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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ

� CPU: 900 MHz
� RAM: 256 MB

� Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο: 4 MB για την εφαρµογή MICROBOT 

SERVER και 2 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, VISTA
� 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 NP-MD εγκαθίσταται στον Η/Υ στον οποίο θα 

συγκεντρώνονται οι πληροφορίες των καταγραφικών συστηµάτων MICROBOT είτε είναι   

συνδεδεµένα α ευθείας µε τον Η Υ π    /  (RS ή-232  USB είτε είναι συνδεδεµένα στο δίκτυο µε)       

Ethernet to RS-232 Converter. Αποτελεί τον ενδιάµεσο σύνδεσµο µεταξύ της εφαρµογής 

MICROBOT MONITOR MD 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. Ακόµα η εφαρµογή MICROBOT SERVER NP-MD χρησιµεύει στον καθορισµό 
των αρχικών ρυθµίσεων µιας καταγραφικής µονάδας ή στη µελλοντική αλλαγή όποιον 

ρυθµίσεων επιθυµούµε. Η εφαρµογή MICROBOT SERVER basic NP-MD µπορεί να 

υποστηρίξει έως 3 καταγραφικές µονάδες MICROBOT ταυτόχρονα και να παρέχει τις 
πληροφορίες σε έναν ή περισσότερους (όταν υπάρχει δίκτυο) Η/Υ που τρέχουν την εφαρµογή 

MICROBOT MONITOR MD. Για την υποστήριξη περισσοτέρων από 3 καταγραφικών µονάδων 

MICROBOT θα πρέπει να εγκατασταθεί η εφαρµογή MICROBOT SERVER plus NP-MD.

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.
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Στο 2o ενδεικτικό διάγραµµα χρησιµοποιούνται τρεις καταγραφικές µονάδες 
συνδεδεµένες οι δύο απευθείας σε ένα Η/Υ και η Τρίτη συνδεδεµένη µε έναν Ethernet to RS-232
Converter στο δίκτυο (LAN). 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 MD σε αυτόν.

Συµπερασµατικά:

• Η εφαρµογή MICROBOT SERVER NP-MD εγκαθίσταται µόνο στον Η/Υ στον οποίο 

θέλουµε να συνδέονται οι καταγραφικές µονάδες MICROBOT. 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 MD.

• Η εφαρµογή MICROBOT MONITOR MD 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. Το µόνο που χρειάζεται να κάνουµε είναι να αλλάξουµε τις ιδιότητες του 
φακέλου που περιέχουν το αρχείο της βάσεις δεδοµένων σε κοινόχρηστο φάκελο και έτσι 
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θα µπορούµε να τον βλέπουµε σε όλους τους υπολογιστές που βρίσκονται στο ίδιο 
δίκτυο. Οδηγίες για την αλλαγή των ρυθµίσεων δίνονται παρακάτω (βλ. Σελ 10).

• Οι καταγραφικές µονάδες οι οποίες είναι συµβατές µε την εφαρµογή MICROBOT 
SERVER NP-MD είναι εκείνες για τις οποίες το Software version περιέχει την 
επέκταση N στοSoftware Version του π.χ.:

o MICROBOT-1 Software version 1.27DNP, 1.28ENP, 1.35FNP κτλ.

o MICROBOT-2 Software version 1.27DNP, 1.27ENP, 1.28FNP κτλ.

MICROBOT SERVER NP-MD

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 basic 
NP-MD v1.xx» και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης. 
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Εάν θέλετε να δηµιουργήσετε µία συντόµευση στην επιφάνεια εργασίας για την 
εφαρµογή, τσεκάρετε το αντίστοιχο πλαίσιο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

Την πρώτη φορά που θα εκκινήσετε την εφαρµογή θα πρέπει να ρυθµίσετε τις 
παραµέτρους της εφαρµογής. ∆ύο είναι οι τύποι των βάσεων δεδοµένων που µπορεί να 
χρησιµοποιήσει η εφαρµογή MICROBOT SERVER NP-MD. Η πρώτη η οποία και απευθύνεται 
κυρίως στην basic µορφή της εφαρµογής είναι η Access ενώ η δεύτερη είναι η Oracle η οποία 
και χρησιµοποιείται απαραίτητα µε  την εφαρµογή MICROBOT SERVER plus NP-MD. Εάν 
επιλέξουµε την πρώτη περίπτωση τότε το µόνο που έχουµε να κάνουµε είναι πατώντας το 
πλήκτρο ‘Αναζήτηση’ ψάχνουµε να βρούµε τον φάκελο που έχει εγκατασταθεί η εφαρµογή στον 
οποίο φάκελο υπάρχει το αρχείο ‘mbdbv4.mdb’. Εάν δεν έχουµε επιλέξει διαφορετικό φάκελο 
από αυτόν που µας προτείνει η εφαρµογή από µόνη της, τότε το αρχείο θα βρίσκεται στην 
διεύθυνση C  :\  Program     Files  \  MICROBOT     SERVER     NP  -  MD   όπου C είναι το όνοµα του δίσκου 
που είναι εγκατεστηµένα τα Windows. Μπορείτε να προωθηθείτε στον συγκεκριµένο φάκελο 
πατώντας το κουµπί Ctrl και κάνοντας κλικ µε το ποντίκι πάνω στην διεύθυνση. Τέλος θα πρέπει
να συµπληρώσουµε στα πεδία που ζητάει τον ‘Κωδικό προστασίας παραµέτρων’ και την 
‘Επιβεβαίωση κωδικού’ τον αριθµό 1234. Έπειτα πατάµε το κουµπί OK. 
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Για την δεύτερη περίπτωση όπου θα επιλέγαµε την βάση δεδοµένων Oracle θα χρειαστεί 
να γνωρίζουµε το όνοµα της βάσης δεδοµένων που έχει δηµιουργηθεί για να συνδέεται µε την 
Oracle. Στην περίπτωση που η βάση δεν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή που έγινε και η 
εγκατάσταση της εφαρµογής µας τότε θα πρέπει να γνωρίζουµε την IP του υπολογιστεί που 
είναι εγκατεστηµένη η Oracle καθώς επίσης και το PORT στο οποίο αποκρίνεται η Oracle. Καλό 
θα ήταν να συµβουλευτείτε τον υπεύθυνο δικτύων σας για να αντλήσετε τις απαραίτητες 
πληροφορίες. Τέλος συµπληρώνουµε τα πεδία ‘Κωδικό προστασίας παραµέτρων’ και 
‘Επιβεβαίωση κωδικού’ µε τον αριθµό 1234.

