC - 40 VDC
Ρεύμα μεταγωγής: μέγ. 500 mA AC ή DC
Ισχύς ενεργοποίησης: μεγ. 10 VA

Έξοδοι οθονών βίντεο 2, έξοδοι FBAS για μεμονωμένη εικόνα πλήρους μεγέθους ή 
διαδοχική εμφάνιση των συνδεδεμένων αναλογικών 
καμερών
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Έλεγχος Bilinx Για τον έλεγχο Autodome και την ρύθμιση παραμέτρων των 
καμερών Dinion μέσω ομοαξονικού καλωδίου

Έλεγχος PTZ Bilinx: μέσω ομοαξονικού καλωδίου, έως και 30 συσκευές 
Autodome.
Biphase: Έως και 16 συσκευές Autodome.
RS 232: Μέσω της θύρας κονσόλας όποιου μεταγωγέα 
Allegiant επιθυμείτε.

Εσωτερικός αποθηκευτικός 
χώρος

250 GB, 500 GB, 750 GB, 1000 GB, 2000 GB (απαιτείται 
χωρητικότητα σκληρού δίσκου 8 GB από το λειτουργικό 
σύστημα και το λογισμικό του DiBos

Έξοδος βίντεο 1x VGA

Ethernet 10/100/1000 Base-T, ρυθμιζόμενος περιορισμός εύρους 
ζώνης 

RS 232 2 (για την ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας της 
Bosch και μεταγωγείς της Allegiant)

USB 2.0 5

Συσκευή εγγραφής DVD Ενσωματωμένη.
Υποστηριζόμενοι δίσκοι: CD-R, CD-RW, DVD-R

Παροχή ρεύματος. 100 / 240 VAC, 50 / 60 Hz (αυτόματη μετάπτωση)

Κατανάλωση ρεύματος 
(τυπική)

150 W περίπου

Κατανάλωση ρεύματος μέγ. 210 W

Λειτουργικό σύστημα Ενσωματωμένο Microsoft Windows XP®

Πρόγραμμα περιήγησης στο 
Web

Microsoft Internet Explorer 6 ή μεταγενέστερη έκδοση, σε 
Windows 2000, Windows® XP, Windows® Vista

Αποθήκευση των δεδομένων 
εικόνας και ήχου

μορφή DiBos ή ASF σε μονάδα δίσκου CD-R, CD-RW, DVD-
R, συσκευή USB ή μονάδα δίσκου δικτύου

Εκτυπωτής εικόνων μέσω USB (με οδηγούς για Windows XP)

Εξωτερική αποθηκευτική 
χωρητικότητα

μέγ. 16 TB

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 17,5 cm x 48,0 cm x 54,5 cm
(7 x 19 x 21,5 ίντσες)

Βάρος 16 – 20,4 kg (25 – 55 lb) ανάλογα με το μοντέλο

Περιβαλλοντικές συνθήκες

θερμοκρασία λειτουργίας 5 °C έως 40 °C (41°F έως 104 °F)

Θερμοκρασία αποθήκευσης -10 °C έως 60 °C (-14 °F έως 140 °F)

Σχετική υγρασία αέρα κατά τη 
λειτουργία

15% έως 80%, χωρίς νερό συμπύκνωσης

Σχετική υγρασία αέρα κατά την 
αποθήκευση

8% έως 80%, χωρίς νερό συμπύκνωσης
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Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

– Η.Π.Α. FCC Μέρος 15, Κλάση A

– ΕΕ Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ
Ατρωσία: Για τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές του EN 
50130-4 απαιτείται ένα εξωτερικό UPS. Το προϊόν έχει 
ελεγχθεί σύμφωνα με το EN50130-4, με την εξαίρεση της 
διακοπής ρεύματος κατά EN50130-4 A2: 2003 κεφάλαιο 
8.3.4.
Για την πλήρωση των προδιαγραφών του EN50130-4 
απαιτείται ένα εξωτερικό UPS. Το UPS δεν περιλαμβάνεται 
στη σύνθεση του προϊόντος και πρέπει να παραγγελθεί 
ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
σύνδεση ενός UPS στο DiBos συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης του DiBos UPS.
Εκπομπή παρεμβολών: EN 55022 A2, κατηγορία B
Διακυμάνσεις της παροχής ρεύματος: EN 61000-3-2
Διακυμάνσεις της τάσης: EN 61000-3-3

Ασφάλεια

– Η.Π.Α. UL60950-1, 1η έκδοση (2003)
CAN/CSA 22.2 Αρ.60950-1-03, 1η έκδοση (2003)

– ΕΕ EN60950-1: 2003

Εγγύηση 3 έτη

εγκεκριμένο λογισμικό 
προστασίας κατά των ιών

Norton Anti Virus
McAfee Virus Scan
Trend Micro

Πληροφορίες για παραγγελίες

Οι τρέχουσες πληροφορίες παραγγελίας βρίσκονται στο δελτίο δεδομένων. 
Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.bosch-securitysystems.com.
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2.6.2 DiBos Micro

Ηλεκτρικά στοιχεία

Αλγόριθμος συμπίεσης MPEG4

Είσοδοι κάμερας (αναλογικές) 1 καλώδιο σύνδεσης με 6 φις τύπου μπαγιονέτας (DB 06) ή 
2 καλώδια σύνδεσης το κάθε ένα με 6 φις τύπου 
μπαγιονέτας (DB 12)

Είσοδοι κάμερας (IP) 8 ροές δεδομένων MPEG4 για βίντεο/ήχο από συσκευές 
δικτύου Bosch/VCS ή συσκευές JPEG.

Σύνθετο σήμα βίντεο 1 Vss +/-3 dB (ελάχ. 0,7 Vss, μέγ. 1,4 Vss), 75 Ohm

Ενεργοποίηση της εγγραφής 
(αναλογικές είσοδοι)

PAL:
704 x 576 (4CIF), 704 x 288 Pixel (2CIF), 352 x 288 Pixel 
(CIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF), 704 x 240 Pixel (2CIF), 352 x 240 Pixel 
(CIF)

Ενεργοποίηση της εγγραφής 
(Είσοδοι IP/συσκευές IP της 
Bosch)

PAL:
704 x 576 (4CIF/D1), 704 x 288 (2CIF), 464 x 576 (2/3 
D1), 352 x 576 (1/2 D1), 352 x 288 (CIF), 176 x144 (QCIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF/D1), 704 x 240 (2CIF), 464 x 480 (2/3 
D1), 352 x 480 (1/2 D1), 352 x 240 (CIF), 176 x120 (QCIF)

Ρυθμός εγγραφής 
(αναλογικός) για τα μοντέλα 
DiBos Micro

IPS CIF
(PAL)

IPS CIF
(NTSC)

IPS 2CIF
(PAL)

IPS 2CIF
(NTSC)

IPS 4CIF
(PAL)

IPS 4CIF
(NTSC)

DB 06 C1 xxx Dx 75 90 50 60 25 30

DB 12 C2 xxx Dx 150 180 100 120 50 60

Ρυθμός εγγραφής ανά κανάλι 
(αναλογικές είσοδοι βίντεο)

PAL:
0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12,5, 25 καρέ ανά δευτερόλεπτο
NTSC:
0,5, 1, 2, 3, 5, 6, 7,5, 10, 15, 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο

Μέγεθος εικόνας (αναλογικές 
είσοδοι βίντεο)

ρυθμιζόμενο από περίπου 1,5 kB έως 30 kB (εξαρτάται από 
τις αλλαγές στην εικόνα)

Μέγιστος ρυθμός 
αποθήκευσης δεδομένων 
(αναλογικά και IP)

50 Mbit ανά δευτερόλεπτο

Ρυθμός εγγραφής ανά κανάλι 
(είσοδοι βίντεο IP)

PAL:
0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12,5, 25 καρέ ανά δευτερόλεπτο
NTSC:
0,5, 1, 2, 3, 5, 6, 7,5, 10, 15, 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο

Μέγεθος εικόνας (είσοδοι 
βίντεο IP)

ρυθμιζόμενο έως 3 Mbit ανά κάμερα

Υποστηρίζεται κωδικοποιητής 
ενός καναλιού (Bosch 
VideoJet Series και Bosch VIP 
Series)

VideoJet 10S, VideoJet 1000
VIP X1, VIP 10, VideoJet X10
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Υποστηριζόμενοι 
πολυκαναλικοί κωδικοποιητές 
(Bosch VideoJet Series και 
Bosch VIP Series)

VideoJet 8004,VideoJet 8004A, VideoJet 8008, VideoJet 
8008A
VIP X2, VIP X2A, VIP X1600, VideoJet X20, VideoJet X40

IP κάμερες υποστηριζόμενες 
από τη Bosch

NWC-0455, NWC-0495, NWC-0700, NWC-0800, NWC-0900, 
AutoDome IP, Flexidome IP

Υποστηριζόμενες IP κάμερες 
JPEG άλλων κατασκευαστών

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον τοπικό 
αντιπρόσωπο της Bosch Sicherheitssysteme.

Είσοδοι ήχου 2 (DB06) ή 4 (DB12), σύνδεση cinch σήμα line in, ρυθμός 
δειγματοληψίας 16 kHz

Έξοδοι ήχου 1, σήμα line out, βύσμα 3,5 mm (1/8 ίντσας)

Είσοδοι συναγερμού (NO/NC) 12
Τάση μεταγωγής (υψηλή): >2 VDC
Τάση μεταγωγής (χαμηλή): <0,5 VDC
Τάση εισόδου: μέγ. 40 VDC
Σύνθετη αντίσταση: 22 kOhm pull up (+5 V)

Έξοδος ηλεκτρονόμου βλάβης 
(MAL)

1
Περιοχή τάσης: 30 VAC - 40 VDC
Ρεύμα μεταγωγής: μέγ. 500 mA AC ή DC
Ισχύς ενεργοποίησης: μεγ. 10 VA

Έξοδοι ηλεκτρονόμου (NO/
NC)

12
Περιοχή τάσης: 30 VAC - 40 VDC
Ρεύμα μεταγωγής: μέγ. 500 mA AC ή DC
Ισχύς ενεργοποίησης: μεγ. 10 VA

Έξοδοι οθονών βίντεο 2, έξοδοι FBAS για μεμονωμένη εικόνα πλήρους μεγέθους ή 
διαδοχική εμφάνιση των συνδεδεμένων αναλογικών 
καμερών

Έλεγχος Bilinx Για τον έλεγχο Autodome και την ρύθμιση παραμέτρων των 
καμερών Dinion μέσω ομοαξονικού καλωδίου

Έλεγχος PTZ Bilinx: μέσω ομοαξονικού καλωδίου, έως και 12 συσκευές 
Autodome.
Biphase: Έως και 12 συσκευές Autodome
RS 232: Μέσω της θύρας κονσόλας όποιου μεταγωγέα 
Allegiant επιθυμείτε.

Εσωτερικός αποθηκευτικός 
χώρος

250 GB, 500 GB (απαιτείται χωρητικότητα σκληρού δίσκου 
8 GB από το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό Micro 
του DiBos)

Έξοδος βίντεο 1x VGA

Ethernet 10/100/1000 Base-T, ρυθμιζόμενος περιορισμός εύρους 
ζώνης 

RS 232 1

USB 2.0 6

Συσκευή εγγραφής DVD Ενσωματωμένη.
Υποστηριζόμενοι δίσκοι: CD-R, CD-RW, DVD-R
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Παροχή ρεύματος. 100 / 240 VAC, 50 / 60 Hz (αυτόματη μετάπτωση)

Κατανάλωση ρεύματος 
(τυπική)

περίπου 120 W

Κατανάλωση ρεύματος 140 W

Λειτουργικό σύστημα Ενσωματωμένο Microsoft Windows XP®

Πρόγραμμα περιήγησης στο 
Web

Microsoft Internet Explorer 6 ή μεταγενέστερη έκδοση, σε 
Windows 2000, Windows® XP, Windows® Vista

Αποθήκευση των δεδομένων 
εικόνας και ήχου

μορφή DiBos ή ASF σε μονάδα δίσκου CD-R, CD-RW, DVD-
R, συσκευή USB ή μονάδα δίσκου δικτύου

Εκτυπωτής 
εικόνων

μέσω USB (με οδηγούς για Windows XP)

Εξωτερική αποθηκευτική 
χωρητικότητα

μέγ. 16 TB

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 11,5 x 48,0 x 43 cm (4,5 x 19 x 16,9 inch), μπορεί επίσης να 
τοποθετηθεί σε πλαίσιο 19"

Βάρος περίπου 11,5 kg (περίπου 25 lb) ανάλογα με το μοντέλο

Περιβαλλοντικές συνθήκες

θερμοκρασία λειτουργίας 5 °C έως 40 °C (41°F έως 104 °F)

Θερμοκρασία αποθήκευσης -10 °C έως 60 °C (-14 °F έως 140 °F)

Σχετική υγρασία αέρα κατά τη 
λειτουργία

15% έως 80%, χωρίς νερό συμπύκνωσης

Σχετική υγρασία αέρα κατά την 
αποθήκευση

8% έως 80%, χωρίς νερό συμπύκνωσης

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

– Η.Π.Α. FCC Μέρος 15, Κλάση B

– ΕΕ Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ
Ατρωσία: Για τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές του EN 
50130-4 απαιτείται ένα εξωτερικό UPS. Το προϊόν έχει 
ελεγχθεί σύμφωνα με το EN50130-4, με την εξαίρεση της 
διακοπής ρεύματος κατά EN50130-4 A2: 2003 κεφάλαιο 
8.3.4.
Για την πλήρωση των προδιαγραφών του EN50130-4 
απαιτείται ένα εξωτερικό UPS. Το UPS δεν περιλαμβάνεται 
στη σύνθεση του προϊόντος και πρέπει να παραγγελθεί 
ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
σύνδεση ενός UPS στο DiBos συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης του DiBos UPS.
Εκπομπή παρεμβολών: EN 55022 A2, κατηγορία B
Διακυμάνσεις της παροχής ρεύματος: EN 61000-3-2
Διακυμάνσεις της τάσης: EN 61000-3-3
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Ασφάλεια

– Η.Π.Α. UL60950-1, 1η έκδοση (2003)
CAN/CSA 22.2 Αρ.60950-1-03, 1η έκδοση (2003)

– ΕΕ EN60950-1: 2003

Εγγύηση 3 έτη

εγκεκριμένο λογισμικό 
προστασίας κατά των ιών

Norton Anti Virus
McAfee Virus Scan
Trend Micro

Πληροφορίες για παραγγελίες

Οι τρέχουσες πληροφορίες παραγγελίας βρίσκονται στο δελτίο δεδομένων. 
Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.bosch-securitysystems.com.
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3 Συνδέσεις συσκευών
Το σύστημα βίντεο διατίθεται ως DiBos και DiBos Micro.

3.1 DiBos

3.1.1 Μπροστά όψη DiBos

1 Διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

4 USB 2.0

2 Λυχνίες ελέγχου:
κόκκινο = πρόσβαση στο σκληρό δίσκο
πράσινο = το σύστημα βρίσκεται σε 
λειτουργία
κίτρινο = χωρίς αντιστοιχία

5 Στη συσκευή βρίσκονται τα εξής:
– Αυτοκόλλητο άδειας χρήσης 

Windows XP Embedded
– Πινακίδα τεχνικών στοιχείων DiBos
– Αυτοκόλλητο άδειας χρήσης DiBos 

και κλειδί ενεργοποίησης3 DVD-RW

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί φίλτρο αέρα στη συσκευή. Η  τοποθέτηση φίλτρου αέρα επιδρά 
αρνητικά στην ψύξη της συσκευής και μπορεί να προκαλέσει βλάβες.
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3.1.2 Πίσω όψη DiBos

1 Οθόνη βίντεο A/Οθόνη βίντεο B 10 Σειριακή διεπαφή COM1

2 Είσοδοι βίντεο 1 - 30 11 Παράλληλη διεπαφή
Υπόδειξη:
To HW Dongle πρέπει να είναι 
τοποθετημένο αν πρόκειται για 
συσκευή που παραδόθηκε με dongle.

3 Είσοδοι συναγερμού 1 - 21 12 Οθόνη VGA

4 Είσοδοι συναγερμού 22 - 32 13 2x USB 2.0
(π.χ. για ποντίκι και πληκτρολόγιο με 
σύνδεση USB)

5 Biphase 1 - 4, έξοδος βλαβών 1 14 1x Ethernet (RJ45) - 2x USB 2.0

6 Είσοδοι ήχου 1 - 10 15 Line In (μπλε)
Speaker Out (πράσινο)
Είσοδος μικροφώνου (κόκκινο), 
μονοφωνική

7 Έξοδοι ηλεκτρονόμων 1 - 16 16 Δεύτερη σειριακή διεπαφή (COM2)

8 Υποδοχή ρεύματος 100 / 240 VAC, 50 / 
60 Hz (αυτόματη μετάπτωση)

17 Αποτυπωτής (Grabber) 1 - 5

9 Ποντίκι (πράσινο) - Πληκτρολόγιο 
(βιολετί) Αν το ποντίκι και το 
πληκτρολόγιο δεν συνδέονται μέσω της 
θύρας USB, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αυτές οι θύρες.

18 ελεύθερη για προαιρετικές κάρτες PCI
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3.1.3 Κάρτα αποτυπωτή (Grabber) για DiBos
Οι διασυνδεδεμένες είσοδοι δεν πρέπει να τερματίζονται. Αν μεταγενέστερα εγκαταστήσετε μια 
κάρτα αποτυπωτή (Grabber) θα πρέπει να ρυθμίσετε την αναγνώριση Grabber (Grabber 1, 
Grabber 2 κ.ο.κ.).

1 Αναγνώριση αποτυπωτή Grabber
Η ρύθμιση των αποτυπωτών Grabber 1 έως Grabber 5 είναι 
τυπωμένη στην πλακέτα.
0 = Grabber 1
1 = Grabber 2
2 = Grabber 3
3 = Grabber 4
4 = Grabber 5

2 Βύσμα για καλώδιο διασύνδεσης

3 Τερματισμός κατά τη χρήση καλωδίου διασύνδεσης:
1 = Θέση διακόπτη αριστερά: τερματισμός εισόδου (κατάσταση 
λειτουργίας/μετάδοσης)
2 = Θέση διακόπτη δεξιά: ανοιχτή, μη τερματισμένη
3 = Άνω διακόπτης: για την είσοδο κάμερας 1, κλπ.
Υπόδειξη:
Οι θέσεις αφορούν την παραπάνω εικόνα.
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3.1.4 Κάρτα I/O (εισόδου/εξόδου) για DiBos
Στην κάρτα I/O μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις για:
– τις εξόδους ηλεκτρονόμων (NO = κανονικά ανοικτή, NC = κανονικά κλειστή)
– την έξοδο βλαβών (δυσλειτουργία, NO = κανονικά ανοικτή, NC = κανονικά κλειστή)

1 Έξοδοι ηλεκτρονόμων:
Η ρύθμιση είναι τυπωμένη στην πλακέτα.
Έξοδοι ηλεκτρονόμων 1 - 8: ανοιχτοί (NO = κανονικά ανοιχτό)
Έξοδοι ηλεκτρονόμων 9 - 16: κλειστοί (NC = κανονικά κλειστό)

2 Έξοδος βλαβών (δυσλειτουργία):
Η ρύθμιση είναι τυπωμένη στην πλακέτα.
Jumper (βραχυκυκλωτήρας) άνω:
ανοικτή (MAL NO = δυσλειτουργία κανονικά ανοικτός)
Jumper (βραχυκυκλωτήρας) κάτω (κατάσταση λειτουργίας/
μετάδοσης):
κλειστή (MAL NC = δυσλειτουργία κανονικά κλειστός)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Η κάρτα I/O πρέπει να αφαιρείται, για να αλλαχτούν οι ρυθμίσεις των βραχυκυκλωτήρων.
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3.2 DiBos Micro

3.2.1 Μπροστά όψη DiBos Micro

1 DVD-RW 4 2x USB2.0

2 Στο πλευρικό τοίχωμα βρίσκονται τα 
εξής:
– Πινακίδα τεχνικών στοιχείων DiBos
– Αυτοκόλλητο άδειας χρήσης DiBos 

και κλειδί ενεργοποίησης

5 Λυχνία ελέγχου LED: Το σύστημα είναι 
ενεργοποιημένο

3 Μπροστά κάλυμμα
Πιέστε το κάλυμμα, για να ανοίξει.
Υπόδειξη:
Το αυτοκόλλητο άδειας χρήσης των  
Windows XP Embedded βρίσκεται στη 
εσωτερική πλευρά του μπροστινού 
καλύμματος.

6 Λυχνία LED: πρόσβαση στο σκληρό 
δίσκο
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3.2.2 Πίσω όψη DiBos Micro

1 Διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

7 2x USB 2.0
(π.χ. για ποντίκι και πληκτρολόγιο με 
σύνδεση USB)

2 Υποδοχή ρεύματος 100 / 240 VAC, 50 / 
60 Hz (αυτόματη μετάπτωση)

8 1x Ethernet (RJ45) - 2x USB 2.0

3 Ποντίκι (πράσινο) - Πληκτρολόγιο 
(βιολετί) Αν το ποντίκι και το 
πληκτρολόγιο δεν συνδέονται μέσω της 
θύρας USB, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αυτές οι θύρες.

9 Line In (μπλε)
Speaker Out (πράσινο)
Είσοδος μικροφώνου (κόκκινο), 
μονοφωνική

4 Σειριακή διεπαφή COM1 10 Αποτυπωτής (Grabber) 2 (Κάμερες 7 - 
12)

5 Παράλληλη διεπαφή
Υπόδειξη:
To HW Dongle πρέπει να είναι 
τοποθετημένο αν πρόκειται για 
συσκευή που παραδόθηκε με HW 
Dongle.

11 Grabber 1 (Κάμερες 1 - 6)

6 Οθόνη VGA 12 Κάρτα I/O με αρσενική υποδοχή για 
σύνδεση των εισόδων συναγερμού και 
των εξόδων ηλεκτρονόμων και θηλυκές 
υποδοχές για την οθόνη βίντεο A και 
την οθόνη βίντεο B.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Στα παρακάτω καλώδια πρέπει να τοποθετηθεί φερρίτης:
– Καλώδιο δικτύου (2 φερρίτες ο ένας μετά από τον άλλο)
– Πληκτρολόγιο (1 φερρίτης)
Οι φερρίτες πρέπει να τοποθετηθούν στο καλώδιο αμέσως μετά από τον προσαρμογέα 
ρευματολήπτη.
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3.2.3 Κάρτα αποτυπωτή (Grabber) για DiBos Micro
Αν μεταγενέστερα εγκαταστήσετε μια κάρτα Grabber θα πρέπει να ρυθμίσετε την αναγνώριση 
αποτυπωτή Grabber (Grabber 1, Grabber 2).

1 Αναγνώριση αποτυπωτή Grabber
Η ρύθμιση των αποτυπωτών Grabber 1 και Grabber 2 είναι 
τυπωμένη στην πλακέτα.
0 = Grabber 1
1 = Grabber 2

2 Υποδοχή για καλώδιο σύνδεσης με 6 εισόδους βίντεο και 2 
εισόδους ήχου (τα καλώδια είναι αριθμημένα).
Καλώδιο τύπου BNC υπ. αριθμ. 1 (καφέ) = είσοδος βίντεο 1
Καλώδιο τύπου BNC υπ. αριθμ. 2 (κίτρινο) = είσοδος βίντεο 2
Καλώδιο τύπου BNC υπ. αριθμ. 3 (πράσινο) = είσοδος βίντεο 3
Καλώδιο τύπου BNC υπ. αριθμ. 4 (μαύρο) = είσοδος βίντεο 4
Καλώδιο τύπου BNC υπ. αριθμ. 5 (άσπρο) = είσοδος βίντεο 5
Καλώδιο τύπου BNC υπ. αριθμ. 6 (μπλε) = είσοδος βίντεο 6
Καλώδιο ήχου υπ. αριθμ. 1 (γκρι) = είσοδος ήχου 1
Καλώδιο ήχου υπ. αριθμ. 2 (κόκκινο) = είσοδος ήχου 2

3 Τερματισμός των εισόδων βίντεο:
1 = Θέση διακόπτη αριστερά: τερματισμός εισόδου (κατάσταση 
λειτουργίας/μετάδοσης)
2 = Θέση διακόπτη δεξιά: ανοιχτή, μη τερματισμένη
3 = Άνω διακόπτης: για την είσοδο κάμερας 1, κλπ.
Υπόδειξη:
Οι θέσεις αφορούν την παραπάνω εικόνα.
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3.2.4 Κάρτα I/O (εισόδου/εξόδου) (για DiBos)
Στην κάρτα I/O μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις για:
– τις εξόδους ηλεκτρονόμων (NO = κανονικά ανοικτή, NC = κανονικά κλειστή)
– την έξοδο βλαβών (δυσλειτουργία, NO = κανονικά ανοικτή, NC = κανονικά κλειστή)
Η κάρτα I/O πρέπει να αφαιρείται, για να αλλαχτούν οι ρυθμίσεις των βραχυκυκλωτήρων.

1 Καλώδιο για την έξοδο οθόνης A και την έξοδο οθόνης B (τα καλώδια είναι 
αριθμημένα).
Καλώδιο υπ. αριθμ. 1 = Οθόνη A
Καλώδιο υπ. αριθμ. 2 = Οθόνη Β

2 Καλώδιο σύνδεσης για 12 εισόδους συναγερμού, 12 εξόδους ηλεκτρονόμων, 3 Biphase 
και 1 έξοδο βλαβών (Για τη διευθέτηση βλέπε τον παρακάτω πίνακα)

3 16 Έξοδοι ηλεκτρονόμων:
Η ρύθμιση είναι τυπωμένη στην πλακέτα.
Έξοδοι ηλεκτρονόμων 1 - 8: ανοιχτοί (NO = κανονικά ανοιχτό)
Έξοδοι ηλεκτρονόμων 9 - 16: κλειστοί (NC = κανονικά κλειστό)

4 Έξοδος βλαβών (δυσλειτουργία): Η ρύθμιση είναι τυπωμένη στην 
πλακέτα.
Jumper (βραχυκυκλωτήρας) άνω: ανοικτός (MAL NO = 
δυσλειτουργία κανονικά ανοικτός)
Jumper (βραχυκυκλωτήρας) κάτω (κατάσταση λειτουργίας/
μετάδοσης): κλειστός (MAL NC = δυσλειτουργία κανονικά 
κλειστός)
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Διευθέτηση διάταξης της κάρτας I/O (εισόδου/εξόδου)

Βύσμα Χρώμα Όνομα Βύσμα Χρώμα Όνομα

1 Λευκό/ανοικτό καφέ Ηλεκτρονόμος 1 41 Ανοικτό καφέ/λευκό Είσοδος 
συναγερμού 1

2 Λευκό/καφέ Ηλεκτρονόμος 1 42 Καφέ/λευκό Είσοδος 
συναγερμού 2

3 Λευκό/ροζ Ηλεκτρονόμος 2 43 Ροζ/λευκό Είσοδος 
συναγερμού 3

4 Λευκό/πορτοκαλί Ηλεκτρονόμος 2 44 Πορτοκαλί/λευκό Είσοδος 
συναγερμού 4

5 Λευκό/κίτρινο Ηλεκτρονόμος 3 45 Κίτρινο/άσπρο Είσοδος 
συναγερμού 5

6 Λευκό/πράσινο Ηλεκτρονόμος 3 46 Πράσινο/άσπρο Είσοδος 
συναγερμού 6

7 Λευκό/μπλε Ηλεκτρονόμος 4 47 Μπλε/άσπρο Είσοδος 
συναγερμού 7

8 Λευκό/βιολετί Ηλεκτρονόμος 4 48 Βιολετί/λευκό Είσοδος 
συναγερμού 8

9 Λευκό/γκρι Γείωση 49 Γκρι/λευκό Γείωση

10 Ανοικτό καφέ/καφέ Ηλεκτρονόμος 5 50 Καφέ/Ανοικτό καφέ Είσοδος 
συναγερμού 9

11 Ανοικτό καφέ/ροζ Ηλεκτρονόμος 5 51 Ροζ/ανοικτό καφέ Είσοδος 
συναγερμού 10

12 Ανοικτό καφέ/
πορτοκαλί

Ηλεκτρονόμος 6 52 Πορτοκαλί/ανοικτό 
καφέ

Είσοδος 
συναγερμού 11

13 Ανοικτό καφέ/κίτρινο Ηλεκτρονόμος 6 53 Κίτρινο/ανοικτό καφέ Είσοδος 
συναγερμού 12

14 Ανοικτό καφέ/
πράσινο

Ηλεκτρονόμος 7 54 χωρίς αντιστοιχία

15 Πράσινο/ανοικτό 
καφέ

Ηλεκτρονόμος 7 55 χωρίς αντιστοιχία

16 Ανοικτό καφέ/μπλε Ηλεκτρονόμος 8 56 χωρίς αντιστοιχία

17 Μπλε/ανοικτό καφέ Ηλεκτρονόμος 8 57 χωρίς αντιστοιχία

18 Ανοικτό καφέ/βιολετί Ηλεκτρονόμος 9 58 χωρίς αντιστοιχία

19 βιολετί/ανοικτό καφέ Ηλεκτρονόμος 9 59 χωρίς αντιστοιχία

20 Ανοικτό καφέ/γκρι Ηλεκτρονόμος 10 60 χωρίς αντιστοιχία

21 Γκρι/ανοικτό καφέ Ηλεκτρονόμος 10 61 χωρίς αντιστοιχία

22 Καφέ/ροζ Ηλεκτρονόμος 11 62 χωρίς αντιστοιχία

23 Ροζ/καφέ Ηλεκτρονόμος 11 63 χωρίς αντιστοιχία

24 Καφέ/πορτοκαλί Ηλεκτρονόμος 12 64 χωρίς αντιστοιχία

25 Πορτοκαλί/καφέ Ηλεκτρονόμος 12 65 χωρίς αντιστοιχία

26 Καφέ/κίτρινο Γείωση 66 Κίτρινο/καφέ Γείωση

27 χωρίς αντιστοιχία 67 χωρίς αντιστοιχία

28 χωρίς αντιστοιχία 68 χωρίς αντιστοιχία

29 χωρίς αντιστοιχία 69 χωρίς αντιστοιχία
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30 χωρίς αντιστοιχία 70 χωρίς αντιστοιχία

31 χωρίς αντιστοιχία 71 χωρίς αντιστοιχία

32 χωρίς αντιστοιχία 72 χωρίς αντιστοιχία

33 χωρίς αντιστοιχία 73 χωρίς αντιστοιχία

34 χωρίς αντιστοιχία 74 χωρίς αντιστοιχία

35 Καφέ/πράσινο Έξοδος βλαβών 75 Πράσινο/καφέ Έξοδος βλαβών

36 Καφέ/μπλε Biphase 1- 76 Μπλε/καφέ Biphase 1+

37 Καφέ/βιολετί Biphase 2- 77 Βιολετί/καφέ Biphase 2+

38 Καφέ/γκρι Γείωση 78 Γκρι/καφέ Γείωση

39 Ροζ/πορτοκαλί Biphase 3- 79 Πορτοκαλί/ροζ Biphase 3+

40 χωρίς αντιστοιχία 80 χωρίς αντιστοιχία

Βύσμα Χρώμα Όνομα Βύσμα Χρώμα Όνομα
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4 Γρήγορη εγκατάσταση
Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε οδηγίες σχετικά με το πως μπορείτε να θέσετε γρήγορα και απλά 
σε λειτουργία τη συσκευή.

Κύριες συνδέσεις
1. Συνδέστε τις κάμερες στις εισόδους βίντεο.
2. Βεβαιωθείτε ότι το HW Dongle είναι τοποθετημένο στην παράλληλη διεπαφή (αν πρόκειται 

για συσκευή που παραδόθηκε με HW Dongle).
3. Συνδέστε την οθόνη VGA.
4. Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.

Προαιρετικές συνδέσεις
Οι προαιρετικές συνδέσεις μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν και μετά τη ρύθμιση των 
παραμέτρων του συστήματος.
1. Συνδέστε την οθόνη A και την οθόνη B στις συνδέσεις A και B.
2. Συνδέστε έως και 32 εισόδους συναγερμού (για το DiBos Micro: 12).
3. Συνδέστε έως και 16 εξόδους ηλεκτρονόμων (για το DiBos Micro: 12).
4. Συνδέστε το δίκτυό σας στη θύρα Ethernet.
5. Συνδέστε τα μηχανήματα που χειρίζονται οι πελάτες, όπως τις τραπεζικές θυρίδες 

αυτόματων συναλλαγών, τις συσκευές ανάγνωσης καρτών, τους ραδιοδέκτες ώρας και το 
σύστημα ειδοποίησης κινδύνου.

Θέση σε λειτουργία
1. Θέστε σε λειτουργία όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.
2. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος στο σύστημα βίντεο.
3. Θέστε σε λειτουργία το σύστημα βίντεο (με το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

στην μπροστά όψη). Ο υπολογιστής εκτελεί τη διαδικασία εκκίνησης.

Πρώτη χρήση
Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκίνησης θα αποθηκεύεται 1 εικόνα ανά 
δευτερόλεπτο από κάθε συνδεδεμένη κάμερα.
Θα εμφανιστεί αυτόματα το περιβάλλον εργασίας. Σε αυτό θα εμφανίζονται οι εικόνες όλων των 
συνδεδεμένων καμερών στην προβολή πολλαπλών εικόνων. Αν κάποια κάμερα δεν εμφανίζει 
εικόνα, θα πρέπει να ελεγχθεί η σύνδεση της κάμερας. 
Δεν έχετε ακόμη συνδεθεί ως χρήστης. Ωστόσο έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε το Βοηθό 
ρύθμισης παραμέτρων.

Γρήγορη ρύθμιση παραμέτρων χρησιμοποιώντας το Βοηθό ρύθμισης παραμέτρων
1. Ξεκινήστε το Βοηθό ρύθμισης παραμέτρων στο μενού Σύστημα -> Βοηθός ρύθμισης 

παραμέτρων.
2. Προβείτε σε μια γρήγορη ρύθμιση παραμέτρων χρησιμοποιώντας το Βοηθό ρύθμισης 

παραμέτρων ή φορτώστε στο σύστημα μια ήδη υπάρχουσα ρύθμιση παραμέτρων.
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5 Γρήγορη ρύθμιση παραμέτρων
Με τη βοήθεια του Βοηθού ρύθμισης παραμέτρων μπορείτε να έχετε με λίγα κλικ του ποντικιού 
μια βασική ομάδα ρυθμίσεων των παραμέτρων του συστήματος. Κατ' αυτόν τον τρόπο το 
σύστημα αναγνωρίζει το συνδεδεμένο υλικό βίντεο (κάμερες, αποτυπωτή Grabber).
Ο Βοηθός ρύθμισης παραμέτρων διαθέτει έξι παράθυρα διαλόγου. Μπορείτε να επεξεργαστείτε 
το κάθε παράθυρο διαλόγου ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα παράθυρα διαλόγου.
Εάν είναι αναγκαία μια πολυπλοκότερη ρύθμιση παραμέτρων, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη 
βοήθεια της Τυπικής ρύθμισης παραμέτρων.

5.1 Γενικές ρυθμίσεις
Μενού Σύστημα > Βοηθός ρύθμισης παραμέτρων

Σε αυτό το πεδίο διαλόγου ορίστε τις γενικές ρυθμίσεις του συστήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
– Η τυπική ρύθμιση παραμέτρων αντικαθίσταται από τις τελευταίες αποθηκευμένες τιμές του 

Βοηθού ρύθμισης παραμέτρων.  Κατά την αντικατάσταση αυτή είναι πιθανό να χαθούν οι 
υπάρχουσες ρυθμίσεις (π.χ. οι ρυθμίσεις εγγραφής, οι κάμερες IP). Συνιστούμε να 
χρησιμοποιείται ο Βοηθός ρύθμισης παραμέτρων μόνο για μία νέα εγκατάσταση.

– Για λόγους ασφαλείας σας συμβουλεύουμε να αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων σε 
εξωτερικούς φορείς δεδομένων.

1 Γλώσσα Μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα του λειτουργικού συστήματος 
και του λογισμικού του συστήματος βίντεο.
Υπόδειξη:
Ο τρόπος παρουσίασης της ώρας και της ημερομηνίας ορίζεται 
με βάση την επιλογή της γλώσσας και της περιοχής που κάνατε. 
Σε περίπτωση αλλαγής της γλώσσας πρέπει να προηγηθεί 
τερματισμός και να επακολουθήσει επανεκκίνηση του 
συστήματος.

Γλώσσα Απαριθμούνται οι διαθέσιμες γλώσσες του λειτουργικού 
συστήματος και του λογισμικού του συστήματος βίντεο.
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Region Απαριθμούνται οι διαθέσιμες περιοχές για την επιλεγμένη 
γλώσσα.

Διάταξη πληκτρολογίου Απαριθμούνται οι διαθέσιμες διατάξεις πληκτρολογίου.

2 Μορφές ώρας και 
ημερομηνίας

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τις μορφές για την ώρα και την 
ημερομηνία.

Μορφή ώρας: Εισάγετε τον τρόπο παρουσίασης της ώρας.
ω = ώρα· λ = λεπτά· δ = δευτερόλεπτα, χ = χρόνος προ/μετά 
μεσημβρίας (π.χ. π.μ. / μ.μ.)
ω = 12 ώρες, Ω = 24 ώρες
ωω, λλ, δδ = παρουσίαση με προπορευόμενο μηδενικό 
(παρουσίαση με δύο ψηφία)
ω, λ, δ = παρουσίαση χωρίς προπορευόμενο μηδενικό

Μορφή ημερομηνίας: Εισάγετε τον τρόπο παρουσίασης της ημερομηνίας.
η = ημέρα· Μ = μήνας· ε = έτος
ηη, ΜΜ = παρουσίαση με προπορευόμενο μηδενικό
εε = για π.χ. 05· εεεε = για π.χ. 2005

Ώρα: Τρέχουσα ώρα.

Ημερομηνία: Τρέχουσα ημερομηνία.

3 Χρονική ζώνη Απαριθμούνται οι διαθέσιμες χρονικές ζώνες.

Αυτόματη ρύθμιση 
θερινής / χειμερινής 
ώρας

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή, αν επιθυμείτε να αλλάζει 
αυτόματα η ώρα του συστήματος από χειμερινή σε θερινή και 
αντίστροφα.

4 Όνομα υπολογιστή Εισάγετε το όνομα. Με αυτό το όνομα γίνεται η αναγνώριση 
του συστήματος βίντεο στο δίκτυο.
Υπόδειξη:
Το όνομα του υπολογιστή δεν επιτρέπεται να καταχωρείται 
πολλές φορές. Εάν το όνομα του υπολογιστή καταχωρηθεί 
πολλές φορές, εμφανίζεται μια κίτρινη λωρίδα που 
αναβοσβήνει στο DiBos-Explorer κάτω από το εικονίδιο του 
υπολογιστή και οι κάμερες απενεργοποιούνται.
Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος το σύστημα πρέπει να 
απενεργοποιηθεί μη αυτόματα μετά από την ολοκλήρωση της 
εκτέλεσης του Βοηθού. Στη συνέχεια, επακολουθεί μια 
αυτόματη επανεκκίνηση.

5 Ρύθμιση παραμέτρων Φορτώνει ένα ήδη δημιουργημένο σύνολο ρυθμίσεων 
παραμέτρων, π.χ. από ένα memory stick USB.

Φόρτωση Κάντε κλικ στο κουμπί, για να φορτώσετε ένα σύνολο 
ρυθμίσεων παραμέτρων.

6 Ολοκλήρωση Γίνονται αποδεκτές οι ρυθμίσεις και ολοκληρώνεται η εκτέλεση 
του Βοηθού.

