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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ

� CPU: 900 MHz
� RAM: 256 MB
� Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο: 1 MB για την εφαρµογή MICROBOT 

SERVER και 10 MB για την εφαρµογή MICROBOT MONITOR. 3 MB το έτος για 1 
είσοδο καταγραφής (µε ρυθµό καταγραφής 15 λεπτά)

� Λειτουργικό σύστηµα: Windows NT, 2000, XP
� Προεγκατεστηµένο λογισµικό: Microsoft Access έκδοση 2002 ή νεότερη. Microsoft 

Excel έκδοση 2002 ή νεότερη (για δυνατότητα αποθήκευσης του αρχείου καταγραφής 
σε µορφή Excel)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η εφαρµογή MICROBOT SERVER εγκαθίσταται στον Η/Υ στον οποίο συνδέονται  τα 
καταγραφικά συστήµατα MICROBOT. Αποτελεί τον ενδιάµεσο σύνδεσµο µεταξύ της εφαρµογής 
MICROBOT MONITOR και των καταγραφικών µονάδων που παρακολουθούνται µέσω Η/Υ 
παρέχοντας στην εφαρµογή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση 
των µονάδων. Επίσης, αναλαµβάνει το συγχρονισµό των καταγραφών της βάσης δεδοµένων 
του Η/Υ µε τις καταγραφές που βρίσκονται στην εσωτερική µνήµη των καταγραφικών µονάδων. 
Οι παλαιότερες καταγραφές στη βάση δεδοµένων του Η/Υ δεν διαγράφονται ποτέ σε αντίθεση 
µε την εσωτερική µνήµη των µονάδων, στην οποία διαγράφονται αυτόµατα οι παλαιότερες όταν 
γεµίσει η µνήµη. Η εφαρµογή MICROBOT SERVER µπορεί να υποστηρίξει έως 10 
καταγραφικές µονάδες MICROBOT ταυτόχρονα και να παρέχει τις πληροφορίες σε έναν ή 
περισσότερους (όταν υπάρχει δίκτυο) Η/Υ που τρέχουν την εφαρµογή MICROBOT MONITOR.

Στο 1o ενδεικτικό διάγραµµα χρησιµοποιείται µία καταγραφική µονάδα συνδεδεµένη σε ένα Η/Υ 
από τον οποίο γίνεται και η παρακολούθησή της. Πάνω από τον Η/Υ αναφέρονται οι εφαρµογές 
που απαιτούνται.

www.mtec.gr 5

• MICROBOT SERVER

• MICROBOT MONITOR

RS-232



MICROBOT SERVER - MICROBOT MONITOR                                                   m.Technology 
S.A.

Στο 2o ενδεικτικό διάγραµµα χρησιµοποιούνται τρεις καταγραφικές µονάδες συνδεδεµένες σε 
ένα Η/Υ. Η παρακολούθησή τους γίνεται από δύο Η/Υ ταυτόχρονα µέσω τοπικού δικτύου (LAN). 
Πάνω από τους Η/Υ αναφέρονται οι εφαρµογές που απαιτούνται. Στο παρακάτω διάγραµµα η 
παρακολούθηση µπορεί να υλοποιηθεί και στον Η/Υ «1» εγκαθιστώντας παράλληλα και την 
εφαρµογή MICROBOT MONITOR σε αυτόν.

Συµπερασµατικά:

• Η εφαρµογή MICROBOT SERVER εγκαθίσταται µόνο στον Η/Υ στον οποίο συνδέονται οι
καταγραφικές µονάδες MICROBOT (έως 10). Η εφαρµογή αυτή από µόνη της δεν 
παρέχει γραφικό περιβάλλον παρακολούθησης των καταγραφικών µονάδων αλλά 
χειρίζεται τη βάση δεδοµένων και παρέχει τις πληροφορίες στην εφαρµογή MICROBOT 
MONITOR.

• Η εφαρµογή MICROBOT MONITOR εγκαθίσταται σε οποιονδήποτε Η/Υ θέλετε να 
παρακολουθείτε τις καταγραφικές µονάδες. Η εφαρµογή αυτή συνδέεται µε τη βάση 
δεδοµένων και παρέχει το γραφικό περιβάλλον παρακολούθησης των καταγραφικών 
µονάδων.

Καταγραφικές µονάδες συµβατές µε την εφαρµογή MICROBOT SERVER v1.00 είναι:

• MICROBOT-1(A/B/C) µε software version έως 1.19

• MICROBOT-2A µε software version 1.00
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MICROBOT SERVER

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΕΩΣ

Εισάγετε το συνοδευτικό CD-ROM στη µονάδα οπτικού δίσκου του υπολογιστή και ανοίξτε το 
φάκελο «MICROBOT SERVER». Εκτελέστε το αρχείο «MICROBOT SERVER» και ακολουθήστε
τις οδηγίες εγκατάστασης. 