Η παραπάνω διαδικασία απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

• Κατά την πρώτη εκκίνηση της εφαρµογής MICROBOT SERVER NP-MD

• Εάν αναβαθµίσουµε την εφαρµογή µε κάποια νεότερη έκδοση 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα εµφανιστεί η εφαρµογή MICROBOT SERVER NP-
MD στην οποία θα προστεθούν όλες οι καταγραφικές µονάδες. Το κουµπί ‘Σύνδεση’ φαίνεται 
ανενεργό διότι δεν υπάρχουν καταγραφικά στην µνήµη της εφαρµογής.
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Εάν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή MICROBOT MONITOR MD και σε 

άλλους Η/Υ που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο µε τον Η/Υ που τρέχει την εφαρµογή MICROBOT 

SERVER NP-MD, τότε θα πρέπει να ρυθµίστε τον φάκελο «MICROBOT SERVER NP-MD» ως 
κοινόχρηστο µε πρόσβαση ανάγνωσης / εγγραφής όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
Κάνοντας δεξί κλικ στον φάκελο C  :\  Program     Files  \  MICROBOT     SERVER     NP  -  MD   και 
επιλέγοντας τις ιδιότητες θα εµφανιστεί ο παρακάτω πίνακας. Αλλάζοντας τις ρυθµίσεις όπως 
φαίνεται παρακάτω δίνουµε την δυνατότητα σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου να έχουνε 
πρόσβαση στον φάκελο µε ονοµασία MICROBOT SERVER NP-MD. 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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Η πρώτη µας κίνηση είναι να ενηµερώσουµε την εφαρµογή MICROBOT SERVER NP-
MD µε όσα καταγραφικά θέλουµε να συνδέσουµε σε αυτή. Πηγαίνουµε από το µενού στην 
∆ιαχείριση -> ∆ιαχείριση Συστηµάτων θα µπορέσουµε να κάνουµε τις ρυθµίσεις αυτές.
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Το παράθυρο ∆ιαχείριση Συστηµάτων εµφανίζεται για την προσθήκη των συστηµάτων:

Προσθήκη δικτυακού συστήµατος (IP ADDRESS)

www.mtec.gr 12
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Σε αυτό το παράθυρο έχουµε τέσσερα διαφορετικά πλήκτρα. Το πρώτο ‘Προσθήκη 
δικτυακού συστήµατος (IP ADDRESS)’ χρησιµοποιείται για την προσθήκη ενός καταγραφικού 
το οποίο είναι συνδεδεµένο στο τοπικό δίκτυο ή σε κάποιο άλλο δίκτυο στο οποίο έχουµε 
πρόσβαση µέσω internet. Για να συνδεθούµε µε το καταγραφικό θα χρειαστούµε την IP της 
συσκευής Ethernet to RS-232 Converter εφόσον βρισκόµαστε στο ίδιο δίκτυο ειδάλλως την IP 
του ∆ροµολογητή του δικτύου στο οποίο βρίσκεται ο Converter. Επίσης θα χρειαστούµε το 
PORT της συσκευής αυτής όπου σαν αρχική ρύθµιση είναι στο 10001. Για εγκατάσταση 
καταγραφικού σε αποµακρυσµένο δίκτυο συµβουλευτείτε τον υπεύθυνο δικτύου σας. Πατώντας 
το πλήκτρο µας εµφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο:

Σε αυτό πληκτρολογούµε την IP και το PORT. Εάν π.χ. η IP είναι 10.0.0.20 και το PORT 
σαν αρχική ρύθµιση είναι το 10001, θα πληκτρολογούσαµε 10.0.0.20:10001.  ΠΡΟΣΟΧΗ 
ανάµεσα στην IP και το PORT πρέπει να µπουν άνω και κάτω τελείες ( : ).

Εάν η IP και το PORT που δώσαµε είναι σωστά θα πρέπει να µας εµφανιστεί το εξής παράθυρο
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Αυτό το παράθυρο είναι η επιβεβαίωση πως κάποιο καταγραφικό ανταποκρίθηκε στην 
διεύθυνση που του δώσαµε και µας ζητάει τον κωδικό ασφαλείας για να προχωρήσει στην 
ανάγνωση των ρυθµίσεων και την προσθήκη του καταγραφικού στην λίστα του MICROBOT 
SERVER NP-MD.

Τέλος η εφαρµογή µας ενηµερώνει για την ολοκλήρωση της προσθήκης µιας 
καταγραφικής µονάδας ενηµερώνοντας µας για τον τύπο του καταγραφικού και το Serial 
Number αυτού.
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Προσθήκη τοπικού συστήµατος (SERIAL PORT)

Το δεύτερο πλήκτρο ‘ Προσθήκη τοπικού συστήµατος (SERIAL PORT)’  
χρησιµοποιείται για την προσθήκη ενός καταγραφικού συστήµατος το οποίο είναι συνδεδεµένο 
στον υπολογιστή που εγκαταστήσαµε την εφαρµογή είτε µέσω µιας σειριακής θύρας RS-232 είτε
µέσω ενός USB to RS-232 Converter ο οποίος αφού εγκατασταθούν οι drivers του θα έχει 
ονοµαστεί από τον υπολογιστή ως COMx (όπου x κάποιος αριθµός συνήθως από 3 έως 16). 
Έτσι στον παράθυρο που θα εµφανιστεί θα πρέπει να τοποθετήσουµε µόνο τον αριθµό της 
COM που έχουµε τοποθετήσει το καταγραφικό. 

Έτσι εάν έχουµε τοποθετήσει τον σωστό αριθµό της COM, το πρόγραµµα θα µας ζητήσει 
τον κωδικό ασφαλείας για το καταγραφικό που εντόπισε για την ανάγνωση των ρυθµίσεων και 
κατόπιν θα εισαχθεί στη λίστα. 

Τέλος θα µας ενηµερώσει για τον τύπο του καταγραφικού και το Serial Number του.
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Μετά την ολοκλήρωση στην ∆ιαχείριση Συστηµάτων θα έχουν προστεθεί τα καταγραφικά 
και θα εµφανίζονται και τα χαρακτηριστικά τους:
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Κατάργηση επιλεγµένου συστήµατος

Το επόµενο πλήκτρο ‘Κατάργηση επιλεγµένου συστήµατος’ χρησιµοποιείται στην 
περίπτωση που θέλουµε να διαγράψουµε κάποιο καταγραφικό από τη λίστα µας είτε γιατί δεν 
υπάρχει πια είτε γιατί έχει αλλάξει η θύρα επικοινωνίας. ΠΡΟΣΟΧΗ στην επιλογή του 
συστήµατος. Εάν υπάρχουν παραπάνω από ένα καταγραφικά στη λίστα τότε θα πρέπει να 
επιλέξουµε µε το ποντίκι το σωστό καταγραφικό και µετά να πατήσουµε το πλήκτρο.
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Αλλαγή ρυθµίσεων επιλεγµένου συστήµατος

Τέλος το τελευταίο πλήκτρο ‘Αλλαγή ρυθµίσεων επιλεγµένου συστήµατος’ 
χρησιµοποιείται για την αλλαγή των ρυθµίσεων που θέλουµε να κάνουµε εµείς σε οποιαδήποτε 
καταγραφική µονάδα. Κατά την πρώτη εγκατάσταση ενός καταγραφικού θα πρέπει να γίνουν 
κάποιες ρυθµίσεις: ονοµασία αισθητηρίων, ενεργοποίηση αισθητηρίων, ονοµασία 
καταγραφικού, ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας, ρύθµιση των τηλεφώνων που θα µας καλεί το 
καταγραφικό και πολλά άλλα. Μέσω αυτής της επιλογής εύκολα και γρήγορα µπορούµε να 
ρυθµίσουµε όλες αυτές τις επιλογές όπως επίσης και να τις αλλάξουµε κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας ενός καταγραφικού όσες φορές το επιθυµήσουµε. Προσοχή και εδώ στην επιλογή 
του συστήµατος. Για τους κατόχους περισσοτέρων από ένα καταγραφικό θα πρέπει να είµαστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή της σωστής µονάδας κατά την αλλαγή ρυθµίσεων. Όταν 
επιλέγουµε ένα σύστηµα και πατάµε το πλήκτρο, το πρόγραµµα µας ζητάει τον κωδικό 
ασφαλείας και αυτό για να µην µπορεί ο καθένας να αλλάζει τις ρυθµίσεις. Αφού τοποθετήσουµε
τον σωστό κωδικό µας ανοίγει το παράθυρο µε τις ρυθµίσεις. Το παράθυρο αυτό περιέχει 6 
καρτέλες τις οποίες θα µελετήσουµε µια προς µια παρακάτω.
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Ρυθµίσεις αισθητηρίων

Στην καρτέλα Ρυθµίσεις Αισθητηρίων έχουµε όλες τις ρυθµίσεις για όλα τα αισθητήρια 
ξεχωριστά σε κάθε γραµµή. Εάν διαθέτουµε MICROBOT-1 τότε είναι ενεργοποιηµένα και τα 20 
αισθητήρια. Εάν διαθέτουµε MICROBOT-2 τότε είναι ενεργοποιηµένα µόνο τα 8 πρώτα 
αισθητήρια.