Συνέχεια Κάντε κλικ στο Συνέχεια για να συνεχίσετε.
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5.2 Δημιουργία ενός χρήστη
Μενού Σύστημα > Βοηθός ρύθμισης παραμέτρων > Συνέχεια

Σε μία νέα εγκατάσταση δημιουργούνται αυτόματα 3 επίπεδα δικαιωμάτων και 3 χρήστες. Αυτά 
δεν είναι δυνατό να διαγραφούν.

Η διαδικασία για τη δημιουργία ενός νέου χρήστη έχει ως εξής:
1. Δημιουργήστε ένα νέο χρήστη εισάγοντας στο αντίστοιχο επίπεδο δικαιώματος το Όνομα 

και τον Κωδικό πρόσβασης. Σημειώστε το όνομα και των κωδικό πρόσβασης, επειδή θα τα 
χρειαστείτε στη συνέχεια κατά τη σύνδεση.

2. Στο πεδίο Επανάληψη κωδικού πρόσβασης εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
3. Κάντε κλικ στο Συνέχεια, για να καλέσετε την επόμενη σελίδα του Βοηθού ή στο 

Ολοκλήρωση, για να γίνει αποδοχή των όσων έχουν εισαχθεί και να ολοκληρώσετε την 
εκτέλεση του Βοηθού.

1 Διαχειριστής: Έχει στην κατοχή του όλα τα δικαιώματα σχετικά με τη χρήση 
και τη ρύθμιση των παραμέτρων του συστήματος.

2 Εκτεταμένος χρήστης Έχει στην κατοχή του όλα τα δικαιώματα σχετικά με τη χρήση 
του συστήματος. Δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε ρύθμιση 
των παραμέτρων του συστήματος. Μία εξαίρεση στον κανόνα 
αυτό είναι το ότι έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει έναν 
Κανονικό χρήστη.

3 Κανονικός χρήστης: Έχει στην κατοχή του όλα τα δικαιώματα σχετικά με τη χρήση 
του συστήματος. Δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε ρύθμιση 
των παραμέτρων του συστήματος.

4 Ολοκλήρωση Γίνονται αποδεκτές οι ρυθμίσεις και ολοκληρώνεται η εκτέλεση 
του Βοηθού.

Συνέχεια Κάντε κλικ στο Συνέχεια για να συνεχίσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Κανονικά δεν αποδίδεται κανένας κωδικός πρόσβασης στα πεδία δικαιωμάτων.
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5.3 Ρυθμίσεις δικτύου
Μενού Σύστημα > Βοηθός ρύθμισης παραμέτρων > Συνέχεια

Κατά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης στο δίκτυο ενός πελάτη πρέπει να εισαχθούν οι εξής 
ρυθμίσεις:

1 Κάρτα δικτύου: Επιλέξτε την κάρτα δικτύου.

Περιορισμός εύρους 
ζώνης

Περιορίζει το εύρος ζώνης κατά τη μετάδοση δεδομένων σε 
μια τιμή, την οποία δεν θα υπερβαίνει το σύστημα.

2 Ρυθμίσεις TCP/IP Εδώ ορίζετε εάν θα χρησιμοποιείται μια σταθερή διεύθυνση IP 
για τη σύνδεση δικτύου ή αν θα αποδίδεται αυτόματα η 
διεύθυνση IP. 

Αυτόματος συσχετισμός 
διεύθυνσης IP

Η διεύθυνση IP αυτής της σύνδεσης δικτύου θα αποδίδεται 
δυναμικά από έναν διακομιστή DHCP
Υπόδειξη:
Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο και το 
υπάρχον δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

3 Χρήση των ακόλουθων 
διευθύνσεων IP:

Αποδίδεται μια σταθερή διεύθυνση IP στη σύνδεση δικτύου. Σε 
αυτήν την περίπτωση πρέπει στη συνέχεια να εισαχθεί η 
διεύθυνση IP και η μάσκα υποδικτύου.
Υπόδειξη:
Τα σχετικά στοιχεία μπορείτε να τα λάβετε είτε από τον 
διαχειριστή του συστήματος σας ή τον παροχέα υπηρεσιών 
διαδικτύου.

Διεύθυνση IP: Εισάγετε τη διεύθυνση IP. 

Μάσκα υποδικτύου: Εισάγετε τον αριθμό της μάσκας υποδικτύου. Η μάσκα 
υποδικτύου και η διεύθυνση IP δηλώνουν ποιο δίκτυο 
χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας.
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Standard-Gateway: Εισάγετε τη διεύθυνση της Standard Gateway, την οποία 
επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Αυτή είναι η διεύθυνση μιας 
τοπικής πύλης που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με τον 
υπολογιστή, η οποία χρησιμοποιείται για την προώθηση των 
δεδομένων προς έναν προορισμό εκτός του τοπικού δικτύου.
Υπόδειξη:
Μια πύλη συνδέει δίκτυα, τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα 
μεταξύ τους. Για παράδειγμα, το τοπικό δίκτυο (LAN) 
χρειάζεται μια πύλη, για να συνδεθεί με το Internet ή το WAN. 
Πληροφορηθείτε τον αριθμό από το διαχειριστή του 
συστήματός σας.

4 Αυτόματος συσχετισμός 
διευθύνσεων 
διακομιστή DNS

Οι διευθύνσεις δικτύου για τον διακομιστή DNS αποδίδονται 
δυναμικά από το δίκτυο.

5 Χρήση των ακόλουθων 
διευθύνσεων 
διακομιστή DNS

Αποδίδονται σταθερές διευθύνσεις δικτύου για τον διακομιστή 
DNS.

Προτιμώμενος 
διακομιστής DNS:

Διεύθυνση IP του προτιμώμενου διακομιστή DNS. Αυτός ο 
διακομιστής θα χρησιμοποιείται ως πρώτος.

Εναλλακτικός 
διακομιστής DNS:

Διεύθυνση IP ενός εναλλακτικού διακομιστή, ο οποίος θα 
χρησιμοποιείται, όταν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον 
πρώτο διακομιστή.

6 Ολοκλήρωση Γίνονται αποδεκτές οι ρυθμίσεις και ολοκληρώνεται η εκτέλεση 
του Βοηθού.

Συνέχεια Κάντε κλικ στο Συνέχεια για να συνεχίσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Αυτό το παράθυρο διαλόγου είναι διαθέσιμο μόνο, όταν υπάρχει μια ενεργή σύνδεση δικτύου ή 
υπάρχει μια ενσωματωμένη κάρτα δικτύου.
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5.4 Ρύθμιση καμερών
Μενού Σύστημα > Βοηθός ρύθμισης παραμέτρων > Συνέχεια

Στο παράθυρο διαλόγου εμφανίζονται όλες οι είσοδοι βίντεο των διαθέσιμων καρτών αποτυπωτή 
(Grabber). Οι ήδη συνδεδεμένες κάμερες αναγνωρίζονται αυτόματα.

1 Συνδεδεμένες κάμερες Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου της επιθυμητής εισόδου 
βίντεο, για να προσθέσετε κάμερες, οι οποίες συνδέθηκαν 
μεταγενέστερα.

2 Ενημέρωση Κάντε κλικ στο κουμπί, για να εμφανίσετε τις κάμερες, οι 
οποίες συνδέθηκαν μετά την εκκίνηση του Βοηθού.

3 Μετονομασία κάμερας Επιλέξτε την κάμερα, την οποία θέλετε να μετονομάσετε και 
κάντε κλικ στο κουμπί. Στη συνέχεια, εισαγάγετε το νέο όνομα.

4 Προεπισκόπηση Δείχνει την εικόνα της επιλεγμένης κάμερας.

5 Ολοκλήρωση Γίνονται αποδεκτές οι ρυθμίσεις και ολοκληρώνεται η εκτέλεση 
του Βοηθού.

Συνέχεια Κάντε κλικ στο Συνέχεια για να συνεχίσετε.
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5.5 Αντιστοίχιση χρονικών προφίλ
Μενού Σύστημα > Βοηθός ρύθμισης παραμέτρων > Συνέχεια

Η αντιστοίχιση των χρονικών ζωνών επιτυγχάνεται με τον δείκτη του ποντικιού σε ένα γραφικό 
περιβάλλον χρονικού προγραμματισμού. Υπάρχουν 3 χρονικές ζώνες, για να επιλέξετε. Αυτές οι 
χρονικές ζώνες μπορούν να αντιστοιχιστούν σε κάθε ημέρα της εβδομάδας. Οι χρονικές ζώνες 
παρουσιάζονται σε ποικίλα χρώματα.

1 Χρονικές ζώνες Επιλέξτε τη χρονική ζώνη, την οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε 
σε μία ημέρα.

2 Γραφικό περιβάλλον 
χρονικού 
προγραμματισμού

Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού στο γραφικό περιβάλλον 
χρονικού προγραμματισμού. Ένα κλικ με το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού επισημαίνει ένα κελί. Η επιλογή ενός 
ορθογώνιου με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού 
επισημαίνει μια χρονική ζώνη. Όλα τα επιλεγμένα κελιά 
αποκτούν το χρώμα της επιλεγμένης χρονικής ζώνης.
Υπόδειξη:
Στον οριζόντιο άξονα του γραφικού περιβάλλοντος χρονικού 
προγραμματισμού εμφανίζονται οι 24 ώρες της ημέρας. Κάθε 
ώρα αποτελείται από 4 κελιά. Ένα κελί είναι η μικρότερη 
μονάδα μέτρησης του χρόνου και αναπαριστά 15 λεπτά.
Οι ημέρες εμφανίζονται στον κάθετο άξονα.
Για να αλλάξετε επισημασμένα καλιά στο γραφικό περιβάλλον 
χρονικού προγραμματισμού, επιλέξτε μια άλλη χρονική ζώνη 
και γράψτε πάνω από (αντικαταστήστε) τα ήδη επισημασμένα 
κελιά.

3 Ολοκλήρωση Γίνονται αποδεκτές οι ρυθμίσεις και ολοκληρώνεται η εκτέλεση 
του Βοηθού.

Συνέχεια Κάντε κλικ στο Συνέχεια για να συνεχίσετε.
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5.6 Ρυθμίσεις εγγραφής
Μενού Σύστημα > Βοηθός ρύθμισης παραμέτρων > Συνέχεια

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορείτε να ορίσετε το είδος εγγραφής, το ρυθμό εγγραφής, την 
ποιότητα και το χρόνο πριν και μετά από την εγγραφή.

1 Εκχώρηση άδειας 
εγγραφής

Μπορείτε να επιλέξετε εάν το είδος εγγραφής θα είναι 
διάρκειας, κίνησης ή συναγερμού είτε για όλες τις κάμερες, 
είτε για καμία κάμερα είτε για ορισμένες κάμερες.

Εγγραφή διαρκείας 
Εγγραφή κίνησης
Εγγραφή συναγερμού

Όλες:
Το είδος εγγραφής είναι το ίδιο για όλες τις κάμερες, π.χ. για 
όλες τις κάμερες ορίζεται μια εγγραφή διαρκείας.
Καμία:
Με την επιλογή καμία κάμερα πραγματοποιείται μια εγγραφή.
Επιλογή:
Το είδος εγγραφής θα ισχύει μόνο για συγκεκριμένες 
κάμερες.
Κάντε κλικ στο Επιλογή κάμερας... και επιλέξτε τις κάμερες.

2 Ρυθμίσεις εγγραφής Ορίζει το ρυθμό εγγραφής και την ποιότητα.

Εγγραφή διαρκείας 
Εγγραφή κίνησης
Εγγραφή συναγερμού

Επιλέξτε το ρυθμό εγγραφής και την ποιότητα για κάθε είδος 
εγγραφής. Μπορείτε να εισαγάγετε το ρυθμό εγγραφής για 
κάθε χρονική ζώνη.
Αν μια στήλη (Ημέρα, Νύχτα, Σαββατοκύριακο) είναι σε γκρι 
χρώμα, δεν θα εμφανιστούν χρονικές ζώνες στο παράθυρο 
διαλόγου Χρονικά προφίλ.
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3 Εύρος χρόνου πριν την 
εγγραφή [δευτ.]:

Εισάγετε το εύρος χρόνου πριν από την εγγραφή για την 
αναγνώριση συναγερμού και κίνησης. Επιτρέπεται η εισαγωγή 
τιμών από 0 δευτερόλεπτα έως 1800 δευτερόλεπτα για έναν 
περιορισμό 3600 εικόνων.
Υπόδειξη:
Ο ρυθμός εγγραφής κατά τη διάρκεια του χρόνου πριν από 
και μετά από την εγγραφή είναι τουλάχιστον 1 εικόνα ανά 
δευτερόλεπτο. Αν ο ρυθμός της εγγραφής διαρκείας είναι 
υψηλότερος από 1 εικόνα ανά δευτερόλεπτο, θα οριστεί αυτή 
η τιμή.

4 Εύρος χρόνου μετά την 
εγγραφή [δευτ.]:

Εισάγετε το εύρος χρόνου μετά από την εγγραφή. Επιτρέπεται 
η εισαγωγή τιμών από 0 δευτερόλεπτα έως 999 
δευτερόλεπτα.

5 Ολοκλήρωση Κάντε κλικ στο κουμπί, για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της 
βασικής ομάδας παραμέτρων.
Στη συνέχεια, ξεκινά η λειτουργία του συστήματος βίντεο.
Συνδεθείτε στο σύστημα χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη 
που έχετε και τον κωδικό πρόσβασης. Αν απαιτείται, μπορείτε 
να εισαγάγετε και περαιτέρω επιλογές για τη ρύθμιση των 
παραμέτρων.
Υπόδειξη:
Κατά την ολοκλήρωση, ο Βοηθός αντιστοιχεί μία εργασία σε 
κάθε κάμερα. Άρα ο αριθμός της κάμερας είναι ο ίδιος με τον 
αριθμό Εργασίας, π.χ. Κάμερα 01 - Εργασία 01, Κάμερα 02 - 
Εργασία 02, κ.ο.κ. (έως τον μέγιστο δυνατό αριθμό Κάμερα 
30 - Εργασία 30). Εάν μεταγενέστερα εκτελεστεί ξανά ο 
Βοηθός, όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις με την περιγραφή 
Εργασία 01, Εργασία 02 ... Εργασία 30 θα διαγραφούν και θα 
αντικατασταθούν από τις νέες.
Εάν δεν το επιθυμείτε αυτό: αλλάξτε την περιγραφή των 
εργασιών στη ρύθμιση παραμέτρων και όταν μεταβάλλετε την 
ονομασία των πρόσφατα ορισμένων εργασιών μη 
χρησιμοποιείτε ονόματα όπως Εργασία 01, Εργασία 02, κλπ.
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6 Τυπική ρύθμιση παραμέτρων
Με την τυπική ρύθμιση παραμέτρων μπορείτε να προσαρμόσετε το σύστημα σε πιο περίπλοκες 
απαιτήσεις και επιθυμίες των πελατών από ό, τι με το Βοηθό ρύθμισης παραμέτρων.
Περιηγηθείτε στο δέντρο της ρύθμισης παραμέτρων από πάνω προς τα κάτω και κάντε κλικ στα 
μεμονωμένα σημεία του μενού και εισάγετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.
Είναι δυνατή μία μετάβαση από την τυπική ρύθμιση παραμέτρων στο Βοηθό ρύθμισης 
παραμέτρων, αλλά πάντως θα έπρεπε κατά κύριο λόγο να γίνεται μόνο σε περίπτωση νέας 
εγκατάστασης Ενότητα 5 Γρήγορη ρύθμιση παραμέτρων, Σελίδα 33.

6.1 Ρύθμιση παραμέτρων μονάδων δίσκων
Μενού Μονάδες δίσκου

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορείτε να έχετε μια επισκόπηση των διαθέσιμων σκληρών 
δίσκων και μονάδων δικτύου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Για λόγους ασφαλείας σας συμβουλεύουμε να αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων σε 
εξωτερικούς φορείς δεδομένων.
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1 Το πεδίο λίστας περιέχει όλους τους σκληρούς δίσκους και τις 
μονάδες δικτύου, οι οποίες είναι γνωστές στο σύστημα. 
Εμφανίζεται το συνολικό μέγεθος, ο ελεύθερος και ο 
κατειλημμένος αποθηκευτικός χώρος σε MB.
Οι απαριθμούμενες μονάδες δίσκου μπορούν να 
ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν. 
Ενεργοποιήστε τη μονάδα δίσκου κάνοντας κλικ στο πλαίσιο 
ελέγχου.

 Η μονάδα δίσκου είναι ενεργοποιημένη

 Η μονάδα δίσκου δεν είναι ενεργοποιημένη.

2 Νέα μονάδα δικτύου Μπορείτε να προσθέσετε μια νέα μονάδα δικτύου.

3 Διαχωρισμός μονάδας 
δικτύου

Αποσυνδέεται μια μονάδα δικτύου. Επιλέξτε τη μονάδα δίσκου 
και κάντε κλικ στο κουμπί.

4 Ενημέρωση Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης παραμέτρων τεθεί σε 
λειτουργία μια πρόσθετη μονάδα δικτύου, μπορείτε κάνοντας 
κλικ στο Ενημέρωση να την συμπεριλάβετε στο πεδίο της 
λίστας. 

5 Επιλεγμένες μονάδες 
δίσκου

Εμφανίζεται το συνολικό μέγεθος του αποθηκευτικού χώρου, ο 
ελεύθερος και ο κατειλημμένος αποθηκευτικός χώρος σε MB 
των ενεργοποιημένων μονάδων δικτύου.

6 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.2 Ρύθμιση παραμέτρων συνδέσεων βίντεο και ήχου
Μενού Συνδέσεις βίντεο και ήχου

Αυτόματη αναγνώριση τοπικά συνδεδεμένων στοιχείων
Κάντε κλικ στην περιοχή Αυτόματη αναγνώριση στο Ενημέρωση. Οι τοπικά συνδεδεμένοι 
Grabber και οι αναλογικές κάμερες αναγνωρίζονται από το σύστημα και παρουσιάζονται 
γραφικά στην Επισκόπηση Συνδέσεων.

Προσθήκη αποτυπωτή (Grabber)
1. Επιλέξτε έναν Grabber στην Επισκόπηση Συνδέσεων.
2. Κάντε κλικ στην περιοχή Αποτυπωτής (Grabber) στο Προσθήκη. Εμφανίζεται ένα 

παράθυρο για την επιλογή του Grabber.

Προσθήκη καμερών ή εισόδων ήχου
1. Στην Επισκόπηση Συνδέσεων επιλέξτε τον Grabber, στον οποίο θέλετε να προσθέσετε 

κάμερες ή εισόδους ήχου.
2. Κάντε κλικ στην περιοχή Κάμερα ή Είσοδος ήχου στο Προσθήκη. Εμφανίζεται ένα 

παράθυρο διαλόγου για την επιλογή των καμερών ή των εισόδων ήχου.

Επισκόπηση συνδέσεων Δεξιά πλευρά του παράθυρου διαλόγου 

Σας παρέχεται μια επισκόπηση του τοπικού 
συστήματος:
– Αριθμός των ενεργών καρτών αποτυπωτή 

(Grabber) με τις συνδεδεμένες σε αυτές 
κάμερες και πηγές ήχου.

– Αριθμός των στοιχείων του δικτύου, για 
τα οποία έχει πραγματοποιηθεί ρύθμιση 
παραμέτρων (κάμερες ΙΡ)

Οι Grabber, οι κάμερες, οι πηγές ήχου, οι 
οθόνες και οι κάμερες ΙΡ μπορούν να 
προστεθούν για πρώτη φορά, να 
τροποποιηθούν ή να καταργηθούν.
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Αλλαγή των ρυθμίσεων των καμερών ή των εισόδων ήχου.
1. Στην "Επισκόπηση Συνδέσεων" επιλέξτε την κάμερα ή την είσοδο ήχου.
2. Κάντε κλικ στην περιοχή Κάμερα ή Είσοδος ήχου στο Αλλαγή. Εμφανίζεται ένα παράθυρο 

διαλόγου για την αλλαγή των ρυθμίσεων των καμερών ή του ήχου.

Κατάργηση Grabber, καμερών και εισόδων ήχου
1. Στην Επισκόπηση Συνδέσεων επιλέξτε το στοιχείο.
2. Κάντε κλικ στην αντίστοιχη περιοχή στο Κατάργηση. Το στοιχείο καταργείται.

Ρύθμιση παραμέτρων οθόνων
Κάντε κλικ στην περιοχή Οθόνες στο Ρύθμιση παραμέτρων. Εμφανίζεται ένα παράθυρο 
διαλόγου για τη ρύθμιση παραμέτρων των τοπικά συνδεδεμένων οθόνων.

Προσθήκη κάμερας δικτύου
1. Στην Επισκόπηση Συνδέσεων επιλέξτε Δίκτυο.
2. Κάντε κλικ στην περιοχή Κάμερες JPEG IP ή Κάμερες MPEG4 IP στο Προσθήκη. Θα 

προστεθεί μια κάμερα δικτύου.

Αλλαγή των ρυθμίσεων της κάμερας δικτύου
1. Στην Επισκόπηση Συνδέσεων επιλέξτε την κάμερα.
2. Κάντε κλικ στην περιοχή Κάμερες JPEG IP ή Κάμερες MPEG4 IP στο Αλλαγή. Εμφανίζεται 

ένα παράθυρο διαλόγου για την αλλαγή των ρυθμίσεων της κάμερας.

Κατάργηση κάμερας δικτύου
1. Στην Επισκόπηση Συνδέσεων επιλέξτε την κάμερα.
2. Κάντε κλικ στην περιοχή Κάμερες JPEG IP ή Κάμερες MPEG4 IP στο Κατάργηση. Η 

κάμερα καταργείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
– Το σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης των ενσωματωμένων 

αποτυπωτών (Grabber) καθώς και των άμεσα συνδεδεμένων καμερών.
– Σε ένα DiBos μπορούν να τοποθετηθούν έως και 5 το πολύ Grabber.
– Σε ένα DiBos Micro μπορούν να τοποθετηθούν έως 2 το πολύ αποτυπωτές (Grabber).
– Σε κάθε Grabber μπορούν να ταξινομηθούν έως και 6 κάμερες και 2 είσοδοι ήχου.
– Εκτός από μία οθόνη VGA μπορούν να συνδεθούν τοπικά και δυο οθόνες βίντεο.
– Ο αριθμός των καμερών IP εξαρτάται από το επίπεδο επέκτασης του συστήματος. 
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6.2.1 Γενικές ρυθμίσεις κάμερας
Μενού Συνδέσεις βίντεο και ήχου > Περιοχή Κάμερα > Κουμπί Αλλαγή

Προβείτε στις απαραίτητες ρυθμίσεις για κάθε κάμερα.

1 Γενικές ρυθμίσεις Κάντε κλικ στην καρτέλα.

2 Όνομα: Εισάγετε το όνομα της κάμερας. Το όνομα δεν επιτρέπεται να 
περιέχει ειδικούς χαρακτήρες και διαστήματα στο τέλος.

3 Απώλεια εικόνας Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου αν επιθυμείτε να 
εμφανίζεται μια προειδοποίηση, όταν δεν υπάρχει σήμα από 
την κάμερα.
Υπόδειξη:
Επιπλέον ενεργοποιείται ο ηλεκτρονόμος βλάβης, όταν έχει 
επιλεγεί μια έξοδος ηλεκτρονόμου ως ηλεκτρονόμος βλάβης 
στη ρύθμιση παραμέτρων (μενού "Είσοδοι και έξοδοι", 
καρτέλα "Ηλεκτρονόμος").

4 Bilinx-OSD
(OSD = on screen 
display)

Κάντε κλικ στο κουμπί, για να καλέσετε την πλοήγηση στο 
μενού των καμερών Bilinx. Το μενού της κάμερας Bilinx θα 
εμφανιστεί στο παράθυρο εικόνας.
Υπόδειξη:
Μπορεί να επιλεγεί μόνο στις κάμερες Bilinx.

5 Ιδιότητες εικόνας Θέστε τη φωτεινότητα, την αντίθεση, το χρώμα και την 
απόχρωση. Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα της ρύθμισης 
στην εικόνα της κάμερας. (Η ένδειξη Hue είναι ενεργή μόνο 
στις κάμερες NTSC).

6 AGC
(AGC = automatic gain 
control)

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου αν επιθυμείτε να ενισχύσετε 
το σήμα της κάμερας στον Grabber.



DiBos/DiBos Micro  Τυπική ρύθμιση παραμέτρων | el 47

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Εγχειρίδιο εγκατάστασης F.01U.524.616 | V7 | 2009.09

7 Gain: Διορθώστε μη αυτόματα με το ολισθαίνον ρυθμιστικό την 
ενίσχυση της στάθμης εισόδου στον Grabber.
Υπόδειξη:
Δυνατό μόνο όταν δεν είναι ενεργοποιημένο το AGC.

8 Χρήση τυπικών 
ρυθμίσεων

Οι ιδιότητες της εικόνας (συμπ. και του AGC/Gain) 
επαναφέρονται στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

9 Είσοδος ήχου Κάντε κλικ πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και 
ταξινομήστε, αν απαιτείται, την κάμερα σε μια είσοδο ήχου.
Υπόδειξη:
Μία είσοδος ήχου μπορεί να ταξινομηθεί σε περισσότερες 
κάμερες.

10 OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.2.2 Ρύθμιση καμερών θολωτής οθόνης και περιστροφικών καμερών
Μενού Συνδέσεις βίντεο και ήχου > Περιοχή Κάμερα > Κουμπί Αλλαγή

Προβείτε στις απαραίτητες ρυθμίσεις για κάθε κάμερα.

Εισαγωγή ρυθμίσεων διεπαφής

1 Ρυθμίσεις θολωτής 
οθόνης

Κάντε κλικ στην καρτέλα.

2 Ενεργοποίηση Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, αν πρόκειται για μια κάμερα 
θολωτής οθόνης ή μία περιστροφική κάμερα.

3 Διεπαφή Πρέπει πρώτα να εισαχθούν οι ρυθμίσεις της διεπαφής. Στη 
συνέχεια μπορεί να επακολουθήσει η ρύθμιση των περαιτέρω 
ρυθμίσεων θολωτής οθόνης.

Σύνδεση: Κάντε κλικ πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και 
επιλέξτε τη διεπαφή (BLX = Bilinx, GBPx = Grabber Biphase 
Port, COMx = σειριακή θύρα RS232).

Ρυθμίσεις... Κάντε κλικ στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου. 
Εισάγετε τις ρυθμίσεις για τη διεπαφή COM (Bit ανά 
δευτερόλεπτο, Bit δεδομένων, Bit στάσης, Ισοτιμία, κλπ.). 
Οι ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον τύπο της κάμερας.
JVC: 9600/8/1/even
Panasonic: 9600/8/1/none (Στην κάμερα θολωτής οθόνης της 
Panasonic πρέπει επιπλέον να ρυθμιστεί μη αυτόματα ο 
ρυθμός μετάδοσης bit).
Pelco: 2400/8/1/none
Bosch-Domes: Πρέπει να γίνει αποδοχή των ρυθμίσεων της 
κάμερας θολωτής οθόνης.
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Αποθήκευση θέσεων κάμερας
Μπορείτε να ορίσετε θέσεις των καμερών θολωτής οθόνης, στις οποίες θα μπορείτε να 
περιστραφείτε αυτόματα ή μη αυτόματα στο μέλλον. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει γρήγορα 
αυτές τις θέσεις στη ζωντανή εικόνα, εφόσον διαθέτει το ανάλογο επίπεδο δικαιωμάτων. 
Παρομοίως είναι δυνατή μια αυτόματη ενεργοποίηση στην περίπτωση εισερχομένου συμβάντος.
Η διαδικασία για την αποθήκευση μιας νέας θέσης έχει ως εξής:
– Επιλέξτε ένα ελεύθερο ID.
– Περιστρέψτε την κάμερα στην επιθυμητή θέση και κάντε ζουμ στην εικόνα όπως χρειάζεται.
– Αποθηκεύστε τη διαδικασία.

Πρωτόκολλο: Επιλέξτε το πρωτόκολλο ανάλογα με την συνδεδεμένη κάμερα.
Μπορείτε να επιλέξετε από τα ακόλουθα πρωτόκολλα: 
AllegiantProtocol, Biphase, Geutebrueck protocol, JVC TKC 
676, Multisec protocol, Panasonic Protocol, Pelco D protocol 
και Sae.
Υποστηρίζονται μόνο λειτουργίες κάμερας θολωτής οθόνης. 
Στα πρωτόκολλα Biphase και Allegiant μπορείτε να επιλέξετε 
μια οποιαδήποτε ακολουθία εντολών και να εμφανίσετε 
προκαθορισμένες εντολές.

Διεύθυνση κάμερας: Εισάγετε τη διεύθυνση της κάμερας. Η διεύθυνση ρυθμίζεται 
στην κάμερα.

4 Αποθηκευμένες θέσεις

Αναγνωριστικό Όνομα Κάντε κλικ πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω, το 
οποίο βρίσκεται δίπλα στο πεδίο λίστας και επιλέξτε ένα μη 
κατειλημμένο αριθμό, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε μια νέα 
θέση ή επιλέξτε μία ήδη αποθηκευμένη θέση, για να την 
τροποποιήσετε.
Υπόδειξη:
Εάν ο χρήστης επιλέξει αυτό το όνομα, η κάμερα μεταβαίνει 
αυτόματα σε αυτή τη θέση.

Έτσι ελέγχετε την 
κάμερα.

Έτσι περιστρέφετε την κάμερα.
Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού στην εικόνα της 
κάμερας, έως ότου το βέλος κατεύθυνσης δείχνει προς την 
κατεύθυνση, προς την οποία επιθυμείτε να περιστρέψετε την 
κάμερα. Στη συνέχεια, πατήστε το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού. Η κάμερα περιστρέφεται προς την κατεύθυνση του 
βέλους και η ταχύτητα αυξάνεται όσο προς τα έξω μετακινείτε 
το βέλος (έχοντας πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού).
Έτσι κάνετε ζουμ:
Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού στη μέση της εικόνας της 
κάμερας μέχρι να φανεί ένας μεγεθυντικός φακός με το 
σύμβολο συν ή το πλην. Με ένα κλικ με το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού μπορείτε να κάνετε ζουμ στην κάμερα.
Μεγεθυντικός φακός με το σύμβολο συν: Η κάμερα πλησιάζει 
κοντύτερα προς το αντικείμενο.
Μεγεθυντικός φακός με το σύμβολο πλην: Η κάμερα 
απομακρύνεται από το αντικείμενο.
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Εισαγωγή εντολών ελέγχου από τη γραμμή εντολών
Εδώ μπορείτε να ορίσετε ποικίλες εντολές για τις κάμερες θολωτής οθόνης, τις περιστροφικές 
κάμερες ή τους μεταγωγείς βίντεο. Αυτές οι εντολές μπορούν να κληθούν είτε μη αυτόματα είτε 
αυτόματα. Το ποιες εντολές είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, μπορείτε να το βρείτε στις 
οδηγίες χειρισμού της εκάστοτε κάμερας ή μεταγωγέα βίντεο. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 
γρήγορα αυτές τις εντολές στη ζωντανή εικόνα, εφόσον διαθέτει το ανάλογο επίπεδο 
δικαιωμάτων.

Έλεγχος κάμερας
Για κάθε κάμερα μπορείτε να ρυθμίσετε το διάφραγμα και την εστίαση.

Αποδοχή εισαχθέντων στοιχείων

Αποθήκευση Για αποθήκευση κάντε κλικ πάνω στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα 
παράθυρο διαλόγου. Εισάγετε ένα όνομα, το οποίο να έχει 
νόημα για εσάς, και επιβεβαιώστε τα εισαχθέντα στοιχεία. Μια 
αναφορά επιβεβαιώνει την αποθήκευση.

Εμφάνιση Για να κάνετε μια δοκιμή για επιβεβαίωση, επιλέξτε μια 
αποθηκευμένη θέση και κάντε κλικ στο κουμπί. Η κάμερα 
μεταβαίνει στην αποθηκευμένη θέση.

Διαγραφή Επιλέξτε μια αποθηκευμένη θέση και κάντε κλικ στο κουμπί.

5 Γραμμή εντολών 
κάμερας

Πρώτη γραμμή: 
Η λίστα περιέχει προρυθμισμένες εντολές ελέγχου, τις οποίες 
μπορείτε να επιλέξετε.
Μεσαία γραμμή (γραμμή εντολών): 
Εδώ εμφανίζεται η εντολή, την οποία έχετε επιλέξει στην 
πρώτη γραμμή.
Εναλλακτικά σε αυτή τη γραμμή υπάρχει η δυνατότητα να 
δημιουργήσετε μια νέα εντολή, εφόσον δεν μπορείτε να τη 
βρείτε στο πεδίο λίστας της πρώτης γραμμής.
Κατώτατη γραμμή: 
Ταξινομήστε έναν ελεύθερο αριθμό στην εντολή.

Εκτελείται 
αποθήκευση...

Για αποθήκευση κάντε κλικ πάνω στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα 
παράθυρο διαλόγου. Εισάγετε ένα όνομα, το οποίο να έχει 
νόημα για εσάς, και επιβεβαιώστε τα εισαχθέντα στοιχεία. Μια 
αναφορά επιβεβαιώνει την αποθήκευση.
Υπόδειξη:
Η εντολή είναι στη διάθεση του χρήστη στο περιβάλλον 
εργασίας.

Αποστολή Κάντε κλικ στο κουμπί, για να ελέγξετε την εντολή.

Διαγραφή Διαγράφεται η αποθηκευμένη εντολή.

6 Κατάσταση Bilinx: Εμφανίζεται η κατάσταση.

Διάφραγμα και 
εστίαση...

Κάντε κλικ στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου στο 
οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε το διάφραγμα και την εστίαση.

7 OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.2.3 Ορισμός πεδίου παρακολούθησης των καμερών με αισθητήρα
Μενού Συνδέσεις βίντεο και ήχου > Περιοχή Κάμερα > Κουμπί Αλλαγή

Προβείτε στις απαραίτητες ρυθμίσεις για κάθε κάμερα.

1 Σύστημα αισθητήρων Κάντε κλικ στην καρτέλα. Το σύνολο του περιεχομένου της 
εικόνας εντός του μπλε πλαισίου είναι αρχικά ευαίσθητο, 
δηλαδή παρακολουθείται για την ύπαρξη κίνησης.

2 Ενεργοποίηση Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, για να ενεργοποιήσετε το 
σύστημα αισθητήρων κίνησης.

3 Εντός του μπλε 
πλαισίου (παράθυρο 
εικόνας)

Εμφανίζει την τρέχουσα ζωντανή εικόνα και την υπό 
παρακολούθηση περιοχή. Η εικόνα ενημερώνεται μία φορά 
ανά δευτερόλεπτο.

Κάντε κλικ με το 
αριστερό πλήκτρο του 
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 η επιλεγμένη περιοχή είναι και πάλι 
ευαίσθητη και επομένως θα αξιολογηθεί κατά την ανίχνευση 
κίνησης. Οι ευαίσθητες επιφάνειες παρουσιάζονται ως μη 
σκιασμένες.

Κάντε κλικ με το δεξί 
πλήκτρο του 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 η επιλεγμένη περιοχή δεν είναι 
ευαίσθητη και επομένως δεν θα αξιολογηθεί κατά την 
ανίχνευση κίνησης. Οι μη ευαίσθητες επιφάνειες 
παρουσιάζονται σκιασμένες



52 el | Τυπική ρύθμιση παραμέτρων DiBos/DiBos Micro

F.01U.524.616 | V7 | 2009.09 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Bosch Sicherheitssysteme GmbH

4 Ευαισθησία Μεταβάλλετε την ευαισθησία, όταν δεν είναι ικανοποιητικά τα 
αποτελέσματα της ανίχνευσης κίνησης.

υψηλή Αυξάνεται η ευαισθησία, δηλαδή για την ενεργοποίηση ενός 
συναγερμού απαιτούνται μικρότερες μεταβολές στα άκρα, τη 
φωτεινότητα και την κίνηση.

χαμηλή Μειώνεται η ευαισθησία, δηλαδή για την ενεργοποίηση ενός 
συναγερμού απαιτούνται μεγαλύτερες μεταβολές στα άκρα, τη 
φωτεινότητα και την κίνηση.

5 Raster - εμφάνιση Κατά την ενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου θα εμφανιστεί 
στην εικόνα ένα raster. Το μέγεθος των μέγεθος των 
σχεδιασμένων ευαίσθητων/μη ευαίσθητων επιφανειών 
αναπαρίσταται στο raster.

6 OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.2.4 Ρύθμιση παραμέτρων αναγνώρισης μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης
Μενού Συνδέσεις βίντεο και ήχου > Περιοχή Κάμερα > Κουμπί Αλλαγή

Προβείτε στις απαραίτητες ρυθμίσεις για κάθε κάμερα.

1 Αναγνώριση μη 
εξουσιοδοτημένης 
παρέμβασης

Κάντε κλικ στην καρτέλα. Το σύνολο του περιεχομένου εντός 
του μπλε πλαισίου δεν επιλέγεται αρχικά.

2 Αναφορά βλάβης 
κάμερας

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου αν επιθυμείτε να 
εμφανίζεται μια προειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης της 
κάμερας (Η εικόνα είναι πολύ φωτεινή, πολύ σκοτεινή, με 
"θόρυβο"). Οι τιμές, οι οποίες ενεργοποιούν την 
προειδοποίηση, είναι καταχωρημένες στο λογισμικό και δεν 
είναι δυνατό να μεταβληθούν.
Υπόδειξη:
Στην περίπτωση περιστροφικών καμερών/καμερών με 
δυνατότητα κλίσης ενδέχεται να εμφανιστεί με "θόρυβο" η 
αναφορά σήματος βίντεο χωρίς να υφίσταται βλάβη.

3 Ενεργοποίηση Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, για να ενεργοποιήσετε τη 
Σύγκριση εικόνων αναφοράς.

4 Χρονικές ζώνες Κάντε κλικ στο βέλος για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες 
χρονικές ζώνες. Επιλέξτε τις χρονικές ζώνες για τις οποίες έχει 
ενεργοποιηθεί η σύγκριση εικόνων αναφοράς.

5 Εντός του μπλε 
πλαισίου (παράθυρο 
εικόνας)

Εμφανίζει την τρέχουσα ζωντανή εικόνα και την υπό 
παρακολούθηση περιοχή. Η εικόνα ενημερώνεται μία φορά 
ανά δευτερόλεπτο.
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Κάντε κλικ με το 
αριστερό πλήκτρο του 
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 για μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση. Οι περιοχές 
που παρακολουθούνται για μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση 
εμφανίζονται με κίτρινη σκίαση.

Κάντε κλικ με το δεξί 
πλήκτρο του 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 η περιοχή δεν έχει επιλεγεί. Οι μη 
σκιασμένες περιοχές δεν παρακολουθούνται.

6 Ευαισθησία Μεταβάλλετε την ευαισθησία, όταν δεν είναι ικανοποιητικά τα 
αποτελέσματα της αναγνώρισης μη εξουσιοδοτημένης 
παρέμβασης.

χαμηλή Μειώνεται η ευαισθησία, δηλαδή για την αναγνώριση μη 
εξουσιοδοτημένης παρέμβασης απαιτούνται μεγαλύτερες 
μεταβολές.

υψηλή Αυξάνεται η ευαισθησία, δηλαδή για την αναγνώριση μη 
εξουσιοδοτημένης παρέμβασης απαιτούνται μικρότερες 
μεταβολές.
Υπόδειξη:
Οι σκούρες περιοχές παρακολούθησης απαιτούν μια 
υψηλότερη ευαισθησία.

7 Raster - εμφάνιση Κατά την ενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου θα εμφανιστεί 
στην εικόνα ένα raster. Το μέγεθος των σχεδιασμένων 
επιφανειών αναπαρίσταται στο raster.