Εάν θέλετε να δηµιουργήσετε µία συντόµευση στην επιφάνεια εργασίας για την εφαρµογή, 
τσεκάρετε το αντίστοιχο πλαίσιο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Την πρώτη φορά που θα εκκινήσετε την εφαρµογή, πρέπει να εκτελέσετε τη διαδικασία 
«Αναζήτηση συστηµάτων». Με τη διαδικασία αυτή, η εφαρµογή MICROBOT SERVER εντοπίζει 
αυτόµατα τη σειριακή θύρα καθώς και τις ρυθµίσεις των καταγραφικών µονάδων που είναι 
συνδεδεµένες στον Η/Υ. Εάν το πλήθος των µονάδων που θέλετε να συνδέσετε ξεπερνάει 
το διαθέσιµο πλήθος θυρών RS-232 του Η/Υ, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάρτες 
επέκτασης θυρών RS-232, µετατροπείς USB σε RS-232 ή και µετατροπείς ETHERNET σε 
RS-232.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα εµφανιστούν στο παράθυρο της εφαρµογής τα συστήµατα 
που αναγνωρίστηκαν, όπως στο παράδειγµα της παρακάτω εικόνας

Η παραπάνω διαδικασία απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

• Κατά την πρώτη εκκίνηση της εφαρµογής MICROBOT SERVER
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• Εάν αλλάξετε τις ρυθµίσεις της καταγραφικής µονάδας µέσα από το 
ενσωµατωµένο µενού προγραµµατισµού που διαθέτει

• Εάν αλλάξετε τη σειριακή θύρα επικοινωνίας της καταγραφικής µονάδας µε τον 
Η/Υ

• Εάν κάνετε αναβάθµιση του firmware της καταγραφικής µονάδας

Μετά τη διαδικασία «Αναζήτησης» καθώς και όποτε ανοίγετε την εφαρµογή MICROBOT 
SERVER, επιλέγετε «Σύνδεση» ώστε η εφαρµογή MICROBOT MONITOR να αποκτήσει 
πρόσβαση στις καταγραφικές µονάδες.

Εάν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή MICROBOT MONITOR και σε άλλους Η/Υ 
που συνδέονται µέσω δικτύου µε τον Η/Υ που τρέχει την εφαρµογή MICROBOT SERVER, 
ρυθµίστε τον φάκελο «MICROBOT SERVER» ως κοινόχρηστο µε πρόσβαση                   
ανάγνωσης / εγγραφής όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (προεπιλεγµένη διαδροµή κατά 
την εγκατάσταση C:\Program Files\MICROBOT SERVER). Μπορείτε να καθορίσετε πρόσβαση 
στον κοινόχρηστο φάκελο από συγκεκριµένους µόνο σταθµούς εργασίας του δικτύου για 
µεγαλύτερη ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό, απευθυνθείτε στον τεχνικό εγκατάστασης και 
συντήρησης του δικτύου σας.
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MICROBOT MONITOR

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εισάγετε το συνοδευτικό CD-ROM στη µονάδα οπτικού δίσκου του υπολογιστή και ανοίξτε το 
φάκελο «MICROBOT MONITOR». Εκτελέστε το αρχείο «MICROBOT MONITOR» και 
ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης. 

Εάν θέλετε να δηµιουργήσετε µία συντόµευση στην επιφάνεια εργασίας για την εφαρµογή, 
τσεκάρετε το αντίστοιχο πλαίσιο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Την πρώτη φορά που θα εκκινήσετε την εφαρµογή, θα εµφανιστεί το παρακάτω µήνυµα

Επιλέγοντας «ΟΚ» εµφανίζεται το παράθυρο εξερεύνησης αρχείων των Windows, όπου και 
καθορίζετε το αρχείο βάσης δεδοµένων που θα χρησιµοποιεί η εφαρµογή MICROBOT 
MONITOR. To αρχείο αυτό βρίσκεται στο φάκελο εγκατάστασης της εφαρµογής MICROBOT 
SERVER (προεπιλεγµένη διαδροµή κατά την εγκατάσταση C:\Program Files\MICROBOT 
SERVER). ή σε κάποιο κοινόχρηστο φάκελο δικτύου εάν η εφαρµογή MICROBOT SERVER 
τρέχει σε άλλον Η/Υ σε δίκτυο. Το όνοµα του αρχείου είναι «mbdb.mdb», όπως φαίνεται στη 
παρακάτω εικόνα
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ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στο παράθυρο αυτό παρακολουθείτε τις τρέχουσες ενδείξεις των αναλογικών µεγεθών, των 
εισόδων παρακολούθησης δικτύου ρεύµατος καθώς και λεπτοµέρειες για τη κατάσταση των 
καταγραφικών µονάδων.
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Στο παρακάτω πλαίσιο, εµφανίζονται οι τρέχουσες ενδείξεις όλων των ενεργοποιηµένων 
εισόδων αισθητηρίων των καταγραφικών µονάδων. 