Όνοµα Σηµείου: Μπορούµε να ονοµάσουµε µε έτοιµες λέξεις ή συνθέτοντας γράµµατα και 
αριθµούς την ονοµασία του κάθε αισθητηρίου για να µπορούµε να τα ξεχωρίζουµε. Το 
παράθυρο που εµφανίζεται όταν κάνουµε διπλό κλικ πάνω στο πεδίο του Ονόµατος περιέχει 
ένα µενού µε όλες τις έτοιµες λέξεις και όλα τα γράµµατα και τους αριθµούς.

Πατώντας το βελάκι εµφανίζεται η λίστα. 
Επιλέγουµε όποια λέξη ή γράµµα ή αριθµό 
θέλουµε και πατώντας το πλήκτρο ‘Προσθήκη 
Λέξης στο Όνοµα’ σηµειώνεται παρακάτω η 
λέξη. Μετά µπορούµε να ξανά επιλέξουµε 
ακόµα µια λέξη για να γραφτεί σαν συνέχεια 
της προηγούµενης. Κάθε όνοµα µπορεί να έχει
ως 40 γράµµατα όπως φαίνεται και παρακάτω 
στις φωτογραφίες.
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Η ονοµασία των αισθητηρίων δεν χρησιµεύει µόνο για να τα ξεχωρίζουµε όταν τα 
βλέπουµε στο πρόγραµµα αλλά και για να τα αντιλαµβανόµαστε όταν το καταγραφικό µας 
καλέσει στο τηλέφωνο για να µας ενηµερώσει για οποιαδήποτε βλάβη. Οι λέξεις που υπάρχουν 
στο µενού υπάρχουν και ηχογραφηµένες στην µνήµη του καταγραφικού. Έτσι όταν µας καλέσει 
θα ονοµάσει το σηµείο µε την έτοιµη λέξη που έχουµε επιλέξει. Εάν σχηµατίσουµε µια λέξη εµείς
µε γράµµατα τότε απλά θα ονοµάσει ένα προς ένα τα γράµµατα ή τους αριθµούς που επιλέξαµε.
Καλό είναι να χρησιµοποιούµε έτοιµες λέξεις για να µπορούµε αµέσως να καταλάβουµε για πιο 
αισθητήριο ενηµερωνόµαστε. 

Τύπο του αισθητηρίου: Οι πιο γνωστοί τύποι αισθητηρίων που µπορούν να συνδεθούν στο 
καταγραφικό είναι, MB1-Tsx, Επαφή Πόρτας, Υγρασίας (4-20mA), Θερµοκρασίας (4-20mA), 
Πίεσης (4-20mA). Φυσικά στο καταγραφικό µπορεί να συνδεθεί οποιοδήποτε αισθητήριο σε 
συνδυασµό µε έναν µεταδότη που µπορεί να µας δώσει ένδειξη 4-20mA. Εδώ θα πρέπει να 
γνωρίζουµε πως όλες οι είσοδοι σε ένα καταγραφικό µπορούν να δεχτούν αισθητήριο τύπου 
MB1-Tsx ή αισθητήριο Πόρτας αλλά για το MICROBOT-1 µόνο τα σηµεία 11 ως 20 µπορούν να 
δεχτούν αισθητήριο 4-20mA όπως επίσης και για το  MICROBOT-2 οι θέσεις 5 µε 8 µπορούν να
δεχτούν ανάλογα αισθητήρια 4-20mA.
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Ελάχιστο και µέγιστο όριο: Εδώ τοποθετούµε τα εκάστοτε όρια που επιθυµούµε να έχει κάθε 
αισθητήριο. Όταν µιλάµε για θερµοκρασία οι τιµές που µπορούν να τοποθετηθούν είναι από 
+1600° C έως  -1600° C. Στην υγρασία αντίστοιχα έχουµε όρια από 0% έως 100%. Στην 
περίπτωση της πόρτας οι επιλογές ορίων µετατρέπονται σε Ανοιχτή και Κλειστή. Τα όρια είναι 
αυτά που θα δώσουν στο καταγραφικό την εντολή να δηµιουργήσει ένα συµβάν και έπειτα να 
µας ενηµερώσουν µέσω της τηλεφωνικής ειδοποίησης για το πρόβληµα αυτό. Πρέπει να 
είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσο αφορά τη ρύθµιση των ορίων διότι πολύ κοντινά όρια µε την 
ένδειξη ενός αισθητηρίου θα δηµιουργεί συχνά συµβάντα µε αποτέλεσµα να µας καλεί συχνά το 
καταγραφικό για να µας ενηµερώνει για το πρόβληµα που στην ουσία ίσως και να µην υπάρχει. 
Ένας σωστός υπολογισµός µέγιστου και ελάχιστου ορίου γίνεται έπειτα από δειγµατοληψία του 
αισθητηρίου για δύο µε τρεις ηµέρες και αφού υπολογίσουµε έναν µέσο όρο των ενδείξεων. 
Μεγάλο ρόλο στην επιλογή των ορίων παίζει και η ρύθµιση της ‘Καθυστέρησης Εκτός Ορίων’ 
την οποία θα δούµε παρακάτω. 

Ρυθµός Καταγραφής: Ο ρυθµός καταγραφής µετριέται σε λεπτά και σηµαίνει το διάστηµα ανά 
το οποίο το καταγραφικό θα καταγράφει την ένδειξη του αισθητηρίου στην εσωτερική του µνήµη.
Η αρχική ρύθµιση είναι κάθε δεκαπέντε λεπτά κάτι που κάνει την υπάρχουσα µνήµη του 
καταγραφικού να χωράει καταγραφές δεκατεσσάρων µηνών για κάθε ένα αισθητήριο ξεχωριστά.
Όταν η µνήµη του καταγραφικού γεµίσει τότε αυτόµατα θα διαγραφεί η πρώτη ένδειξη που είχε 
καταγράφει, άρα και η πιο παλιά, και στη θέση της θα τοποθετηθεί η νέα.

Απόκλιση: Είναι το γνωστό καλιµπράρισµα το οποίο θα χρειαστεί να γίνει σε κάποια 
αισθητήρια µόνο κατά την περίπτωση που ελεγχθεί ότι σε ένα αισθητήριο υπάρχει απόκλιση 
στην ένδειξή που εµφανίζεται στο καταγραφικό σε σχέση µε την ένδειξη ενός διακριβωµένου 
οργάνου. Για να υπολογίσουµε τη νέα ένδειξη που πρέπει να εµφανίζεται θα πρέπει να 
επισηµανθεί πως το νούµερο της απόκλισης είναι αυτό που αφαιρούµε από την ένδειξη του 
καταγραφικού. Εάν έχουµε ένα θερµοστοιχείο που δείχνει 20 ° C και στην πραγµατικότητα στον 
χώρος υπάρχουν 22° C εµείς θα πρέπει να βάλουµε στην Απόκλιση τον αριθµό -2. Εάν έχουµε 
κατάψυξη και βλέπουµε ένδειξη -15° C και η σωστή ένδειξη είναι -18 ° C τότε θα πρέπει να 
βάλουµε στην απόκλιση τον αριθµό 3. 