8 Καθυστέρηση 
ενεργοποίησης

Εισάγετε το χρονικό διάστημα, μετά από την παρέλευση του 
οποίου θα λαμβάνει χώρα ένας συναγερμός. Μπορείτε να 
ορίσετε από 120 έως 3600 δευτερόλεπτα.

9 Επιλογή εικόνας 
αναφοράς

Αποθηκεύει τη ζωντανή εικόνας που εμφανιζόταν μέχρι τη 
δεδομένη χρονική στιγμή ως εικόνα αναφοράς. Με αυτή την 
εικόνα αναφοράς συγκρίνονται όλες οι επόμενες ζωντανές 
εικόνες.

10 Εμφανίζει την εικόνα αναφοράς.

11 OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.



DiBos/DiBos Micro  Τυπική ρύθμιση παραμέτρων | el 55

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Εγχειρίδιο εγκατάστασης F.01U.524.616 | V7 | 2009.09

6.2.5 Ρύθμιση παραμέτρων ακολουθίας των οθόνων βίντεο
Μενού Συνδέσεις βίντεο και ήχου > Περιοχή Οθόνες > Κουμπί Ρύθμιση παραμέτρων

Ορίστε την εμφάνιση κειμένου και την τυπική ακολουθία καμερών στις οθόνες.

1 Εμφάνιση κειμένου Επιλέξτε τί θα εμφανιστεί στην οθόνη, π.χ. Όνομα κάμερας, 
Ημερομηνία και ώρα, κλπ. 

2 Θέση κειμένου Επιλέξτε που στην οθόνη θα εμφανιστεί το κείμενο.

3 Χρώμα κειμένου Επιλέξτε πως θα γίνεται η εμφάνιση, π.χ. "Λευκό σε μαύρο 
φόντο".

4 Οθόνη A/Οθόνη B Η εδώ επιλεγμένη τυπική κάμερα και η ακολουθία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη ζωντανή εικόνα.

Τυπική κάμερα Επιλέξτε ποια κάμερα θα εμφανίζεται εξ' ορισμού.

Ρύθμιση παραμέτρων 
ακολουθίας

Κάντε κλικ στο κουμπί, αν θέλετε να ορίσετε μια τυπική 
ακολουθία καμερών. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου. 
Επιλέξτε εδώ (βλέπε επίσης Ενότητα 6.2.6 Ρύθμιση παραμέτρων 
ακολουθίας καμερών).
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5 Εμφάνιση τυπικής 
κάμερας

Το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο: Μετά την 
αποσύνδεση θα εμφανιστεί στην οθόνη A/οθόνη Β η εκάστοτε 
κάμερα που είναι επιλεγμένη υπό Τυπική κάμερα. 
Το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι ενεργοποιημένο: Μετά την 
αποσύνδεση θα εμφανιστεί στην οθόνη A/οθόνη Β η εκάστοτε 
κάμερα που είναι επιλεγμένη υπό Ρύθμιση παραμέτρων 
ακολουθίας.  Σε περίπτωση συναγερμού εμφανίζεται η 
εκάστοτε ακολουθία συναγερμού.

6 OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.2.6 Ρύθμιση παραμέτρων ακολουθίας καμερών

Ρύθμιση παραμέτρων της τυπικής ακολουθίας καμερών:
Μενού Συνδέσεις βίντεο και ήχου > Περιοχή Οθόνες > Κουμπί  Ρύθμιση παραμέτρων > Κουμπί 
Ρύθμιση παραμέτρων ακολουθίας

Ρύθμιση παραμέτρων ακολουθίας συναγερμού:
Μενού Επεξεργασία συναγερμού > Περιοχή Σύστημα ελέγχου οθόνης > Κουμπί Επεξεργασία

1 Προσθήκη Κάντε κλικ στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου. 
Επιλέξτε τις κάμερες και τη διάρκεια εμφάνισής τους, τις 
οποίες θέλετε να προσθέσετε στην ακολουθία.
Υπόδειξη: Δεν είναι δυνατή η επιλογή καμερών IP JPEG και 
MPEG.

2 Αλλαγή Κάντε κλικ στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου. 
Κάντε εδώ τις αλλαγές.

3 Διαγραφή Διαγράφει την κάμερα από την ακολουθία. Επιλέξτε 
προηγουμένως στο πεδίο λίστας την κάμερα.

4 Αλλάζει η σειρά των καμερών στην ακολουθία. Επιλέξτε την 
κάμερα από το πεδίο λίστας και κάντε κλικ είτε στο βέλος προς 
τα πάνω είτε στο βέλος προς τα κάτω.

5 OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.2.7 Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου
Μενού Συνδέσεις βίντεο και ήχου > Περιοχή Είσοδος ήχου > Κουμπί Αλλαγή

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και την ενίσχυση της κάθε μίας εισόδου ήχου.

1 Όνομα: Εμφανίζεται το όνομα της εισόδου ήχου και μπορεί να 
αλλαχτεί.

2 Ενίσχυση: Η ενίσχυση της εισόδου ήχου μπορεί να μεταβληθεί 
χρησιμοποιώντας το ολισθαίνον ρυθμιστικό.
Υπόδειξη:
Ολισθαίνον ρυθμιστικό τέρμα αριστερά = ελάχιστη ενίσχυση
ολισθαίνον ρυθμιστικό τέρμα δεξιά = μέγιστη ενίσχυση

3 Έλεγχος ρύθμισης: Γραφική αναπαράσταση της επιλεγμένης με το ολισθαίνον 
ρυθμιστικό ελέγχου ρύθμισης. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
χρώματα μπορείτε να δείτε εάν ο ήχος καταφτάνει χωρίς 
παραμορφώσεις ή αν πρέπει να μεταβάλλετε τη ρύθμιση της 
ενίσχυσης.
πράσινο = ο ήχος είναι πολύ σιγανός
κίτρινο = βέλτιστη ρύθμιση στάθμης ήχου
κόκκινο = ο ήχος είναι υπερενισχυμένος

4 OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.2.8 Ρύθμιση παραμέτρων καμερών JPEG IP
Μενού Συνδέσεις βίντεο και ήχου  περιοχή Κάμερες JPEG IP  Κουμπί Αλλαγή 

Σε αυτό το μενού μπορεί να γίνει η ρύθμιση παραμέτρων μόνο για κάμερες, στις οποίες είναι 
δυνατή η ανάκτηση εικόνων JPEG μέσω του πρωτοκόλλου http. Ανάλογα με το μοντέλο μπορούν 
να συνδεθούν έως και 32 συσκευές δικτύου (κάμερες JPEG και συσκευές MPEG4 της Bosch).
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1 Διεύθυνση: Εισάγετε τη διεύθυνση (URL) της κάμερας και την εντολή για 
την εμφάνιση των εικόνων JPEG.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εξής συντακτικό:
Συσκευές BVIP της Bosch:
http://διεύθυνση IP/snap.jpg?JpegSize=S (για QCIF)
http://διεύθυνση IP/snap.jpg?JpegSize=M (για CIF)
http://διεύθυνση IP/snap.jpg?JpegSize=L (για 2CIF)
http://διεύθυνση IP/snap.jpg?JpegSize=XL (για 4CIF)
Στις πολυκάναλες συσκευές μπορείτε να επιλέξετε ως εξής το 
κανάλι:
http://διεύθυνση IP/snap.jpg?JpegCam=2&JpegSize=XL (π.χ. 
για κανάλι 2 και 4CIF)
Κάμερα MegaPixel IP της Bosch:
http://διεύθυνση IP/image?res=full&x0=0&y0=0
&x1=100%&y1=100%&quality=12&doublescan=0
Με το HTTP πραγματοποιείται η αναγνώριση κίνησης μέσω της 
θύρας  [αριθμός θύρας&mdn=].
tftp://Διεύθυνση IP/
image?res=half&x0=0&y0=0&x1=1600&y1=1200&quality=15
Στο TFTP η αναγνώριση εικόνας περιλαμβάνεται στην εικόνα. 
Δεν απαιτείται η ρύθμιση των παραμέτρων καμίας θύρας.
Axis: http://διεύθυνση IP/jpg/image.jpg
Mobotix: http://διεύθυνση IP/record/current.jpg
Υπόδειξη:
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην 
τεκμηρίωση της εγκατάστασης της εκάστοτε κάμερας.

2 Εμφάνιση Κάνοντας κλικ πάνω στο κουμπί, μπορεί να επανελέγξετε εάν 
είναι σωστό το URL και η εντολή που εισήχθησαν. Σε αυτή την 
περίπτωση εμφανίζεται η εικόνα της κάμερας.

3 Ρύθμιση παραμέτρων Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί, θα εμφανιστεί η ρύθμιση 
παραμέτρων της επιλεγμένης συσκευής JPEG σε ένα 
παράθυρο προγράμματος περιήγησης.

4 Όνομα: Εισάγετε το όνομα της κάμερας.

5 Μέγ. αριθμός καρέ ανά 
δευτ.:

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου αν χρειάζεται και επιλέξτε 
τον αριθμό καρέ ανά δευτερόλεπτο τα οποία μπορούν να 
εμφανιστούν. Εδώ μπορείτε να επηρεάσετε το φορτίο του 
δικτύου στην προβολή ζωντανής εικόνας.
Υπόδειξη:
Ο μέγιστος αριθμός των προβαλλομένων εικόνων εξαρτάται 
από τον τύπο κάμερας και τις ορισθείσες παραμέτρους της 
κάμερας (π.χ.: ανάλυση, ρύθμιση συμπίεσης).

6 Όνομα χρήστη: Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στις 
κάμερες, όπου αυτό είναι απαραίτητο για να συνδεθείτε (π.χ. 
τραπεζική κάμερα Mobotix).

Κωδικός πρόσβασης:

7 Κάμερα με αισθητήρα Το σύστημα βίντεο μπορεί να ελεγχθεί κατά την ενεργοποίηση 
των αισθητήρων, αν πρόκειται για μια κάμερα IP με δυνατότητα 
αναγνώρισης κίνησης. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου.
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Θύρα: Εισάγετε τη θύρα, στην οποία η κάμερα θα στέλνει τις 
πληροφορίες κίνησης.

Εντολή ενεργοποίησης: Εισάγετε την εντολή που στέλνει η κάμερα, όταν έχει 
ενεργοποιηθεί η αναγνώριση κίνησης.
Υπόδειξη:
Την εντολή μπορείτε εύκολα να βρείτε στο εγχειρίδιο της 
χρησιμοποιούμενης κάμερας.

Εντολή 
απενεργοποίησης:

Εισάγετε την εντολή που στέλνει η κάμερα, όταν έχει 
τερματιστεί η αναγνώριση κίνησης.

8 OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Κατά τη ρύθμιση παραμέτρων καμερών JPEG IP πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξής 
περιορισμοί:
Περιορισμός μεγέθους οθόνης και ανάλυσης:
– Μια μεμονωμένη εικόνα JPEG δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 kB.
– Η ανάλυση της οθόνης πρέπει να εκφράζεται σε αναλογία πλευρών 4:3 (π.χ. 2048 x 1536).
– Η μέγιστη ανάλυση των προβαλλομένων εικόνων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2048 x 1536.
Περιορισμός των ρυθμίσεων εγγραφής:
– Το άθροισμα των μεταβιβαζόμενων εικόνων αναλογικών και IP καμερών δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις 900 εικόνες ανά δευτερόλεπτο.
– Ο ρυθμός εγγραφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 Mbit/δευτερόλεπτο (= 6,25 MByte/

δευτερόλεπτο).
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6.2.9 Ρύθμιση παραμέτρων καμερών MPEG4 IP
Μενού Συνδέσεις βίντεο και ήχου  > περιοχή Κάμερες MPEG4 IP > Κουμπί Αλλαγή 

Σε αυτό το μενού μπορεί να γίνει η ρύθμιση παραμέτρων μόνο για συσκευές MPEG4 της Bosch, 
μέσω των οποίων μπορούν να ανακτηθούν εικόνες MPEG4 (π.χ. VideoJet, VIP). Ανάλογα με το 
μοντέλο μπορούν να συνδεθούν έως και 32 συσκευές δικτύου (κάμερες JPEG και συσκευές 
MPEG4 της Bosch).

1 Ιδιότητες κάμερας

Τύπος συσκευής: Επιλέξτε την αντίστοιχη συσκευή MPEG4.

Διεύθυνση IP: Εισάγετε τη διεύθυνση (URL) της συσκευής MPEG4.

Κανάλι: Επιλέξτε το κανάλι της συσκευής MPEG4.

Όνομα: Εισάγετε το όνομα της συσκευής MPEG4. Μπορείτε να 
επιλέξετε οποιοδήποτε όνομα.

Live ροή: Επιλέξτε τη ροή της συσκευής MPEG4 (Ροή 1 ή Ροή 2), η 
οποία χρησιμοποιείται για την προβολή ζωντανής εικόνας.

Αναγνώριση κίνησης Ενεργοποιεί την αναγνώριση κίνησης της συσκευής MPEG4 στο 
DiBos.
Υπόδειξη:
– Η αναγνώριση κίνησης πρέπει επίσης να έχει 

ενεργοποιηθεί και στη συσκευή MPEG4.
– Στην ενότητα Επεξεργασία συναγερμού εμφανίζεται στην 

περιοχή Trigger το όνομα της συσκευής MPEG4. Η 
σκανδάλιση (trigger) μπορεί να επιλεγεί για παράδειγμα 
για τον έλεγχο της εγγραφής. Πρέπει να επιλέξετε μια 
αντίστοιχη εργασία.



DiBos/DiBos Micro  Τυπική ρύθμιση παραμέτρων | el 63

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Εγχειρίδιο εγκατάστασης F.01U.524.616 | V7 | 2009.09

Σύγκριση εικόνων 
αναφοράς

Ενεργοποιεί την σύγκριση εικόνων αναφοράς της συσκευής 
MPEG4 στο DiBos.
Υπόδειξη:
Η σύγκριση εικόνων αναφοράς πρέπει επίσης να έχει 
ενεργοποιηθεί και στη συσκευή MPEG4.

Χρονικές ζώνες Επιλέξτε τις χρονικές ζώνες, για τις οποίες θα πραγματοποιηθεί 
σύγκριση εικόνων αναφοράς.

Εμφάνιση Εμφανίζεται η προβολή ζωντανής εικόνας της επιλεγμένης 
συσκευής MPEG4, όταν πραγματοποιούνται σωστά οι 
ρυθμίσεις.

Ρύθμιση παραμέτρων Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί, θα εμφανιστεί η ρύθμιση 
παραμέτρων της επιλεγμένης συσκευής MPEG4 σε ένα 
παράθυρο προγράμματος περιήγησης.

2 Σύνδεση κάμερας

Όνομα χρήστη: Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στις 
συσκευές MPEG4 όπου αυτό είναι απαραίτητο για να 
συνδεθείτε (π.χ. όταν έχει οριστεί όνομα χρήστη και κωδικός 
πρόσβασης για τη συσκευή MPEG4).
Υπόδειξη:
Επιλέξτε το όνομα χρήστη Service, αν αποδίδεται για τη 
συσκευή MPEG4 ένας κωδικός πρόσβασης Service. Πρέπει να 
εισαχθεί ο σχετικός κωδικός πρόσβασης.

Κωδικός πρόσβασης:

3 Ενεργοποίηση εισόδου 
συναγερμού

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου, αν επιθυμείτε να ελέγχεται 
το σύστημα βίντεο μέσω της ενεργοποίησης της εισόδου της 
συσκευής MPEG4.
Υπόδειξη:
Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής IP (π. χ. VIP X1600) 
μπορούν να οριστούν παράμετροι για περισσότερες από 1 
εισόδους συναγερμού. Επιλέξτε υπό Αρ. την είσοδο 
συναγερμού της συσκευής MPEG4 και ενεργοποιήστε για αυτή 
την είσοδο συναγερμού το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση 
εισόδου συναγερμού.

Όνομα Εισάγετε το όνομα της εισόδου συναγερμού. Μπορείτε να 
επιλέξετε οποιοδήποτε όνομα.

Αρ.: Εισάγετε την είσοδο συναγερμού της επιλεγμένης συσκευής 
MPEG4.

4 Ενεργοποίηση 
ηλεκτρονόμου

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου, αν επιθυμείτε να ελέγχεται 
η έξοδος ηλεκτρονόμου της συσκευής MPEG4 από το σύστημα 
βίντεο.
Υπόδειξη:
Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής IP (π. χ. VIP X1600) 
μπορούν να οριστούν παράμετροι για περισσότερες από 1 
εξόδους ηλεκτρονόμου. Επιλέξτε υπό Αρ. την έξοδο 
συναγερμού της συσκευής MPEG4 και ενεργοποιήστε για αυτή 
την έξοδο ηλεκτρονόμου το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση 
ηλεκτρονόμου.
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Όνομα: Εισάγετε το όνομα της εξόδου ηλεκτρονόμου. Μπορείτε να 
επιλέξετε οποιοδήποτε όνομα.

Αρ.: Εισάγετε την έξοδο ηλεκτρονόμου της επιλεγμένης συσκευής 
MPEG4.

5 Ενεργοποίηση εισόδου 
ήχου

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου, αν επιθυμείτε να 
χρησιμοποιείται η είσοδος ήχου της συσκευής MPEG4.

Όνομα: Εισάγετε το όνομα της εισόδου ήχου.

Αρ.: Εισάγετε την είσοδος ήχου της επιλεγμένης συσκευής MPEG4.

6 OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.3 Ρύθμιση παραμέτρων εγγραφής
Σε αυτά τα πεδία διαλόγου μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις των παραμέτρων εγγραφής των 
αναλογικών καμερών, των καμερών JPEG IP καθώς και των καμερών MPEG4 IP.

6.3.1 Ρύθμιση παραμέτρων εγγραφής αναλογικών καμερών
Μενού Ρυθμίσεις εγγραφής > καρτέλα Κάμερα x-y 

Σε αυτό το πεδίο διαλόγου μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις των παραμέτρων εγγραφής των 
αναλογικών καμερών.

1 Ημέρα I Νύχτα I 
Σαββατοκύριακο...

Όλες οι χρονικές ζώνες, για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί 
η ρύθμιση παραμέτρων, εμφανίζονται ως καρτέλες.
Επιλέξτε τη χρονική ζώνη, για την οποία θα ισχύουν οι 
ρυθμίσεις.
Υπόδειξη:
Εμφανίζονται μόνο οι χρονικές ζώνες, για τις οποίες έχει 
πραγματοποιηθεί η ρύθμιση παραμέτρων υπό τις Χρονικές 
ζώνες.

2 Κάμερα 1-6 I Κάμερα 7-
12 I ... 

Επιλέξτε την καρτέλα. Εμφανίζονται καρτέλες με κάμερες 
για κάθε χρονική ζώνη.
Επιλέξτε την καρτέλα με την κάμερα, της οποίας τις 
ρυθμίσεις θέλετε να ορίσετε. Στο παρακάτω πεδίο λίστας 
εμφανίζονται όλες οι κάμερες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες 
στην ίδια κάρτα Grabber.
Υπόδειξη:
Ο αριθμός των καρτελών εξαρτάται από τον αριθμό των 
καρτών Grabber και των στοιχείων του δικτύου στο σύστημα. 
Οι καρτέλες των καμερών ΙP εμφανίζονται μόνο, αν έχει 
πραγματοποιηθεί ρύθμιση παραμέτρων καμερών ΙP.
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3 Στο πεδίο λίστας των 
καμερών

Επιλέξτε την κάμερα, της οποίας τις ρυθμίσεις θέλετε να 
ορίσετε.
Υπόδειξη:
Είναι δυνατό να επιλεγούν και περισσότερες κάμερες και να 
ρυθμιστούν από κοινού. Οι ρυθμίσεις των σημείων 4 - 7 
αφορούν μόνο τις επιλεγμένες κάμερες και τη σχετική 
χρονική ζώνη.

4 Εγγραφή διάρκειας και 
κίνησης

Εισάγετε τις ρυθμίσεις για την εγγραφή διάρκειας και 
κίνησης.
Υπόδειξη:
Αν ο ρυθμός εγγραφής και η ποιότητα υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες του Grabber, τότε το σύστημα θα σας 
ενημερώσει σχετικά. Αν ο χρήστης αγνοήσει τη σχετική 
αναφορά, η εγγραφή θα γίνει με τον υψηλότερο δυνατό 
ρυθμό.

Εγγραφή διάρκειας: Επιλέξτε το ρυθμό εγγραφής διάρκειας και κίνησης.
Υπόδειξη:
Για να πραγματοποιηθεί μια εγγραφή πρέπει να επιλεγεί μια 
τιμή μεγαλύτερη από 0 καλ (καρέ ανά λεπτό).

Εγγραφή κίνησης:

Ποιότητα: Επιλέξτε την ποιότητα της εγγραφής. Η επιλογή ισχύει για 
την εγγραφή διάρκειας και κίνησης.
Υπόδειξη:
Υπάρχουν έξι προκαθορισμένα επίπεδα ποιότητας στο 
σύστημα. Εάν το πεδίο εισαγωγής είναι άδειο, υπάρχουν 
διαφορετικά επίπεδα ποιότητας για την εγγραφή διάρκειας 
και κίνησης.
Μπορούν να προστεθούν και επιπλέον ποιότητες εγγραφής. 
Κάντε κλικ στο Επίπεδα ποιότητας....

Ήχος: Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου, αν επιθυμείτε να 
εγγράφεται ταυτόχρονα και ήχος.
Υπόδειξη:
Ο ήχος μπορεί να επιλεγεί μόνο, αν η κάμερα έχει 
αντιστοιχιστεί σε μια είσοδο ήχου. Αυτό επιτυγχάνεται στην 

ενότητα Συνδέσεις βίντεο και ήχου  Προσθήκη ή 

αλλαγή κάμερας  Γενικές ρυθμίσεις   Είσοδος 
ήχου.
Πραγματοποιείται εγγραφή ήχου για την εγγραφή διάρκειας 
ή/και κίνησης.

5 Εγγραφή συναγερμού Εισάγετε τις ρυθμίσεις για την εγγραφή συναγερμού.

Εγγραφή συναγερμού: Επιλέξτε το ρυθμό εγγραφής.

Ποιότητα: Επιλέξτε την ποιότητα της εγγραφής.
Υπόδειξη:
Υπάρχουν έξι προκαθορισμένα επίπεδα ποιότητας στο 
σύστημα. Μπορούν να προστεθούν και επιπλέον ποιότητες 
εγγραφής. Κάντε κλικ στο Επίπεδα ποιότητας....

Ήχος: Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου, αν επιθυμείτε να 
εγγράφεται ταυτόχρονα και ήχος.
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6 Διαγραφή παλιών 
δεδομένων

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, για να ορίσετε την αυτόματη 
διαγραφή των δεδομένων μετά την παρέλευση ενός 
συγκεκριμένου αριθμού ημερών.

Παλαιότερο από 
[ημέρες]:

Εισάγετε τον αριθμό ημερών μετά την παρέλευση των 
οποίων θα διαγράφονται αυτόματα τα δεδομένα.
Παράδειγμα: η τιμή 3 σημαίνει ότι θα διαγραφούν αυτόματα 
όλα τα δεδομένα τα οποία έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 3 
ημερών.

Διαγραφή 
προστατευμένων 
δεδομένων:

Το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο: Τα προστατευμένα 
δεδομένα διαγράφονται αυτόματα μετά την παρέλευση ενός 
συγκεκριμένου αριθμού ημερών.
Το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο: Τα προστατευμένα 
δεδομένα δεν διαγράφονται αυτόματα.

7 Επέκταση... Κάντε κλικ στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου. 
Σε αυτό μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για κάθε 
κάμερα.

8 Εκτεταμένες ρυθμίσεις Τα στοιχεία που εισήχθησαν για το εύρος χρόνου πριν και 
μετά από την εγγραφή και την εγγραφή προ-συναγερμού 
ισχύουν για την επιλεγμένη χρονική ζώνη και για όλες τις 
κάμερες στην καρτέλα κάμερας. 
Υπόδειξη:
Εάν αντιστοιχιστούν ποικίλες τιμές στις κάμερες, αυτό 
υποδηλώνεται με ένα αστεράκι ( * ). 

Εύρος χρόνου πριν την 
εγγραφή [δευτ.]:

Επιλέξτε το εύρος χρόνου πριν την εγγραφή για το 
συναγερμό και την εγγραφή κίνησης.
Υπόδειξη:
Το μέγιστο εύρος χρόνου πριν από την εγγραφή είναι 1800 
δευτερόλεπτα. Το εύρος χρόνου πριν από την εγγραφή 
εξαρτάται από το ρυθμό εγγραφής της εγγραφής πριν από το 
συμβάν. Μπορούν να εγγραφούν έως και 3600 εικόνες ανά 
προηγούμενο συμβάν και κάμερα.Παράδειγμα: 1 εικόνα/
δευτερόλεπτο = 1800 δευτερόλεπτα, 2 εικόνες/
δευτερόλεπτο = 1800 δευτερόλεπτα, 4 εικόνες/
δευτερόλεπτο = 900 δευτερόλεπτα, 5 εικόνες/δευτερόλεπτο 
= 720 δευτερόλεπτα κλπ.

Εύρος χρόνου μετά την 
εγγραφή [δευτ.]:

Εισάγετε το εύρος χρόνου μετά από την εγγραφή.
Υπόδειξη:
Το μέγιστο εύρος χρόνου μετά από την εγγραφή είναι 999 
δευτερόλεπτα. Η τυπική ρύθμιση είναι 0 δευτερόλεπτα.

Εγγραφή πριν από το 
συμβάν:

Επιλέξτε το ρυθμό εγγραφής για το εύρος χρόνου πριν από 
την εγγραφή. Ο ρυθμός εγγραφής ισχύει για την εγγραφή 
συναγερμού και κίνησης.

9 Επίπεδα ποιότητας Κάντε κλικ στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου. 
Μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε τις ποιότητες 
εγγραφής (βλέπε επίσης Ενότητα Καθορισμός ποιότητας 
εγγραφής αναλογικών καμερών).
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10 Αντιστοιχισμένη απόδοση 
αποτυπωτή (Grabber)

Το σύστημα υπολογίζει για κάθε καρτέλα κάμερας (Grabber) 
και χρονική ζώνη το σύνολο των ρυθμών εγγραφής για την 
εγγραφή διάρκειας και κίνησης. Οι συναγερμοί δεν 
λαμβάνονται υπόψη.
Υπόδειξη:
Αν το αποτέλεσμα υπερβαίνει τις δυνατότητες του Grabber 
(μεγαλύτερο από το 100%), δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η 
επιθυμητή από το χρήστη ρύθμιση.

11 Τυπικές ρυθμίσεις Κάντε κλικ στο κουμπί, για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των 
προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.

12 Εκτελείται αντιγραφή 
ρυθμίσεων σε άλλες 
χρονικές ζώνες...

Αντιγράφει όλες τις καρτέλες της επιλεγμένης χρονικής 
ζώνης με όλες τις υπάρχουσες ρυθμίσεις σε άλλες χρονικές 
ζώνες.
Κάντε κλικ στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου, 
στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε τις χρονικές ζώνες.

13 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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Εκτεταμένες ρυθμίσεις εγγραφής αναλογικών καμερών
Μενού Ρυθμίσεις εγγραφής > καρτέλα Κάμερα x-y > κουμπί Επέκταση... 
(βλέπε επίσης Ενότητα 6.3 Ρύθμιση παραμέτρων εγγραφής)

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε μεμονωμένες ρυθμίσεις.

1 Εργασίες συναγερμού Το πεδίο λίστας εμφανίζει όλες τις εργασίες, στις οποίες αυτή η 
κάμερα βρίσκεται στη λίστα εγγραφών συναγερμού.
Υπόδειξη:
Οι εργασίες συναγερμού συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο λίστας 
μετά από τη ρύθμιση των παραμέτρων.

2 Ρυθμίσεις επιλεγμένης 
εργασίας συναγερμού

Επιλέξτε μια εργασία στο πεδίο λίστας. Εμφανίζονται οι 
ρυθμίσεις της επιλεγμένης εργασίας.
Υπόδειξη:
Εάν αντιστοιχιστούν ποικίλες τιμές στις εργασίες, αυτό 
υποδηλώνεται με ένα αστερίσκο ( * ). 

Ρυθμός: Επιλέξτε το ρυθμό εγγραφής για την εργασία.

Ποιότητα: Επιλέξτε την ποιότητα της εγγραφής για την εργασία.
Υπόδειξη:
Υπάρχουν έξι προκαθορισμένα επίπεδα ποιότητας στο 
σύστημα. Μπορούν να προστεθούν και επιπλέον ποιότητες 
εγγραφής. Κάντε κλικ στο Επίπεδα ποιότητας....
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Ήχος: Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου αν επιθυμείτε να 
εγγράφεται ταυτόχρονα κατά την εργασία και ήχος.
Υπόδειξη:
Η είσοδος ήχου πρέπει να έχει αντιστοιχιστεί σε μια κάμερα. 
Αυτό επιτυγχάνεται στην ενότητα Συνδέσεις βίντεο και ήχου 

 Προσθήκη ή αλλαγή κάμερας  Γενικές ρυθμίσεις  

 Είσοδος ήχου.

Εύρος χρόνου πριν την 
εγγραφή [δευτ.]:

Επιλέξτε το εύρος χρόνου πριν την εγγραφή για το συναγερμό 
και την εγγραφή κίνησης.
Υπόδειξη:
Το μέγιστο εύρος χρόνου πριν από την εγγραφή είναι 1800 
δευτερόλεπτα. Το εύρος χρόνου πριν από την εγγραφή 
εξαρτάται από το ρυθμό εγγραφής της εγγραφής πριν από το 
συμβάν. Μπορούν να εγγραφούν έως και 3600 εικόνες ανά 
προηγούμενο συμβάν και κάμερα.Παράδειγμα: 1 εικόνα/
δευτερόλεπτο = 1800 δευτερόλεπτα, 2 εικόνες/δευτερόλεπτο 
= 1800 δευτερόλεπτα, 4 εικόνες/δευτερόλεπτο = 
900 δευτερόλεπτα, 5 εικόνες/δευτερόλεπτο = 
720 δευτερόλεπτα κλπ.

Εύρος χρόνου μετά την 
εγγραφή [δευτ.]:

Εισάγετε το εύρος χρόνου μετά από την εγγραφή.
Υπόδειξη:
Το μέγιστο εύρος χρόνου μετά από την εγγραφή είναι 999 
δευτερόλεπτα. Η τυπική ρύθμιση είναι 0 δευτερόλεπτα.

3 Εγγραφή κίνησης Εισάγετε τις ρυθμίσεις για την εγγραφή κίνησης.

Ρυθμός: Επιλέξτε το ρυθμό εγγραφής.

Ποιότητα: Επιλέξτε την ποιότητα της εγγραφής.

Ήχος: Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου, αν επιθυμείτε να 
εγγράφεται ταυτόχρονα και ήχος.

Εύρος χρόνου πριν την 
εγγραφή [δευτ.]:

Επιλέξτε το εύρος χρόνου πριν την εγγραφή για το συναγερμό 
και την εγγραφή κίνησης.
Υπόδειξη:
Το μέγιστο εύρος χρόνου πριν από την εγγραφή είναι 1800 
δευτερόλεπτα. Το εύρος χρόνου πριν από την εγγραφή 
εξαρτάται από το ρυθμό εγγραφής της εγγραφής πριν από το 
συμβάν. Μπορούν να εγγραφούν έως και 3600 εικόνες ανά 
προηγούμενο συμβάν και κάμερα.Παράδειγμα: 1 εικόνα/
δευτερόλεπτο = 1800 δευτερόλεπτα, 2 εικόνες/δευτερόλεπτο 
= 1800 δευτερόλεπτα, 4 εικόνες/δευτερόλεπτο = 
900 δευτερόλεπτα, 5 εικόνες/δευτερόλεπτο = 
720 δευτερόλεπτα κλπ.

Εύρος χρόνου μετά την 
εγγραφή [δευτ.]:

Εισάγετε το εύρος χρόνου μετά από την εγγραφή.
Υπόδειξη:
Το μέγιστο εύρος χρόνου μετά από την εγγραφή είναι 999 
δευτερόλεπτα. Η τυπική ρύθμιση είναι 0 δευτερόλεπτα.
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4 Εγγραφή πριν από το 
συμβάν

Εισάγετε τις ρυθμίσεις για την εγγραφή πριν από το συμβάν.

Ρυθμός: Επιλέξτε το ρυθμό εγγραφής για το εύρος χρόνου πριν από την 
εγγραφή. Ο ρυθμός εγγραφής ισχύει για την εγγραφή 
συναγερμού και κίνησης.

Ποιότητα: Επιλέξτε την ποιότητα της εγγραφής.

Ήχος: Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου, αν επιθυμείτε να 
εγγράφεται ταυτόχρονα και ήχος.

5 Εγγραφή διαρκείας Εισάγετε τις ρυθμίσεις για την εγγραφή διάρκειας.

Ρυθμός: Επιλέξτε το ρυθμό εγγραφής.
Υπόδειξη:
Η τιμή 0 σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει εγγραφή.

Ποιότητα: Επιλέξτε την ποιότητα της εγγραφής.

Ήχος: Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου, αν επιθυμείτε να 
εγγράφεται ταυτόχρονα και ήχος.

6 Αντιστοιχισμένη 
απόδοση αποτυπωτή 
(Grabber):

Το σύστημα υπολογίζει για κάθε καρτέλα κάμερας και χρονικό 
προφίλ το σύνολο των ρυθμών εγγραφής για την εγγραφή 
διάρκειας και κίνησης. 
Υπόδειξη:
Αν το αποτέλεσμα υπερβαίνει τις δυνατότητες του Grabber 
(μεγαλύτερο από το 100%), δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η 
επιθυμητή από το χρήστη ρύθμιση.

7 OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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Καθορισμός ποιότητας εγγραφής αναλογικών καμερών
Μενού Ρυθμίσεις εγγραφής > καρτέλα Κάμερα x-y > κουμπί Επίπεδα ποιότητας... 
ή
Μενού Επιλογές > κουμπί Επίπεδα ποιότητας
(βλέπε επίσης Ενότητα 6.3 Ρύθμιση παραμέτρων εγγραφής)

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορείτε να μεταβάλλετε μια ήδη υπάρχουσα ποιότητα 
εγγραφής ή να προσθέσετε μια νέα ποιότητα εγγραφής.

1 Λίστα των υπαρχουσών ποιοτήτων εγγραφής.

2 Προσθήκη Προσθέτει μια νέα ποιότητα εγγραφής.

3 Κατάργηση Καταργεί μια υπάρχουσα ποιότητα εγγραφής. Εδώ πρέπει να 
επισημανθεί το όνομα.

4 Μετονομασία Τροποποιεί το όνομα μιας ποιότητας εγγραφής. Εδώ πρέπει να 
επισημανθεί το όνομα.

5 Μορφή εικόνας Επιλέξτε τη μορφή της εικόνας.

6 Ρυθμός μετάδοσης bit 
[Kbit/s]

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου αν χρειάζεται και 
εισαγάγετε τη μέγιστη τιμή για το ρυθμό μετάδοσης bit.
Υπόδειξη:
Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία, ο ρυθμός μετάδοσης 
bit είναι μεταβλητός.

7 Επίπεδο ποιότητας: Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε το επίπεδο 
ποιότητας (2 = υψηλότερο επίπεδο ποιότητας, 30 = 
χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας).
Υπόδειξη:
Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία, αποθηκεύονται οι 
τυπικές τιμές.

8 OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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Προκαθορισμένες τυπικές τιμές των επιπέδων ποιότητας:

Ποιότητα εγγραφής Μορφή εικόνας Επίπεδο ποιότητας

Εξαιρετικό 4CIF 4CIF 4

Άριστο 4CIF 4CIF 6

Εξαιρετικό 2CIF 2CIF 4

Άριστο 2CIF 2CIF 6

Ικανοποιητικό CIF CIF 10

Κανονικό CIF CIF 15
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6.3.2 Ρύθμιση παραμέτρων εγγραφής καμερών JPEG IP
Μενού Ρυθμίσεις εγγραφής  > καρτέλα Κάμερες IP 

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορείτε να ορίστε τις ρυθμίσεις των παραμέτρων εγγραφής των 
καμερών JPEG IP.

1 Ημέρα I Νύχτα I 
Σαββατοκύριακο...

Όλα τα χρονικά προφίλ, για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί η 
ρύθμιση παραμέτρων εμφανίζονται ως καρτέλες.
Επιλέξτε το χρονικό προφίλ, για το οποίο θα ισχύουν οι 
ρυθμίσεις.
Υπόδειξη:
Εμφανίζονται μόνο τα χρονικά προφίλ, για τα οποία έχει 
πραγματοποιηθεί η ρύθμιση παραμέτρων υπό τις Χρονικές 
ζώνες.

2 Κάμερες IP Επιλέξτε την καρτέλα. Στο πεδίο λίστας που βρίσκεται πιο κάτω 
εμφανίζονται όλες οι κάμερες JPEG IP.

3 Στο πεδίο λίστας των 
καμερών

Επιλέξτε την κάμερα, της οποίας τις ρυθμίσεις θέλετε να 
ορίσετε.

4 Εγγραφή πριν από το 
συμβάν

Εισάγετε τις ρυθμίσεις για την εγγραφή πριν από το συμβάν.

Ρυθμός: Επιλέξτε το ρυθμό εγγραφής.
Υπόδειξη:
Ο πραγματικός ρυθμός εγγραφής εξαρτάται από τον τύπο 
κάμερας και τις ορισθείσες παραμέτρους της κάμερας (π.χ.: 
ανάλυση, ρύθμιση συμπίεσης). Η μέση ρύθμιση αντιστοιχεί σε 
4 - 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
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Εύρος χρόνου πριν την 
εγγραφή [δευτ.]:

Επιλέξτε το εύρος χρόνου πριν την εγγραφή για το συναγερμό 
και την εγγραφή κίνησης.
Υπόδειξη:
Το μέγιστο εύρος χρόνου πριν από την εγγραφή είναι 1800 
δευτερόλεπτα. Το εύρος χρόνου πριν από την εγγραφή 
εξαρτάται από το ρυθμό εγγραφής της εγγραφής πριν από το 
συμβάν. Μπορούν να εγγραφούν έως και 3600 εικόνες ανά 
προηγούμενο συμβάν και κάμερα.Παράδειγμα: 1 εικόνα/
δευτερόλεπτο = 1800 δευτερόλεπτα, 2 εικόνες/δευτερόλεπτο 
= 1800 δευτερόλεπτα, 4 εικόνες/δευτερόλεπτο = 
900 δευτερόλεπτα, 5 εικόνες/δευτερόλεπτο = 
720 δευτερόλεπτα κλπ.

5 Εγγραφή συναγερμού Εισάγετε τις ρυθμίσεις για την εγγραφή συναγερμού.

Ρυθμός: Επιλέξτε το ρυθμό εγγραφής.
Υπόδειξη:
Ο πραγματικός ρυθμός εγγραφής εξαρτάται από τον τύπο 
κάμερας και τις ορισθείσες παραμέτρους της κάμερας (π.χ.: 
ανάλυση, ρύθμιση συμπίεσης).

Εύρος χρόνου μετά την 
εγγραφή [δευτ.]:

Εισάγετε το εύρος χρόνου μετά από την εγγραφή.
Υπόδειξη:
Το μέγιστο εύρος χρόνου μετά από την εγγραφή είναι 999 
δευτερόλεπτα. Η τυπική ρύθμιση είναι 0 δευτερόλεπτα.

6 Εγγραφή διαρκείας Εισάγετε τις ρυθμίσεις για την εγγραφή διάρκειας.

Ρυθμός: Επιλέξτε το ρυθμό εγγραφής.
Υπόδειξη:
Ο πραγματικός ρυθμός εγγραφής εξαρτάται από τον τύπο 
κάμερας και τις ορισθείσες παραμέτρους της κάμερας (π.χ.: 
ανάλυση, ρύθμιση συμπίεσης).