Πατώντας διπλό click οπουδήποτε µέσα στο πλαίσιο µπορείτε να εισάγεται ένα νέο όνοµα για 
κάποιο αισθητήριο
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Στο παρακάτω πλαίσιο, εµφανίζεται η κατάσταση όλων των ενεργοποιηµένων εισόδων 
παρακολούθησης δικτύου ρεύµατος των καταγραφικών µονάδων.

Πατώντας διπλό click οπουδήποτε µέσα στο πλαίσιο µπορείτε να εισάγετε ένα νέο όνοµα για 
κάποια είσοδο δικτύου ρεύµατος
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Στο παρακάτω πλαίσιο εµφανίζονται διάφορες πληροφορίες του επιλεγµένου συστήµατος
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Εδώ επιλέγετε το σύστηµα για 
το οποίο εµφανίζονται οι 
πληροφορίες. Το [1] είναι ο 
προγραµµατιζόµενος αριθµός 
συστήµατος και το ΑΑ00001 ο 
αριθµός σειράς της µονάδας. 

Κατάσταση επικοινωνίας της 
εφαρµογής µε τη καταγραφική 
µονάδα

Αυτοδιάγνωση σωστής 
λειτουργίας της καταγραφικής 
µονάδας

Ηµεροµηνία και ώρα από το 
εσωτερικό ρολόι της 
καταγραφικής µονάδας

Button ένδειξης και αλλαγής 
της λειτουργίας τηλεφωνικής 
ειδοποίησης της καταγραφικής 
µονάδας

Button ένδειξης και αλλαγής 
του τηλεχειριζόµενου διακόπτη 
της καταγραφικής µονάδας

Πατώντας διπλό click σε αυτό 
το σηµείο, µπορείτε να 
εισάγετε ένα νέο όνοµα για τη 
καταγραφική µονάδα
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Στο µενού «∆ιαχείριση» -> «Εκτύπωση τρέχουσας κατάστασης» µπορείτε να εκτυπώστε µια 
εποπτική αναφορά της τρέχουσας κατάστασης των καταγραφικών µονάδων, δηλαδή όλων των 
δεδοµένων του παραθύρου «Τρέχουσα κατάσταση»

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Στο παράθυρο αυτό πληροφορείσθε για συµβάντα τα οποία δεν έχουν παραδοθεί ακόµη 
τηλεφωνικά (ΝΕΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ) καθώς και συµβάντα που συνέβησαν στο παρελθόν (ΑΡΧΕΙΟ 
ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ) όλων των καταγραφικών µονάδων
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Στο µενού «∆ιαχείριση» -> «Εκτύπωση µηνυµάτων» µπορείτε να εκτυπώστε τα νέα µηνύµατα ή 
το αρχείο µηνυµάτων.

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ

Στο παράθυρο αυτό έχετε πρόσβαση στο αρχείο καταγραφών. 
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Στο µενού «∆ιαχείριση» -> «Αποθήκευση αρχείου καταγραφών » µπορείτε να αποθηκεύσετε το 
αρχείο καταγραφών σε µορφή Excel όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα

Στο µενού «∆ιαχείριση» -> «Εκτύπωση αρχείου καταγραφών » µπορείτε να εκτυπώσετε το 
αρχείο καταγραφών όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

• Να δηµιουργείτε σε προγραµµατισµένα χρονικά διαστήµατα αντίγραφα ασφαλείας του 
αρχείου «mbdb.mdb» που βρίσκεται στο φάκελο εγκατάστασης της εφαρµογής 
MICROBOT SERVER (προεπιλεγµένη διαδροµή κατά την εγκατάσταση C:\Program 
Files\MICROBOT SERVER)

• Εάν εκκινήσετε την εφαρµογή MICROBOT MONITOR πριν την εφαρµογή MICROBOT 
SERVER, η τελευταία θα εµφανίσει µήνυµα λάθους. Αυτό συµβαίνει διότι κατά την 
εκκίνηση της εφαρµογής MICROBOT SERVER απαιτείται αποκλειστική πρόσβαση αυτής
στη βάση δεδοµένων ώστε να εκτελέσει αυτόµατη συµπίεση και επιδιόρθωση τυχών 
προβληµάτων της βάσης. Εκκινείτε πάντοτε την εφαρµογή MICROBOT SERVER πρώτα 
και στη συνέχεια την εφαρµογή MICROBOT MONITOR
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