Υστέρηση Ορίων: Όταν ένα αισθητήριο βγει εκτός ορίων και περάσει ο χρόνος που έχουµε 
ρυθµίσει ως καθυστέρηση τότε καταγράφετε στην µονάδα ένα συµβάν και δηµιουργείτε ένα 
µήνυµα για να ενηµερώσει για το πρόβληµα. Για να διορθωθεί το πρόβληµα αρκεί να επανέλθει 
το αισθητήριο σε φυσιολογική ένδειξη για ένα µόνο λεπτό. Πόση όµως είναι η φυσιολογική 
ένδειξη; Η Υστέρηση το καθορίζει αυτό. Έχοντας π.χ. Άνω Όριο 10° C και ρυθµισµένη την 
υστέρηση στον 0,5° C, όπου είναι και η αρχική ρύθµιση για όλα τα αισθητήρια, θα πρέπει το 
αισθητήριο θερµοκρασίας να έχει 10° C-0,5° C=9,5° C τουλάχιστον για ένα λεπτό για να 
θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει πια πρόβληµα.

Καθυστέρηση Εκτός Ορίων: Είναι ο χρόνος που πρέπει να περάσει από τη στιγµή πού ένα 
αισθητήριο βγει εκτός ορίου, και δεν επανέλθει σ’ αυτό, για να δηµιουργήσει το καταγραφικό ένα
συµβάν. Έπειτα µέσω της τηλεφωνικής ειδοποίησης θα ενηµερωθούν για το συµβάν όσων τα 
τηλέφωνα είναι ρυθµισµένα να πάρει το καταγραφικό. Όπως είπαµε και νωρίτερα η 
καθυστέρηση µαζί µε τα όρια είναι αυτά που καθορίζουν την σωστή ενηµέρωση που θα 
παίρνουµε από το καταγραφικό για ότι συµβαίνει.
 
Καταγραφή Συµβάντων Εντός και Εκτός: Τα δύο πλήκτρα τα οποία ενεργοποιούν και 
απενεργοποιούν τις επιλογές αυτές είναι για την δηµιουργία στο καταγραφικό ή όχι συµβάντων. 
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Με απλά λόγια όταν για ένα συγκεκριµένο αισθητήριο µας ενδιαφέρει η καταγραφή των 
θερµοκρασιών αλλά δεν µας ενδιαφέρει να δηµιουργήσει ένα συµβάν όταν βγαίνει ή όταν 
µπαίνει εκτός ορίων τότε απενεργοποιούµε τα δύο πλήκτρα. Όταν µας ενδιαφέρει να 
ενηµερώνονται τα συµβάντα µόνο κατά την περίπτωση όπου το αισθητήριο βγαίνει εκτός ορίων 
τότε απενεργοποιούµε το πλήκτρο που ονοµάζεται ‘Εντός’. Τα δύο αυτά πλήκτρα έχουν άµεση 
σχέση µε το επόµενο.

∆ηµιουργία Μηνυµάτων: Όταν το πλήκτρο είναι ενεργό σηµαίνει πως το καταγραφικό σε 
περίπτωση προβλήµατος του αισθητηρίου, βγει ή µπει στα όρια, θα µας ενηµερώσει µέσω της 
τηλεφωνικής ειδοποίησης για το πρόβληµα. Αυτό όπως είπαµε και προηγουµένως έχει άµεση 
σχέση µε την καταγραφή συµβάντων. Εάν είχαµε επιλέξει να µην δηµιουργηθεί συµβάν ούτε 
όταν µπαίνει εντός ορίων αλλά ούτε και όταν βγαίνει τότε το καταγραφικό δεν θα µας ενηµέρωνε 
και ας είχαµε ενεργό το ∆ηµιουργία Μηνυµάτων για το συγκεκριµένο αισθητήριο. Με λίγα λόγια 
όταν δηµιουργείτε ένα συµβάν στο καταγραφικό και µόνο τότε το καταγραφικό ενηµερώνει για το
πρόβληµα αυτό.
Ένδειξη 4-20mA: Τα κενά που υπάρχουν κάτω από κάθε επιλογή είναι για να συµπληρωθούν 
τα ποσά µε τα οποία είναι ρυθµισµένος ο εκάστοτε µεταδότης. Κάθε αισθητήριο το οποίο 
συνδέεται µε το καταγραφικό και δεν είναι τύπου MB1-Tsx θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν 
µεταδότη ο οποίον είναι υπεύθυνος να µετατρέψει το σήµα του αισθητηρίου σε µορφή 4-20mA. 
Αυτός ο µεταδότης έχει κάποιες αρχικές ρυθµίσεις ή τον έχουµε ρυθµίσει εµείς στα ποσά που 
επιθυµούµε και αυτά πρέπει να συµπληρωθούν στα κενά πεδία για να είµαστε ακριβείς στις 
ενδείξεις του αισθητηρίου. Όπως καταλαβαίνουµε εάν έχουµε MICROBOT-1 στα πρώτα 10 
αισθητήρια η λειτουργία αυτή είναι ανενεργή εφόσον δεν µπορούµε να συνδέσουµε αισθητήρια 
τύπου 4-20mA όπως επίσης και αν έχουµε MICROBOT-2 αντίστοιχα τα πρώτα 4 είναι ανενεργά.

Ενεργό: Το τελευταίο πλήκτρο είναι για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των αισθητηρίων. 
Αναλόγως το πόσα αισθητήρια έχουµε συνδέσει ή θέλουµε να χρησιµοποιούµε στο καταγραφικό
και ποια σηµεία είναι αυτά ενεργοποιούµε και τα ανάλογα αισθητήρια. 

Τέλος αριστερά κάτω υπάρχει µια επιλογή που ονοµάζεται ‘∆ιάρκεια παράκαµψης 
αισθητηρίου (ώρες):’ το ποίο χρησιµοποιείται σε περίπτωση που χρειαζόµαστε να 
απενεργοποιήσουµε τα συµβάντα για κάποιο χρονικό διάστηµα κάποιο σηµείο.  Όταν λοιπόν θα

χρειαστεί να κάνουµε π.χ. µια απόψυξη σε ένα 
ψυγείο δεν θα χρειάζεται να µπαίνουµε στον 
προγραµµατισµό του συστήµατος να 
απενεργοποιούµε τα αισθητήρια και όταν 
τελειώσουµε µε την απόψυξη να ξανά µπαίνουµε 
στον προγραµµατισµό και να τα ενεργοποιούµε. Το