7 Διαγραφή παλιών 
δεδομένων

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, για να ορίσετε την αυτόματη 
διαγραφή των δεδομένων μετά την παρέλευση ενός 
συγκεκριμένου αριθμού ημερών.

Παλαιότερο από 
[ημέρες]:

Εισάγετε τον αριθμό ημερών μετά την παρέλευση των οποίων 
θα διαγράφονται αυτόματα τα δεδομένα.
Παράδειγμα: η τιμή 3 σημαίνει ότι θα διαγραφούν αυτόματα 
όλα τα δεδομένα τα οποία έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 3 
ημερών.

Διαγραφή 
προστατευμένων 
δεδομένων:

Το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο: Τα προστατευμένα 
δεδομένα διαγράφονται αυτόματα μετά την παρέλευση ενός 
συγκεκριμένου αριθμού ημερών.
Το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο: Τα προστατευμένα 
δεδομένα δεν διαγράφονται αυτόματα.

8 Τυπικές ρυθμίσεις Κάντε κλικ στο κουμπί, για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των 
προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.
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9 Εκτελείται αντιγραφή 
ρυθμίσεων σε άλλες 
χρονικές ζώνες...

Αντιγράφει όλες τις καρτέλες της επιλεγμένης χρονικής ζώνης 
με όλες τις υπάρχουσες ρυθμίσεις σε άλλες χρονικές ζώνες.
Κάντε κλικ στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου, 
στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε τις χρονικές ζώνες.

10 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.



DiBos/DiBos Micro  Τυπική ρύθμιση παραμέτρων | el 77

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Εγχειρίδιο εγκατάστασης F.01U.524.616 | V7 | 2009.09

6.3.3 Ρύθμιση παραμέτρων εγγραφής καμερών MPEG4 IP
Μενού Ρυθμίσεις εγγραφής  > καρτέλα Κάμερες MPEG IP 

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις των παραμέτρων εγγραφής 
των καμερών MPEG4 IP.

1 Ημέρα I Νύχτα I 
Σαββατοκύριακο...

Όλα τα χρονικά προφίλ, για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί η 
ρύθμιση παραμέτρων εμφανίζονται ως καρτέλες.
Επιλέξτε το χρονικό προφίλ, για το οποίο θα ισχύουν οι 
ρυθμίσεις.
Υπόδειξη:
Εμφανίζονται μόνο τα χρονικά προφίλ, για τα οποία έχει 
πραγματοποιηθεί η ρύθμιση παραμέτρων υπό τις Χρονικές 
ζώνες.

2 Κάμερες MPEG IP Επιλέξτε την καρτέλα. Στο πεδίο λίστας που βρίσκεται πιο 
κάτω εμφανίζονται όλες οι κάμερες MPEG IP

3 Στο πεδίο λίστας των 
καμερών

Επιλέξτε την κάμερα, της οποίας τις ρυθμίσεις θέλετε να 
ορίσετε.

4 Εγγραφή πριν από το 
συμβάν

Εισάγετε τις ρυθμίσεις για την εγγραφή πριν από το συμβάν.

Ροή Επιλέξτε τη ροή της συσκευής MPEG4 (Ροή 1 ή ροή 2).

Ήχος Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου, αν επιθυμείτε να 
εγγράφεται ταυτόχρονα και ήχος.
Υπόδειξη:
 Ο ήχος μπορεί να επιλεγεί μόνο αν στην ενότητα Συνδέσεις 

βίντεο και ήχου  Κάμερες MPEG4 IP - Αλλαγή  
Γενικές ρυθμίσεις είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου 
Ενεργοποίηση εισόδου ήχου.
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Εύρος χρόνου πριν την 
εγγραφή [δευτ.]:

Επιλέξτε το εύρος χρόνου πριν την εγγραφή για το 
συναγερμό και την εγγραφή κίνησης.
Υπόδειξη:
Το μέγιστο εύρος χρόνου πριν από την εγγραφή είναι 1800 
δευτερόλεπτα. Το εύρος χρόνου πριν από την εγγραφή 
εξαρτάται από το ρυθμό εγγραφής της συσκευής MPEG4 
πριν από το συμβάν. Μπορούν να εγγραφούν έως και 3600 
εικόνες ανά προηγούμενο συμβάν και κάμερα. 

5 Εγγραφή συναγερμού Εισάγετε τις ρυθμίσεις για την εγγραφή συναγερμού.

Ροή Επιλέξτε τη ροή της συσκευής MPEG4 (Ροή 1 ή ροή 2).

Ήχος Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου, αν επιθυμείτε να 
εγγράφεται ταυτόχρονα και ήχος.

Εύρος χρόνου μετά την 
εγγραφή [δευτ.]:

Εισάγετε το εύρος χρόνου μετά από την εγγραφή.
Υπόδειξη:
Το μέγιστο εύρος χρόνου μετά από την εγγραφή είναι 999 
δευτερόλεπτα. Η τυπική ρύθμιση είναι 0 δευτερόλεπτα.

6 Εγγραφή διαρκείας Εισάγετε τις ρυθμίσεις για την εγγραφή διάρκειας.

Ροή Επιλέξτε τη ροή της συσκευής MPEG4 (Ροή 1 ή ροή 2).

Ήχος Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου, αν επιθυμείτε να 
εγγράφεται ταυτόχρονα και ήχος.

7 Διαγραφή παλιών 
δεδομένων

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, για να ορίσετε την αυτόματη 
διαγραφή των δεδομένων μετά την παρέλευση ενός 
συγκεκριμένου αριθμού ημερών.

Παλαιότερο από 
[ημέρες]:

Εισάγετε τον αριθμό ημερών μετά την παρέλευση των 
οποίων θα διαγράφονται αυτόματα τα δεδομένα.
Παράδειγμα: η τιμή 3 σημαίνει ότι θα διαγραφούν αυτόματα 
όλα τα δεδομένα τα οποία έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 3 
ημερών.

Διαγραφή 
προστατευμένων 
δεδομένων:

Το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο: Τα προστατευμένα 
δεδομένα διαγράφονται αυτόματα μετά την παρέλευση ενός 
συγκεκριμένου αριθμού ημερών.
Το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο: Τα προστατευμένα 
δεδομένα δεν διαγράφονται αυτόματα.

8 Τυπικές ρυθμίσεις Κάντε κλικ στο κουμπί, για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των 
προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.

9 Εκτελείται αντιγραφή 
ρυθμίσεων σε άλλες 
χρονικές ζώνες...

Αντιγράφει όλες τις καρτέλες της επιλεγμένης χρονικής 
ζώνης με όλες τις υπάρχουσες ρυθμίσεις σε άλλες χρονικές 
ζώνες.
Κάντε κλικ στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου, 
στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε τις χρονικές ζώνες.

10 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.4 Ρύθμιση παραμέτρων χρονικών ζωνών
Μενού Χρονικές ζώνες 

Η αντιστοίχιση των χρονικών ζωνών επιτυγχάνεται με τον δείκτη του ποντικιού σε ένα γραφικό 
περιβάλλον χρονικού προγραμματισμού. Υπάρχουν 8 χρονικές ζώνες, από τις οποίες μπορείτε να 
επιλέξετε. Αυτές οι χρονικές ζώνες μπορούν να αντιστοιχιστούν σε κάθε ημέρα της εβδομάδας, 
σε μεμονωμένες αργίες και ιδιαίτερες μέρες. Οι χρονικές ζώνες παρουσιάζονται σε ποικίλα 
χρώματα.
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1 Εργάσιμες ημέρες Επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα.
Υπόδειξη:
Μπορείτε να προσθέσετε αργίες ή ιδιαίτερες ημέρες, αν έχετε 
επιλέξει την καρτέλα Αργίες ή Ιδιαίτερες ημέρες.

Αργίες

Ιδιαίτερες ημέρες

2 Χρονικές ζώνες Επιλέξτε τη χρονική ζώνη, για την οποία θέλετε να 
αντιστοιχίσετε μία ημέρα. Μπορεί να αντιστοιχιστεί μόνο 1 
χρονική ζώνη σε ένα χρονικό διάστημα.

3 Γραφικό περιβάλλον 
χρονικού 
προγραμματισμού

Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού στο γραφικό περιβάλλον 
χρονικού προγραμματισμού. Ένα κλικ με το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού επισημαίνει ένα κελί. Η επιλογή ενός 
ορθογώνιου με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού 
επισημαίνει μια χρονική ζώνη. Όλα τα επιλεγμένα κελιά 
αποκτούν το χρώμα της επιλεγμένης χρονικής ζώνης.
Υπόδειξη:
Στον οριζόντιο άξονα του γραφικού περιβάλλοντος χρονικού 
προγραμματισμού εμφανίζονται οι 24 ώρες της ημέρας. Κάθε 
ώρα αποτελείται από 4 κελιά. Ένα κελί είναι η μικρότερη 
μονάδα μέτρησης του χρόνου και αναπαριστά 15 λεπτά.
Οι ημέρες εμφανίζονται στον κάθετο άξονα.
Για να αλλάξετε επισημασμένα καλιά στο γραφικό περιβάλλον 
χρονικού προγραμματισμού, επιλέξτε μια άλλη χρονική ζώνη 
και γράψτε πάνω από (αντικαταστήστε) τα ήδη επισημασμένα 
κελιά.

4 Μετονομασία χρονικής 
ζώνης

Για αλλαγή του ονόματος. Επιλέξτε μία χρονική ζώνη και κάντε 
κλικ στο κουμπί. Εισάγετε το νέο όνομα και επιβεβαιώστε τα 
στοιχεία που έχουν εισαχθεί πατώντας το πλήκτρο Enter.

5 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.5 Είσοδοι και έξοδοι

6.5.1 Ρύθμιση παραμέτρων εισόδων συναγερμού
Μενού Είσοδοι και έξοδοι  > καρτέλα Είσοδοι συναγερμού

Αυτό το παράθυρο διαλόγου καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των 
εισόδων συναγερμών της κάρτας αποτυπωτή (Grabber) και την επιλογή της κατάστασης ηρεμίας. 
Στο DiBos υπάρχουν 32 διαθέσιμες είσοδοι συναγερμού και στο DiBos Micro 12 είσοδοι 
συναγερμού. 

1 Είσοδοι συναγερμού Κάντε κλικ στην καρτέλα.

2 Τύπος Κάντε κλικ στη στήλη πάνω στο βέλος με κατεύθυνση 
προς τα κάτω και επιλέξτε αν πρέπει να γίνει η ρύθμιση 
παραμέτρων μιας εισόδου ή όχι.

Η είσοδος θα συνεκτιμηθεί ως είσοδος συναγερμού.

Η είσοδος δεν θα συνεκτιμηθεί ως είσοδος 
συναγερμού.

3 Όνομα Τοποθετήστε τον κέρσορα στη στήλη και εισαγάγετε το 
όνομα της εισόδου συναγερμού.

4 Λειτουργία ανοίγματος Ορίστε αν στην είσοδο συναγερμού είναι συνδεδεμένη 
μια λειτουργία ανοίγματος ή μια λειτουργία 
κλεισίματος.

Η επαφή ανοίγματος είναι συνδεδεμένη.

Η επαφή κλεισίματος είναι συνδεδεμένη.

5 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.5.2 Ρύθμιση παραμέτρων των εξόδων ηλεκτρονόμων
Μενού Είσοδοι και έξοδοι  > καρτέλα Ηλεκτρονόμος

Ο αριθμός των εξόδων ηλεκτρονόμων εξαρτάται από το μοντέλο. Στο DiBos υπάρχουν το πολύ 
16 διαθέσιμες έξοδοι ηλεκτρονόμων και στο DiBos Micro 12 έξοδοι ηλεκτρονόμων. Οι 
ηλεκτρονόμοι μπορούν να ενεργοποιηθούν τοπικά, μέσω ενός σημείου απόκρισης, μιας 
εργασίας ή μέσω του προγράμματος περιήγησης.

1 Ηλεκτρονόμος Κάντε κλικ στην καρτέλα.

2 Τύπος Κάντε κλικ στη στήλη πάνω στο βέλος με κατεύθυνση 
προς τα κάτω και επιλέξτε αν πρέπει να ενεργοποιηθεί 
μία έξοδος ή όχι.

Η έξοδος ηλεκτρονόμου ενεργοποιείται.

Στην έξοδο ηλεκτρονόμου μπορεί να συνδεθεί μια 
συσκευή αναφοράς βλαβών.
Υπόδειξη:
Μπορεί να συνδεθεί το πολύ μία συσκευή αναφοράς 
βλαβών. Τα συμβάντα τα οποία προκαλούν την 
ενεργοποίηση της συσκευής αναφοράς βλαβών 
μπορείτε να τα βρείτε στο κεφάλαιο Σύνδεση μιας 
συσκευής αναφοράς βλαβών.

Η έξοδος ηλεκτρονόμου δεν είναι ενεργοποιημένη.

3 Όνομα Τοποθετήστε τον κέρσορα στη στήλη και εισαγάγετε το 
όνομα.

4 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.5.3 Ρύθμιση παραμέτρων προσομοίωσης συναγερμού
Μενού Είσοδοι και έξοδοι  > καρτέλα Προσομοίωση συναγερμού

Το σύστημα βίντεο υποστηρίζει 4 εισόδους για την ενεργοποίηση συναγερμών που θέτει ο 
χρήστης στο περιβάλλον εργασίας.

1 Προσομοίωση συναγερμού Κάντε κλικ στην καρτέλα.

2 Τύπος Κάντε κλικ στη στήλη πάνω στο βέλος με κατεύθυνση 
προς τα κάτω και επιλέξτε αν πρέπει να ενεργοποιηθεί 
μία είσοδος ή όχι.

Η είσοδος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
προσομοίωση συναγερμού.

Η είσοδος δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
προσομοίωση συναγερμού.

3 Όνομα Τοποθετήστε τον κέρσορα στη στήλη και εισαγάγετε το 
όνομα.

4 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.5.4 Ρύθμιση παραμέτρων εικονικών εισόδων
Μενού Είσοδοι και έξοδοι > καρτέλα Εικονικές είσοδοι  

Οι εικονικές είσοδοι είναι είσοδοι, τις οποίες μπορείτε να ελέγξετε μέσω του γραφικού 
περιβάλλοντος του προγράμματος περιήγησης ή ενός λογισμικού. Διαθέτουν την ίδια 
λειτουργικότητα όπως και οι άλλες είσοδοι του συστήματος.Οι εικονικές είσοδοι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη διεκπεραίωση εργασιών στο σύστημα βίντεο, π.χ. για τη μεταφορά 
συναγερμού ή την αποθήκευση. Υπάρχουν 32 διαθέσιμες εικονικές είσοδοι.

1 Εικονικές είσοδοι Κάντε κλικ στην καρτέλα.

2 Τύπος Κάντε κλικ στη στήλη πάνω στο βέλος με κατεύθυνση 
προς τα κάτω και επιλέξτε αν πρέπει να γίνει η ρύθμιση 
παραμέτρων μιας εικονικής εισόδου ή όχι.

Η είσοδος πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως εικονική 
είσοδος

Η είσοδος δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως εικονική 
είσοδος

3 Όνομα Τοποθετήστε τον κέρσορα στη στήλη και εισαγάγετε το 
όνομα.

4 Αλλαγή προσδιοριστικού 
πεδίου

Κάντε κλικ στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα παράθυρο 
διαλόγου. Αλλάξτε, αν χρειάζεται, τον προσδιορισμό 
των πρόσθετων δεδομένων.

5 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Δεν απαιτείται καμία διαδικασία σύνδεσης χρήστη για την πρόσβαση στη διεπαφή της εικονικής 
εισόδου.
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6.5.5 Ρύθμιση παραμέτρων τραπεζικών θυρίδων αυτόματων συναλλαγών
Μενού Είσοδοι και έξοδοι  > καρτέλα Τραπεζική θυρίδα αυτόματων συναλλαγών

Σε ένα σύστημα βίντεο μπορούν να συνδεθούν έως και 4 το πολύ τραπεζικές θυρίδες αυτόματων 
συναλλαγών με 2 εισόδους έκαστη. 

1 Τραπεζική θυρίδα αυτόματων 
συναλλαγών

Κάντε κλικ στην καρτέλα.

2 Διεπαφή Επιλέξτε τη διεπαφή.

3 Ερώτημα κατάστασης [ω]: Το σύστημα  ελέγχει επαναληπτικά μετά την παρέλευση 
αυτού του χρονικού διαστήματος, αν τα συνδεδεμένα 
μηχανήματα αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών έχουν 
πραγματοποιήσει μια συναλλαγή. Εισάγετε εδώ το 
χρονικό διάστημα σε ώρες Για παράδειγμα ο αριθμός 2 
σημαίνει ότι θα εκτελείται ένας έλεγχος κάθε 2 ώρες. 
Αν εισαχθεί ο αριθμός 0, τότε δεν θα πραγματοποιείται 
έλεγχος.
Υπόδειξη:
Αν δεν αναφερθεί καμία συναλλαγή στο σύστημα, 
επακολουθεί ένα μήνυμα σφάλματος. Αν διαταραχθεί η 
σύνδεση μεταξύ DiBos και τραπεζικής θυρίδας 
αυτόματων συναλλαγών, επακολουθεί επίσης ένα 
μήνυμα σφάλματος.

4 Τύπος Κάντε κλικ στη στήλη πάνω στο βέλος με κατεύθυνση 
προς τα κάτω και επιλέξτε αν πρέπει να γίνει η ρύθμιση 
παραμέτρων μιας εισόδου ή όχι.

Η είσοδος θα αξιολογηθεί.
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Η είσοδος δεν θα αξιολογηθεί.

Ταξινόμηση των εισόδων
Είσοδος 1 + 2 = Τραπεζική θυρίδα αυτόματων 
συναλλαγών 1 
Είσοδος 3 + 4 = Τραπεζική θυρίδα αυτόματων 
συναλλαγών 2
Είσοδος 5 + 6 = Τραπεζική θυρίδα αυτόματων 
συναλλαγών 3
Είσοδος 7 + 8 = Τραπεζική θυρίδα αυτόματων 
συναλλαγών 4
Οι είσοδοι 1, 3, 5, 7 γενικά ενεργοποιούν την κάμερα 
πορτρέτου και οι είσοδοι 2, 4, 6, 8 την κάμερα που 
επιτηρεί την ανάληψη μετρητών.

5 Όνομα Τοποθετήστε τον κέρσορα στη στήλη και εισαγάγετε το 
όνομα. Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα το όνομα.

6 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.5.6 Ρύθμιση παραμέτρων συσκευής ανάγνωσης καρτών
Μενού Είσοδοι και έξοδοι  > καρτέλα Συσκευή ανάγνωσης καρτών

Σε ένα σύστημα βίντεο μπορούν να συνδεθούν έως και 4 το πολύ συσκευές ανάγνωσης καρτών. 
Η κάθε συσκευή ανάγνωσης καρτών χρησιμοποιεί μια είσοδο. Υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης 
της προστασίας κατά της κλοπής κωδικών για τη συσκευή ανάγνωσης καρτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση παραμέτρων περισσότερων συσκευών ανάγνωσης καρτών από αυτές 
που είναι ήδη συνδεδεμένες.

1 Συσκευή ανάγνωσης καρτών Κάντε κλικ στην καρτέλα.

2 Διεπαφή Επιλέξτε τη διεπαφή.

3 Τύπος Κάντε κλικ στη στήλη πάνω στο βέλος με κατεύθυνση 
προς τα κάτω και επιλέξτε αν πρέπει να γίνει η ρύθμιση 
παραμέτρων μιας εισόδου ή όχι.

Θα συνδεθεί στην είσοδο μια συσκευή ανάγνωσης 
καρτών.

Δεν θα συνδεθεί καμία συσκευή ανάγνωσης καρτών 
στην είσοδο.

4 Όνομα Τοποθετήστε τον κέρσορα στη στήλη και εισαγάγετε το 
όνομα. Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα το όνομα.
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5 Προστασία κατά της κλοπής 
κωδικών

Μέσω της λειτουργίας αυτής ανιχνεύεται το αν έχουν 
τοποθετηθεί ξένα σώματα και εξαρτήματα στη συσκευή 
ανάγνωσης καρτών, τα οποία ενδεχομένως καθιστούν 
δυνατή τη μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση των 
στοιχείων της κάρτας
Υπόδειξη:
– Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, η είσοδος 

που αφορά την προστασία κατά της κλοπής 
κωδικών είναι διαθέσιμη ως "σκανδάλη".

– Όταν ενεργοποιείται, επακολουθεί η προσθήκη 
μίας καταχώρισης στο ημερολόγιο.

– Εάν επιπρόσθετα είναι ενεργοποιημένη και η 
λειτουργία Αναφορά βλάβης συσκευής 
ανάγνωσης καρτών, τότε σε περίπτωση 
ενεργοποίησης ακολουθεί η εμφάνιση ενός 
μηνύματος σφάλματος στο περιβάλλον εργασίας.

6 Χρονικός έλεγχος - Setup Κάντε κλικ στο κουμπί, αν θέλετε να εισαγάγετε έναν 
χρονικό έλεγχο. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου, 
στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε τη βασική ρύθμιση 
της συσκευής ανάγνωσης καρτών (ανοικτή, κλειστή, 
αυτόματη) και την χρονική ζώνη (βλέπε επίσης 
Ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων χρονικού ελέγχου της 
συσκευής ανάγνωσης καρτών).

7 Κωδικοί αριθμοί τράπεζας με 
φραγή

Έχετε τη δυνατότητα να θέσετε φραγή σε ορισμένους 
κωδικούς τραπεζών (BLZ/ABA/SWIFT), οπότε οι 
χρεωστικές κάρτες που φέρουν τα εδώ εισαχθέντα 
χαρακτηριστικά φραγής δεν θα έχουν δικαίωμα 
εισόδου. Η συσκευή ανάγνωσης καρτών δεν θα 
επιτρέπει την είσοδο. Θα πρέπει να οριστεί στη βασική 
ρύθμιση της συσκευής ανάγνωσης καρτών το 
Αυτόματη συσκευή ανάγνωσης καρτών.

Προσθήκη Εισάγετε στο πεδίο κειμένου τον προς φραγή κωδικό 
τράπεζας και κάντε κλικ στο κουμπί. Μετά από την 
εισαγωγή θα συμπεριληφθεί ο κωδικός αριθμός 
τράπεζας στο πεδίο λίστας.
Υπόδειξη:
Κατά την εισαγωγή είναι δυνατή η χρήση των 
επονομαζόμενων Wildcards (? ή *) στον επιθυμητό 
συνδυασμό.  
Το
?: ? σημαίνει: Στη ακριβή θέση του ερωτηματικού 
μπορεί να υπάρχει ένας οποιοσδήποτε χαρακτήρας ή/
και κανένας.
*: Στη ακριβή θέση του αστερίσκου μπορεί να υπάρχει 
μια σειρά οποιωνδήποτε χαρακτήρων (ένας 
χαρακτήρας και περισσότεροι) ή και κανένας 
χαρακτήρας (εξαίρεση: το * μόνο του σημαίνει ότι 
φράσσονται όλοι οι κωδικοί τραπεζών).
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Διαγραφή Επιλέξτε την καταχώριση στο πεδίο λίστας και κάντε 
κλικ στο κουμπί. Ο κωδικός αριθμός τράπεζας 
διαγράφεται από τη λίστα.

8 Αναφορά βλάβης συσκευής 
ανάγνωσης καρτών

Αν έχει παρουσιαστεί κάποια βλάβη στη συσκευή 
ανάγνωσης καρτών, θα εμφανιστεί ένα σχετικό μήνυμα 
στο περιβάλλον εργασίας. Εάν επιπρόσθετα έχει 
ενεργοποιηθεί η  Προστασία κατά της κλοπής 
κωδικών, θα εμφανιστεί μήνυμα και σε περίπτωση 
συναγερμού που αφορά την προστασία κατά της 
κλοπής κωδικών.
Υπόδειξη:
Όταν ενεργοποιείται, επακολουθεί η προσθήκη μίας 
καταχώρισης στο ημερολόγιο.

Να αγνοούνται οι κωδικοί 
χωρών στις κάρτες ανάληψης

Δεν λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα της κάρτας τα 
οποία χρησιμοποιούνται για τη διάκριση μεταξύ των 
χωρών. Είναι δυνατή η πρόσβαση για κάρτες 
ανεξαρτήτως κωδικού χώρας.

9 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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Ρύθμιση παραμέτρων χρονικού ελέγχου της συσκευής ανάγνωσης καρτών 
Μενού Είσοδοι και έξοδοι > καρτέλα Συσκευή ανάγνωσης καρτών > κουμπί Setup
(βλέπε επίσης Ενότητα 6.5.6 Ρύθμιση παραμέτρων συσκευής ανάγνωσης καρτών)

Εισάγετε τις ρυθμίσεις για το χρονικό έλεγχο (προγραμματισμό).

1 Συσκευή ανάγνωσης 
καρτών με χρονικό 
έλεγχο

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου.

2 Βασική ρύθμιση: Κάντε κλικ στο πεδίο λίστας πάνω στο βέλος με κατεύθυνση 
προς τα κάτω και επιλέξτε τη βασική ρύθμιση που θα πρέπει να 
έχει η συσκευή ανάγνωσης καρτών.

3 Στο προηγούμενο σημείο έχετε ορίσει τη βασική ρύθμιση της 
συσκευής ανάγνωσης καρτών. Ενεργοποιήστε, αν χρειάζεται, 
μία ή περισσότερες ιδιότητες, αν η βασική ρύθμιση πρέπει να 
ισχύσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ανοικτή συσκευή 
ανάγνωσης καρτών:

Το φουαγιέ είναι πάντα ανοιχτό.

Αυτόματη συσκευή 
ανάγνωσης καρτών:

Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με μια χρεωστική ή πιστωτική 
κάρτα. Επίσης είναι δυνατό να τεθεί φραγή στην αποδοχή 
χρεωστικών καρτών ορισμένων τραπεζών.

Κλειστή συσκευή 
ανάγνωσης καρτών

Το φουαγιέ είναι πάντα κλειστό.

4 Χρονική ζώνη: Επιλέξτε τη χρονική ζώνη, εντός της οποίας θα ισχύει ο 
χρονικός περιορισμός (δείτε επίσης Ενότητα 6.4 Ρύθμιση 
παραμέτρων χρονικών ζωνών).

5 OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.5.7 Ρύθμιση παραμέτρων εισόδου συστήματος προειδοποίησης κινδύνου
Μενού Είσοδοι και έξοδοι > καρτέλα Είσοδοι ΣΠΚ  

Σε σειριακή σύνδεση σε ένα σύστημα προειδοποίησης κινδύνου μπορούν να οριστούν έως και 
32 το πολύ είσοδοι, με την ενεργοποίηση των οποίων επακολουθεί η ενεργοποίηση ενός 
συναγερμού στο σύστημα.
Σε κάθε είσοδο έχουν εξ' ορισμού ταξινομηθεί καταστάσεις γραμμών, οι οποίες μπορούν να 
προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου από το κέντρο LSN. Επίσης μπορούν 
να ταξινομηθούν σε κάθε είσοδο και διευθύνσεις του συστήματος προειδοποίησης κινδύνου.

1 Είσοδοι συστήματος 
προειδοποίησης κινδύνου

Κάντε κλικ στην καρτέλα.

2 Ρυθμίσεις σύνδεσης

Διεπαφή Επιλέξτε τη διεπαφή.

Ρυθμός baud: Επιλέξτε το ρυθμό baud:

Τύπος συστήματος 
προειδοποίησης κινδύνου:

Επιλέξτε τον τύπο του συστήματος προειδοποίησης 
κινδύνου.

3 Τύπος Κάντε κλικ στη στήλη πάνω στο βέλος με κατεύθυνση 
προς τα κάτω και επιλέξτε το είδος εισόδου.

Το είδος εισόδου, π.χ. "Επίθεση", ενεργοποιείται.

Το είδος εισόδου δεν ενεργοποιείται.

Υπόδειξη:
Σε κάθε είσοδο έχουν εξ ορισμού ταξινομηθεί 
ορισμένες καταστάσεις γραμμών.  Στο κέντρο LSN 
μπορεί να τροποποιηθεί αυτή η ταξινόμηση.
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4 Όνομα Τοποθετήστε τον κέρσορα στη στήλη και εισαγάγετε το 
όνομα.

5 Κατάσταση γραμμής - 
ταξινόμηση

Κάντε κλικ στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα παράθυρο 
διαλόγου, στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε την 
προεπιλεγμένη ταξινόμηση των καταστάσεων γραμμών 
και να τη δείτε (βλέπε επίσηςΕνότητα Ταξινόμηση 
καταστάσεων γραμμών ενός συστήματος προειδοποίησης 
κινδύνου στις εισόδους (όχι για σειρά G της Bosch)).
Υπόδειξη:
Μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο κέντρο LSN.

6 Διευθύνσεις - ταξινόμηση Κάντε κλικ στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα παράθυρο 
διαλόγου, με το οποίο μπορείτε να ταξινομήσετε στην 
είσοδο συγκεκριμένες διευθύνσεις ενός συστήματος 
προειδοποίησης κινδύνου (βλέπε επίσης 
Ενότητα Ταξινόμηση διευθύνσεων ενός συστήματος 
προειδοποίησης κινδύνου στις εισόδους (όχι για σειρά G 
της Bosch) και Ενότητα Ταξινόμηση διευθύνσεων ενός 
συστήματος προειδοποίησης κινδύνου (σειρά G της 
Bosch) στις εισόδους).

7 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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Ταξινόμηση καταστάσεων γραμμών ενός συστήματος προειδοποίησης κινδύνου στις 
εισόδους (όχι για σειρά G της Bosch)
Μενού Είσοδοι και έξοδοι > καρτέλα Είσοδοι ΣΠΚ > περιοχή Κατάσταση γραμμής > κουμπί 
Ταξινόμηση
(βλέπε επίσης Ενότητα 6.5.7 Ρύθμιση παραμέτρων εισόδου συστήματος προειδοποίησης κινδύνου)

Ταξινομήστε τις καταστάσεις γραμμών ενός συστήματος προειδοποίησης κινδύνου στις 
εισόδους.

Προσθήκη καταστάσεων γραμμών

Κατάργηση καταστάσεων γραμμών:

1 μη επιλεγμένες 
καταστάσεις γραμμών

Επιλέξτε την κατάσταση γραμμής.

2 Προσθήκη Κάντε κλικ στο κουμπί. Η κατάσταση γραμμής θα 
συμπεριληφθεί στο πεδίο λίστας επιλεγμένες καταστάσεις 
γραμμών:.

5 Κλείσιμο Ολοκληρώνει τη διαδικασία. Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί 
αποθηκεύονται.

3 επιλεγμένες 
καταστάσεις γραμμών:

Επιλέξτε την κατάσταση γραμμής.

4 Κατάργηση Κάντε κλικ στο κουμπί. Η κατάσταση γραμμής θα καταργηθεί 
από το πεδίο λίστας επιλεγμένες καταστάσεις γραμμών:.

5 Κλείσιμο Ολοκληρώνει τη διαδικασία. Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί 
αποθηκεύονται.
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Ταξινόμηση διευθύνσεων ενός συστήματος προειδοποίησης κινδύνου στις εισόδους (όχι για 
σειρά G της Bosch)
Μενού Είσοδοι και έξοδοι > καρτέλα Είσοδοι ΣΠΚ > περιοχή Διευθύνσεις > κουμπί 
Ταξινόμηση
(βλέπε επίσης Ενότητα 6.5.7 Ρύθμιση παραμέτρων εισόδου συστήματος προειδοποίησης κινδύνου)

Ταξινομήστε τις διευθύνσεις ενός συστήματος προειδοποίησης κινδύνου (όχι τύπου σειράς G της 
Bosch) στις εισόδους.

Προσθήκη διευθύνσεων

Κατάργηση διευθύνσεων:

1 Από

Ομάδα:
Προειδοποιητική 
συσκευή:

Εισάγετε στα πεδία εισαγωγής την εναρκτήρια διεύθυνση.

2 Έως

Ομάδα:
Προειδοποιητική 
συσκευή:

Εισάγετε στα πεδία εισαγωγής την τελευταία διεύθυνση.

3 Προσθήκη Κάντε κλικ στο κουμπί. Οι διευθύνσεις συμπεριλαμβάνονται 
στο πεδίο λίστας επιλεγμένες διευθύνσεις:.

6 Κλείσιμο Ολοκληρώνει τη διαδικασία. Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί 
αποθηκεύονται.

4 επιλεγμένες 
διευθύνσεις:

Επιλέξτε τις διευθύνσεις, τις οποίες επιθυμείτε να 
καταργήσετε. 

5 Κατάργηση Κάντε κλικ στο κουμπί. Οι διευθύνσεις καταργούνται από το 
πεδίο λίστας επιλεγμένες διευθύνσεις:.

6 Κλείσιμο Ολοκληρώνει τη διαδικασία. Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί 
αποθηκεύονται.
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Ταξινόμηση διευθύνσεων ενός συστήματος προειδοποίησης κινδύνου (σειρά G της Bosch) 
στις εισόδους
Μενού Είσοδοι και έξοδοι > καρτέλα Είσοδοι ΣΠΚ > περιοχή Διευθύνσεις > κουμπί 
Ταξινόμηση
(βλέπε επίσης Ενότητα 6.5.7 Ρύθμιση παραμέτρων εισόδου συστήματος προειδοποίησης κινδύνου)

Ταξινομήστε τις διευθύνσεις ενός συστήματος προειδοποίησης κινδύνου τύπου σειράς G της 
Bosch στις εισόδους.

1 Διευθύνσεις 
συστήματος 
προειδοποίησης 
κινδύνου

Ενεργοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου των διευθύνσεων του 
συστήματος προειδοποίησης κινδύνου, τις οποίες θέλετε να 
ταξινομήσετε στην είσοδο.

2 OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.5.8 POS-Ρύθμιση παραμέτρων εισόδων
Μενού Είσοδοι και έξοδοι > καρτέλα POSΕίσοδοι  

Η διασύνδεση ενόςPOS-Server (POS  = point of sale) πραγματοποιείται μέσω του δικτύου IP 
(LAN). Για αυτό ακριβώς πρέπει να ρυθμιστούν στον POS-Server οι παράμετροι της διεύθυνσης 
IP του DiBos. Το DiBos θέτει στη διάθεσή σας έως και 64 το πολύ εικονικές εισόδους. Κατά την 
ενεργοποίηση προκαθορισμένων συναλλαγών στις θέσεις POS πραγματοποιείται μία αυτόματη 
εγγραφή εικόνας.

1 POS-Είσοδοι Κάντε κλικ στην καρτέλα.

2 Αριθμός θύρας: Εισάγετε τον αριθμό θύρας του  DiBos, προς την οποία 
ο διακομιστής IP στέλνει τα δεδομένα.
Υπόδειξη:
Ο αριθμός θύρας στη ρύθμιση παραμέτρων του DiBos 
πρέπει να συμπίπτει με τον αριθμό θύρας που έχει 
εισαχθεί στο διακομιστή POS. 

3 Δομή δεδομένων: Δείχνει πώς είναι δομημένη η ροή δεδομένων η οποία 
ξεκινά από τον διακομιστή POS και κατευθύνεται προς 
το  DiBos. Έως και 10 το πολύ πεδία δεδομένων 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια 
διαχωρισμού. Έως και 100 το πολύ χαρακτήρες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πεδίο δεδομένων.
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4 Επεξεργασία Κάντε κλικ στο κουμπί. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου 
στο οποίο μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους για το 
είδος του πεδίου δεδομένων και για τη σχετική αρχική 
και τελική θέση στη ροή δεδομένων.
Υπόδειξη:
Προηγουμένως πρέπει να επισημάνετε υπό Δομή 
δεδομένων την προς επεξεργασία γραμμή.

5 Ενεργοποίηση εισόδου Κάντε κλικ στο βέλος. Εμφανίζεται η λίστα των 
διαθέσιμων πεδίων δεδομένων. Η λίστα περιλαμβάνει 
όλα τα πεδία δεδομένων, τα οποία εμφανίζονται υπό 
Δομή δεδομένων.
Επιλέξτε το όνομα του πεδίου δεδομένων και εισάγετε 
στο παρακάτω πεδίο δεδομένων την τιμή η επίτευξη 
της οποίας ξεκινά την εγγραφή εικόνας εντός της ροής 
δεδομένων του διακομιστή POS. Αν επιθυμείτε να 
εισαγάγετε περισσότερες τιμές, πρέπει να χωρίζονται 
μεταξύ τους με ένα ελληνικό ερωτηματικό (αγγλική 
άνω τελεία).

6 Απενεργοποίηση εισόδου Κάντε κλικ στο βέλος. Εμφανίζεται η λίστα των 
διαθέσιμων πεδίων δεδομένων.
Επιλέξτε το όνομα του πεδίου δεδομένων και εισάγετε 
στο παρακάτω πεδίο δεδομένων την τιμή η επίτευξη 
της οποίας σημαίνει τον τερματισμό την εγγραφή 
εικόνας εντός της ροής δεδομένων του διακομιστή 
POS. Αν επιθυμείτε να εισαγάγετε περισσότερες τιμές, 
πρέπει να χωρίζονται μεταξύ τους με ένα ελληνικό 
ερωτηματικό (αγγλική άνω τελεία).

7 Πεδίο δεδομένων με στοιχεία 
αριθμού τερματικού:

Κάντε κλικ στο βέλος. Εμφανίζεται η λίστα των 
διαθέσιμων πεδίων δεδομένων.
Επιλέξτε το όνομα του πεδίου δεδομένων το οποίο 
περιγράφει τον αριθμό τερματικού (π.χ. αριθμός 
ταμείου)

8 Τύπος Κάντε κλικ στη στήλη πάνω στο βέλος με κατεύθυνση 
προς τα κάτω και επιλέξτε αν πρέπει να ενεργοποιηθεί 
μία είσοδος ή όχι.

Η είσοδος πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
ενεργοποίηση της εγγραφής εικόνας.

Η είσοδος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
ενεργοποίηση της εγγραφής εικόνας.

9 Όνομα Τοποθετήστε τον κέρσορα στη στήλη και εισαγάγετε το 
όνομα της εισόδου.

10 Αριθμός τερματικού Εισάγετε το όνομα του τερματικού, το οποίο έχει 
αντιστοιχιστεί στην είσοδο POS στο DiBos.

11 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.5.9 ATM/POS-Ρύθμιση παραμέτρων εισόδων
Μενού Είσοδοι και έξοδοι > καρτέλα ATM/POSΕίσοδοι  

Το ATM/POS-Bridge χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ταμειακών συστημάτων και θυρίδων 
αυτόματων συναλλαγών. Έως και 8 ATM/POS-Bridges με 4 θυρίδες αυτόματων συναλλαγών το 
καθένα μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα βίντεο. Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω του 
δικτύου IP (LAN).

1 ATM/POS-Είσοδοι Κάντε κλικ στην καρτέλα.

2 Συσκευές: Επιλέξτε την συσκευή.

3 Διεύθυνση IP: Εισάγετε τη διεύθυνση IP του ATM/POS-Bridge.

4 Αριθμός θύρας συσκευών: Εισάγετε τον αριθμό θύρας συσκευών ATM/POS-
Bridge.

5 Αριθμός θύρας: Εισάγετε τον αριθμό θύρας συσκευών του DiBos\.

6 Δομή δεδομένων: Δείχνει πώς είναι δομημένη η ροή δεδομένων η οποία 
ξεκινά από τον διακομιστή ATM/POS-Bridge και 
κατευθύνεται προς το  DiBos. Έως και 10 το πολύ 
πεδία δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
κριτήρια διαχωρισμού. Το μέγεθος της ροής 
δεδομένων δεν μπορεί να υπερβεί τα 7 Kilobytes.
Υπόδειξη:
Τα πλαίσια ελέγχου καθιστούν δυνατή την 
ενεργοποίηση κάθε επιμέρους πεδίου δεδομένων. Αν 
δεν έχει ενεργοποιηθεί κανένα πλαίσιο ελέγχου, τότε 
θα εγγραφεί η συνολική ροή δεδομένων στο πρώτο 
πεδίο δεδομένων.
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7 Επεξεργασία Κάντε κλικ στο κουμπί. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου 
στο οποίο μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους για το 
είδος του πεδίου δεδομένων και για τη σχετική αρχική 
και τελική θέση στη ροή δεδομένων.
Υπόδειξη:
Προηγουμένως πρέπει να επισημάνετε υπό Δομή 
δεδομένων την προς επεξεργασία γραμμή.

8 Τύπος Κάντε κλικ στη στήλη πάνω στο βέλος με κατεύθυνση 
προς τα κάτω και επιλέξτε αν πρέπει να ενεργοποιηθεί 
μία είσοδος ή όχι.
Υπόδειξη:
Είσοδος 1 = ATM/POS Συσκευή 1
Είσοδος 2 = ATM/POS Συσκευή 2
Είσοδος 3 = ATM/POS Συσκευή 3
Είσοδος 4 = ATM/POS Συσκευή 4

Η είσοδος πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
ενεργοποίηση της εγγραφής εικόνας.

Η είσοδος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
ενεργοποίηση της εγγραφής εικόνας.

9 Όνομα Τοποθετήστε τον κέρσορα στη στήλη και εισαγάγετε το 
όνομα της εισόδου.
Υπόδειξη:

10 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.6 Ρύθμιση παραμέτρων επεξεργασίας συναγερμού
Μενού Επεξεργασία συναγερμού  

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις επονομαζόμενες "Εργασίες" 
για κάθε χρονικό προφίλ. Υπό τον όρο "εργασίες" νοούνται ενέργειες, οι οποίες ξεκινούν από 
εισόδους και κάμερες με αναγνώριση κίνησης.
Οι εξής ενέργειες είναι δυνατές:
– Εκκίνηση μιας εγγραφής συναγερμού
– Σύστημα ελέγχου μιας εξόδου ηλεκτρονόμου
– Σύστημα ελέγχου έως και τεσσάρων καμερών θολωτής οθόνης / περιστροφικών καμερών ή 

καμερών με δυνατότητα κλίσης
– Σύστημα ελέγχου ακολουθιών καμερών για έως 2 οθόνες βίντεο
– Ειδοποίηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1 Εργασία

Προσθήκη Προσθέτει μια νέα εργασία Το όνομα της νέας εργασίας είναι 
ένας διαδοχικά αυξανόμενος αριθμός και μπορεί να 
τροποποιηθεί.

Κατάργηση Καταργεί μια εργασία. Εδώ πρέπει να επισημανθεί η εργασία.

Μετονομασία Το όνομα μιας εργασίας μπορεί να τροποποιηθεί. Εδώ πρέπει 
να επισημανθεί η εργασία.
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2 Trigger Επιλέξτε το πεδίο λίστας τις εισόδους ή τις κάμερες με 
αναγνώριση κίνησης, η ενεργοποίηση των οποίων ξεκινά την 
εργασία.
Ως σκανδάλιση (trigger) εμφανίζονται:
– Όλα τα είδη εισόδων
– Κάμερες με ενεργοποιημένη την ανίχνευση κίνησης ή την 

αναγνώριση μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης
– Κάμερες JPEG IP και κάμερες MPEG4 IP με αναγνώριση 

κίνησης
– Προστασία της συσκευής ανάγνωσης καρτών κατά της 

κλοπής κωδικών

Και Όλες οι επιλεγμένες είσοδοι και οι κάμερες με αναγνώριση 
κίνησης πρέπει να ενεργοποιηθούν, για να ξεκινήσει η εργασία.

Ή Μόνο μια είσοδος ή κάμερα με αναγνώριση κίνησης πρέπει να 
ενεργοποιηθεί για να ξεκινήσει η εργασία.

3 Ημέρα I Νύχτα I 
Σαββατοκύριακο...

Επιλέξτε το χρονικό προφίλ. Η εργασία θα αντιστοιχιστεί σε 
αυτό το χρονικό προφίλ.
Υπόδειξη:
Εμφανίζονται μόνο τα χρονικά προφίλ, για τα οποία έχει 
πραγματοποιηθεί η ρύθμιση παραμέτρων υπό τις Χρονικές 
ζώνες.
Υπόδειξη:
Με το κουμπί Εκτελείται αντιγραφή ρυθμίσεων σε άλλες 
χρονικές ζώνες... είναι δυνατό να αντιγράψετε γρήγορα 
εργασίες σε άλλες χρονικές ζώνες.

4 Λίστα εγγραφών 
συναγερμού

Οι επιλεγμένες είσοδοι ή κάμερες που έχουν επιλεγεί υπό 
Trigger ενεργοποιούν μια εγγραφή συναγερμού των τοπικά 
συνδεδεμένων καμερών.

Επεξεργασία... Κάντε κλικ στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου. 
Επιλέξτε τις κάμερες, για τις οποίες θα υπάρξει εγγραφή 
συναγερμού.

Προστασία εγγραφών 
συναγερμού

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου. Οι εγγραφές συναγερμού 
θα προστατεύονται από διαγραφή (εγγραφή νεότερων πάνω 
από τις παλαιότερες), περιλαμβανομένων και των εικόνων πριν 
από τον συναγερμό.
Υπόδειξη:
Τα προστατευμένα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα μετά την 
παρέλευση ενός συγκεκριμένου αριθμού ημερών μόνο εάν υπό 
Ρυθμίσεις εγγραφής είναι ενεργοποιημένες οι επιλογές 
Διαγραφή παλιών δεδομένων και Διαγραφή 
προστατευμένων δεδομένων. Επίσης είναι δυνατή η 
χειροκίνητη διαγραφή μέσα από το γραφικό περιβάλλον.
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5 Σύστημα ελέγχου 
ηλεκτρονόμου

Ορίστε τον ηλεκτρονόμο που πρόκειται να ελεγχθεί.

Ενεργοποίηση Ενεργοποιεί τον προς έλεγχο ηλεκτρονόμο.

Ηλεκτρονόμος: Επιλέξτε τον προς έλεγχο ηλεκτρονόμο.

Ενέργεια: Επιλέξτε τη συμπεριφορά του ηλεκτρονόμου.
Συμπεριφορά των ηλεκτρονόμων:
– Έναρξη συμβάντος: στην έναρξη ενός συμβάντος ο 

ηλεκτρονόμος ενεργοποιείται για 1 δευτερόλεπτο. 
– Τέλος συμβάντος: στο τέλος ενός συμβάντος ο 

ηλεκτρονόμος ενεργοποιείται για 1 δευτερόλεπτο.
– Διαδοχή συμβάντων: ο ηλεκτρονόμος ενεργοποιείται 

στην έναρξη ενός συμβάντος, διατηρεί την κατάσταση 
αυτή κατά τη διάρκεια του συμβάντος και στο τέλος του 
συμβάντος επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση.

– Διαδοχή εγγραφών: ο ηλεκτρονόμος ενεργοποιείται στην 
έναρξη ενός συμβάντος και επιστρέφει πίσω στην αρχική 
του κατάσταση μόνο μετά από το τέλος της εγγραφής 
συναγερμού (περιλαμβανομένης και της ορισθείσας ώρας 
μετά από τον συναγερμό)

6 Σύστημα ελέγχου 
κάμερας θολωτής 
οθόνης

Μία εργασία μπορεί να ελέγξει έως και 4 κάμερες θολωτής 
οθόνης και περιστροφικές/με κλίση κάμερες.
Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου της σχετικής γραμμής. 
Επιλέξτε στη συνέχεια στα πεδία λιστών την προς έλεγχο 
κάμερα και τις αποθηκευμένες θέσεις ή μια εντολή.
Υπόδειξη:
Μπορείτε να ελέγξετε μόνο διαφορετικές κάμερες θολωτής 
οθόνης και περιστροφικές/με κλίση κάμερες.
Οι παράμετροι για τις αποθηκευμένες θέσεις και εντολές 
πρέπει να ρυθμιστούν στην ενότητα Συνδέσεις βίντεο και 

ήχου  Προσθήκη/Αλλαγή κάμερας  Ρυθμίσεις 
θολωτής οθόνης.

7 Σύστημα ελέγχου 
οθόνης

Μετά την ενεργοποίηση μίας εργασίας μπορεί να εμφανιστεί 
μία ακολουθία συναγερμού στην οθόνη A/οθόνη B.

Οθόνη A/Οθόνη B Ενεργοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου. Οι κάμερες εμφανίζονται 
στην οθόνη.

Επεξεργασία Κάντε κλικ στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου. 
Επιλέξτε τις κάμερες και τη διάρκεια εμφάνισής τους.

8 Ειδοποίηση με 
ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο

Μετά από την ενεργοποίηση μιας εργασίας είναι δυνατή η 
αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος ως ειδοποίησης.

Ενεργοποίηση Ενεργοποιεί την ειδοποίηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Δέκτης: Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δέκτη.
Υπόδειξη:
Πολλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαχωρίζονται 
η μία από την άλλη με ένα ερωτηματικό.
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Ρύθμιση παραμέτρων 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί, θα ανοίξει ο ορισμός ρυθμίσεων 
του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εισάγετε στη 
ρύθμιση τα στοιχεία για το όνομα του αποστολέα, τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα χρήστη, κλπ.

9 Εκτελείται αντιγραφή 
ρυθμίσεων σε άλλες 
χρονικές ζώνες...

Αντιγράφει την επιλεγμένη εργασία με όλες τις υπάρχουσες 
ρυθμίσεις σε άλλες χρονικές ζώνες.
Επιλέξτε μια εργασία και κάντε κλικ στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα 
παράθυρο διαλόγου, στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε τις 
χρονικές ζώνες.

10 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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Ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Μενού Επεξεργασία συναγερμού > κουμπί Ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου..
ή
Μενού Προώθηση σφάλματος > κουμπί Διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου..

Μπορούν να σταλούν email είτε με είτε χωρίς προηγούμενη σύνδεση στο διακομιστή SMTP.

1 Όνομα για αποστολή: Εισάγετε το όνομα του αποστολέα. Για τον παραλήπτη του 
email το όνομα αυτό εμφανίζεται ως όνομα αποστολέα.

2 Διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου:

Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
αποστολέα.

3 Διακομιστής SMTP: Εισάγετε το όνομα ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή SMTP 
(Email Server).

4 Με σύνδεση στο 
διακομιστή SMTP

Η αποστολή email είναι δυνατή μόνο αν ο αποστολέας έχει το 
σχετικό επίπεδο δικαιωμάτων.. Ο διακομιστής SMTP ελέγχει 
στην περίπτωση αυτή το επίπεδο δικαιωμάτων του αποστολέα.

5 Όνομα χρήστη: Εισάγετε το όνομα χρήστη για σύνδεση στο διακομιστή SMTP.

6 Κωδικός πρόσβασης: Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση στο διακομιστή 
SMTP. Η μεταβίβαση του κωδικού πρόσβασης γίνεται με 
κρυπτογράφηση.

7 Αποθήκευση Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
– Προσθήκη ενός παραλήπτη Email για την επεξεργασία συναγερμού, δείτε σχετικά σε 

Ενότητα 6.6 Ρύθμιση παραμέτρων επεξεργασίας συναγερμού
– Προσθήκη ενός παραλήπτη Email για την προώθηση σφαλμάτων, δείτε σχετικά σε 

Ενότητα Προσθήκη δέκτη/αλλαγή δεδομένων ενός δέκτη, Σελίδα 122
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6.7 Ρύθμιση παραμέτρων σημείων απόκρισης
Μενού Σημεία απόκρισης 

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορείτε να ορίσετε τα σημεία απόκρισης για το δική σας 
σταθμό χρήστη (τοπικό υπολογιστή), ώστε κατά τη διάρκεια της ρύθμισης παραμέτρων στη 
συνέχεια να είναι δυνατή η αποκατάσταση της σύνδεσης προς αυτό το σημείο απόκρισης.

1 Τοπικές ρυθμίσεις Εισάγετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για τον οικείο σταθμό 
χρήστη.

Μόντεμ/ISDN: Επιλέξτε το μόντεμ ή την κάρτα ISDN.
Υπόδειξη:
Για να μπορέσετε να διεξάγετε μια ρύθμιση παραμέτρων μιας 
σύνδεσης με μόντεμ, πρέπει να είναι συνδεδεμένο ένα μόντεμ 
RAS και να έχει εγκατασταθεί μια υπηρεσία RAS.

Αριθμός καναλιών B: Εισάγετε τον αριθμό των καναλιών Β.

Αποδοχή εισερχόμενων 
κλήσεων (για τυπικό 
χρήστη)

Επιτρέπεται η αποδοχή των εισερχομένων κλήσεων από τους 
τυπικούς χρήστες.

Κωδικός πρόσβασης... Εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, ο οποίος επιτρέπει τη 
σύνδεση με σημεία απόκρισης.

Πίνακας Ελέγχου... Ανοίγει τις συνδέσεις δικτύου σε Windows XP στον Πίνακα 
Ελέγχου.
Υπόδειξη:
Εδώ για παράδειγμα μπορεί να γίνει ρύθμιση παραμέτρων για 
την οικεία διεύθυνση IP ή να εισαχθούν ρυθμίσεις για το 
Firewall.



106 el | Τυπική ρύθμιση παραμέτρων DiBos/DiBos Micro

F.01U.524.616 | V7 | 2009.09 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Προσθήκη/επεξεργασία σημείου απόκρισης
Μενού Σημεία απόκρισης > κουμπί Νέο

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις των σημείων απόκρισης, ώστε 
να μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση με αυτά τα σημεία απόκρισης. Η δημιουργία 
σύνδεσης είναι δυνατή μέσω μόντεμ/ISDN και δικτύου.

Πληροφορίες Εάν δεν είναι συνδεδεμένο ένα μόντεμ RAS ή δεν έχει 
εγκατασταθεί μια υπηρεσία RAS, εμφανίζεται ένα 
πληροφοριακό εικονίδιο και ένα κουμπί με πρόσθετες 
πληροφορίες.

2 Σημεία απόκρισης Εδώ μπορούν να δημιουργηθούν νέα σημεία απόκρισης. 
Εμφανίζονται στο πεδίο λίστας τα ήδη υπάρχοντα σημεία 
απόκρισης.
Υπόδειξη: Στο πεδίο λίστας εμφανίζεται και η στήλη 
Περιορισμένο εύρος ζώνης, όταν έχουν ρυθμιστεί η 
παράμετροί της στα σημεία απόκρισης.

Νέο Δημιουργείται ένα νέο σημείο απόκρισης. Εισάγετε τα στοιχεία 
στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει.

Επεξεργασία Τα στοιχεία των ήδη διαθέσιμων σημείων απόκρισης μπορούν 
να τροποποιηθούν.
Στην Επισκόπηση στο κάτω μέρος του παράθυρου διαλόγου 
επιλέξτε το σημείο απόκρισης και κάντε κλικ πάνω στο κουμπί.

Διαγραφή Διαγραφή της σύνδεσης προς ένα σημείο απόκρισης
Στην επισκόπηση επιλέξτε το σημείο απόκρισης, το οποίο 
θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο κουμπί.

3 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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1 Προσδιορισμός Εισάγετε ένα όνομα για το σημείο απόκρισης.

Αριθμός/Διεύθυνση Μόντεμ/ISDN:
Εισάγετε τον πλήρες αριθμό τηλεφώνου του σημείου 
απόκρισης. Αν ο δικός σας σταθμός χρήστη βρίσκεται σε ένα 
ιδιωτικό κέντρο (PBX), πρέπει πριν από τον αριθμό του 
σημείου απόκρισης να εισαγάγετε τον αριθμό κλήσης 
εξωτερικής γραμμής (στις περισσότερες περιπτώσεις το 0).
Δίκτυο:
Εισάγετε τη διεύθυνση IP του σημείου απόκρισης ή το όνομα 
υπολογιστή.

Μόντεμ/ISDN Σύνδεση του σημείου απόκρισης μέσω μόντεμ ή ISDN.

Περιορισμένο εύρος 
ζώνης (Κατάσταση 
λειτουργίας ζωντανής 
προβολής)

Στην κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής εμφανίζεται 
μόνο η κάθε 30η εικόνα.

2 Λογαριασμός χρήστη 
Windows

Αν πρόκειται για μεταφορά μέσω Μόντεμ/ISDN εισαγάγετε τις 
ρυθμίσεις του λογαριασμού χρήστη Windows.

Χρήστης: Εάν χρειαστεί, εισαγάγετε εδώ τον χρήστη. Στην τυπική 
λειτουργία έχει ήδη δημιουργηθεί ένας χρήστης.

Αλλαγή κωδικού 
πρόσβασης

Αν χρειάζεται, εδώ μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό 
πρόσβασης. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να συμφωνεί 
με τον κωδικό πρόσβασης του σημείου απόκρισης.

Επαναφορά 
λογαριασμού χρήστη

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού χρήστη στην 
προηγούμενη κατάσταση.

OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Για να μπορέσετε να διεξάγετε μια ρύθμιση παραμέτρων μιας σύνδεσης με μόντεμ, πρέπει να 
είναι συνδεδεμένο ένα μόντεμ RAS και να έχει εγκατασταθεί μια υπηρεσία RAS. Εάν δεν είναι 
συνδεδεμένο ένα μόντεμ RAS ή δεν έχει εγκατασταθεί μια υπηρεσία RAS, εμφανίζεται ένα 
πληροφοριακό εικονίδιο και ένα κουμπί με πρόσθετες πληροφορίες.
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6.8 Ρύθμιση παραμέτρων μεταφοράς συναγερμού
Μενού Μετάδοση συναγερμού  

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις επονομαζόμενες "Εργασίες" 
για τις μεταδόσεις συναγερμού. Υπό τον όρο "εργασίες" νοούνται ενέργειες, οι οποίες ξεκινούν 
από εισόδους και κάμερες με αναγνώριση κίνησης.
Σε περίπτωση συναγερμού επακολουθεί η αποκατάσταση σύνδεσης του σημείου συναγερμού με 
ένα σημείο απόκρισης, για το οποίο έχει γίνει η ρύθμιση παραμέτρων.
Στη ζωντανή εικόνα του σημείου απόκρισης αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα η καρτέλα 

. Αφού κάνετε κλικ στην καρτέλα, θα εμφανιστεί το σημείο απόκρισης που 
ενεργοποίησε το συναγερμό. Ένα κλικ στο σημείο απόκρισης εμφανίζει τις ενεργοποιημένες 
κάμερες.

1 Εργασία

Προσθήκη Προσθέτει μια νέα εργασία Το όνομα της νέας εργασίας είναι 
ένας διαδοχικά αυξανόμενος αριθμός και μπορεί να 
τροποποιηθεί.

Κατάργηση Καταργεί μια εργασία. Εδώ πρέπει να επισημανθεί η εργασία.

Μετονομασία Το όνομα μιας εργασίας μπορεί να τροποποιηθεί. Εδώ πρέπει 
να επισημανθεί η εργασία.
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2 Trigger Επιλέξτε το πεδίο λίστας τις εισόδους ή τις κάμερες με 
αναγνώριση κίνησης, η ενεργοποίηση των οποίων ξεκινά την 
εργασία.
Ως σκανδάλιση (trigger) εμφανίζονται:
– Όλα τα είδη εισόδων
– Κάμερες με ενεργοποιημένη την ανίχνευση κίνησης ή την 

αναγνώριση μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης
– Κάμερες JPEG IP και κάμερες MPEG4 IP με αναγνώριση 

κίνησης
– Προστασία της συσκευής ανάγνωσης καρτών κατά της 

κλοπής κωδικών
Υπόδειξη:
Οι σκανδαλισμοί (trigger) για τις κάμερες με αναγνώριση 
κίνησης εμφανίζονται μόνο μετά τη ρύθμιση παραμέτρων των 
καμερών (δείτε σχετικά σε Ενότητα 6.2.3 Ορισμός πεδίου 
παρακολούθησης των καμερών με αισθητήρα, 
Ενότητα 6.2.8 Ρύθμιση παραμέτρων καμερών JPEG IP και 
Ενότητα 6.2.9 Ρύθμιση παραμέτρων καμερών MPEG4 IP

Και Όλες οι επιλεγμένες είσοδοι και οι κάμερες με αναγνώριση 
κίνησης πρέπει να ενεργοποιηθούν, για να ξεκινήσει η εργασία.

Ή Μόνο μια είσοδος ή κάμερα με αναγνώριση κίνησης πρέπει να 
ενεργοποιηθεί για να ξεκινήσει η εργασία.

3 Ημέρα I Νύχτα I 
Σαββατοκύριακο...

Επιλέξτε το χρονικό προφίλ. Η εργασία θα αντιστοιχιστεί σε 
αυτό το χρονικό προφίλ.
Υπόδειξη:
Εμφανίζονται μόνο τα χρονικά προφίλ, για τα οποία έχει 
πραγματοποιηθεί η ρύθμιση παραμέτρων υπό τις Χρονικές 
ζώνες.

4 Επίπεδο δικαιωμάτων Επιλέξτε το επίπεδο δικαιωμάτων.
Υπόδειξη:
Το όνομα του επιπέδου δικαιωμάτων και ο κωδικός πρόσβασης 
(για σύνδεση) του επιπέδου δικαιωμάτων πρέπει να 
συμφωνούν μεταξύ του τοπικού σταθμού και του σημείου 
απόκρισης, προς το οποίο επακολουθεί μια μετάδοση 
συναγερμού. Οι μεμονωμένες παραχωρήσεις αδείας των 
επιπέδων δικαιωμάτων, για παράδειγμα η παραχώρηση άδειας 
χρήσης καμερών, ηλεκτρονόμων, κλπ μπορούν να ποικίλουν. 
Κατά την σύνδεση στο σημείο απόκρισης ο χρήστης θα έχει τις 
άδειες που αντιστοιχούν στο επίπεδο δικαιωμάτων στο σημείο 
απόκρισης.
Το δικαίωμα για τη μετάδοση συναγερμών πρέπει να είναι 
ενεργοποιημένo στο μενούΕπίπεδα δικαιωμάτων .

5 Κάμερες Επιλέξτε τις κάμερες, των οποίων οι εικόνες πρέπει να 
μεταδοθούν στο σημείο απόκρισης.
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6 Σημεία απόκρισης Το πεδίο λίστας περιλαμβάνει όλα τα γνωστά στο σύστημα 
σημεία απόκρισης.
Επιλέξτε το σημείο απόκρισης και πιθανώς ένα ή περισσότερα 
εναλλακτικά σημεία απόκρισης, προς τα οποία πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μια μετάδοση συναγερμού και κάντε κλικ στο 

. Το σημείο απόκρισης θα συμπεριληφθεί στο πεδίο λίστας 
Δέκτης συναγερμού.

7 Δέκτης συναγερμού Το πεδίο λίστας περιλαμβάνει τα σημεία απόκρισης, προς τα 
οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μια μετάδοση συναγερμού.
Υπόδειξη:
Τα προς κλήση σημεία απόκρισης θα εμφανιστούν με σειρά 
από επάνω προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει ότι τα σημεία 
απόκρισης, τα οποία πρέπει να κληθούν πρώτα, πρέπει να 
βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Παρακάτω βρίσκονται τα 
εναλλακτικά σημεία απόκρισης, τα οποία θα κληθούν, αν δεν 
καταστεί δυνατή η δημιουργία σύνδεσης με το πρώτο σημείο 

απόκρισης. Μπορείτε να ορίσετε τη σειρά με τα κουμπιά  

και .

8 Ο τερματισμός της 
σύνδεσης είναι εφικτός 
μόνο από χρήστη του 
συστήματος δέκτη

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου, εάν μόνο ο χρήστης του 
συστήματος δέκτη επιτρέπεται να τερματίσει τη σύνδεση.
Διαφορετικά η σύνδεση είναι ενεργή όσο διαρκεί το συμβάν.

9 Εκτελείται αντιγραφή 
ρυθμίσεων σε άλλες 
χρονικές ζώνες...

Αντιγράφει την επιλεγμένη εργασία με όλες τις υπάρχουσες 
ρυθμίσεις σε άλλες χρονικές ζώνες.
Επιλέξτε μια εργασία και κάντε κλικ στο κουμπί. Θα ανοίξει ένα 
παράθυρο διαλόγου, στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε τις 
χρονικές ζώνες.

10 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Για ένα συμβάν μπορούν να κληθούν ταυτόχρονα περισσότερα σημεία απόκρισης. Για το σκοπό 
αυτό πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερες εργασίες.
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6.9 Ρύθμιση παραμέτρων χρονικά καθορισμένης αποθήκευσης
Μενού Χρονικά καθορισμένη αποθήκευση 

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις επονομαζόμενες "Εργασίες" 
(Jobs) για μια χρονικά καθορισμένη αποθήκευση.

1 Εργασία

Προσθήκη Προσθέτει μια νέα εργασία Το όνομα της νέας εργασίας είναι 
ένας διαδοχικά αυξανόμενος αριθμός και μπορεί να 
τροποποιηθεί.

Αντιγραφή Αντιγράφεται μια υπάρχουσα εργασία. Εδώ πρέπει να 
επισημανθεί η εργασία.

Κατάργηση Καταργεί μια εργασία. Εδώ πρέπει να επισημανθεί η εργασία.

Μετονομασία Το όνομα μιας εργασίας μπορεί να τροποποιηθεί. Εδώ πρέπει 
να επισημανθεί η εργασία. Το όνομα δεν επιτρέπεται να 
περιέχει κανέναν από τους ειδικούς χαρακτήρες.

2 Αποθήκευση Ανά ημέρα μπορούν να αποθηκεύονται έως και 160 GB το 
πολύ μέσω ενός δικτύου 1 Gigabit. Ο αριθμός αντιστοιχεί στη 
μέγιστη εγγραφή 30 αναλογικών καμερών.
Κατά την αποθήκευση πρέπει να τηρούνται οι εξής 
προϋποθέσεις:
– Στη λειτουργία ζωντανής προβολής δεν εμφανίζονται 

περισσότερες από 16 κάμερες.
– Δεν διεξάγονται αναζητήσεις στη βάση δεδομένων.
– Δεν διεξάγεται αναπαραγωγή καταγεγραμμένων εικόνων.



112 el | Τυπική ρύθμιση παραμέτρων DiBos/DiBos Micro

F.01U.524.616 | V7 | 2009.09 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Παραδείγματα μιας χρονικά καθορισμένης αποθήκευσης
Τα παραδείγματα πρέπει να δείχνουν το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των εικόνων.
Παράδειγμα 1:

Σχετικό χρονικό διάστημα αποθήκευσης:

Αριθμός ημερών προς 
αποθήκευση 
(προηγούμενες 
ημέρες)

Εισάγετε τον αριθμό των παρελθουσών ημερών οι οποίες 
πρέπει να αποθηκευτούν.

Αποθήκευση 
τρέχουσας ημέρας

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου αν επιθυμείτε να 
αποθηκεύεται και η τρέχουσα ημέρα.
Υπόδειξη:
Οι εικόνες της τρέχουσας ημέρας αποθηκεύονται μόνο μέχρι 
του χρονικού σημείου, στο οποίο εκτελείται η εργασία. Δεν 
πρόκειται να αποθηκευτούν εικόνες εκείνης της ημέρας, οι 
οποίες δεν έχουν ακόμη αποθηκευτεί.

3 Ημέρα και ώρα

Δευτέρα .....Κυριακή Επιλέξτε τις ημέρες, στις οποίες πρέπει να πραγματοποιείται η 
αποθήκευση.

Ώρα: Εισάγετε την ώρα που θα πραγματοποιείται η αποθήκευση.

4 Διαδρομή προορισμού Επιλέξτε τη μονάδα δίσκου προορισμού.

Αναζήτηση Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για την επιλογή προορισμού.

Νέα μονάδα δικτύου Προστίθεται μια νέα μονάδα δικτύου.

Κατάργηση μονάδας 
δίσκου

Καταργεί μια μονάδα δικτύου.

5 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.

Αριθμός ημερών προς αποθήκευση (προηγούμενες ημέρες): 3
Αποθήκευση τρέχουσας ημέρας
Κυριακή

Ώρα: 11:00:00 (= Έναρξη της αποθήκευσης)

Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
00:00:00 11:00:00 Έναρξη της διαδικασίας αποθήκευσης

Διάρκεια της αποθήκευσης

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των 
εικόνων

Τέλος της διαδικασίας 
αποθήκευσης και τέλος των 
αποθηκευμένων δεδομένων
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Παράδειγμα 2:

Σχετικό χρονικό διάστημα αποθήκευσης:

Αριθμός ημερών προς αποθήκευση (προηγούμενες ημέρες): 3
Αποθήκευση τρέχουσας ημέρας
Κυριακή

Ώρα: 11:00:00 (= Έναρξη της αποθήκευσης)

Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
00:00:00 11:00:00 Έναρξη της διαδικασίας αποθήκευσης

Διάρκεια της αποθήκευσης

Τέλος της διαδικασίας 
αποθήκευσης

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των εικόνων Τέλος των αποθηκευμένων δεδομένων
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6.10 Δημιουργία επιπέδων δικαιωμάτων
Μενού Επίπεδα δικαιωμάτων

Σε αυτό το μενού μπορείτε να δημιουργήσετε ποικίλες ομάδες δικαιωμάτων, εφόσον διαθέτετε 
δικαιώματα διαχειριστή. Με αυτά τα επονομαζόμενα επίπεδα δικαιωμάτων μπορείτε να ορίσετε 
τι επιτρέπεται να κάνει ο χρήστης εντός του συστήματος. Το επίπεδο δικαιωμάτων Διαχειριστής 
κατέχει όλα τα δικαιώματα και η ρύθμιση των σχετικών παραμέτρων έχει ήδη γίνει 
εργοστασιακά. Ο Προχωρημένος χρήστης μπορεί να δημιουργήσει Κανονικό χρήστη.

1 Νέο Δημιουργείται ένα νέο επίπεδο δικαιωμάτων.
Κάντε κλικ στο Νέο και εισάγετε το όνομα στο πεδίο 
εισαγωγής.
Υπόδειξη:
Ο χρήστης του επιπέδου Προχωρημένοι μπορεί να 
δημιουργήσει χρήστες οι οποίοι θα έχουν τα ίδια ή λιγότερα 
δικαιώματα όπως και ο χρήστης με το επίπεδο δικαιωμάτων 
Κανονικά.

2 Διαγραφή Διαγράφει ένα υπάρχον επίπεδο δικαιωμάτων.
Επιλέξτε στο πεδίο λίστας ένα επίπεδο δικαιωμάτων και κάντε 
κλικ στο Διαγραφή. Διαγράφεται το επίπεδο δικαιωμάτων.

3 Κωδικός πρόσβασης 
για σύνδεση

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί, θα ανοίξει ένα παράθυρο 
διαλόγου. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορείτε να 
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση.
Υπόδειξη:
Για να μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση, πρέπει ο 
κωδικός πρόσβασης για σύνδεση να συμφωνεί με τον κωδικό 
πρόσβασης του σημείου απόκρισης.
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4 Επιλογή ομάδας 
χρηστών

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί, θα ανοίξει ένα παράθυρο 
διαλόγου. Πρέπει να επιλεγεί μια ομάδα χρηστών του 
διακομιστή LDAP.
Μετά από την επιβεβαίωση της επιλογής ταξινομείται αυτή η 
ομάδα χρηστών (στο διακομιστή LDAP) στο επίπεδο 
δικαιωμάτων στο DiBos.
Βλέπε επίσης Ενότητα Επιλογή ομάδας χρηστών ενός διακομιστή 
LDAP.

5 Ενεργοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου των στοιχείων (κάμερες, 
ηλεκτρονόμοι), τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα στον 
κάτοχο αυτού του επιπέδου δικαιωμάτων. Σε κάμερες θολωτής 
οθόνης και κάμερες περιστροφικές/με δυνατότητα κλίσης 
εμφανίζεται ακόμη μία δεύτερη στήλη με πλαίσια ελέγχου.
Τα πλαίσια ελέγχου των στοιχείων σημαίνουν:

Στην κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής εμφανίζονται 
στον χρήστη μόνο οι κάμερες και οι ηλεκτρονόμοι, των οποίων 
το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο.

Στην κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής ο χρήστης 
μπορεί να ελέγξει μόνο τις κάμερες θολωτής οθόνης και τις 
περιστροφικές κάμερες /κάμερες με δυνατότητα κλίσης των 
οποίων το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο.
Υπόδειξη:
Το σύστημα βίντεο θα εμφανίσει μόνο το υλικό βίντεο για το 
οποίο έχει πραγματοποιηθεί η ρύθμιση παραμέτρων. Αν έχουν 
δημιουργηθεί νέα στοιχεία, πρέπει να γίνει μεταγενέστερα η 
ρύθμιση των παραμέτρων πρόσβασης για όλους τους χρήστες 
με δικαίωμα πρόσβασης.

6 Ενεργοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου επιλέξτε τα δικαιώματα 
πρόσβασης των επιπέδων δικαιωμάτων. 
Τα ενεργοποιημένα πλαίσια ελέγχου πριν από τα στοιχεία 
έχουν το εξής νόημα:

Στην κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής εμφανίζονται στον 
χρήστη μόνο οι κάμερες, των οποίων το πλαίσιο ελέγχου είναι 
ενεργοποιημένο.

Οι αποθηκευμένες εικόνες μαζί με τα πρόσθετα δεδομένα 
(π.χ. Ημερομηνία, Ώρα, δεδομένα ΑΤΜ) μπορούν να 
εξεταστούν, προβληθούν, εκτιμηθούν, αντιγραφούν και να 
εκτυπωθούν.

Οι αποθηκευμένες εικόνες της εκάστοτε κάμερας μπορούν να 
διαγραφούν.
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Επιλογή ομάδας χρηστών ενός διακομιστή LDAP
Μενού Επίπεδα δικαιωμάτων > κουμπί Επιλογή ομάδας χρηστών...
Η χρήση του LDAP (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) καθιστά δυνατή στα 
δικτυωμένα συστήματα DiBos την ανάκτηση κεντρικών πληροφοριών όπως ομάδων χρηστών, 
κωδικών πρόσβασης κλπ. από ένα διακομιστή, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο σύστημα 
DiBos.
Το πλεονέκτημα κάτι τέτοιου είναι ότι:
– Η ρύθμιση παραμέτρων των χρηστών που είναι διαθέσιμοι στο δίκτυο DiBos δεν πρέπει να 

πραγματοποιείται πια σε κάθε DiBos, αλλά μόνο μία φορά στο διακομιστή LDAP.
– Απλή αλλαγή του επίπεδου δικαιωμάτων ενός χρήστη με την αλλαγή της ιδιότητας μέλους 

της ομάδας του χρήστη. Η αλλαγή της ιδιότητας μέλους ομάδας πραγματοποιείται στο 
διακομιστή LDAP.

– Η προσθήκη νέων χρηστών και η διαγραφή χρηστών που δεν είναι διαθέσιμοι 
πραγματοποιείται μόνο στο διακομιστή LDAP.

– Επιπλέον είναι διαθέσιμοι και οι τοπικοί χρήστες. Μπορούν να δημιουργούνται σε κάθε 
σύστημα.

Προτού εισαγάγετε τις παρακάτω ρυθμίσεις, οι μεμονωμένες ομάδες και τα μέλη ομάδας πρέπει 
να ρυθμιστούν στο διακομιστή LDAP. Αυτές οι ομάδες ταξινομούνται, στη συνέχεια, στο DiBos 
στα επίπεδα δικαιωμάτων. Η ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή LDAP δεν πραγματοποιείται 
κατά κανόνα από το διαχειριστή του DiBos, αλλά από το διαχειριστή που φέρει την ευθύνη για 
ζητήματα ΙΤ.
Για να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εγγραφές, χρειάζεστε τη βοήθεια του διαχειριστή που 
φέρει την ευθύνη για ζητήματα ΙΤ.

7 Ρύθμιση παραμέτρων Προσδιορίζεται το ποια λειτουργία της Ρύθμισης παραμέτρων 
επιτρέπεται να εκτελεστεί από τον κάτοχο αυτού του επιπέδου 
δικαιωμάτων. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου της εκάστοτε 
λειτουργίας.

Αποθήκευση video Επιτρέπει στους χρήστες αυτού του επιπέδου δικαιωμάτων την 
αποθήκευση εικόνων video.
Υπόδειξη:
Στα τρία προκαθορισμένα επίπεδα δικαιωμάτων δεν είναι 
δυνατή η απενεργοποίηση της αποθήκευσης.

8 Εφαρμογή DiBos Προσδιορίζεται το ποια λειτουργία του περιβάλλοντος 
εργασίας του DiBos επιτρέπεται να εκτελεστεί από τον κάτοχο 
αυτού του επιπέδου δικαιωμάτων. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο 
ελέγχου της εκάστοτε λειτουργίας.

9 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Όλες οι υποδεικνυόμενες διαδρομές πρέπει να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερες. Με τον τρόπο 
αυτό συντομεύεται η αναζήτηση στο διακομιστή LDAP. Η διάρκεια της αναζήτησης εξαρτάται 
από το μέγεθος της βάσης δεδομένων και ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά.
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Ρυθμίσεις διακομιστή 
LDAP

1 Διακομιστής LDAP: Όνομα ή διεύθυνση IP του διακομιστή LDAP.

2 Θύρα Αριθμός θύρας του διακομιστή LDAP. (Τυπικό: μη 
κρυπτογραφημένος = 389, κρυπτογραφημένο = 636)

3 Ενεργοποίηση 
κρυπτογράφησης

Για κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων.

4 Βάση LDAP για 
χρήστες:

Μοναδικό όνομα (DN = distinguished name) της διαδρομής 
καταλόγου στο LDAP όπου θα λάβει χώρα η αναζήτηση βάσει 
χρηστών.
Παράδειγμα:
Πληροφορηθείτε το μοναδικό όνομα βάσης του LDAP (DN) 
από το διαχειριστή που φέρει την ευθύνη για ζητήματα ΙΤ. 
Θα λάβετε για παράδειγμα τα ακόλουθα DN:
CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

5 Φίλτρο για χρήστες: Φίλτρο για την αναζήτηση του μοναδικού ονόματος χρήστη.
Παράδειγμα:
Ρωτήστε το διαχειριστή που φέρει την ευθύνη για ζητήματα ΙΤ 
σχετικά με το φίλτρο, για να βρείτε ένα χρήστη με το 
αναγνωριστικό χρήστη xy στο διακομιστή LDAP.
Για το χρήστη  xy θα λάβετε για παράδειγμα το ακόλουθο 
φίλτρο:
(|(sAMAccountName=xy)(userPrincipleName=xy)
Αντικαταστήστε το xy με το %username% και εισάγετε το 
φίλτρο.
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6 Βάση LDAP για ομάδες: Μοναδικό όνομα της διαδρομής καταλόγου στον LDAP, όπου 
θα λάβει χώρα η αναζήτηση βάσει ομάδων.

7 Φίλτρο αναζήτησης 
κατά μέλη ομάδας:

Φίλτρο για την αναζήτηση των μελών μιας ομάδας.
Παράδειγμα:
Ρωτήστε το διαχειριστή που φέρει την ευθύνη για ζητήματα ΙΤ 
σχετικά το φίλτρο για να βρείτε το χρήστη xy με το μοναδικό 
όνομά του (π.χ. 
CN=xy,CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com) στο 
διακομιστή LDAP.
Θα λάβετε για παράδειγμα την ακόλουθη διαδρομή:
(&(objectclass=group)(member=DN)
Αντικαταστήστε το DN με το %usernameDN% και εισάγετε τη 
διαδρομή.

Χρήστης διακομιστή 
μεσολάβησης

8 Όνομα χρήστη (DN): Μοναδικό όνομα του χρήστη διακομιστή μεσολάβησης (Proxy).