µόνο που πρέπει να κάνουµε είναι να ρυθµίσουµε τις ώρες που απαιτούνται για µια απόψυξη 
π.χ. 6 ώρες και να ενηµερώσουµε το καταγραφικό πολύ εύκολα µέσω του προγράµµατος 
MICROBTO MONITOR MD, για το οποίο και θα µιλήσουµε παρακάτω, το ότι το αισθητήριο που 
βρίσκεται στο χώρο που θα γίνει η απόψυξη θέλω να παρακαµφθεί για Χ ώρες που το έχω 
ορίσει. Έτσι το καταγραφικό ενώ θα παίρνει καταγραφές για το αισθητήριο για τις επόµενες Χ 
ώρες δεν θα δηµιουργήσει κανένα συµβάν για το συγκεκριµένο αισθητήριο και ούτε θα µας 
ενηµερώσει µέσω τηλεφώνου για αυτό. Αυτόµατα µετά το πέρας των ωρών που το έχουµε 
ρυθµίσει θα ξανά µπει σε κανονική λειτουργία. 
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Ηµεροµηνία και Ώρα

 

Η επόµενη καρτέλα στο παράθυρο µε την αλλαγή των ρυθµίσεων είναι για την ρύθµιση της 
ηµεροµηνίας και της ώρας που θα έχει το εσωτερικό ρολόι της καταγραφικής µονάδας. Όταν 
είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή ‘ Αυτόµατη ρύθµιση από το ρολόι του υπολογιστή’ και 
γνωρίζουµε πως η ηµεροµηνία και η ώρα του υπολογιστή που είναι εγκατεστηµένη η εφαρµογή 
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είναι σωστά ρυθµισµένη τότε δεν χρειάζεται να πειράξουµε κάτι σε αυτήν την καρτέλα γιατί την 
ρύθµιση θα την πάρει αυτόµατα από τον υπολογιστή. Στην µόνη περίπτωση που θα πρέπει να 
απενεργοποιήσουµε την Αυτόµατη Ρύθµιση και να βάλουµε χειροκίνητα την ηµεροµηνία και την 
ώρα είναι όταν δεν είµαστε σίγουροι για την εγκυρότητα της ηµεροµηνίας και ώρας που έχει ο 
υπολογιστής.

Ρυθµίσεις ∆ικτύου Ρεύµατος

Σε αυτή την καρτέλα µπορούµε να ελέγχουµε τις επιπλέον τάσεις που µπορεί το 
καταγραφικό να ελέγχει. Πέρα από τον έλεγχο της τροφοδοσίας του ίδιου του καταγραφικού, 
που ούτος ή άλλως γίνεται, µπορούµε να συνδέσουµε ακόµα µια τάση, για το MICROBOT-2, ή 
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µέχρι τρεις τάσεις, για το MICROBOT-1. Οι είσοδοι που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο αυτών 
των τάσεων είναι ξεχωριστές από τις εισόδους των αισθητηρίων. ΠΡΟΣΟΧΗ στην σύνδεση των 
τάσεων πάνω στη καταγραφική µονάδα. ∆εν θα πρέπει να συνδέσουµε απευθείας την τάση σε 
κάποια από τις εισόδους των αισθητηρίων γιατί υπάρχει κίνδυνος να καταστρέψουµε την 
καταγραφική µονάδα. Η σωστή σύνδεση των τάσεων αναφέρετε στο εγχειρίδιο του 
καταγραφικού. Οι ρυθµίσεις που µπορούµε να κάνουµε για τις τάσεις είναι για την ονοµασία των
σηµείων, των χρόνο καθυστέρησης για τον οποίο το καταγραφικό θεωρεί µια διακοπή ως 
συµβάν και οι επιλογές το να καταγραφεί µια διακοπεί ως συµβάν ή όχι και αν θα ειδοποιηθούµε
για αυτήν µέσω της τηλεφωνικής ειδοποίησης.

Τηλεφωνική Ειδοποίηση

Σε αυτή την καρτέλα µπορούµε να ρυθµίσουµε τους αριθµούς των τηλεφώνων που 
επιθυµούµε να καλέσει το καταγραφικό σε περίπτωση βλάβης. Το καταγραφικό θα µας 
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ενηµερώσει για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στα αισθητήρια είτε σε κάποια από τις τάσεις είτε 
σε κάποιο λειτουργικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η µονάδα. Επίσης το καταγραφικό θα µας 
ενηµερώσει και κατά την αποκατάσταση ενός προβληµάτων που είχε δηµιουργηθεί. Στις 
ρυθµίσεις που βλέπουµε καταλαβαίνουµε πως µπορούµε να προσθέσουµε από έναν έως 
τέσσερις αριθµούς τηλεφώνων είτε σταθερούς είτε κινητών. Η ιεραρχία που θα τοποθετήσουµε 
τους αριθµούς παίζει ρόλο. Ο ιεραρχικά πιο πάνω αριθµός µπορεί να διακόψει την ενηµέρωση 
του προβλήµατος στους ιεραρχικά πιο κάτω. Αυτό µπορεί να γίνει µε τον εξής τρόπο: όταν 
ολοκληρωθεί η ενηµέρωση ενός προβλήµατος από το καταγραφικό, µας ζητάει να πατήσουµε το
πλήκτρο της δίεσης (#) από το τηλέφωνο µας για να καταλάβει µε τη σειρά του το καταγραφικό 
ότι το µήνυµα έχει παραδοθεί και ότι ο παραλήπτης έχει ακούσει όλο το µήνυµα. Εάν δεν 
πατήσουµε το πλήκτρο της δίεσης τότε το καταγραφικό αφού ολοκληρώσει την παράδοση των 
µηνυµάτων στους υπόλοιπους χρήστες θα ξανά επικοινωνήσει µε τον ίδιο αριθµό ή 
οποιονδήποτε δεν απάντησε ή δεν πάτησε το πλήκτρο της δίεσης. Αυτό θα επαναλαµβάνεται 
µέχρι ως ότου ενηµερωθούν όλοι για το πρόβληµα. Εάν εµείς θελήσουµε να διακόψουµε την 
παράδοση των µηνυµάτων προς τους παρακάτω ιεραρχικά από εµάς χρήστες τότε θα χρειαστεί 
να πληκτρολογήσουµε όχι µόνο την δίεση κατά την ολοκλήρωση του µηνύµατος αλλά πρώτα 
τον κωδικό ασφαλείας του συστήµατος και µετά την δίεση. 

Κάτω από τα τηλέφωνα υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο περιέχει αριθµούς από το 2 έως το
15. Αυτοί οι αριθµοί σηµαίνουν τους χτύπους που µετράει το καταγραφικό όταν κάποιος 
τηλεφωνεί στην γραµµή που είναι συνδεδεµένο το καταγραφικό. Μετά από τους χτύπους που το
έχουµε ρυθµίσει το καταγραφικό θα σηκώσει την γραµµή και θα απαντήσει στην κλήση. 
Προσοχή στην επιλογή των αριθµών χτύπων. Καλό είναι να αποφεύγουµε την σύνδεση του 
καταγραφικού παράλληλα µε κάποιο fax γιατί το fax έχει την ίδια δυνατότητα να ανοίγει την 
γραµµή µετά από κάποιους χτύπους. Όταν το καταγραφικό ανοίξει την γραµµή και µιλήσει θα 
µας ζητήσει να πληκτρολογήσουµε τον κωδικό ασφαλείας του συστήµατος για να µπορέσουµε 
να εισέλθουµε στο µενού και να ακούσουµε τις πληροφορίες που θέλουµε. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα αν κάποιος καλέσει τη γραµµή που είναι συνδεδεµένο το καταγραφικό και µετά τους
απαραίτητους χτύπους το καταγραφικό ανοίξει την γραµµή, να µην µπορέσει να εισέλθει στο 
µενού εάν δεν γνωρίζει τον κωδικό ασφαλείας. 

Τέλος το Ωράριο Αυτόµατης Τηλεφωνικής Λειτουργίας θα µας βοηθήσει στο να 
δηµιουργήσουµε ένα δικό µας ωράριο για το πότε το καταγραφικό θα µπορεί να µας ενηµερώνει
για τυχών προβλήµατα και πότε όχι. Όταν ρυθµίζουµε την κατάσταση της τηλεφωνικής 
ειδοποίησης έχουµε τρεις επιλογές. Ενεργοποιηµένη που σηµαίνει να παίρνει τηλέφωνο καθ’ 
όλη την διάρκεια της ηµέρας, Απενεργοποιηµένη που σηµαίνει να µην παίρνει ποτέ τηλέφωνο 
ότι και αν συµβεί και Αυτόµατη που σηµαίνει να ελέγχει το ωράριο που έχουµε δηµιουργήσει για 
το πότε µπορεί να µας καλεί και πότε όχι. Εάν θέλουµε π.χ. ∆ευτέρα µε Παρασκευή να µην µας 
ενηµερώνει το καταγραφικό κατά τις ώρες 8:00 έως 16:00 ενώ το Σαββατοκύριακο να µπορεί να 
µας ειδοποιήσει όλη την ηµέρα θα πρέπει να αλλάξουµε το ωράριο όπως φαίνεται στην 
παρακάτω φωτογραφία:

Όπως ακριβώς αλλάξαµε τις 
ρυθµίσεις για τη ∆ευτέρα έτσι 
πρέπει να γίνει και για τις υπόλοιπες
µέρες.

Για κάθε µέρα έχουµε δύο διαφορετικές περιόδους. Αυτό συµβαίνει γιατί µια µέρα ξεκινάει
πάντα στις 00:00 το βράδυ και τελειώνει στις 23:59 το βράδυ. Έτσι εάν θέλουµε εµείς να έχουµε 
ενεργοποιηµένη την τηλεφωνική ειδοποίηση όλο το βράδυ µέχρι τις 8:00 το πρωί που 

www.mtec.gr 26



MICROBOT SERVER - MICROBOT MONITOR                                                   m.Technology 

S.A.

πηγαίνουµε στο γραφείο όπου υπάρχει το καταγραφικό και δεν θέλουµε να µας ενοχλεί µέχρι τις
16:00 που φεύγουµε, τότε εµείς θα ενηµερώσουµε το καταγραφικό ότι στην πρώτη περίοδο από
τις 00:00 έως και τις 8:00 της ∆ευτέρας θέλουµε να µας παίρνεις τηλέφωνο και µετά στην 
δεύτερη περίοδο από της 16:00 έως και τις 23:59 όπου τελειώνει η ∆ευτέρα πάλι θέλουµε να 
µας ενηµερώνει. Αυτό θα πρέπει να γίνει για όλες τις µέρες ξεχωριστά ενώ για τις µέρες 
Σάββατο και Κυριακή είναι αυτόµατα ρυθµισµένο να ενηµερώνει από τις 00:00 όπου ξεκινάει η 
µέρα µέχρι και τις 23:59 όπου τελειώνει δηλαδή όλη την ηµέρα. Εδώ δεν χρειάζεται η δεύτερη 
περίοδος γιατί δεν υπάρχει διακοπή ενηµέρωσης στην διάρκεια της µέρας.

Αναγνωριστικά Συστήµατος
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Στην περίπτωση όπου έχετε παραπάνω του ενός καταγραφικού για να µπορούµε να τα 
ξεχωρίζουµε θα πρέπει να τους δώσετε κάποια ονοµασία. Υπάρχουν δύο επιλογές όπου 
µπορούµε να τις χρησιµοποιήσουµε και τις δύο ή και µια από τις δύο. Η πρώτη επιλογή είναι να 
δώσουµε κάποιον αριθµό στην κάθε καταγραφική µονάδα και η δεύτερη επιλογή να δώσουµε 
ένα ξεχωριστό όνοµα. Κανείς δεν σαν εµποδίζει να βάλετε τις ίδιες ονοµασίες σε όσα 
καταγραφικά επιθυµείτε. Η ονοµασία του συστήµατος θα σας βοηθήσει όταν κατά την 
τηλεφωνική ενηµέρωση κάποιου προβλήµατος να µπορείτε να καταλάβετε πια µονάδα σας 
καλεί.

Κωδικοί Συστήµατος
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Στην τελευταία καρτέλα µπορούµε να ρυθµίσουµε τον Κωδικό Εισόδου στο σύστηµα και 
τον Κωδικό Ασφαλείας. Οι αρχικοί κωδικοί και για τις δύο περιπτώσεις είναι το 1234 όµως αυτό 
µπορούµε να το αλλάξουµε. Ο Κωδικός Εισόδου χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να εισέλθουµε 
στις πληροφορίες του καταγραφικού από την τηλεφωνική γραµµή. Ο Κωδικός Ασφαλείας είναι 
αυτός µε τον οποίο µπορούµε να εισέλθουµε στις ρυθµίσεις του καταγραφικού για ανάγνωση ή 
και αλλαγή. 

Αφού ολοκληρώσουµε τις αλλαγές στις ρυθµίσεις που θέλουµε να κάνουµε το µόνο που 
µένει είναι να πατήσουµε το πλήκτρο OK το οποίο βρίσκεται στο αριστερό κάτω µέρος του 
παραθύρου και στο µήνυµα που θα εµφανιστεί να πατήσουµε το Ναι. 

Έτσι θα δούµε στο παράθυρο της ∆ιαχείρισης Συστηµάτων στο αριστερό κάτω µέρος να 
υπάρχει ένας µετρητής ο οποίος δείχνει το πόσο της % των ρυθµίσεων που αλλάζουν στο 
επιλεγµένο σύστηµα. Θα χρειαστεί να περιµένουµε µέχρι να φτάσει στο 100% και να σβήσει 
αυτόµατα ο µετρητής για να µπορέσουµε να κλείσουµε το παράθυρο. 

www.mtec.gr 29



MICROBOT SERVER - MICROBOT MONITOR                                                   m.Technology 

S.A.

Αφού ολοκληρώσουµε όλες τις αλλαγές που θέλαµε να κάνουµε σε όλες τις καταγραφικές
µονάδες µπορούµε να κλείσουµε τη ∆ιαχείριση Συστηµάτων και θα εµφανιστεί το παράθυρο του 
MICROBOT SERVER NP-MD οπού πλέον το πλήκτρο Σύνδεση είναι ενεργοποιηµένο γιατί 
πλέον υπάρχουν καταγραφικά συστήµατα στη λίστα της εφαρµογής. 

Η εφαρµογή για κάθε ένα σύστηµα που έχει στην µνήµη του µας παρέχει και κάποιες 
πληροφορίες. 

Σειριακός Αριθµός: Κάθε καταγραφική µονάδα έχει έναν µοναδικό σειριακό αριθµό για να 
µπορούµε να ξεχωρίσουµε τα συστήµατα. Κάθε σύστηµα αναλόγως το πότε έχει κατασκευαστεί 
έχει ένα σειριακό αριθµό ο οποίος δεν µπορεί να αλλάξει.
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Μοντέλο: Στο πλαίσιο αυτό µας δίνεται να καταλάβουµε εάν έχουµε MICROBOT-1 ή 
MICROBOT-2 και τι σειράς είναι το µοντέλο αυτό.  Π.χ. σε αυτήν την περίπτωση έχουµε 
MICROBOT-1 και είναι σειράς F.