9 Κωδικός πρόσβασης: Κωδικός πρόσβασης του χρήστη διακομιστή μεσολάβησης.

10 Δοκιμή Ελέγχει εάν ο χρήστης διακομιστή μεσολάβησης έχει 
πρόσβαση στο διακομιστή LDAP.

Δοκιμή ταυτοποίησης 
χρήστη και ιδιότητας 
μέλους ομάδας των 
χρηστών

11 Όνομα χρήστη: Αναγνωριστικό σύνδεσης του χρήστη, π.χ. userB. Εδώ δεν 
πρέπει να εισαγάγετε το DN.

12 Κωδικός πρόσβασης: Κωδικός πρόσβασης χρήστη.

13 Δοκιμή Ελέγχει εάν είναι σωστό το αναγνωριστικό χρήστη και ο 
κωδικός χρήστη.

14 Ομάδα (DN): Μοναδικό όνομα της ομάδας. Θα χρειαστεί για να εξεταστεί το 
αν ανήκουν οι χρήστες σε μια ομάδα.

15 Δοκιμή Ελέγχει εάν οι χρήστες ανήκουν σε μια ομάδα.

Επιλογή ομάδας 
χρηστών

16 Φίλτρο για ομάδες: Φίλτρο για την αναζήτηση ομάδων χρηστών.
Ρωτήστε το διαχειριστή που φέρει την ευθύνη για ζητήματα ΙΤ 
σχετικά το φίλτρο για να βρείτε την ομάδα χρηστών στο 
διακομιστή LDAP.
Θα λάβετε για παράδειγμα το ακόλουθο φίλτρο: 
(|(objectclass=group)(objectclass=groupofuniquenames))
Εισάγετε το φίλτρο.

17 Αναζήτηση ομάδων 
χρηστών

Αφού κάνετε κλικ, θα πραγματοποιηθεί αναζήτηση των ομάδων 
χρηστών στο διακομιστή LDAP, του οποίου είναι μέλος ο 
χρήστης.

18 υπάρχουσα ομάδα 
χρηστών:

Στο πεδίο λιστών εμφανίζονται οι ομάδες χρηστών.Επιλέξτε την 
αντίστοιχη ομάδα χρηστών.

19 OK Η ομάδα χρηστών γίνεται αποδεκτή στο παράθυρο διαλόγου 
Επίπεδα δικαιωμάτων.
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6.11 Ρύθμιση παραμέτρων χρήστη
Μενού Χρήστης 

Για να προστατευθεί η πρόσβαση στα στοιχεία και τα δεδομένα του συστήματος, μόνο οι χρήστες 
που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία σύνδεσης μπορούν να θέσουν σε κίνηση διαδικασίες 
χρήσης. Για το σκοπό αυτό αντιστοιχείται σε κάθε χρήστη ένα επίπεδο δικαιωμάτων ανάλογο των 
εργασιών που πρέπει να διεκπεραιώσει (δείτε επίσης Ενότητα 6.10 Δημιουργία επιπέδων 
δικαιωμάτων).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Προστατέψτε τον χρήστη που έχει το επίπεδο δικαιωμάτων "Διαχειριστής" οπωσδήποτε 
χρησιμοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης. Βεβαιωθείτε ότι αυτός ο κωδικός πρόσβασης είναι 
γνωστός μόνο στον υπεύθυνο για αυτό το σύστημα βίντεο.

1 Νέο Δημιουργεί έναν νέο χρήστη.
Κάντε κλικ στο Νέο και εισάγετε στο πεδίο εισαγωγής Όνομα 
ένα όνομα χρήστη. 

2 Διαγραφή Διαγράφει ένα υπάρχον όνομα χρήστη.
Στην Επισκόπηση στο κάτω μέρος του παράθυρου διαλόγου 
επιλέξτε το όνομα χρήστη, το οποίο θέλετε να διαγράψετε και 
κάντε κλικ στο Διαγραφή.

3 Όνομα: Όνομα του χρήστη. Εδώ μπορείτε είτε να εισαγάγετε ένα νέο 
όνομα χρήστη είτε να μεταβάλετε ένα ήδη υπάρχον.

4 Κωδικός πρόσβασης Κάντε κλικ στο κουμπί και εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης 
για τον χρήστη. Επιβεβαιώστε τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί.
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5 Επίπεδο δικαιωμάτων Κάντε κλικ στο πεδίο λίστας πάνω στο βέλος με κατεύθυνση 
προς τα κάτω και επιλέξτε ένα επίπεδο δικαιωμάτων για τον 
χρήστη.

6 Λειτουργία 2 χρηστών Ενεργοποιήστε τη λειτουργία, αν ο χρήστης επιτρέπεται να 
συνδεθεί μόνο από κοινού μαζί με έναν άλλο χρήστη.

7 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
– Ο αριθμός των χρηστών που μπορείτε να δημιουργήσετε δεν είναι περιορισμένος.
– Ο κωδικός χρήστη ισχύει μόνο για τη διαδικασία σύνδεσης ενός τοπικού χρήστη.
– Μόνο οι διαχειριστές μπορούν να αποδώσουν σε άλλον χρήστη το επίπεδο δικαιωμάτων 

"Διαχειριστής".
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6.12 Ρύθμιση παραμέτρων προώθησης σφάλματος
Μενού Προώθηση σφάλματος 

Σε περίπτωση βλάβης μπορούν για παράδειγμα να ειδοποιηθούν εξωτερικά σημεία μέσω 
δικτύου (= net send), SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αρχείου δέσμης. Η προώθηση 
βλάβης ισχύει και για τον ηλεκτρονόμο βλαβών.

1 Ειδοποίηση Εδώ μπορείτε να ορίσετε τα προς ειδοποίηση σημεία.

Προσθήκη Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου. Μπορεί να προστεθεί ένας 
νέος παραλήπτης ο οποίος θα ειδοποιείται σε περίπτωση 
βλάβης.
Υπόδειξη: Το όνομα υπολογιστή δεν επιτρέπεται να περιέχει 
κανέναν από τους ειδικούς χαρακτήρες. Πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εκκίνηση της υπηρεσίας Messenger στο 
δέκτη.

Αλλαγή Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου. Τα στοιχεία των υπαρχόντων 
δεκτών μπορούν να τροποποιηθούν.
Στην Επισκόπηση επιλέξτε τον δέκτη και κάντε κλικ στο κουμπί.

Κατάργηση Ένας υπάρχων δέκτης μπορεί να καταργηθεί από τη λίστα 
ειδοποίησης.
Στην Επισκόπηση στο δεξί μέρος του παραθύρου διαλόγου 
επιλέξτε τον δέκτη και κάντε κλικ στο κουμπί.

Δοκιμή Δοκιμάζει τη σύνδεση με τον δέκτη.
Στην Επισκόπηση στο δεξί μέρος του παραθύρου διαλόγου 
επιλέξτε τον δέκτη και κάντε κλικ στο κουμπί.

2 Ρυθμίσεις Εδώ μπορείτε να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της υπηρεσίας SMS.
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Τα ακόλουθα συμβάντα οδηγούν σε μια προώθηση σφάλματος:
– Η κάμερα δεν στέλνει σήμα βίντεο
– Η δημιουργία του ή/και η εγγραφή στο ημερολόγιο δεν είναι εφικτή
– Δεν κατέστη δυνατή η εγγραφή των εικόνων από τον διακομιστή της τράπεζας δεδομένων.
– Η εκκίνηση του διακομιστή βάσης δεδομένων δεν ήταν εφικτή
– Σφάλματα σκληρών δίσκων: Η μονάδα δίσκου X είναι απενεργοποιημένη, όλες οι μονάδες 

δίσκων X  είναι απενεργοποιημένες
– Ο σκληρός δίσκος είναι πλήρης (προστατευμένα δεδομένα)
– Εσωτερικό σφάλμα της βάσης δεδομένων
– Η εκκίνηση της συσκευής δεν κατέστη δυνατή
– Η κάρτα αποτυπωτή (Grabber) δεν λειτουργεί
– Σφάλμα κατά την χρονικά καθορισμένη αποθήκευση
– Απέτυχε η σύγκριση εικόνων αναφοράς

Προσθήκη δέκτη/αλλαγή δεδομένων ενός δέκτη
Μενού Προώθηση σφάλματος > κουμπί Προσθήκη ή κουμπί Αλλαγή
Εδώ μπορείτε να εισαγάγετε τον δέκτη, ο οποίος πρέπει να ειδοποιηθεί σε περίπτωση βλάβης.

Ειδοποίηση μέσω δικτύου:

Ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Διακομιστής 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί, θα ανοίξει ο ορισμός ρυθμίσεων 
του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εισάγετε στη 
ρύθμιση τα στοιχεία για το όνομα του αποστολέα, τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα χρήστη, κλπ.

Υπηρεσία SMS Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί, ανοίξει η ρύθμιση παραμέτρων 
της υπηρεσίας SMS. Εισάγετε εδώ τα στοιχεία για τις 
παραμέτρους κλήσης και τα μόντεμ, τις επιλογές αποστολής 
κλπ.

3 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.

Είδος μετάδοσης Κάντε κλικ πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και επιλέξτε 
τον τρόπο μετάδοσης Δίκτυο (= net send).

Όνομα υπολογιστή/
Διεύθυνση IP

Εισάγετε το όνομα του υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του δέκτη.
Υπόδειξη:
Το όνομα υπολογιστή δεν επιτρέπεται να περιέχει κανέναν από τους 
ειδικούς χαρακτήρες. Πρέπει να πραγματοποιηθεί εκκίνηση της 
υπηρεσίας Messenger στο δέκτη.

OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.

Είδος μετάδοσης Κάντε κλικ πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και επιλέξτε 
ως τρόπο μετάδοσης το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email).

Διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου

Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δέκτη.

OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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Ειδοποίηση μέσω SMS:

Ειδοποίηση μέσω αρχείου δέσμης:

Είδος μετάδοσης Κάντε κλικ πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και επιλέξτε 
ως τρόπο μετάδοσης το SMS.

Αριθμός τηλεφώνου Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του δέκτη.

OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.

Είδος μετάδοσης Κάντε κλικ πάνω στο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και επιλέξτε 
ως τρόπο μετάδοσης το Αρχείο δέσμης.

Αρχείο δέσμης Εισάγετε το όνομα του αρχείου ή κάντε κλικ στο διπλανό κουμπί και 
επιλέξτε το αρχείο.

OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.13 Ρύθμιση παραμέτρων επιλογών
Μενού Επιλογές   

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε προαιρετικές ρυθμίσεις, 
όπως π.χ. "Αυτόματη κατάργηση σύνδεσης", "Instant Playback", "Ακουστικά σήματα".

1 Απενεργοποίηση όλων 
των προβολών με 
περισσότερες από 9 
εικόνες

Απενεργοποιεί στο DiBos-Explorer όλα τα πλήκτρα τα οποία 
εμφανίζουν πάνω από 9 παράθυρα εικόνων.

Απενεργοποίηση όλων 
των προβολών με 
περισσότερες από 4 
εικόνες

Απενεργοποιεί στο DiBos-Explorer όλα τα πλήκτρα τα οποία 
εμφανίζουν πάνω από 4 παράθυρα εικόνων.

2 Απενεργοποίηση 
πλήκτρου πλήρους 
οθόνης

Απενεργοποιεί το πλήκτρο πλήρους οθόνης στο DiBos-
Explorer. Η ρύθμιση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μία οθόνη 
αφής, γιατί, ανάλογα με το μοντέλο, δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή στην λειτουργία πλήρους προβολής.

3 Παράθυρο της 
εφαρμογής Dibos με 
δυνατότητα σμίκρυνσης

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε, αν το περιβάλλον εργασίας θα 
μπορεί να συρρικνωθεί. Οι μεταβολές θα γίνουν αποδεκτές 
μόνο μετά από μια νέα εκκίνηση του DiBos.

4 Απόκρυψη εικονικών 
προειδοποιητικών 
συσκευών

Δεν θα εμφανίζονται πλέον οι εικονικές προειδοποιητικές 
συσκευές στο περιβάλλον χρήσης.
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5 Χρόνος επιστροφής 
προς τα πίσω για 
αναπαραγωγή με 
χρονική καθυστέρηση 
(Instant Playback)

Εισάγετε εδώ το χρονικό διάστημα Μπορεί να επιλεγεί ένα 
χρονικό διάστημα μεταξύ 2 και 300 δευτερολέπτων.
Κατά την άμεση αναπαραγωγή (Instant Playback) οι 
αποθηκευμένες εικόνες της επιλεγμένης κάμερας 
αναπαράγονται με καθυστέρηση ως προς τη ζωντανή εικόνα. 
Επομένως βλέπετε τη ζωντανή εικόνα της κάμερας και την 
εικόνα αυτής της κάμερας π.χ. πριν από 30 δευτερόλεπτα. Η 
αναπαραγωγή γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

6 Ποιότητα ζωντανής 
εικόνας

Καθορίζει την ποιότητα της ζωντανής εικόνας.

Standard Επαναφέρει την ποιότητα της ζωντανής εικόνας στις τυπικές 
ρυθμίσεις.
Υπόδειξη:
Τυπικές ρυθμίσεις της ζωντανής εικόνας
– Ανάλυση CIF
– Επίπεδο ποιότητας 4

Ορισμός από το 
χρήστη:

Είναι δυνατή η επιλογή ποιότητας ζωντανής εικόνας.

Επίπεδα ποιότητας Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου, στο οποίο είναι δυνατή η 
εμφάνιση ή η τροποποίηση της ποιότητας εγγραφής ή η 
προσθήκη νέων ποιοτήτων εγγραφής.

7 Αυτόματη κατάργηση 
σύνδεσης

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την αυτόματη αποσύνδεση, 
μετά από την παρέλευση ενός συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος, της τοπικής ζωντανής εικόνας και όλων των 
συνδέσεων ISDN και δικτύου που είχαν προηγουμένως 
δημιουργηθεί αυτόνομα από το σύστημα βίντεο.

Χρόνος έως την 
εμφάνιση του 
προειδοποιητικού 
παραθύρου διαλόγου

Εδώ μπορείτε να εισαγάγετε το χρονικό διάστημα, με την 
παρέλευση του οποίου θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό 
παράθυρο διαλόγου.
Υπόδειξη:
Το προειδοποιητικό παράθυρο διαλόγου σας δίνει τη 
δυνατότητα να διακόψετε τη σύνδεση αμέσως ή όχι.

Χρόνος έως την 
κατάργηση της 
σύνδεσης, εάν δεν 
δοθεί απάντηση στο 
προειδοποιητικό 
παράθυρο διαλόγου

Εδώ μπορείτε να εισαγάγετε το χρονικό διάστημα, με την 
παρέλευση του οποίου θα διακοπεί η σύνδεση εάν δεν δοθεί 
απάντηση στο προειδοποιητικό παράθυρο διαλόγου (η τιμή 0 
σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει διακοπή).

8 Διαχείριση συναγερμών Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των εισερχόμενων συναγερμών 
στην κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής ή 
αναπαραγωγής.

Αυτόματη εμφάνιση 
καμερών συναγερμού 
στην κατάσταση 
λειτουργίας ζωντανής 
προβολής

Στην κατάσταση λειτουργίας ζωντανής προβολής, όταν 
υπάρχουν εισερχόμενοι συναγερμοί, εμφανίζονται στη λίστα 
συσκευών οι κάμερες ή τα σημεία απόκρισης που βρίσκονται 
σε συναγερμό. Οι εικόνες εμφανίζονται αυτόματα
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επιπρόσθετα στην 
κατάσταση λειτουργίας 
αναπαραγωγής

Κατά την είσοδο συναγερμών πραγματοποιείται μετάβαση από 
την κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής στην κατάσταση 
λειτουργίας ζωντανής προβολής. Οι κάμερες ή τα σημεία 
απόκρισης που βρίσκονται σε συναγερμό εμφανίζονται στη 
λίστα συσκευών. Οι εικόνες εμφανίζονται αυτόματα

Ακουστικό σήμα για 
εισερχόμενο 
συναγερμό βίντεο:

Εδώ μπορείτε να ταξινομήσετε ένα ακουστικό σήμα στους 
εισερχόμενους συναγερμούς βίντεο (αρχείο .wav). Εισάγετε τη 
διαδρομή καταλόγου και το όνομα του αρχείου ή κάντε κλικ 
στο Αναζήτηση.

Αναζήτηση Κάντε κλικ στο Αναζήτηση και επιλέξτε στο παράθυρο που 
ανοίγει το αρχείο .wav, το οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε 
στους εισερχόμενους συναγερμούς βίντεο. Κάντε κλικ στο 
Άνοιγμα για να αποδεχτείτε το αρχείο. 

Αναπαραγωγή Αν επιθυμείτε να ακούσετε το ακουστικό σήμα, κάντε κλικ στο 
Αναπαραγωγή.

Stop Τερματίζεται η αναπαραγωγή του ακουστικού σήματος.

Αυτόματη εγγραφή 
συναγερμού

Καταγράφει αυτόματα όλους τους εισερχόμενους συναγερμούς 
στους δέκτες  DiBos.
Υπόδειξη:
Η αυτόματη εγγραφή συναγερμών εμφανίζεται στο περιβάλλον 
εργασίας.

Ρυθμίσεις Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις και εισάγετε περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με την αυτόματη εγγραφή συναγερμών.
Δείτε επίσης Ενότητα 6.13.3 Ρύθμιση παραμέτρων αυτόματης 
εγγραφής συναγερμού

9 SNMP Το DiBos στέλνει μέσω SNMP (Simple Network Management 
Protocol) μηνύματα κατάστασης των καμερών, των 
ηλεκτρονόμων, των εισόδων και της τράπεζας δεδομένων σε 
ένα δέκτη SNMP.
Δείτε επίσης Ενότητα 6.13.1 Λίστα MIB για SNMP και 
Ενότητα 6.13.2 Ειδοποίηση μέσω SNMP
Υπόδειξη:
Η αποστολή μηνυμάτων για τους ηλεκτρονόμους, τις εισόδους 
και την τράπεζα δεδομένων μπορεί να ενεργοποιηθεί και να 
απενεργοποιηθεί. Τα μηνύματα των καμερών δεν μπορούν να 
απενεργοποιηθούν.

Δέκτης 1: Διεύθυνση IP ή όνομα υπολογιστή του 1ου δέκτη.

Δέκτης 2: Διεύθυνση IP ή όνομα υπολογιστή του 2ου δέκτη.

Θύρα SNMP GET: Αριθμός της θύρας μέσω της οποίας μπορούν να κληθούν 
αναφορές κατάστασης για τις εισόδους, τους ηλεκτρονόμους 
και τις κάμερες.

Μήνυμα κατάστασης: Δείχνει τις καταστάσεις οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα ένα 
μήνυμα SNMP. Για την ενεργοποίηση πρέπει να επιλεγεί το 
αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.

10 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.13.1 Λίστα MIB για SNMP
Η λίστα MIB (MIB = Management Information Base) δείχνει την ιεραρχική δομή του 
αναγνωριστικού αντικειμένου  (OID = Object Identifier), η οποία χρησιμοποιείται για την 
μονοσήμαντη αναγνώριση των επιμέρους αντικειμένων.
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6.13.2 Ειδοποίηση μέσω SNMP
Τα ακόλουθα συμβάντα προκαλούν την αποστολή ενημερωτικού μηνύματος:
– Η κάμερα δεν στέλνει σήμα βίντεο
– Η δημιουργία του ή/και η εγγραφή στο ημερολόγιο δεν είναι εφικτή
– Η εκκίνηση του διακομιστή βάσης δεδομένων δεν ήταν εφικτή
– Σφάλματα σκληρών δίσκων: Η μονάδα δίσκου X είναι απενεργοποιημένη, η μονάδα δίσκου 

X δεν είναι απενεργοποιημένη
– Ο σκληρός δίσκος είναι πλήρης (προστατευμένα δεδομένα)
– Εσωτερικό σφάλμα της βάσης δεδομένων
– Η ζωντανή εικόνα διαφέρει από την εικόνα αναφοράς 
– Η εικόνα έχει θόρυβο
– Η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή
– Η εικόνα είναι πολύ φωτεινή
– Ενεργοποίηση ηλεκτρονόμων
– Ο ηλεκτρονόμος δεν έχει ενεργοποιηθεί
– Εσωτερικό σφάλμα ή σφάλμα εξωτερικών σκληρών δίσκων (π.χ. ο ηλεκτρονόμος βλάβης 

έχει ενεργοποιηθεί, ο σκληρός δίσκος είναι πλήρης
– Ενεργοποίηση εισόδων (όλες οι είσοδοι DiBos)
– Απενεργοποίηση εισόδων (όλες οι είσοδοι)
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6.13.3 Ρύθμιση παραμέτρων αυτόματης εγγραφής συναγερμού
Μενού Επιλογές > κουμπί Ρυθμίσεις

Σε αυτό το πεδίο δεδομένων έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτόματης 
εγγραφής ενός συναγερμού σημείου απόκρισης.

1 Κατάλογος προορισμού:
Κάντε κλικ στο  και επιλέξτε τον κατάλογο στον 
οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα.

2 Αυτόματη έναρξη εγγραφής Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου για να αποθηκεύονται 
αυτόματα τα δεδομένα κατά την είσοδο συναγερμού.

3 Παρακολούθηση μεγέθους 
δεδομένων καταλόγου 
προορισμού 

Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου για να παρακολουθείται το 
μέγεθος των δεδομένων του καταλόγου προορισμού. 

4 Προειδοποίηση αν μέγεθος 
μεγαλύτερο από [MB]:

Εισάγετε την τιμή για το μέγεθος δεδομένων στον 
κατάλογο προορισμού. Σε περίπτωση υπέρβασης της 
τιμής, θα εμφανιστεί μία προειδοποίηση.

5 Επιτήρηση του αποθηκευτικού 
χώρου της μονάδας 
προορισμού 

Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου για να παρακολουθείται ο 
ελεύθερος αποθηκευτικός χώρος της μονάδας 
προορισμού. 

6 Μήνυμα σφάλματος αν 
μέγεθος μικρότερο από [MB]:

Εισάγετε την τιμή του ελεύθερου αποθηκευτικού 
χώρου, κάτω από την οποία  ενεργοποιείται η εμφάνιση 
ενός μηνύματος σφάλματος. 

7 Διαγραφή παλιών δεδομένων Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου αν επιθυμείτε να 
διαγράψετε δεδομένα.

8 Παλαιότερο από [ημέρες]: Εισάγετε τον αριθμό ημερών μετά την παρέλευση των 
οποίων θα διαγράφονται αυτόματα τα δεδομένα.
Παράδειγμα: η τιμή 3 σημαίνει ότι θα διαγραφούν 
αυτόματα όλα τα δεδομένα τα οποία έχουν ηλικία 
μεγαλύτερη των 3 ημερών.

9 OK Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.14 Ρύθμιση παραμέτρων πρόσβασης προγράμματος περιήγησης 
στο διαδίκτυο και ρυθμίσεων δικτύου
Μενού Ασφάλεια και δίκτυο   

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου έχετε τη δυνατότητα να εισαγάγετε ρυθμίσεις ασφαλείας, όπως 
π.χ. πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησης και κρυπτογράφηση κατά τις συνδέσεις δικτύου.

1 Ο τερματισμός του 
συστήματος βίντεο 
επιτρέπεται από όλα τα 
επίπεδα δικαιωμάτων

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου, αν όλοι οι χρήστες πρέπει 
να έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν το σύστημα βίντεο.
Υπόδειξη: Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση μόνο ο διαχειριστής 
μπορεί να τερματίσει το σύστημα βίντεο.

2 Πρόσβαση 
προγράμματος 
περιήγησης

Για πρόσβαση προγράμματος περιήγησης μέσω δικτύου.

Επιτρέπεται η 
πρόσβαση χωρίς 
σύνδεση

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου, αν πρέπει να επιτρέπεται η 
πρόσβαση στο σύστημα μέσω προγράμματος περιήγησης 
(χωρίς σύνδεση).
Υπόδειξη:
Η λειτουργία δεν είναι δυνατή για τις τυπικές συνδέσεις, αλλά 
μόνο για τις συνδέσεις http που δημιουργούνται αυτόματα.

Χρησιμοποιούμενος 
λογαριασμός χρήστη

Επιλέξτε στο πεδίο λίστας τον χρήστη, του οποίου το επίπεδο 
δικαιωμάτων θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση.

3 Ρυθμίσεις δικτύου

Προσαρμογέας 
δικτύου:

Κάντε κλικ στο πεδίο λίστας πάνω στο βέλος με κατεύθυνση 
προς τα κάτω και επιλέξτε τον προσαρμογέα δικτύου.
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Στη συσκευή εγγραφής DiBos βρίσκεται η προεγκατεστημένη δικτυακή εφαρμογή (Web 
application) για την πρόσβαση μέσω προγράμματος περιήγησης.  Η δικτυακή εφαρμογή είναι εξ' 
ορισμού ενεργοποιημένη.  Εάν δεν επιτρέπεται η πρόσβαση μέσω http, πρέπει να 
απενεργοποιηθεί η υπηρεσία World Wide Web Publishing.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της εφαρμογής δικτύου
Για τα επόμενα βήματα απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.
1. Συνδεθείτε στο λειτουργικό σύστημα ως διαχειριστής.
2. Επιλέξτε Έναρξη / Πίνακας Ελέγχου.
3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Διαχείριση.
4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Υπηρεσίες πληροφοριών Internet.
5. Ανοίξτε τη δομή δέντρου στην επιλογή Υπηρεσίες πληροφοριών Internet έως την 

καταχώριση Προεπιλεγμένη τοποθεσία web.
6. Επιλέξτε την καταχώριση Προεπιλεγμένη τοποθεσία web.
7. Ξεκινήστε ή σταματήστε την υπηρεσία. Κάντε κλικ στα αντίστοιχα κουμπιά.

Πίνακας ελέγχου Στα Windows XP, ανοίγει τις συνδέσεις δικτύου στον Πίνακα 
Ελέγχου.
Υπόδειξη:
Εδώ για παράδειγμα μπορεί να οριστεί η ρύθμιση παραμέτρων 
για την οικεία διεύθυνση IP ή να εισαχθούν ρυθμίσεις για το 
Firewall.

4 Ρυθμός μεταφοράς

Περιορισμός ρυθμού 
μεταφοράς

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου, αν επιθυμείτε να 
περιορίσετε το ρυθμό μεταφοράς.

Ρυθμός αποστολής: Επιλέξτε το ρυθμό αποστολής για συνδέσεις DiBos-DiBos και 
μέσω προγράμματος περιήγησης.

Ρυθμός λήψης: Επιλέξτε το ρυθμό λήψης.

5 Διοχέτευση UDP (για 
περιβάλλον τείχους 
προστασίας)

Καθιστά δυνατή μια σύνδεση δικτύου ανάμεσα στους 
υπολογιστές DiBos μέσω μιας μοναδικής θύρας.

Ενεργοποίηση 
διοχέτευσης UDP

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου, αν επιθυμείτε να 
επιτρέψετε τη δημιουργία δικτυακής σύνδεσης ανάμεσα σε 
υπολογιστές DiBos μέσω μιας σταθερής θύρας.

Αριθμός θύρας: Εισάγετε έναν αριθμό θύρας, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται 
ακόμη στο δίκτυο. Ο αριθμός θύρας πρέπει να είναι ο ίδιος στη 
συσκευή εγγραφής DiBos και στο δέκτη DiBos.
Υπόδειξη:
Πρέπει να επιτραπεί η χρήση της θύρας αυτής στο δίκτυο. Το 
Firewall των Windows του συστήματος βίντεο πρέπει να 
απενεργοποιηθεί.

Ενεργοποίηση 
κρυπτογράφησης 
μεταφοράς

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου, αν επιθυμείτε η μεταφορά 
δεδομένων να γίνεται με κρυπτογράφηση. 

Απόρρητος κωδικός: Εισάγετε μία 10ψήφια τουλάχιστον μυστική φράση. Η μυστική 
φράση πρέπει να είναι ίδια και στους δύο υπολογιστές.

6 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.
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6.15 Διαχείριση και κλειδί (dongle)
Μενού Διαχείριση και κλειδί (dongle)  

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου έχετε τις εξής δυνατότητες:
– Φόρτωση και αποθήκευση των δεδομένων ρύθμισης παραμέτρων
– Φόρτωση των δεδομένων αργιών
– Έναρξη του Βοηθού ρύθμισης παραμέτρων
– Ρύθμιση γλώσσας
– Ενεργοποίηση πακέτων αδειών
– Φόρτωση και διαγραφή του αρχείου επέκτασης κλειδιού (dongle) HW
– Επισκόπηση των αποδεσμευμένων χαρακτηριστικών απόδοσης
– Αριθμός σειράς και παραγγελίας του HW Dongle
– Κατάσταση άδειας του κλειδιού (dongle) HW και του αρχείου επέκτασης κλειδιού (dongle) 

HW.

1 Δεδομένα ρύθμισης 
παραμέτρων

Φόρτωση Μπορείτε να φορτώσετε μια νέα ρύθμιση παραμέτρων. Η νέα 
ρύθμιση παραμέτρων αντικαθιστά την προηγούμενη.

Αποθήκευση Η ρύθμιση παραμέτρων μπορεί να αποθηκευτεί σε μια μονάδα 
δικτύου ή σε κάποιο φορέα δεδομένων.
Υπόδειξη:
Για λόγους ασφαλείας θα ήταν καλύτερα να αποθηκεύετε 
πάντοτε τις ρυθμίσεις παραμέτρων σε εξωτερικούς φορείς 
δεδομένων.



DiBos/DiBos Micro  Τυπική ρύθμιση παραμέτρων | el 133

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Εγχειρίδιο εγκατάστασης F.01U.524.616 | V7 | 2009.09

2 Αρχείο αργιών Εδώ έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τις αργίες για το 
χρονικό προγραμματισμό ανάλογα με τη χώρα που επιθυμείτε. 
Η προσαρμογή γίνεται στο αρχείο Holidays.xml.

Φόρτωση Κάντε κλικ στο κουμπί και απαντήστε στην προειδοποιητική 
υπόδειξη με OK, αν επιθυμείτε να αντικατασταθεί το 
προϋπάρχον αρχείο ή με Ακύρωση, αν θέλετε να 
αναπροσαρμόσετε το αρχείο.

3 Βοηθός ρύθμισης 
παραμέτρων

Έναρξη Κάντε κλικ στο κουμπί, για να ξεκινήσετε τον Βοηθό ρύθμισης 
παραμέτρων.
Προσοχή:
Η τυπική ρύθμιση παραμέτρων αντικαθίσταται από τις 
τελευταίες αποθηκευμένες τιμές του Βοηθού ρύθμισης 
παραμέτρων.  Κατά την αντικατάσταση αυτή είναι πιθανό να 
χαθούν οι υπάρχουσες ρυθμίσεις (π.χ. οι ρυθμίσεις εγγραφής, 
οι κάμερες IP). Συνιστούμε να χρησιμοποιείται ο Βοηθός 
ρύθμισης παραμέτρων μόνο για μία νέα εγκατάσταση.

4 Γλώσσα Κάντε κλικ πάνω στο βέλος και επιλέξτε τη γλώσσα του 
λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού του DiBos.
Υπόδειξη:
Σε περίπτωση αλλαγής της γλώσσας πρέπει να γίνει 
επανεκκίνηση του συστήματος.

Region Κάντε κλικ πάνω στο βέλος και επιλέξτε.

Διάταξη πληκτρολογίου Κάντε κλικ πάνω στο βέλος και επιλέξτε τη διάταξη 
πληκτρολογίου του συνδεδεμένου πληκτρολογίου.
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5 Άδεια χρήσης Η ενεργοποίηση του λογισμικού γίνεται μέσω ενός κωδικού 
ενεργοποίησης της άδειας. Για τις συσκευές που έχουν 
παραδοθεί με ένα HW Dongle απαιτείται επιπλέον το HW 
Dongle.
Υπόδειξη:
– Οι εγγραφείς του DiBos είναι ήδη ενεργοποιημένοι. Στις 

συσκευές των 19 ιντσών ο κωδικός ενεργοποίησης της 
άδειας είναι επικολλημένος πίσω από το μπροστινό 
κάλυμμα. Στο DiBos Micro ο κωδικός ενεργοποίησης της 
άδειας βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του 
περιβλήματος.

– Ο δέκτης DiBos, η συσκευή εγγραφής IP DiBos και οι 
επεκτάσεις του DiBos παραδίδονται με μία επιστολή που 
περιέχει την εξουσιοδότηση χρήσης και σε αυτήν 
περιέχεται ο κωδικός ενεργοποίησης της άδειας. Μετά την 
εγκατάσταση τους πρέπει να ενεργοποιηθούν με έναν 
κωδικό ενεργοποίησης της άδειας. Για το πως μπορείτε να 
προμηθευτείτε αυτόν τον κωδικό ενεργοποίησης της 
άδειας, δείτε σχετικά στην Ενότητα 6.15.1 Ενεργοποίηση 
άδειας.

– Για τις συσκευές που διαθέτουν Dongle απαιτείται 
περαιτέρω και το Dongle. Αυτό ισχύει και για το αρχείο 
επέκτασης του Dongle. Οι δυνατότητες και στοιχεία που 
αγοράζονται μεταγενέστερα πρέπει επίσης να 
ενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας ένα κωδικό 
ενεργοποίησης της άδειας.

Ενεργοποιήσιμα 
πακέτα αδειών

Εμφανίζονται τα πακέτα αδειών τα οποία μπορούν να 
ενεργοποιηθούν μέσω ενός κωδικού ενεργοποίησης της 
άδειας.

Άδεια Κάντε κλικ πάνω στο βέλος κάτω και επιλέξτε το πακέτο άδειας 
το οποίο επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε.

Ενεργοποίηση Κάντε κλικ στο κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον κωδικό 
ενεργοποίησης της άδειας. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου 
στο οποίο πρέπει να καταχωριστεί ο κωδικός ενεργοποίησης 
της άδειας.

Ενεργοποιημένα 
πακέτα

Εμφανίζονται τα ενεργοποιημένα πακέτα αδειών.

6 Κλειδί (dongle) Το πεδίο αυτό είναι ενεργοποιημένο μόνο για συσκευές οι 
οποίες ενεργοποιούνται προς νόμιμη χρήση μέσω ενός Dongle. 
Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται οι αριθμοί σειράς και 
παραγγελίας του HW Dongle καθώς και το πιθανώς υπάρχον 
αρχείο επέκτασης του Dongle.

Αρχείο επέκτασης 
κλειδιού (dongle) HW

Το αρχείο επέκτασης του κλειδιού (dongle) υλικού περιέχει τις 
δυνατότητες που αποκτήθηκαν μεταγενέστερα. Για την 
ενεργοποίηση των δυνατοτήτων αυτών, πρέπει να φορτωθεί το 
αρχείο. Το αρχείο επέκτασης του κλειδιού (dongle) υλικού 
σχετίζεται πάντοτε με ένα συγκεκριμένο κλειδί (dongle).
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6.15.1 Ενεργοποίηση άδειας
Μενού Διαχείριση και κλειδί (dongle) > Επιλογή άδειας > Κουμπί Ενεργοποίηση...

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορείτε να καταχωρίσετε τον κωδικό ενεργοποίησης άδειας, 
για να ενεργοποιήσετε ένα πακέτο άδειας.
Κατά την ενεργοποίηση θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα σε δύο περιπτώσεις:

Φόρτωση νέου 
αρχείου...

Κάντε κλικ στο κουμπί, για να φορτώσετε ένα αρχείο 
επέκτασης του κλειδιού (dongle). Το υπάρχον αρχείο θα 
αντικατασταθεί.
Υπόδειξη:
Διατηρήστε σε ασφαλές μέρος ένα αντίγραφο του αρχείου 
επέκτασης του κλειδιού (dongle), για να μπορείτε και πάλι να 
το φορτώσετε μετά από μια νέα εγκατάσταση (με το Recovery 
DVD).

Διαγραφή Κάντε κλικ στο κουμπί για να διαγράψετε το υπάρχον αρχείο 
επέκτασης του κλειδιού (dongle).

7 Νόμιμα 
χρησιμοποιούμενες 
δυνατότητες:

Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται οι δυνατότητες και τα στοιχεία 
που έχουν ενεργοποιηθεί μέσω ενός Dongle, ενός αρχείου 
επέκτασης Dongle ή ενός κωδικού ενεργοποίησης άδειας.

8 Αποδοχή Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί γίνονται αποδεκτά και 
αποθηκεύονται.



136 el | Τυπική ρύθμιση παραμέτρων DiBos/DiBos Micro

F.01U.524.616 | V7 | 2009.09 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Αν έχετε ήδη έναν κωδικό ενεργοποίησης άδειας και πρέπει να εγκαταστήσετε εκ νέου ένα 
πακέτο άδειας:
1. Εισάγετε στο πεδίο Κωδικός ενεργοποίησης άδειας τον κωδικό ενεργοποίησης άδειας. 

Στις συσκευές των 19 ιντσών ο κωδικός ενεργοποίησης της άδειας είναι επικολλημένος 
πίσω από το μπροστινό κάλυμμα. Στο DiBos Micro ο κωδικός ενεργοποίησης της άδειας 
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του περιβλήματος.

2. Κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση. Ενεργοποιείται το πακέτο άδειας.

Διαθέτετε έναν κωδικό εξουσιοδότησης και χρειάζεστε έναν κωδικό ενεργοποίησης άδειας:
1. Σημειώστε ή αντιγράψτε την υπογραφή του υπολογιστή και εισαγάγετέ την σε ένα αρχείο 

κειμένου.
2. Σε έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο εισάγετε το εξής URL πρόγραμμα 

περιήγησης (browser): 
https://activation.boschsecurity.com

Θα μεταφερθείτε στο Bosch License Manager.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για την κλήση του κωδικού ενεργοποίησης άδειας. Σημειώστε ή 
αντιγράψτε τον κωδικό ενεργοποίησης άδειας, και εισαγάγετέ τον σε ένα αρχείο κειμένου. 
Για τον κωδικό ενεργοποίησης άδειας υπάρχει στην επιστολή εξουσιοδότησης ένα πεδίο 
κάτω από το αυτοκόλλητο με τον αριθμό εξουσιοδότησης. Το ίδιο ισχύει και για την 
υπογραφή του εν λόγω υπολογιστή. Σημειώστε τον κωδικό ενεργοποίησης άδειας και την 
υπογραφή του υπολογιστή στην επιστολή εξουσιοδότησης.

3. Στη ρύθμιση παραμέτρων του DiBos, εισάγετε στο πεδίο διαλόγου Ενεργοποίηση άδειας 
τον κωδικό ενεργοποίησης άδειας που δημιουργήσατε στο Bosch License Manager και 
κάντε κλικ στη συνέχεια στο Ενεργοποίηση. Ενεργοποιείται το πακέτο άδειας.
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7 Remote ρύθμιση παραμέτρων 
Οι παράμετροι ενός σημείου απόκρισης μπορεί να οριστούν εξ αποστάσεως μέσω της 
εφαρμογής DiBos, εφόσον αυτό το σημείο απόκρισης βρίσκεται στη λίστα συσκευών του 
τοπικού DiBos.
Σε αντίθεση με την τυπική ρύθμιση παραμέτρων υπάρχουν οι εξής περιορισμοί αναφορικά με 
την remote ρύθμιση παραμέτρων:
– Δεν είναι δυνατός ο ορισμός παραμέτρων αναλογικών καμερών και εισόδων ήχου.
– Δεν είναι δυνατός ο ορισμός παραμέτρων των μενού Μονάδες δίσκου, Ασφάλεια και 

δίκτυο και Διαχείριση και κλειδί (dongle).
– Στο μενού Χρονικά καθορισμένη αποθήκευση δεν είναι δυνατή η δημιουργία μονάδων 

δίσκου δικτύου. Μπορεί να επιλεγεί μία διαδρομή προορισμού.
– Στο μενού Επιλογές δεν είναι δυνατός ο ορισμός παραμέτρων της διαχείρισης συναγερμών.
– Στη σελίδα ρύθμισης παραμέτρων των συσκευών BVIP δεν είναι δυνατή η προβολή 

ζωντανής εικόνας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Βεβαιωθείτε ότι όταν ήδη είναι ανοιχτή η τοπική ρύθμιση παραμέτρων δεν πραγματοποιείται 
ταυτόχρονα εξ αποστάσεως ρύθμιση παραμέτρων μίας συσκευής DiBos. Η διαδικασία αυτή 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων.
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8 Διαχείριση XP

8.1 Σύνδεση ως χρήστης των Windows® XP 
Για να συνδεθείτε στα Windows® XP ως χρήστης του συστήματος video κάντε τα εξής:
1. Στα Windows® XP επιλέξτε την εντολή Start -> Αποσύνδεση. Εμφανίζεται ο διάλογος 

αποσύνδεσης από τα Windows. 
2. Το σύστημα συνδέεται αυτόματα ως τυπικός χρήστης DiBos και εκκινεί το λογισμικό DiBos.