Software Ver.: Κάθε καταγραφικό ανάλογα το µοντέλο έχει πιθανά και διαφορετικό software 
version. Αυτό συµβαίνει γιατί κάποια καταγραφικά εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες όπως 
επίσης και κάποια νεότερα Software έχουν δηµιουργηθεί για να καλύψουν σφάλµατα 
παλαιότερων εκδόσεων.
 
Hardware Ver.: Το hardware έχει να κάνει µε την κατασκευή της µονάδος. Μας ενηµερώνει για 
τα υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί στην συγκεκριµένη µονάδα και αυτό µας βοηθάει να 
καταλάβουµε εάν κάποιο software µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιαδήποτε καταγραφική 
µονάδα ή όχι.

Θύρα επικ.: Η θύρα επικοινωνίας µας ενηµερώνει για τον τρόπο που έχει συνδεθεί το 
καταγραφικό µε τον υπολογιστή που έχει εγκατασταθεί η εφαρµογή. Όπως φαίνεται στην πρώτη
περίπτωση έχουµε ένα καταγραφικό που το συνδέσαµε στην εφαρµογή µέσω µιας IP και στην 
δεύτερη περίπτωση είναι συνδεδεµένο το καταγραφικό µε σειριακό καλώδιο και είναι 
συνδεδεµένο στην θύρα COM1 του υπολογιστή αυτού.

Ταχύτητα: Η ταχύτητα σύνδεσης του καταγραφικού µε τον υπολογιστή ΠΡΕΠΕΙ? Να είναι πάντα
115200 bps 

Αρ. Συστήµατος / Περιγραφή: Είναι τα χαρακτηριστικά που µπορούµε να δώσουµε στο κάθε 
καταγραφικό σαν όνοµα και αριθµό για να τα ξεχωρίζουµε µεταξύ τους.

Σε Σύνδεση: Το πλαίσιο αυτό µένει κενό όταν δεν έχουµε πατήσει το πλήκτρο Σύνδεση και 
γίνεται ΝΑΙ όταν πατήσουµε το πλήκτρο και αυτό συνδεθεί µε το καταγραφικό και ΟΧΙ όταν δεν 
µπορέσει να συνδεθεί. Στην περίπτωση όπου η επιλογή Σε Σύνδεση παραµείνει για αρκετή ώρα
στο ΌΧΙ θα πρέπει να εξετάσουµε τους λόγους για τους οποίους δεν µπόρεσε η εφαρµογή να 
συνδεθεί µε το καταγραφικό. 
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Με το πλήκτρο Σύνδεση µπορούµε να συνδεθούµε µε όσα καταγραφικά υπάρχουν στην λίστα. 
Η λέξη σύνδεση για µας σηµαίνει τέσσερα πράγµατα:

• Η καταγραφική µονάδα συνδέεται µε τη βάση δεδοµένων και έτσι όσα στοιχεία δεν 

υπάρχουν στην βάση αρχίζουν και µεταφέρονται από το καταγραφικό σε αυτήν. 

• Μπορούµε µέσω του προγράµµατος MICROBOT MONITOR MD να δούµε όλες τις 

καταγραφές τα συµβάντα αλλά και την τρέχουσα κατάσταση των αισθητηρίων.

• Μπορούµε να δούµε όλες τις πληροφορίες των καταγραφικών µονάδων εάν έχουν 

προβλήµατα αν έχουν ρυθµισµένα σωστά την ηµεροµηνία και την ώρα κτλ

• ∆εν µπορούµε πλέον να αλλάξουµε τις ρυθµίσεις σε κανένα καταγραφικό γιατί για να 

υλοποιηθεί κάτι τέτοιο πρέπει να αποσυνδεθούµε από τις µονάδες.

Στην εφαρµογή MICROBOT SERVER NP-MD βλέπουµε και κάποιες ακόµα πληροφορίες. 
Αριστερά πάνω στο µενού της εφαρµογής υπάρχει η επιλογή ∆ιαχείριση. Εµείς έχουµε δει ως 
τώρα µόνο την επιλογή ∆ιαχείριση Συστηµάτων. Θα δούµε σε τι µας εξυπηρετούν τα υπόλοιπα.

Παράµετροι εφαρµογής:

Με αυτήν την επιλογή 
µπορώ να ξανά ρυθµίσω 
από την αρχή το όνοµα  της
βάσης δεδοµένων (Access 
ή Oracle) καθώς και τους 
κωδικούς ασφαλείας

Αυτόµατη σύνδεση κατά 
την εκκίνηση:

Όταν ενεργοποιήσω αυτή την επιλογή θα δηµιουργηθεί ένα ( ν ) δίπλα, το οποίο και θα 

µείνει µέχρι να την ξανά απενεργοποιήσω. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής θα σηµαίνει 
πως κάθε φορά που θα ανοίγω το πρόγραµµα MICROBOT SERVER NP-MD αυτό αυτόµατα θα
συνδέεται στα καταγραφικά συστήµατα που έχει στην µνήµη του. ∆εν θα χρειάζεται κάθε φορά 
να πατάω το πλήκτρο Σύνδεση. Αν θελήσω να κάνω αλλαγές σε κάποια ρύθµιση τότε απλά 
πατάω το πλήκτρο Αποσύνδεση και έτσι µπορώ να µπω στο µενού ∆ιαχείριση -> ∆ιαχείριση 
Συστηµάτων.
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Όπως µπορείτε να δείτε καθ΄ όλη την διάρκεια όπου τα καταγραφικά θα είναι 
συνδεδεµένα µε την εφαρµογή δεν θα µπορούµε να χρησιµοποιούµε τις επιλογές Παράµετροι 
εφαρµογής και ∆ιαχείριση συστηµάτων. Θα πρέπει πρώτα να γίνει Αποσύνδεση και µετά να 
ενεργοποιηθούν αυτές οι επιλογές.  

Την έκδοση του λογισµικού µπορούµε να την βλέπουµε στο επάνω σηµείο όπου έχει όλη 
την ονοµασία της εφαρµογής και έπειτα τον αριθµό της έκδοσης του λογισµικού όπως φαίνεται 
και εδώ π.χ. MICROBOT Server basic NP-MD v1.26. 

MICROBOT MONITOR MD

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 MD» και 
ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης. 
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Εάν θέλετε να δηµιουργήσετε µία συντόµευση στην επιφάνεια εργασίας για την εφαρµογή, 
τσεκάρετε το αντίστοιχο πλαίσιο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Όπως και στην προηγούµενη εφαρµογή έτσι και εδώ θα πρέπει την πρώτη φορά να 
ρυθµίσω τις παραµέτρους του συστήµατος. Οι ρυθµίσεις είναι ακριβώς οι ίδιες µε την εφαρµογή 
MICROBOT SERVER NP-MD (βλ. Σελ. 8). Στο τέλος των ρυθµίσεων και πατώντας το πλήκτρο 
OK θα εµφανιστεί ο πίνακας:
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Η συγκεκριµένη εφαρµογή χωρίς να είµαστε συνδεδεµένοι µε κάποιο καταγραφικό µας 
χρησιµεύει µόνο στο να δούµε παλιές καταγραφές οι οποίες έχουν αποθηκευτεί στον 
υπολογιστή από παλαιότερη σύνδεση του συστήµατος µε τον υπολογιστεί. Για να µπορέσουµε 
να χρησιµοποιήσουµε όλες τις δυνατότητες της εφαρµογής αυτής θα πρέπει πρώτα να έχει 
προηγηθεί το άνοιγµα της εφαρµογής MICROBOT SERVER NP-MD, η επιτυχηµένη σύνδεση 
τουλάχιστον ενός καταγραφικού από την λίστα και το µετέπειτα άνοιγµα της εφαρµογής 
MICROBOT MONITOR MD. Έτσι ακολουθώντας κάθε φορά αυτά τα βήµατα θα µπορούµε να 
έχουµε όλες τις πληροφορίες που µας παρέχει ένα καταγραφικό προς ανάγνωση. ΠΡΟΣΟΧΗ  
µην κλείσετε το πρόγραµµα MICROBOT SERVER NP-MD µετά την σύνδεση µε οποιαδήποτε 
καταγραφική µονάδα. Το κλείσιµο της εφαρµογής θα σηµαίνει
αυτόµατα και τον τερµατισµό της επικοινωνίας. Όταν συνδεθούµε µε
κάποιο σύστηµα απλά ελαχιστοποιούµε την εφαρµογή πατώντας το
πλήκτρο που φαίνεται στην εικόνα.