8.2 Σύνδεση ως διαχειριστής των Windows® XP 

Συνεχίστε ως ακολούθως για να συνδεθείτε ως διαχειριστής στα Windows® XP ή για να 
μεταβείτε από το επίπεδο συστήματος Video στο επίπεδο διαχειριστή των Windows® XP.
1. Τερματίστε το σύστημα βίντεο. Επιλέξτε στη γραμμή μενού την εντολή Σύστημα > 

Τερματισμός.
2. Στα Windows® XP επιλέξτε την εντολή Start -> Αποσύνδεση. Εμφανίζεται ο διάλογος 

αποσύνδεσης από τα Windows. 
3. Πατήστε το αριστερό Shift και κάντε κλικ στο κουμπί Αποσύνδεση. Κρατήστε πατημένο το 

αριστερό Shift, έως ότου να εμφανιστεί η οθόνης σύνδεσης στα Windows.  
4. Συνδεθείτε με το όνομα χρήστη Διαχειριστής.

Κατά το χρόνο της παράδοσης, ο κωδικός είναι 1357. Για λόγους ασφαλείας καλό θα ήταν 
να τον αλλάξετε μετά την εγκατάσταση.

8.3 Αλλαγή του κωδικού διαχειριστή

Η διαδικασία για την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης έχει ως εξής:
1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής Windows® XP (δείτε Ενότητα 8.2 Σύνδεση ως διαχειριστής των 

Windows® XP).
2. Πατήστε CTRL+ALT+DEL. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου ασφαλείας των Windows.
3. Κάντε κλικ στο Αλλαγή κωδικού. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου  Αλλαγή κωδικού.
4. Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία τον παλαιό και τον νέο κωδικό και για επιβεβαίωση άλλη μία 

φορά τον νέο κωδικό πρόσβασης.
5. Κάντε κλικ στο OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Μία αυτόματη εκκίνηση, π.χ. μετά από μία διακοπή ρεύματος, της συσκευής εγγραφής 
πραγματοποιείται μόνο στο επίπεδο του τυπικού χρήστη Dibos.

Η διαδικασία πρέπει να διεξάγεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό !

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Κατά το χρόνο της παράδοσης, ο κωδικός είναι 1357. Για λόγους ασφαλείας καλό θα ήταν να τον 
αλλάξετε μετά την εγκατάσταση (δείτε Ενότητα 8.3 Αλλαγή του κωδικού διαχειριστή).

Η διαδικασία πρέπει να διεξάγεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό !
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9 Συνδέσεις

9.1 Σύνδεση δικτύου με DSL

Η διασύνδεση επεξηγείται με το ακόλουθο παράδειγμα:

Σύνδεση δικτύου της συσκευής εγγραφής DiBos με τον δέκτη DiBos μέσω DSL

Για τη συσκευή εγγραφής DiBos
Στη ρύθμιση παραμέτρων της συσκευής εγγραφής DiBos:
1. Στη ρύθμιση παραμέτρων επιλέξτε το μενού Σημεία απόκρισης.
2. Κάντε κλικ στο Νέο και εισάγετε το όνομα του σημείου απόκρισης (δέκτης DiBos).
3. Εισάγετε τη δημόσια διεύθυνση (διεύθυνση Internet) του δρομολογητή του σημείου 

απόκρισης (δέκτης DiBos), π.χ. 193.252.10.5.
4. Εάν χρειαστεί, επιλέξτε Περιορισμένο εύρος ζώνης (Κατάσταση λειτουργίας ζωντανής 

προβολής).
5. Κάντε κλικ στο OK.
6. Στη ρύθμιση παραμέτρων επιλέξτε το μενού Ασφάλεια και δίκτυο.
7. Επιλέξτε το Ενεργοποίηση διοχέτευσης UDP.
8. Εισάγετε όποιον αριθμό θέλετε στο πεδίο Αριθμός θύρας (π.χ. 1750).

Υπόδειξη:

Ελέγξτε με την εντολή netstat -a ότι η θύρα δεν είναι κατειλημμένη.

9. Κάντε κλικ στο OK.

Η διαδικασία πρέπει να διεξάγεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό !

1 Συσκευή εγγραφής DiBos 4 Δέκτης DiBos

Όνομα υπολογιστή: DiBos1 Όνομα υπολογιστή: Δέκτης1

Διεύθυνση IP συσκευής 
εγγραφής DiBos:

192.168.1.10 Διεύθυνση IP δέκτη 
DiBos:

192.168.0.2

Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0 Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0

2 Θύρα UDP: 1750 5 Θύρα UDP: 1750

3 Δρομολογητής DSL 6 Δρομολογητής DSL

Πύλη:
(Διεύθυνση Intranet 
του δρομολογητή στο 
τοπικό δίκτυο LAN)

192.168.1.1 Πύλη:
(Διεύθυνση Intranet 
του δρομολογητή στο 
τοπικό δίκτυο LAN)

192.168.0.254

Δημόσια διεύθυνση 
(διεύθυνση Internet) 
του δρομολογητή:

193.251.9.31 Δημόσια διεύθυνση 
(διεύθυνση Internet) 
του δρομολογητή:

193.252.10.5
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Αντιστοίχιση της διεύθυνσης IP και του ονόματος υπολογιστή:
1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Notepad.
2. Εισάγετε τη δημόσια διεύθυνση (διεύθυνση Internet) του δρομολογητή του σημείου 

απόκρισης, καθώς και το όνομα του υπολογιστή του σημείου απόκρισης (δέκτης DiBos). 
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο tab, για να διαχωρίσετε μια 
διεύθυνση και ένα όνομα υπολογιστή.

3. Αποθηκεύστε το αρχείο υπό την ονομασία lmhosts στον κατάλογο 
C:\WINDOWS\system32\drivers\.

4. Διαγράψτε στον Windows Explorer την κατάληξη αρχείου .txt. Το αρχείο δεν πρέπει να 
περιέχει καμία κατάληξη.

5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
Στη ρύθμιση παραμέτρων του δρομολογητή:
1. Χρησιμοποιήστε την τυπική ρύθμιση παραμέτρων του παροχέα δικτύου.
2. Ενεργοποιήστε το Firewall του δρομολογητή.
3. Ενεργοποιήστε την προώθηση θύρας και προωθήστε τη θύρα UDP (π.χ. 1750), οι 

παράμετροι της οποίας έχουν ρυθμιστεί στο DiBos στη διεύθυνση IP της συσκευής 
εγγραφής DiBos (π.χ. 192.168.1.10). Χρησιμοποιήστε τα έγγραφα του κατασκευαστή για το 
δρομολογητή.

Για το δέκτη DiBos
Στη ρύθμιση παραμέτρων του δέκτη DiBos:
1. Στη ρύθμιση παραμέτρων επιλέξτε το μενού Σημεία απόκρισης.
2. Κάντε κλικ στο Νέο και εισάγετε το όνομα του σημείου απόκρισης (Συσκευή εγγραφής 

DiBos).
3. Εισάγετε τη δημόσια διεύθυνση (διεύθυνση Internet) του δρομολογητή του σημείου 

απόκρισης (συσκευή εγγραφής DiBos), π.χ. 193.251.9.31.
4. Εάν χρειαστεί, επιλέξτε Περιορισμένο εύρος ζώνης (Κατάσταση λειτουργίας ζωντανής 

προβολής).
5. Κάντε κλικ στο OK.
6. Στη ρύθμιση παραμέτρων επιλέξτε το μενού Ασφάλεια και δίκτυο.
7. Επιλέξτε το Ενεργοποίηση διοχέτευσης UDP.
8. Εισάγετε στο πεδίο Αριθμός θύρας τον αριθμό θύρας, τον οποίο έχετε χρησιμοποιήσει στη 

συσκευή εγγραφής DiBos (π.χ. 1750).
Υπόδειξη:

Ελέγξτε με την εντολή netstat -a ότι η θύρα δεν είναι κατειλημμένη.

9. Κάντε κλικ στο OK.
Αντιστοίχιση της διεύθυνσης IP και του ονόματος υπολογιστή:
1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Notepad. 
2. Εισάγετε τη δημόσια διεύθυνση (διεύθυνση Internet) του δρομολογητή του σημείου 

απόκρισης, καθώς και το όνομα του υπολογιστή του σημείου απόκρισης (συσκευή 
εγγραφής DiBos). Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο tab, για να 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Ο δρομολογητής DSL και η συσκευή εγγραφής DiBos πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.



DiBos/DiBos Micro  Συνδέσεις | el 141

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Εγχειρίδιο εγκατάστασης F.01U.524.616 | V7 | 2009.09

διαχωρίσετε μια διεύθυνση και ένα όνομα υπολογιστή.

3. Αποθηκεύστε το αρχείο υπό την ονομασία lmhosts στον κατάλογο 
C:\WINDOWS\system32\drivers\.

4. Διαγράψτε στον Windows Explorer την κατάληξη αρχείου .txt. Το αρχείο δεν πρέπει να 
περιέχει καμία κατάληξη.

5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
Στη ρύθμιση παραμέτρων του δρομολογητή:
1. Χρησιμοποιήστε την τυπική ρύθμιση παραμέτρων του παροχέα δικτύου.
2. Ενεργοποιήστε το Firewall του δρομολογητή.
3. Ενεργοποιήστε την προώθηση θύρας και προωθήστε τη θύρα UDP (π.χ. 1750), οι 

παράμετροι της οποίας έχουν ρυθμιστεί στο DiBos στη διεύθυνση IP της συσκευής 
εγγραφής DiBos (192.168.0.2). Χρησιμοποιήστε τα έγγραφα του κατασκευαστή για το 
δρομολογητή.

Σε περίπτωση πολλών συσκευών εγγραφών DiBos πίσω από το δρομολογητή DSL

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Ο δρομολογητής DSL και ο δέκτης DiBos πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Εάν υπάρχουν πολλές συσκευές εγγραφής DiBos πίσω από το δρομολογητή DSL, συνιστάται η 
χρήση ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network - VPN ). Αναλυτικότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις VPN μπορείτε να λάβετε στα συστήματα ασφαλείας Bosch 
Sicherheitssysteme.
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9.2 Σύνδεση του ελεγκτή ISDN 

Η σύνδεση ISDN επιτυγχάνεται μέσω του συνοδευτικού καλωδίου προσαρμογέα (με βύσμα 
τύπου RJ 45 ή παρεμφερές), το οποίο συνδέεται στη διεπαφή S0 του υπολογιστή.

Για την εγκατάσταση της κάρτας ISDN πρέπει ο υπολογιστής να βρίσκεται σε μια σύνδεση ISDN 
και η κάρτα να είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή.
Προϋπόθεση για τη μεταφορά δεδομένων είναι να υποστηρίζει η σύνδεση το πρωτόκολλο EURO 
ISDN (DSS1). Σε συνδέσεις S0 των ιδιωτικών κέντρων (PBX), σε ορισμένες περιπτώσεις θα 

πρέπει να επιτραπεί πρώτα η δυνατότητα αυτή στο ιδιωτικό κέντρο. Παρομοίως θα πρέπει να 
επιτραπεί η υπηρεσία δεδομένων αμφίδρομα, τόσο για την αποστολή όσο και για τη λήψη. 
Εργοστασιακά το σύστημα βίντεο διατίθεται με υποστήριξη του EURO ISDN.
Τερματικό ISDN TAE 8 στη διεπαφή S0 του συστήματος βίντεο (9-πολική υποδοχή Sub-D) 

Τερματικό ISDN IAE (RJ 45) στη διεπαφή S0 του συστήματος βίντεο (9-πολική υποδοχή Sub-D) 

Η διαδικασία πρέπει να διεξάγεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό !

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ο τύπος κάρτας Fritz! Card PCI V2.0.

1 Σύστημα βίντεο 5 συνοδευτικό καλώδιο προσαρμογέα

2 Ελεγκτής ISDN (αποστολέας ή δέκτης) 6 Βύσμα τύπου RJ 45 ή παρεμφερές

3 Υποδοχή της κάρτας προσαρμογέα 
ISDN

7 απαιτείται μόνο για τερματική μονάδα 
σύνδεσης τηλεφώνου (δεν 
περιλαμβάνεται στη συσκευασία 
αποστολής)

4 Πυρήνας φερρίτη 8 Σύνδεση ISDN

Υποδοχή Sub D Βύσμα TAE 8 Λειτουργία

1-

2 - SR1- - 4 (b1) αγωγός αποστολής

3 - SR2+ - 3 (a1) αγωγός αποστολής

4 - SX1- - 6 (a2) αγωγός λήψης

5 - SX2- - 5 (b2) αγωγός λήψης

Υποδοχή Sub D Βύσμα IAE 8 Λειτουργία

1-

2 - SR1- - 5 (b1) αγωγός αποστολής

3 - SR2+ - 4 (a1) αγωγός αποστολής

4 - SX1- - 3 (a2) αγωγός λήψης

5 - SX2- - 6 (b2) αγωγός λήψης

1

5

2

6
3 7

4 8
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9.3 Σύνδεση VSCom 200 H (επέκταση διεπαφής)

Σε περίπτωση μεταγενέστερης εγκατάστασης της κάρτας επέκτασης διεπαφής πρέπει να 
διεκπεραιωθεί η εξής εγκατάσταση.
1. Θέστε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας και εγκαταστήστε την κάρτα επέκτασης διεπαφής 

στην κατάλληλη υποδοχή καρτών του υπολογιστή. 
2. Εκκινήστε πάλι τον υπολογιστή. 
3. Συνδεθείτε ως διαχειριστής. 
4. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα την κάρτα επέκτασης διεπαφής. 

9.4 Σύνδεση εξωτερικών δίσκων 
Για να μπορέσετε να συνδέσετε το εξωτερικό περίβλημα του σκληρού δίσκου πρέπει να έχει 
εγκατασταθεί ένας ελεγκτής SCSI.  Οι τύποι και ο αριθμός των σκληρών δίσκων που είναι 
δυνατό να συνδεθούν υπάρχουν στον τιμοκατάλογο.
Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι πρέπει να τίθενται σε λειτουργία πριν από την ενεργοποίηση του 
συστήματος του υπολογιστή. 

9.5 Σύνδεση μιας συσκευής αναφοράς βλαβών
Η συσκευή αναφοράς βλαβών θα συνδεθεί σε μία έξοδο ηλεκτρονόμου. Θα πρέπει να 
ενεργοποιηθεί στη ρύθμιση παραμέτρων (δείτε σχετικά σε Ενότητα 6.5.2 Ρύθμιση παραμέτρων 
των εξόδων ηλεκτρονόμων).
Η συσκευή αναφοράς βλαβών δίνει σήμα κατά τα εξής συμβάντα: 
– Η κάμερα δεν στέλνει σήμα βίντεο
– Η δημιουργία του ή/και η εγγραφή στο ημερολόγιο δεν είναι εφικτή
– Δεν κατέστη δυνατή η εγγραφή των εικόνων από τον διακομιστή της τράπεζας δεδομένων.
– Η εκκίνηση του διακομιστή βάσης δεδομένων δεν ήταν εφικτή
– Σφάλματα σκληρών δίσκων: Η μονάδα δίσκου X είναι απενεργοποιημένη, η μονάδα δίσκου 

X δεν είναι απενεργοποιημένη
– Ο σκληρός δίσκος είναι πλήρης (προστατευμένα δεδομένα εικόνας)
– Εσωτερικό σφάλμα της βάσης δεδομένων
– Η εκκίνηση της συσκευής δεν κατέστη δυνατή
– Η κάρτα αποτυπωτή (Grabber) δεν λειτουργεί
– Σφάλμα κατά την χρονικά καθορισμένη αποθήκευση
– Απέτυχε η σύγκριση εικόνων αναφοράς

Η διαδικασία πρέπει να διεξάγεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό !

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η κάρτα τύπου VSCom 200 H PCI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Ως ελεγκτής SCSI πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η κάρτα τύπου LSI Logic 320 MB Ultra Wide 
68 PIN HD SYM 21320

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μην τοποθετείτε το καλώδιο SCS δίπλα σε ένα καλώδιο ρεύματος. Αυτό μπορεί να επηρεάσει το 
ρυθμό μεταφοράς και να προξενήσει διακοπή της σύνδεσης.
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9.6 Διασύνδεση μηχανήματος αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών 
(σειριακού)
Μέσω ενός επεξεργαστή διεπαφής μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα βίντεο έως και 4 ΑΤΜ ή 
3 ΑΤΜ και 1 σύστημα ελέγχου εισόδου. 
Υπάρχουν οι ακόλουθες παραλλαγές σύνδεσης των ΑΤΜ: 

Παραλλαγή 1: 
Τα ΑΤΜ δεν βρίσκονται μακριά από το σύστημα βίντεο.  Το σύστημα βίντεο και ο επεξεργαστής 
διεπαφής καθώς και ο επεξεργαστής διεπαφής με το ΑΤΜ μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους 
κατά τρόπο, ώστε η απόσταση μεταξύ τους να είναι πάντοτε μικρότερη από 15 μέτρα.
Πιθανή λύση: 
Η σύνδεση των μεμονωμένων ΑΤΜ γίνεται άμεσα στον επεξεργαστή διεπαφής και πρέπει να 
πραγματοποιηθεί για το συγκεκριμένο ΑΤΜ.  Η απόσταση μεταξύ του συστήματος βίντεο και του 
επεξεργαστή διεπαφής, καθώς και του επεξεργαστή διεπαφής με το ΑΤΜ μπορεί να είναι το 
πολύ έως 15 μέτρα.
Κανόνας διασύνδεσης:

Η διασύνδεση με λεπτομέρειες:

1 Σύστημα βίντεο 3 Επεξεργαστής διεπαφής

2 μέγιστο 15 μέτρων 4 ΑΤΜ1 - ΑΤΜ4

1 Σύστημα βίντεο 4 Επεξεργαστής διεπαφής 

2 COM x 5 ΑΤΜ1 - ΑΤΜ4 

3 9πολικό καλώδιο σύνδεσης  

1
2

3

2

4

E4E3 PCE2E1

5

3 4

1

2
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Παραλλαγή 2: 
Τα ΑΤΜ βρίσκονται πιο μακριά από το σύστημα βίντεο. Το σύστημα βίντεο και ο επεξεργαστής 
διεπαφής καθώς και ο επεξεργαστής διεπαφής με το ΑΤΜ δεν μπορούν να συνδεθούν μεταξύ 
τους κατά τρόπο, ώστε η απόσταση μεταξύ τους να είναι πάντοτε μικρότερη από 15 μέτρα. 
Ωστόσο τα ΑΤΜ βρίσκονται τόσο κοντά το ένα με το άλλο, ώστε να μπορούν να συνδεθούν με 
τον επεξεργαστή διεπαφής κατά τρόπο, ώστε η απόσταση ανάμεσα στον επεξεργαστή διεπαφής 
και σε κάθε ένα από τα ΑΤΜ ξεχωριστά να είναι μικρότερη από 15 μέτρα. 
Πιθανή λύση:
Η σύνδεση των μεμονωμένων ΑΤΜ γίνεται άμεσα στον επεξεργαστή διεπαφής και πρέπει να 
πραγματοποιηθεί για το συγκεκριμένο ΑΤΜ.  Για την αύξηση της εμβέλειας απαιτούνται δύο OVS 
μεταξύ του συστήματος βίντεο και του επεξεργαστή διεπαφής. 
Κανόνας διασύνδεσης:

Η διασύνδεση με λεπτομέρειες: 

1 Σύστημα βίντεο 4 μέγιστο 1000 μέτρων

2 μέγιστο 15 μέτρων 5 Επεξεργαστής διεπαφής

3 OVS 6 ΑΤΜ1 - ΑΤΜ4 

1 Σύστημα βίντεο 6 μέγιστο 1000 μέτρων

2 COM x 7 OVS 2
BR1 και BR2: Θέση 2/3
ST3: ακίδα 2 = λήψη, ακίδα 3 = 
αποστολή

3 9πολικό 8 Επεξεργαστής διεπαφής

4 9 πολικό καλώδιο σύνδεσης αρ. είδους. 
4.998.079.686 (σύνδεση 1:1)

9 προς ΑΤΜ1 - ΑΤΜ4

5 OVS 1
BR1 και BR2: Θέση 1/2
ST3: ακίδα 2 = αποστολή, ακίδα 3 = 
λήψη

1 5
2

3
4 2

2

3 6

V24
(ST3)

OPTO

1

5

9

6

OPTO

9

6

1

5

V24
(ST3)

E4E3 PCE2E1

1 5

9

2

6

3

7

4
8

3

4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ τους τα σημεία λήψης και αποστολής ανταλλάσσοντας τη θέση των 
βραχυκυκλωτήρων BR1 και BR2 μεταξύ τους στο OVS. 
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Παραλλαγή 3:
Τα ΑΤΜ βρίσκονται πιο μακριά από το σύστημα βίντεο. Το σύστημα βίντεο και ο επεξεργαστής 
διεπαφής καθώς και ο επεξεργαστής διεπαφής με το ΑΤΜ δεν μπορούν να συνδεθούν μεταξύ 
τους κατά τρόπο, ώστε η απόσταση μεταξύ τους να είναι πάντοτε μικρότερη από 15 μέτρα. 
Ωστόσο τα ΑΤΜ δεν βρίσκονται τόσο κοντά το ένα με το άλλο, ώστε να μπορούν να συνδεθούν 
με τον επεξεργαστή διεπαφής κατά τρόπο, ώστε η απόσταση ανάμεσα στον επεξεργαστή 
διεπαφής και σε κάθε ένα από τα ΑΤΜ ξεχωριστά να είναι μικρότερη από 15 μέτρα.
Πιθανή λύση:
Η διασύνδεση του επεξεργαστή διεπαφής γίνεται απευθείας στο σύστημα βίντεο. Για την αύξηση 
της εμβέλειας απαιτούνται δύο OVS μεταξύ του επεξεργαστή διεπαφής και του ΑΤΜ.
Κανόνας διασύνδεσης:

Η διασύνδεση με λεπτομέρειες:

1 Σύστημα βίντεο 4 OVS

2 μέγιστο 15 μέτρων 5 μέγιστο 1000 μέτρων

3 Επεξεργαστής διεπαφής 6 KBA1-KBA4

1 Επεξεργαστής διεπαφής 7 OVS 1
BR1: Θέση 1/2
BR2: Θέση 1/2
ST3: ακίδα 2 = αποστολή, ακίδα 3 = 
λήψη

2 Καλώδιο σύνδεσης με το σύστημα 
βίντεο (COM x)

8 Μέγιστη εμβέλεια 1000 μέτρων

3 όπως το ΑΤΜ1 9 OVS 2 (ρύθμιση βραχυκυκλωτήρα 
ανάλογα με το ΑΤΜ)

4 προς KBA2 - KBA4 10 Καλώδιο σύνδεσης ανάλογα με το ΑΤΜ 
ή προσαρμογέας

1

5

5

2
3

4

4

2

2

4

4

2

2

6

V24
(ST3)

OPTO

1

5

9

6

OPTO

9

6

1

5

V24
(ST3)

E4E3 PCE2E1

1
5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

6
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5 9 πολικό καλώδιο σύνδεσης αρ. είδους. 
4.998.079.686 (σύνδεση 1:1) 

11 ΑΤΜ1

6 9πολικό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ τους τα σημεία λήψης και αποστολής ανταλλάσσοντας τη θέση των 
βραχυκυκλωτήρων BR1 και BR2 μεταξύ τους στο OVS.  
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9.7 Διασύνδεση συσκευής ανάγνωσης καρτών MINITER RS 485 
Η διασύνδεση της συσκευής ανάγνωσης καρτών MINITER RS 485 πραγματοποιείται μέσω μιας 
σειριακής διεπαφής. Μπορούν να διασυνδεθούν έως και 4 συσκευές ανάγνωσης καρτών σε 
σειρά.
Είναι δυνατή η λειτουργία και της συσκευής ανάγνωσης καρτών LS23M και της MINITER RS 485 
στον ίδιο σειριακό δίαυλο. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η συσκευή ανάγνωσης καρτών LS23M 
θα πρέπει κατά προτίμηση να εγκαθίσταται ως τελευταίο στοιχείο του διαύλου.  

Για περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του μετατροπέα διεπαφής βλέπε την 
περιγραφή στο W&T Interface Model 86000. 

1 Σύστημα βίντεο 5 RS232

2 COM x 6 Συσκευή ανάγνωσης καρτών 1 
(MINITER RS 485) (4.998.098.769 / 
4.998.098.767)

3 9πολικό καλώδιο σύνδεσης - 25pol. 7 ανά αγωγό 2 x 0,6 mm

4 Μετατροπέας διεπαφής W&T 86000 
(4.998.053.926)

8 Συσκευή ανάγνωσης καρτών 4 
(LS23M), J2 κατειλημμένο

10

22

11

23

19

21

13

25

14

4

5

4

5

1

52

6

3

7

4

8

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
– Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του μετατροπέα διεπαφής και της τελευταίας συσκευής 

ανάγνωσης καρτών πρέπει να είναι το πολύ έως 1000 μέτρα (καλώδιο εγκατάστασης J-Y(St) 
Y 2 x 2 x 0,6 mm).

– Πρέπει να προσέξετε την ορθότητα της γείωσης της συσκευής ανάγνωσης καρτών!
– Η θωράκιση πρέπει να τοποθετείται μόνο προς μία πλευρά. 
– Η σύνδεση μεταξύ των συσκευών ανάγνωσης καρτών πρέπει να γίνεται μόνο μέσω του 

πολλαπλού συνδετήρα της συσκευής ανάγνωσης.
– Όταν η τελευταία συσκευή ανάγνωσης καρτών στο δίαυλο RS 485 είναι μια MINITER, 

απαιτείται για τον τερματισμό του διαύλου RS 485 πάντα μια αντίσταση τερματισμού των 
250 Ohm (η αντίσταση περιλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης).

– Για ενδοτοίχια συναρμολόγηση: στην πίσω πλευρά του περιβλήματος πρέπει να κοπεί το 
υποστήριγμα πάνω στο οποίο στηρίζεται η πιστωτική κάρτα. Μόνο μετά από αυτό θα 
μπορούν να διαβαστούν σωστά τα δεδομένα της πιστωτικής κάρτας.
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Διάταξη επαφών MINITER RS 485

Ρύθμιση παραμέτρων συσκευής ανάγνωσης καρτών MINITER RS 485
Η ρύθμιση παραμέτρων επιτυγχάνεται μέσω του λογισμικού MINITER RS 485. Αυτό μπορεί να 
εγκατασταθεί σε ένα φορητό υπολογιστή ή στο σύστημα βίντεο. Η διαδικασία ρύθμισης 
παραμέτρων έχει ως εξής: 
1. Ξεκινήστε το λογισμικό της ρύθμισης παραμέτρων και επιλέξτε τη λειτουργία RS485.  
2. Μέσω του στοιχείου του μενού Διεπαφή επιλέξτε τη θύρα COM, στην οποία είναι 

συνδεδεμένες οι συσκευές ανάγνωσης καρτών. Αν γίνεται η ρύθμιση παραμέτρων 
περισσότερων MINITER RS 485 για πρώτη φορά, επιτρέπεται κατά τη ρύθμιση παραμέτρων 
να είναι συνδεδεμένη μόνο μια συσκευή, γιατί οι συσκευές διατίθενται από το εργοστάσιο 
έχοντας την ίδια διεύθυνση διαύλου.  

3. Επιλέξτε το μενού MINITER > Ανάγνωση/αναγνώριση Miniter και κάντε κλικ στο κουμπί 
Αναγνώριση όλων των διευθύνσεων. Θα εμφανιστεί το Διεύθυνση: 48 και Πρωτόκολλο: 
Bosch.

4. Επιλέξτε τη συσκευή ανάγνωσης καρτών με τον αριθμό 48 και επιβεβαιώστε την επιλογή 
σας με το OK.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ανάγνωση Miniter και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης Κωδικός πρόσβασης: 991357. Επιβεβαιώστε πατώντας το OK.

1 Διακόπτης σαμποτάζ

2 0 V DC είσοδος, ΓΕΙΩΣΗ (ακίδα 1)

3 Γείωση συστ. ανοίγματος πόρτας - έξοδος (ακίδα 2)

4 Επαφή ηρεμίας/εργασίας ανοίγματος πόρτας - 
έξοδος (ακίδα 3)

5 Σήμα RS 485- (ακίδα 4)

6 Σήμα RS 485+ (ακίδα 5)

7 + 12 V DC είσοδος (ακίδα 6)

8 Ασφάλεια

1

5

2

6

3

7

4

8
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6. Πρέπει να αποδοθούν στις συσκευές οι ακόλουθες διευθύνσεις: 
Συσκευή ανάγνωσης καρτών υπ. αριθμ. 1 = Διεύθυνση 48 

Συσκευή ανάγνωσης καρτών υπ. αριθμ. 2 = Διεύθυνση 49 

Συσκευή ανάγνωσης καρτών υπ. αριθμ. 3 = Διεύθυνση 50 

Συσκευή ανάγνωσης καρτών υπ. αριθμ. 4 = Διεύθυνση 51 

Οι υπόλοιπες παράμετροι λειτουργίας πρέπει να οριστούν ως εξής: 

– Ώρα ανοίγματος πόρτας: προαιρετικό 
– Άνοιγμα πόρτας με βομβητή: προαιρετικό 
– Ηχητικό σήμα χρονικού διαστήματος ανοίγματος πόρτας: προαιρετικό 
– Στοιχείο παρακολούθησης: όχι 
– Κωδικός πρόσβασης: 991357 
– Αναφορά κάρτας: όχι 
– Αποστολή αρχικού ψηφίου: όχι 
– Δεδομένα στην οθόνη: όχι 
– Αξιολόγηση ίχνους 2: ναι 
– Αξιολόγηση ίχνους 3 ή 1: ναι 
– Άνοιγμα πόρτας επί βλάβης: όχι 
– Πρωτόκολλο: Bosch 
– Λίστα φραγής: προαιρετικό 
– Μήκος δεδομένων ίχνους 2: 18 (για πιστωτικές κάρτες) 
– Μήκος δεδομένων ίχνους 3/1: 26 (για χρεωστικές κάρτες)  

7. Ορίστε διαφορετικά δικαιώματα για τις πιστωτικές κάρτες (ίχνος 2) και τις χρεωστικές 
κάρτες (ίχνος 3), ούτως ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση στο φουαγιέ, σε περίπτωση που 
διακοπεί η σύνδεση μεταξύ του συστήματος βίντεο και της συσκευής Miniter (βλέπε στις 
οδηγίες χρήσης της συσκευής Miniter RS 485). Διαφορετικά αναλαμβάνει το σύστημα 
βίντεο τα δικαιώματα πρόσβασης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 

8. Αποθηκεύστε στο μενού Αρχείο > Αποθήκευση ως το αρχείο με το όνομα 
DiBos_Foyerleser_x (x = 1 .. 4).

9. Επιλέξτε Αρχείο > Τερματισμός.
10. Κάντε κλικ στο μενού MINITER > Περιγραφή Miniter και επιλέξτε εκεί το αρχείο 

DiBos_Foyerleser_x και ανοίξτε το. Θα εμφανιστεί η νέα και η τρέχουσα διεύθυνση της 
συσκευής ανάγνωσης καρτών. 

11. Επιβεβαιώστε τη διεύθυνση πατώντας το OK. 
12. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφή αρχείου σε Miniter και επιβεβαιώστε χρησιμοποιώντας 

τον παλιό κωδικό πρόσβασης.  
Αν ο προγραμματισμός ολοκληρωθεί με επιτυχία θα λάβετε μια επιβεβαίωση από το 
σύστημα. 
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9.8 Διασύνδεση ραδιοδέκτη ώρας DCF 77

Η διασύνδεση πραγματοποιείται μέσω μιας σειριακής διεπαφής.

Σε περίπτωση μεταγενέστερης εγκατάστασης πρέπει να διεκπεραιωθεί η εξής εγκατάσταση. 
Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό δίσκο CD εγκατάστασης. 
1. Συνδέστε τον ραδιοδέκτη ώρας στη σειριακή διεπαφή. 
2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής. 
3. Επιλέξτε τη διεπαφή.

– Επιλέξτε "Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Σύστημα. 
– Επιλέξτε την καρτέλα Υλικό και κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Συσκευών. 
– Στη δομή δέντρου ανοίξτε την καταχώριση Θύρες με διπλό κλικ και επιλέξτε τη 

διεπαφή, π.χ. Communications Port (COM1) με διπλό κλικ.
– Επιλέξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις σύνδεσης.
– Προβείτε στις εξής ρυθμίσεις για τη διεπαφή: 

Baud: 2400 
Bit δεδομένων: 8 
Ισοτιμία: καμία 
Bit διακοπής:2 
Πρωτόκολλο: κανένα 
Επιβεβαιώστε με OK.

4. Εγκατάσταση του ραδιοδέκτη ώρας 
– Εισάγετε το δίσκο CD εγκατάστασης.  
– Στο πρόγραμμα Windows® XP-Explorer εκτελέστε το Setup.exe.
– Επιλέξτε Install server και κάντε κλικ στο Next.
– Επιλέξτε τον κατάλογο προορισμού για τα προγράμματα. Κάντε κλικ στο Next, αν 

θέλετε να αποδεχτείτε την προκαθορισμένη διαδρομή αρχείων ή στο Browse, για να 
επιλέξετε μια διαφορετική.

– Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 
5. Μετά την εγκατάσταση συνεχίστε με τη ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος Time 

Synchronisation.
– Επιλέξτε "Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > NeoClock Time Synchronisation.
– Στο μενού της ρύθμισης παραμέτρων ορίστε τα εξής: 

Γλώσσα: Ελληνικά 

Η διαδικασία πρέπει να διεξάγεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό !

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ο ραδιοδέκτης ώρας NeoClock DCF 77.

1 Σύστημα βίντεο

2 COM x

3 Καλώδιο σύνδεσης 
ραδιοδέκτη ώρας

4 DCF 77 
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Θύρα: COM x (χρησιμοποιούμενη διεπαφή) 
Συγχρονισμός: επιλέξτε Αυτόματα 
Χρονική καθυστέρηση: 0 (ώρες) και επιλέξτε Αποδοχή θερινής ώρας 
Άδεια: Αριθμός σειράς και κλειδί ενεργοποίησης (Προσοχή στα κεφαλαία /μικρά 
γράμματα!) και επιβεβαιώστε με το OK.

– Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
– Στο πληροφοριακό παράθυρο κάντε κλικ στο "Ναι", για να ξεκινήσετε την υπηρεσία 

Time Synchronisation.
Υπόδειξη:

Στη γραμμή προγραμμάτων των Windows XP (στο κάτω περιθώριο της οθόνης) εμφανίζεται 
ένα ρολόι. Αυτό επιβεβαιώνει ότι έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα Time Synchronisation. Το 
χρώμα του ρολογιού εξαρτάται από την κατάσταση του δέκτη.  
κίτρινο: το πρόγραμμα ξεκινά (διαρκεί ως και τρία λεπτά !) 
κόκκινο: δεν υπάρχει συγχρονισμός ή υπήρξε σφάλμα κατά την εγκατάσταση 
πράσινο: ο συγχρονισμός του ρολογιού του συστήματος με τον δέκτη είναι εντάξει.

6. Τερματίστε την υπηρεσία NeoClock Time Server ως ακολούθως:
– Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Διαχείριση > Υπηρεσίες". 
– Κάντε διπλό κλικ στο NeoClock Time Server και κάντε κλικ υπό Κατάσταση 

υπηρεσίας (καρτέλα Γενικά) στο πλήκτρο Τερματισμός, για να την τερματίσετε.
– Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την υπηρεσία επιλέγοντας ως Τρόπο έναρξης το 

Απενεργοποιημένο.
– Επιβεβαιώστε με OK και κλείστε το παράθυρο διαλόγου Υπηρεσίες και το Πίνακας 

Ελέγχου.
7. Εκκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
8. Δεν πρέπει να κάνετε ρύθμιση των παραμέτρων του προγράμματος NeoClock Time Server, 

αλλά αντ' αυτού να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα TARDIS. (πρόγραμμα για συγχρονισμό 
των συστημάτων βίντεο σε ένα δίκτυο, ζητήστε το από το τμήμα service για συστήματα 
βίντεο του κατασκευαστή του συστήματος βίντεο)! 

9. Για την ρύθμιση θέσης του ρολογιού χρησιμοποιήστε τις οδηγίες χρήσης του NeoClock XP 
(υπάρχει στο δίσκο CD ως αρχείο PDF).  
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9.9 Διασύνδεση ενός μόντεμ/κάρτας ISDN (για εισερχόμενες 
συνδέσεις)

Για τα επόμενα βήματα απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.

Επιλογή του μόντεμ: 
– Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο εσωτερικά μόντεμ PCI όσο και σειριακά (εξαίρεση: 

μόντεμ DSL) ή μόντεμ που έχουν συνδεθεί με USB, εφόσον υποστηρίζονται από τα 
Windows XP. 

– Πρέπει να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα V.90 και V.34. 
– Οι νομοθετικές διατάξεις περί παροχής έγκρισης των εκάστοτε χωρών πρέπει να τηρούνται 

(ιδιαίτερα για τη λειτουργία στα πλαίσια ενός τηλεφωνικού δικτύου, θωράκιση από 
ραδιοπαρεμβολές, ηλεκτρική ασφάλεια, πυρασφάλεια). 

– Συμβατό με τα χαρακτηριστικά των εθνικών τηλεφωνικών δικτύων. 
– Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά χαρακτηριστικά των εταιρειών και των 

τηλεφωνικών συστημάτων, (π.χ. αναγνώριση τόνου επιλογής ή αυτόματη κλήση, τονικό/
παλμικό σύστημα επιλογής).  

Εγκατάσταση του μόντεμ 
Εγκαταστήστε το μόντεμ σύμφωνα με τις συνοδευτική τεκμηρίωση του κατασκευαστή.  Τα 
Windows® XP αναγνωρίζουν αυτόματα πολλούς τύπους μόντεμ. Λάβετε όμως υπόψη σας και τις 
ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης (παράδειγμα: αν αναγνωρίζει το μόντεμ τον τόνο επιλογής ενός 
τηλεφώνου, πρέπει να απενεργοποιηθεί η επιλογή Αναμονή τόνου επιλογής πριν την έναρξη 
της επιλογής.

Για μόντεμ: μείωση της τιμής Timeout για εξερχόμενες συνδέσεις
1. Επιλέξτε στην επιφάνεια εργασίας των Windows® XP- "Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου".
2. Επιλέξτε από το φάκελο Πίνακας Ελέγχου το εικονίδιο Επιλογές τηλεφώνου και μόντεμ.
3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές τηλεφώνου και μόντεμ κάντε κλικ στην καρτέλα 

Μόντεμ.
4. Επιλέξτε στο πεδίο λίστας το εγκατεστημένο μόντεμ και κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
5. Κάντε κλικ στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του .. στην καρτέλα Για προχωρημένους και 

στη συνέχεια στο κουμπί  Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων ...
6. Αλλάξτε στη σελίδα Γενικά στην επιλογή Ακύρωση διαδικασίας επιλογής μετά από .. 

Δευτερόλεπτα την τιμή από 60 σε 15.
7. Επιβεβαιώστε τα ανοικτά παράθυρα διαλόγου με το OK.

Για μόντεμ και ISDN: για να καταστεί δυνατή η επιλογή
(αν πρέπει να γίνονται αποδεκτές οι εισερχόμενες κλήσεις) 
1. Επιλέξτε στην επιφάνεια εργασίας των Windows® XP- "Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου". 
2. Επιλέξτε από το φάκελο Πίνακας Ελέγχου το εικονίδιο Συνδέσεις δικτύου. 
3. Στο φάκελο Συνδέσεις δικτύου στις Εργασίες δικτύου κάντε κλικ στο εικονίδιο 

Δημιουργία νέας σύνδεσης.
4. Στο παράθυρο διαλόγου Βοηθός για νέες συνδέσεις κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.
5. Στη σελίδα του Βοηθού Τύπος σύνδεσης δικτύου επιλέξτε την επιλογή Εγκατάσταση μιας 

σύνδεσης για προχωρημένους και κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.
6. Στη σελίδα του Βοηθού Επιλογές σύνδεσης για προχωρημένους ενεργοποιήστε την 

επιλογή Αποδοχή εισερχόμενων συνδέσεων και κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια. 
7. Στη σελίδα του Βοηθού Συσκευές για εισερχόμενες κλήσεις υπό Συσκευές σύνδεσης 

επιλέξτε το μόντεμ ή την κάρτα ISDN που εγκαταστάθηκε προηγουμένως. Επιλέξτε αυτή την 
καταχώριση και κάντε κλικ στο Συνέχεια.

Η διαδικασία πρέπει να διεξάγεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό !
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8. Στη σελίδα του Βοηθού Εισερχόμενη εικονική ιδιωτική σύνδεση ενεργοποιήστε την 
επιλογή Να μην επιτρέπονται εικονικές ιδιωτικές συνδέσεις και κάντε κλικ στο κουμπί 
Συνέχεια. 

9. Στη σελίδα του Βοηθού Δικαιώματα χρήστη κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.
10. Προβείτε στις εξής ρυθμίσεις για το πρωτόκολλο δικτύου: στη σελίδα του Βοηθού 

Λογισμικό δικτύου επιλέξτε στο πεδίο λίστας την καταχώριση Πρωτόκολλο Internet (TCP/
IP) και βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου για την καταχώριση αυτή είναι επιλεγμένο. 
– Κάντε κλικ στο Ιδιότητες και βεβαιωθείτε ότι στο διάλογο Ιδιότητες εισερχόμενου 

TCP/IP έχουν οριστεί οι εξής ρυθμίσεις: Το Δυνατότητα στους καλούντες να έχουν 
πρόσβαση στο τοπικό μου δίκτυο δεν πρέπει να είναι επιλεγμένο.Το Καθορισμός 
διευθύνσεων TCP/IP πρέπει να είναι επιλεγμένο και πρέπει να έχει καταχωριστεί η 
περιοχή διευθύνσεων από 169.254.x.1 έως 169.254.x.254. Ο αριθμός x πρέπει να 
είναι ένας μοναδικός αριθμός συστήματος στη σύνδεση RAS του πελάτη και μπορεί να 
πάρει τιμή από 2 έως 254.  
Παράδειγμα: Ένας πελάτης διαθέτει 10 συστήματα DiBos και 1 σύστημα δέκτη 
συναγερμού. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός x παίρνει τιμές από 2 έως 12. Δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός για δύο διαφορετικά συστήματα.
Πρέπει να είναι επιλεγμένη η επιλογή Δυνατότητα στον υπολογιστή που καλεί να 
καθορίζει τη δική του διεύθυνση IP.  
Επιβεβαιώστε πατώντας τοOK.

– Στη σελίδα του Βοηθού κάντε κλικ στο Συνέχεια.
11. Στη σελίδα του Βοηθού Ολοκλήρωση του Βοηθού κάντε κλικ στο Ολοκλήρωση.
12. Στη ρύθμιση παραμέτρων του DiBos προβείτε στις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Απαραίτητες ρυθμίσεις για τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή, ο οποίος θα κληθεί
1. Στη ρύθμιση παραμέτρων επιλέξτε το μενού Σημεία απόκρισης.
2. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αποδοχή εισερχόμενων κλήσεων, για να είναι δυνατή 

η επιλογή (κλήση) μέσω μόντεμ/ISDN.
Υπόδειξη:

Κατά την ενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου θα σας ζητηθεί η εισαγωγή ενός κωδικού 
πρόσβασης. Ο κωδικός χρησιμεύει, για να μπορεί να γίνει κλήση προς τον υπολογιστή.

3. Επιβεβαιώστε ο,τι έχει εισαχθεί πατώντας το OK.

Απαραίτητες ρυθμίσεις για τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή, ο οποίος θα ξεκινήσει 
την κλήση
1. Στη ρύθμιση παραμέτρων επιλέξτε το μενού Σημεία απόκρισης.
2. Κάντε κλικ στο Νέο και εισάγετε ένα όνομα.
3. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Μόντεμ/ISDN.
4. Στο Αριθμός εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
5. Αφήστε αμετάβλητο το πεδίο Χρήστης.
6. Κάντε κλικ στο Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης.
7. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του υπολογιστή, τον οποίο θέλετε να καλέσετε.
8. Επιβεβαιώστε ο,τι έχει εισαχθεί πατώντας το OK.



DiBos/DiBos Micro  Συνδέσεις | el 155

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Εγχειρίδιο εγκατάστασης F.01U.524.616 | V7 | 2009.09

9.10 Διασύνδεση σε AutoDome/SAE-Dome 

9.10.1 Διασύνδεση σε κάμερες θολωτής οθόνης Bosch (άμεση)

9.10.2 Διασύνδεση σε κάμερες θολωτής οθόνης Bosch μέσω μεταγωγέα βίντεο

1 Σύστημα βίντεο 4  AutoDome

2 BiPhase 5 Μεταγωγέας βίντεο LTC 

3 Code-Multiplexer LTC 8569 ή LTC 
8570

1

5

3 4
2 2

2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Απαιτείται ένα LTC 8569 ή LTC 8570, όταν είναι συνδεδεμένος στο σύστημα βίντεο ένας 
μεταγωγέας βίντεο LTC της Bosch ταυτόχρονα με μια AutoDome. 

1 Σύστημα βίντεο 5 LTC 8x00 

2 COM x 6 BiPhase

3 Καλώδιο κονσόλας Allegiant LTC8506/
00

7 AutoDome

4 Θύρα κονσόλας

1

5

2
63

7

4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Στο DiBos μπορούν να οριστούν οι παράμετροι έγκυρων εντολών CCL.  Στη συνέχεια, μπορούν 
αυτές οι προκαθορισμένες εντολές να αποσταλούν μη αυτόματα ή αυτόματα στο μεταγωγέα 
βίντεο Allegiant. 



156 el | Συνδέσεις DiBos/DiBos Micro

F.01U.524.616 | V7 | 2009.09 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Bosch Sicherheitssysteme GmbH

9.10.3 Διασύνδεση σε κάμερες θολωτής οθόνης SAE (άμεση)

9.10.4 Διασύνδεση σε κάμερες θολωτής οθόνης SAE με διεπαφή V3032 Biphase 

1 Σύστημα βίντεο 4 Μετατροπέας RS 232/RS 485 π.χ. LNL-
108 A

2 COM x 5 RS 485

3 RS 232 6 SAE Dome

1

5
2

6
3

4

1 Σύστημα βίντεο 5 RS 485

2 BiPhase 6 Κάμερα θολωτής οθόνης SAE

3 Code-Multiplexer LTC 8569 ή LTC 
8570

7 Μεταγωγέας βίντεο LTC 

4 Μετατροπέας πρωτοκόλλου SAE 
(V3032)

1

52 2

2

63

7

4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Απαιτείται ένα LTC 8569 ή LTC 8570, όταν είναι συνδεδεμένος στο σύστημα βίντεο ένας 
μεταγωγέας βίντεο LTC της Bosch ταυτόχρονα με μια SAE-Dome.  
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9.11 Διασύνδεση ενός συστήματος ειδοποίησης κινδύνου

9.11.1 Γενικά 
Η διασύνδεση του συστήματος βίντεο σε ένα σύστημα ειδοποίησης κινδύνου πραγματοποιείται 
μέσω μιας διεπαφής RS 232 στην COM x, π.χ. με την ενδιάμεση διασύνδεση ενός μετατροπέα 
διεπαφής OVS. 

Κατά τη διασύνδεση του συστήματος βίντεο δεν απαιτούνται στο εκάστοτε σύστημα ειδοποίησης 
κινδύνου μεταβολές σχετικά με τον συναγερμό (πρέπει να υπάρχει το απαιτούμενο στοιχείο 
διεπαφής). Όλες οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται μέσα από το περιβάλλον εργασίας του 
συστήματος βίντεο. 
Θα πρέπει να έχει επιτραπεί η μετάδοση δεδομένων σε επίπεδο συστήματος προειδοποίησης 
κινδύνου και επίσης να υπάρχει ένα αντίστοιχο στοιχείο διεπαφής (βλέπε την εκάστοτε 
διασύνδεση).
Με το συγκρότημα OVS μπορούν να αντισταθμιστούν τυχόν διαφορετικές κατανομές αποστολής 
και λήψης των συσκευών με σύνδεση V.24 . Πρέπει να αλλάξετε μεταξύ τους βραχυκυκλωτήρες 
BR1 και BR2.

1 Σύστημα βίντεο 

2 COM x 

3 Διεπαφή RS 232  

4 Μετατροπέας διεπαφής OVS

5 Σειρά συστημάτων ειδοποίησης κινδύνου της Bosch

OPTOST3

1

52

3

4
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Διευθέτηση διάταξης βραχυκυκλωτήρων μετατροπέα διεπαφής OVS

Αλλαγή αγωγού αποστολής και λήψης 
– Παραλλαγή 1:

BR2, BR1: Θέση 1/2

ST3: ακίδα 2 = αποστολή, ακίδα 3 = λήψη

– Παραλλαγή 2:
BR2, BR1: Θέση 2/3

ST3: ακίδα 2 = λήψη, ακίδα 3 = αποστολή

1 OVS

2 Σύνδεση 12 V/24 V

Προσοχή:
Προτού ανοίξετε το OVS βγάλτε το φις από την 
πρίζα !

Για παροχή τάσης 12 V/24 V 

BR4: Θέση 1/2

BR5: Θέση 1/2

BR6: Θέση 1/2

Για παροχή τάσης 230 V 

BR4: Θέση 2/3

BR5: Θέση 2/3

BR6: ανοικτά

Διευθέτηση διάταξης OPTO Διευθέτηση διάταξης V.24 (ST3)

Κατεύθυνση Σύνδεση Κατεύθυνση Σύνδεση

Είσοδος - 1 Αποστολέας/δέκτης * 2

Είσοδος + 6 Δέκτης/αποστολέας * 3

Έξοδος + 5 0 V 5

Έξοδος - 9

* ανάλογα με τα BR1/BR2

OPTO V.24

ST3

BR2 BR1
1
2
3

1
2
3

BR6
1

BR5
3
2
1

BR4

ST11

2

3
2
1

−
+

1

2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Για την καλωδίωση συνιστώνται τηλεφωνικά καλώδια τύπου J-Y(St)Y 2x2x0,6. Για την αποφυγή 
διαρροής ρεύματος από τη γείωση η θωράκιση του καλωδίου πρέπει να γειώνεται κεντρικά.
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9.11.2 Διασύνδεση σε NZ 500 (20 mA) σύστημα βίντεο NZ 500

9.11.3 Διασύνδεση σε BZ 500 (20 mA)

Η θωράκιση πρέπει να συνδέεται μόνο στο NZ 500.
Καλώδιο εγκατάστασης J-Y (St) Y 2x2x0,6

SU 500: 
BR1 κατειλημμένο (1200 
bit/s)

1 Σύστημα βίντεο 4 Μέγιστη εμβέλεια 1000 μέτρων

2 COM x 5 NZ 500

3 OVS 6 SU 500

Η θωράκιση πρέπει να συνδέεται μόνο στο NZ 
500.
Καλώδιο εγκατάστασης J-Y (St) Y 2x2x0,6

 COM 2 και COM 3 μόνο με το συγκρότημα 
διεπαφής ERSE 10

1 Σύστημα βίντεο 5 BZ 500 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 ANNE 10

4 Μέγιστη εμβέλεια 1000 μέτρων 8 COM 1 έως COM 3
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9.11.4 Διασύνδεση σε AZ 1010/NZ 1008 

V.24-διασύνδεση σε AZ 1010/NZ 1008

20 mA-διασύνδεση σε AZ 1010/NZ 1008

Διευθέτηση διάταξης βραχυκυκλωτήρων (V) 
στο SMA
Βραχυκυκλωτήρας V1 στη θέση 2/3
Επίπεδο για διεπαφή V.24

Η διασύνδεση του AZ 1010/NZ 1008 πρέπει να 
προγραμματιστεί κεντρικά.

1 Σύστημα βίντεο 4 AZ 1010/NZ 1008 (Η διασύνδεση του 
πρέπει να προγραμματιστεί κεντρικά)

2 COM x 5 SMA

3 μέγιστο 25 μέτρα 6 SMA (Βραχυκυκλωτήρας V1 στη θέση 
2/3, επίπεδο για διεπαφή V.24)

Διευθέτηση διάταξης βραχυκυκλωτήρων (V) 
στο SMA
Βραχυκυκλωτήρας V1 στη θέση 1/2
Επίπεδο για διεπαφή V.24

Η θωράκιση πρέπει να συνδέεται μόνο στο AZ 
1010/NZ 1008. 
Καλώδιο J-Y (St) Y 2x2x0,6

1 Σύστημα βίντεο 4 Μέγιστη εμβέλεια 1000 μέτρων

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 LNA

5 AZ 1010/NZ 1008

SDI

0 V

SDO

2

3

5

S  3A S  3B

B2

B1 V1

1
2
3

1

5

2

6

3

4

SDI

SDO

+12V

SDI

SDO

ST3 OPTO

9

5

6

1

SDI

SDI+

SDO+

SDO

+UV

1 5

2
6

3 4
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9.11.5 Διασύνδεση σε NZ 1012

Διασύνδεση V.24 σε NZ 1012

1 Σύστημα βίντεο 5 EAN

2 COM x 6 SSM

3 μέγιστο 25 μέτρα 7 Εκδόσεις λογισμικού : 18508.0 A8.1, 
18508.1 A8.1 4 NZ 1012

Διευθέτηση διάταξης Dip-Fix (S) και βραχυκυκλωτήρων (V) στο SSM

Διεπαφή 1: Διεπαφή 2: 

S0 ενεργοποί
ηση:

1200 Baud S4 ενεργοποί
ηση:

1200 Baud

S1 απενεργοπ
οίηση:

Σύστημα βίντεο S5 απενεργοπ
οίηση:

Σύστημα βίντεο

S2 ενεργοποί
ηση:

Προτεραιότητα 
αποστολής για NZ 1012

S6 ενεργοποί
ηση:

Η συσκευή είναι 
συνδεδεμένη.

S3 ενεργοποί
ηση:

Η συσκευή είναι 
συνδεδεμένη.

S7 ενεργοποί
ηση:

Προτεραιότητα 
αποστολής 
για NZ 1012

V2, V4 κατειλημμέ
νο:

Διεπαφή V.24 V12, V14 κατειλημμέ
νο:

Διεπαφή V.24 

S3
S2

S0

V4

V2

SDI

0 V

SDO

3

2

5

1

5

2

6

3

7

4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Είναι δυνατή η διασύνδεση στη διεπαφή 2.
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Διασύνδεση 20 mA σε NZ 1012

1 Σύστημα βίντεο 5 NZ 1012 (τοποθετήστε τους 
βραχυκυκλωτήρες του SSM στα 20 
mA).

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 EAN

4 Μέγιστη εμβέλεια 1000 μέτρων

ST3 OPTO

9

5

6

1

1

2

3 4

SDI

SDO

+U1

SDI

SDOSDI

SDI+

SDO+

SDO

+UV

5

6
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9.11.6 Διασύνδεση σε NZ 1060 

Διασύνδεση V.24 σε NZ 1060 

Κατά προτίμηση να χρησιμοποιούνται οι διεπαφές 6 έως 9, ανάλογα με το τρέχον έργο είναι 
δυνατή και η σύνδεση στις διεπαφές 2 έως 5.
Θέστε την αντίστοιχη διεπαφή σε AUX (1200 Baud) και τους βραχυκυκλωτήρες σε SIE (V1, V3) 
για τη διεπαφή V.24. 

Διασύνδεση 20 mA σε NZ 1060

Κατά προτίμηση να χρησιμοποιούνται οι διεπαφές 6 έως 9, ανάλογα με το τρέχον έργο είναι 
δυνατή και η σύνδεση στις διεπαφές 2 έως 5. Θέστε την αντίστοιχη διεπαφή σε AUX (1200 
Baud) και τους βραχυκυκλωτήρες σε SIE (V2, V4) για διεπαφή 20 mA.

1 Σύστημα βίντεο 5 ZAN

2 COM x 6 SIE

3 μέγιστο 25 μέτρα 7 ZVE (εκδόσεις λογισμικού: 18033.0 
A6.2, 18033.2 A6.2, 18033.3 A6.2)4 NZ 1060

1 Σύστημα βίντεο 5 NZ 1060 

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 ZAN

4 Μέγιστη εμβέλεια 1000 μέτρων
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9.11.7 Διασύνδεση σε UEZ 1000 (20 mA)

Η θωράκιση πρέπει να συνδέεται μόνο στο UEZ 1000. 
Καλώδιο εγκατάστασης J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6

9.11.8 Διασύνδεση σε UEZ 2000 (20 mA)

1 Σύστημα βίντεο 5 UEZ 1000

2 COM x 6 AVK

3 OVS 7 20 mA-1 έως 20 mA-3

4 Μέγιστη εμβέλεια 1000 μέτρων

1 Σύστημα βίντεο 5 UEZ 2000 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 AVM 100

4 Μέγιστη εμβέλεια 1000 μέτρων 8 COM 1 έως COM 5

Η θωράκιση πρέπει να συνδέεται μόνο στο UEZ 2000.
Καλώδιο εγκατάστασης J-Y (St) Y 2x2x0,6

COM 4 και COM 5 μόνο με το 
συγκρότημα διεπαφής SEMO1



DiBos/DiBos Micro  Συνδέσεις | el 165

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Εγχειρίδιο εγκατάστασης F.01U.524.616 | V7 | 2009.09

9.11.9 Διασύνδεση σε UGM 2020

Διασύνδεση 20 mA σε UGM 2020 μέσω TESP (τηλεφωνικά)

Διασύνδεση 20 mA σε UGM 2020 μέσω συστήματος συστήματος βίντεο

1 Σύστημα βίντεο 5 UGM 2020

2 COM x 6 TESP (Br. 1-4 ανοικτά)

3 OVS 7 SGK (εκδόσεις λογισμικού: SGKUGM)

4 Μέγιστη εμβέλεια 1000 μέτρων 8 EPC/EPC2 (από EAPS-4, EAPS-5)

1 Σύστημα βίντεο 5 UGM 2020

2 COM x 6 ÜSS (Προστασία από υπέρταση)

3 OVS 7 SGK (εκδόσεις λογισμικού: SGKUGM)

4 Μέγιστη εμβέλεια 1000 μέτρων 8 EPC/EPC2 (από EAPS-4, EAPS-5)
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10 Αντιμετώπιση βλαβών και επανέλεγχος
Το κεφάλαιο αυτό περιέχει υποδείξεις για τα αίτια των βλαβών, οι οποίες μπορούν να 
προκύψουν κατά την πρώτη θέση της συσκευής σε λειτουργία ή κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας. Αν δεν μπορείτε να εξαλείψετε το αίτιο της βλάβης, παρακαλούμε απευθυνθείτε 
στο τμήμα service για συστήματα βίντεο του κατασκευαστή του συστήματος βίντεο. 

10.1 Αντιμετώπιση βλαβών

Βλάβη Πιθανή αιτία Διορθωτικά μέτρα

Η συσκευή σταματά κατά τη 
διάρκεια εκκίνησης του 
υπολογιστή.

Αποκαταστήστε το σύστημα. 
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το 
Recovery CD.
Υπόδειξη:
Επιστρέψτε το σύστημα μόνο, 
εάν η διαδικασία Recovery 
δεν ήταν επιτυχής.

Η εφαρμογή λογισμικού 
DiBos διακόπτεται.

Υπάρχουν αρχεία στις μονάδες 
δίσκου, στα οποία δεν είναι 
δυνατή η πρόσβαση.

Υπάρχουν κατεστραμμένοι 
τομείς ή ελαττωματικά αρχεία 
στις μονάδες δίσκου.

Ελέγξτε τις προβληματικές 
μονάδες δίσκου με το 
πρόγραμμα Chkdsk. 
Διαγράψτε τα προβληματικά 
αρχεία. Επίσης διαγράψτε 
τους καταλόγους, στους 
οποίους βρίσκονται τα αρχεία.
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί 
επιτυχώς, πρέπει να 
αποκαταστήσετε το σύστημα 
χρησιμοποιώντας το Recovery 
CD.
Υπόδειξη:
Παρέχεται μια λίστα των 
ελαττωματικών αρχείων στο 
αρχείο καταγραφής του 
διακομιστή DBServers σε 
κάθε εκκίνηση του DiBos.

Όλες οι κάμερες είναι 
ανενεργές.

Δεν υπάρχει κανένα σήμα 
βίντεο.

Αλλάξτε κάρτα αποτυπωτή 
(Grabber).

Η κάρτα αποτυπωτή 
(Grabber) είναι ελαττωματική.

Ελέγξτε το σήμα βίντεο.

Η σύνδεση δικτύου δεν είναι 
εφικτή και οι κάμερες είναι 
ανενεργές.

Το όνομα του υπολογιστή έχει 
καταχωρηθεί πολλές φορές.

Μην καταχωρείτε το όνομα 
του υπολογιστή πολλές φορές.

Η διεύθυνση IP δεν είναι 
σωστή.

Εισάγετε τη σωστή διεύθυνση 
IP.

Το Firewall είναι 
ενεργοποιημένο.

Απενεργοποιήστε το Firewall 
ή εάν δεν είναι δυνατόν, 
χρησιμοποιήστε τη διοχέτευση 
UDP.
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Όλες οι είσοδοι του 
συστήματος προειδοποίησης 
κινδύνου είναι σε κατάσταση 
συναγερμού για περισσότερο 
από 10 δευτερόλεπτα.

Βλάβη στη διεπαφή προς το 
σύστημα προειδοποίησης 
κινδύνου 

Επιδιορθώστε τη βλάβη της 
διεπαφής.

Μήνυμα Δεν βρέθηκε το 
Hardlock 

Το Hardlock (dongle) λείπει ή 
δεν έχετε άδεια χρήσης της 
συγκεκριμένης δυνατότητας.

Τοποθετήστε το Hardlock ή 
αναβαθμίστε την άδεια 
χρήσης, για να προστεθεί η 
δυνατότητα. 

Μια κάμερα δεν δίνει σήμα 
βίντεο.

Δεν υπάρχει κανένα σήμα 
βίντεο.

Ελέγξτε το σήμα βίντεο.

Δεν κατέστη δυνατή η 
εγγραφή των εικόνων.

Οι εικόνες έχουν εγγραφεί σε 
πάρα πολλά αρχεία.

Αναπροσαρμόστε την 
εγγραφή.

Ένα χαρακτηριστικό απόδοσης 
λογισμικού δεν λειτουργεί.

Ελέγξτε εάν έχει εκχωρηθεί 
άδεια χρήσης για το Hardlock.

Η άδεια χρήσης για το 
Hardlock εμφανίζεται στη 
ρύθμιση παραμέτρων.

Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι 
δεν αναγνωρίζονται από το 
σύστημα.

Δεν υφίσταται τερματισμός. Τερματίστε τη διασύνδεση.

Διπλό αναγνωριστικό του 
σκληρού δίσκου.

Αποδώστε αυξανόμενους 
αριθμούς αναγνωριστικού 
στους σκληρούς δίσκους

Οι δίσκοι δεν έχουν υποστεί 
μορφοτύπηση.

Προχωρήστε σε μορφοτύπηση 
των σκληρών δίσκων σε ΝTFS 
μέσω της διαχείρισης 
σκληρών δίσκων.

Δεν υπάρχει σύνδεση ISDN. Δεν συμπίπτουν οι κωδικοί 
πρόσβασης για σύνδεση του 
αποστολέα και του δέκτη.

Ελέγξτε τον κωδικό 
πρόσβασης για σύνδεση.

Εσφαλμένη ρύθμιση 
πρωτοκόλλου.

Επιλέξτε το κατάλληλο 
πρωτόκολλο (EURO-ISDN) 
μέσω του ορισμού 
παραμέτρων για ISDN-PCI.

Βλάβη Πιθανή αιτία Διορθωτικά μέτρα
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10.2 Ελέγξτε την προαιρετική δικτυακή σύνδεση 
Στοιχεία για την δικτύωση 
Για τη θέση σε λειτουργία και τον έλεγχο του δικτύου απαιτούνται τα εξής στοιχεία από τον 
τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο:
– Διεύθυνση IP
– Μάσκα υποδικτύου
– (Gateway)

Οδηγίες για την εξέταση της δικτύωσης
Για τη θέση σε λειτουργία και τον έλεγχο της δικτύωσης χρησιμοποιήστε τα εξής προγράμματα:
1. Επιλέξτε Start > Όλα τα Προγράμματα > Βοηθήματα > Γραμμή εντολών.
2. Έχετε στη διάθεσή σας τις εξής εντολές, μεταξύ άλλων:

ping

Η εντολή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει εγκατασταθεί το πρωτόκολλο TCP/IP.  

ping localhost

Το πρόγραμμα ελέγχει την επικοινωνία με τον οικείο υπολογιστή σας.

ping <Όνομα του σταθμού απόκρισης> ή 
ping <TCP/IP-διεύθυνση του σταθμού απόκρισης>

Το πρόγραμμα ελέγχει την επικοινωνία με τον σταθμό απόκρισης.

arp -a 

Το πρόγραμμα εμφανίζει τους άλλους υπολογιστές, αφού έχει ήδη αποκατασταθεί επαφή 
με αυτούς. 

ipconfig

Δείχνει όλες τις ισχύουσες ρυθμίσεις των παραμέτρων δικτύου ΤCP/IP (διεύθυνση IP , 
μάσκα υποδικτύου, Standard-Gateway) 

tracert <Όνομα του σταθμού απόκρισης>

Το πρόγραμμα αυτό σας δείχνει τη διαδρομή προς ένα προορισμό. 

net view 

Δείχνει όλους τους διαθέσιμους σταθμούς απόκρισης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Το Ping δεν λειτουργεί, όταν είναι ενεργοποιημένη στη ρύθμιση παραμέτρων η Διοχέτευση UDP.
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10.3 Έλεγχος της προαιρετικής  σύνδεσης ΑΤΜ
Ο έλεγχος του τηλεγραφήματος δεδομένων μεταξύ του συστήματος βίντεο και του ΑΤΜ μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος Hyper Terminal των Windows® XP.
– Ξεκινήστε το πρόγραμμα από το μενού Start > Όλα τα προγράμματα > Accessories > 

Communications > HyperTerminal.
– Μετά την εκκίνηση εισάγετε ένα όνομα (δοκιμαστικό όνομα) στο παράθυρο διαλόγου και 

επιβεβαιώστε τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί.
– Στο παράθυρο διαλόγου που ακολουθεί επιλέξτε τη διεπαφή, στην οποία είναι 

συνδεδεμένος ο επεξεργαστής διεπαφής (πεδίο εισαγωγής Connect using). Επιβεβαιώστε 
πατώντας το OK.

– Εισάγετε τις εξής παραμέτρους: 
- Bit ανά δευτερόλεπτο: 9600 
- Bit δεδομένων: 8 
- Ισοτιμία: καμία 
- Bit διακοπής: 1 
- Έλεγχος ροής: όχι
 Επιβεβαιώστε τα εισαχθέντα στοιχεία πατώντας το OK.

– Ενεργοποιήστε στο μενού "File > Properties > Settings > ASCII-Setup το πλαίσιο ελέγχου 
Append line feeds to incoming line ends. Επιβεβαιώστε πατώντας το OK.

Η ρύθμιση παραμέτρων του Hyper Terminal έχει ολοκληρωθεί. Τα δεδομένα μπορούν να 
αξιολογηθούν.

Τηλεγράφημα δεδομένων μεταξύ του συστήματος βίντεο και του επεξεργαστή διεπαφής: 

1 Κάρτα σε ΑΤΜ 8 Ημερομηνία
2 Κάρτα αναγνωρίστηκε από 

ΑΤΜ
9 Ώρα

3 Εισαγωγή ποσού 10 Αριθμός συναλλαγής (ανάλογα με το ΑΤΜ και το 
κέντρο επεξεργασίας 
δεδομένων, δεν είναι πάντοτε 
διαθέσιμη δυνατότητα)

4 Χέρι επί των χρημάτων 11 Αριθμός μηχανήματος 
συναλλαγών

5 Αφαίρεση χρημάτων 12 Κωδικός αριθμός τράπεζας
6 Ολοκλήρωση συναλλαγής 13 Αριθμός λογαριασμού
7 Αριθμός διεπαφής 

(0 - 3 για ΑΤΜ1 - ΑΤΜ4)
14 Ποσό
15 Αριθμός κάμερας/ενέργεια

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

82054135 0532037398 220

82054135 0532037398 220

82054135 0532037398 220 2

82054135 0532037398

 1

82054135 0532037398 220

1

5

9 13

2

6

10 14

3

7 11 15

4

8 12

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Ενέργεια 1 = Μήνυμα Κάρτα σε ΑΤΜ
Ενέργεια 2 = Μήνυμα Χέρι επί των χρημάτων
Σε ορισμένα ΑΤΜ επακολουθεί μια αναφορά, μόλις η κάρτα εισαχθεί στο μηχάνημα, αλλά χωρίς 
κωδικό αριθμό τράπεζας και αριθμό λογαριασμού. Άλλα ΑΤΜ εμφανίζουν το μήνυμα, αφού 
διαβάσουν τον κωδικό της τράπεζας, τον αριθμό λογαριασμού και εισαχθεί σωστά και το Pin. 
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10.4 Έλεγχος της προαιρετικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο 
Μετά την ενεργοποίηση της Εφαρμογής Δικτύου ελέγξτε αν πράγματι είναι δυνατή η πρόσβαση. 
Η διαδικασία έχει ως εξής: 
1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο (Internet Explorer 5.x ή 

μεταγενέστερο). 
2. Υπό "διεύθυνση" στο πρόγραμμα περιήγησης εισάγετε http://<hostname>. Ως 

<hostname> μπορείτε να εισαγάγετε είτε τη διεύθυνση IP είτε το όνομα του υπολογιστή 
στον οποίο έχει εγκατασταθεί ο διακομιστής Web.  
Η μάσκα σύνδεσης της εφαρμογής δικτύου του συστήματος βίντεο θα παρουσιαστεί εάν 
έχει αποκατασταθεί η σύνδεση.  Τώρα είναι δυνατή η σύνδεση.
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11 Υποδείξεις για τη συντήρηση και το Service

11.1 Εργασίες συντήρησης που πρέπει να διεξάγονται
Να διεκπεραιώνετε τις εξής εργασίες συντήρησης:
– Στο σύστημα βίντεο καθαυτό:

– πρέπει να ελέγχονται όλες οι συνδέσεις καλωδίων, για να εξακριβώνεται τυχόν χαλαρή 
συναρμογή

– πρέπει να ελέγχεται ο ανεμιστήρας κι αν απαιτείται να καθαρίζεται
– αν η οθόνη δεν είναι καθαρή να καθαρίζεται και
– να ελέγχεται η ώρα του συστήματος και να ρυθμίζεται, εάν χρειάζεται.

– Ελέγξτε τα τελευταία πέντε αποθηκευμένα καρέ ανά κάμερα ως προς την ποιότητά τους 
(π.χ. οξύτητα εικόνας, φωτεινότητα, αντίθεση).

– Ελέγξτε δειγματοληπτικά τις αποθηκευμένες σε αρχειοθετήσεις εικόνες (ως προς την 
ποιότητα εικόνας και τα πρόσθετα δεδομένα).

– Πρέπει να προβείτε τουλάχιστον σε μία ενεργοποίηση μέσω ενός τυχόν συνδεδεμένου 
συστήματος ειδοποίησης κινδύνου ή μιας άμεσα συνδεδεμένης επαφής. Οι σχετικές 
εικόνες που είναι αποθηκευμένες στα αρχεία (αρχειοθέτηση) πρέπει να ελεγχθούν και, στη 
συνέχεια, να διαγραφούν.

– Πρέπει να ελέγχεται η διαθεσιμότητα αποθηκευτικού χώρου στο σκληρό δίσκο. Πιθανώς να 
υπάρχουν εικόνες προς διαγραφή, μετά και από συνεννόηση με τον πελάτη.

– Ένας καθαρισμός όλων των ελεύθερων προσβάσιμων καμερών και των καμερών θολωτής 
οθόνης καθώς και των μπροστά τζαμιών των εξωτερικών καμερών είναι απαραίτητος. 
Επίσης πρέπει να ελέγχονται τα καλώδια σύνδεσης και τα φις.

– Κατά την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να συγκρίνετε εκτυπωμένες ή αποθηκευμένες 
εικόνες αναφοράς με τις ζωντανές εικόνες των αντίστοιχων καμερών όσον αφορά την 
ευθυγράμμισή τους. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη λεπτομέρεια (απόσπασμα) της 
εικόνας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό για τη Γερμανική Ένωση Πρόληψης 
Ατυχημάτων και Ασφάλισης (BGV).

– Σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την αποφυγή ατυχημάτων στη Γερμανία, είναι 
υποχρεωτική μια εξέταση της λειτουργικότητας τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. Πρέπει 
να τηρούνται οι όροι της SP 9.7/7, Προδιαγραφές ελέγχου οπτικών συστημάτων 
παρακολούθησης χώρων.

– Έλεγχος του εκτυπωτή του πελάτη (1 εκτύπωση).
– Σε περίπτωση σύνδεσης ISDN πρέπει να δημιουργηθεί μια δοκιμαστική σύνδεση. 
– Σε περίπτωση σύνδεσης ΑΤΜ:

– πρέπει να ελεγχθούν τα καλώδια σύνδεσης στον επεξεργαστή διεπαφής και στο OVS
– πρέπει να ελεγχθεί η μεταφορά των δεδομένων συναλλαγής
– η εμφάνιση των δεδομένων από το Zuko (πρέπει να ελεγχθεί το καλώδιο σύνδεσης με 

το Zuko)
– Μπορείτε να βρείτε την πλήρη τεκμηρίωση των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί στο 

ημερολόγιο λειτουργίας.
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Εργασίες συντήρησης που πρέπει να γίνονται από τον χειριστή του μηχανήματος 
Για τον χειριστή απομένει:
– η αλλαγή τόνερ για τον εκτυπωτή λέιζερ,
– η συμπλήρωση του χαρτιού εκτύπωσης ή των δεσμίδων χαρτιού του εκτυπωτή βίντεο
– η αλλαγή των κασετών χρωμάτων του εκτυπωτή ink jet. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Όλες οι εργασίες στο σύστημα, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στην λειτουργία εγγραφής, μπορούν 
να διεξαχθούν μόνο μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον πελάτη. Πρέπει να διεξάγονται 
σε συσκευές που εμπίπτουν στις προδιαγραφές κατά προτίμηση εκτός των εργάσιμων ωρών των 
τραπεζών.  
Αν παρατηρηθεί κάποιο ελάττωμα πρέπει να αντικατασταθεί το σύστημα (χωρίς dongle). Κατά το 
χρονικό διάστημα έως την αντικατάσταση θα τεθεί στη διάθεση του πελάτη ένα δανεικό 
μηχάνημα από τον κατασκευαστή του συστήματος.  
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11.2 Ενημέρωση λογισμικού
Η εκτέλεση λογισμικού πραγματοποιείται κυρίως από τον χρήστη ως διαχειριστή των Windows® 
XP. 

11.3 Αντιμετώπιση βλαβών 
Οι ακόλουθες βλάβες πρέπει να αντιμετωπίζονται, εφόσον χρειαστεί:
– Αντίθετο φως:

Αν διαπιστωθεί κατά την καταγραφή μια μείωση της ποιότητας εξαιτίας αντίθετου φωτός, 
πρέπει να καλυφθεί η πηγή φωτός, π.χ. με κουρτίνες στα παράθυρα ή καλύμματα στα 
φωτιστικά ή μεταβάλλοντας τη θέση της κάμερας.

– Καθρεπτισμοί:
Αν το σύστημα οπτικής παρακολούθησης χώρου βρίσκεται εντός ενός χώρου με 
αλεξίσφαιρα ή αδιαπέραστα τζάμια ασφαλείας, είναι δυνατό εξαιτίας των ιδιοτήτων του 
φωτός να δημιουργούνται καθρεπτισμοί.  Αυτοί είναι τόσο πιο ισχυροί, όσο πιο δυνατός 
είναι ο φωτισμός εντός του χώρου αυτού. Τέτοιοι καθρεπτισμοί μπορούν να μειωθούν 
μεταξύ άλλων, αν φωτιστεί ισχυρότερα η περιοχή εκτός του περικλειόμενου με τα ως άνω 
τζάμια χώρου και αν οι κάμερες τοποθετηθούν πιο κοντά στο τζάμι. Συχνά μπορούν να 
αποφευχθούν καθρεπτισμοί μειώνοντας τη φωτεινότητα των πηγών φωτός πίσω ή δίπλα 
στην κάμερα. Αν δεν βοηθήσουν αυτά τα μέτρα, μπορεί να τοποθετηθεί μπροστά από την 
περιοχή-στόχο ένα φίλτρο πόλωσης. 

– Οξύτητα:
Κατά τον έλεγχο της καταγραφής πρέπει να βεβαιωθείτε ότι στην ορισμένη περιοχή τα 
πρόσωπα και τα αντικείμενα απεικονίζονται με οξύτητα. Για να ρυθμιστεί καλύτερα η 
οξύτητα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα επονομαζόμενα γκρι ή φίλτρα ΝD μπροστά από 
την περιοχή-στόχο. 

– Ακαθαρσίες:
Συχνά η ποιότητα της καταγραφής επηρεάζεται αρνητικά από ακαθαρσίες στην περιοχή-
στόχο ή την πλάκα του προστατευτικού περιβλήματος. 

Μπορείτε να αντιμετωπίσετε το λειτουργικό πρόβλημα ή τη βλάβη, μέσω  
1. μιας εκ νέου τοπική ή εξ' αποστάσεως αποσύνδεση και επανασύνδεση στο πρόγραμμα του 

συστήματος βίντεο, 
2. της εξόδου από το πρόγραμμα και στη συνέχεια μιας επανεκκίνησης ή 
3. μιας warm start ή της θέσης εκτός και στη συνέχεια πάλι εντός λειτουργίας του συστήματος 

(ενδιάμεσος χρόνος αναμονής περίπου 20 δευτερόλεπτα),   
Αν αυτό δεν έχει ως αποτέλεσμα την κανονική λειτουργία, πρέπει να ελεγχθεί η ρύθμιση 
παραμέτρων. 
Αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η βλάβη, επακολουθεί η αντικατάσταση του συστήματος.
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