Μετά από µια επιτυχηµένη σύνδεση µε κάποιο καταγραφικό και άνοιγµα την εφαρµογής 
MICROBOT MONITOR MD θα πρέπει το παράθυρο να έχει πλέον κάποιες πληροφορίες όπου 
θα της αναλύσουµε παρακάτω.
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ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Σε αυτόν τον πίνακα µπορούµε να πληροφορηθούµε για τις βασικότερες ρυθµίσεις ενός 
καταγραφικού όπως επίσης και για την τρέχουσα κατάσταση των αισθητηρίων που είναι 
ενεργοποιηµένα σε αυτό. Η επιλογή αυτή εµφανίζεται αυτόµατα σαν αρχική αλλά µπορούµε να 
την επαναφέρουµε εάν έχουµε φύγει από αυτήν επιλέγοντας το πλήκτρο Τρέχουσα κατάσταση 
που βρίσκεται στο πλαίσιο Πλοήγηση.

Πλοήγηση: Στο πλαίσιο αυτό µπορούµε να επιλέξουµε για πια καταγραφική µονάδα θέλουµε να
δούµε τις πληροφορίες αυτής. Επίσης υπάρχουν τέσσερα πλήκτρα τα οποία µας οδηγούν το 
καθένα σε διαφορετική καρτέλα. Για αυτές τις καρτέλες θα µιλήσουµε αναλυτικότατα πιο κάτω. 
Το πλαίσιο της Πλοήγησης παραµένει σε όλες τις καρτέλες για να µπορούµε να επιλέγουµε ανά 
πάσα στιγµή διαφορετική καταγραφική µονάδα και καρτέλα.

Πληροφορίες Συστήµατος: Σε αυτό το πλαίσιο παίρνουµε όλες τις πληροφορίες που έχουν να 
κάνουν µε την καταγραφική µονάδα. Το πρώτο πεδίο µας ενηµερώνει αν έχουµε ή όχι σύνδεση 
µε το σύστηµα που έχουµε επιλέξει. Το επόµενο µας ενηµερώνει εάν υπάρχει πρόβληµα στο 
σύστηµα. Εάν υπήρχε θα ήταν κόκκινο όλο το πεδίο για να ήταν εµφανές πως κάποιο 
πρόβληµα υπάρχει. Επόµενο είναι το πεδίο που εµφανίζει την ηµεροµηνία και ώρα που έχει το 
εσωτερικό ρολόι του καταγραφικού και πάντα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί πως έχει σωστά 
ρυθµισµένη ηµεροµηνία και ώρα. Τέλος τρία πλήκτρα υπάρχουν στο κάτω µέρος τα όποία για να
µπορέσουµε να αλλάξουµε την κατάστασή του καθενός θα πρέπει να γνωρίζουµε τον κωδικό 
ασφαλείας γιατί µας τον ζητάει κάθε φορά.

Κάθε φορά που θέλουµε να αλλάξουµε µια κατάσταση από κάποιο πλήκτρο η εφαρµογή 
θα µας ζητάει να εισάγουµε τον κωδικό ασφαλείας όπως φαίνεται παρακάτω:
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Τα τρία αυτά πλήκτρα είναι τα εξής:
Τηλεφωνική Ειδοποίηση: Το πλήκτρο αυτό µας δίνει τρεις επιλογές όπου η 
Ενεργοποιηµένη και Απενεργοποιηµένη απλά σηµαίνει το να µπορεί και να µην µπορεί 
αντίστοιχα να πάρει τηλέφωνο η καταγραφική µονάδα οποιαδήποτε ώρα για να µας 
ενηµερώσει για κάποιο πρόβληµα. Η τρίτη επιλογή που ονοµάζεται Αυτόµατη είναι για να
ενηµερώνεται το καταγραφικό πότε µπορεί και πότε δεν µπορεί να παίρνει τηλέφωνο 
σύµφωνα µε το Ωράριο Αυτόµατης Τηλεφωνικής Λειτουργίας που υπάρχει στις 
ρυθµίσεις της µονάδας και µπορούµε να το προγραµµατίσουµε όπως επιθυµούµε εµείς.

Παράκαµψη Σηµείου: Με αυτή την επιλογή µπορούµε να διαλέξουµε ένα οποιοδήποτε 
αισθητήριο από όσα έχουµε ενεργοποιηµένα και να το βάλουµε ή να το βγάλουµε από 
την λεγόµενη Παράκαµψη. Είχαµε εξηγήσει και νωρίτερα (βλ. Σελ. 21) σε τι χρησιµεύει η 
παράκαµψη ενός σηµείου και εδώ µπορούµε να ενεργοποιήσουµε κάτι τέτοιο. Ο χρόνος 
που θα µπει αυτόµατα ένα σηµείο σε παράκαµψη έχει ρυθµιστεί αρχικά µέσω τις 
ρυθµίσεις του καταγραφικού και αυτόµατα θα βγει από την παράκαµψη εκτός και αν το 
ξανά ενεργοποιήσουµε εµείς νωρίτερα. 

Έτσι εµφανίζεται το παράθυρο που µας ζητάει να επιλέξουµε αισθητήριο (πρώτη γραµµή)
και ενέργεια που θέλουµε να κάνουµε (δεύτερη γραµµή).

∆ιακόπτης: Μια έξτρα λειτουργία που έχει το καταγραφικό είναι ένας επιπλέον 
εξωτερικός διακόπτης ο οποίος µπορεί να ενεργοποιηθεί είτε µέσω της εφαρµογής είτε 
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µέσω τηλεφώνου. Πρόκειται για ένα Ρελέ το οποίο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για 
οποιονδήποτε λόγο επιθυµούµε. Είτε για να διακόψουµε µια λειτουργία ενός 
µηχανήµατος είτε για να ενεργοποιήσουµε κάποια γεννήτρια κτλ. Ο ∆ιακόπτης µε την 
εισαγωγή του κωδικού ασφαλείας απλά αλλάζει µορφή και από Απενεργοποιηµένος σε 
µετονοµάζεται σε Ενεργοποιηµένος και γίνεται κόκκινο όλο το πλήκτρο για να 
καταλαβαίνουµε ότι είναι Ενεργός. 

Ενδείξεις: Τέλος στο πλαίσιο όπου βρίσκεται σε όλη την δεξιά πλευρά του παραθύρου 
µπορούµε να δούµε όλες τις τρέχουσες ενδείξεις, τις ονοµασίες, όπως επίσης και τα όρια εάν 
είναι ρυθµισµένα στο καθένα από τα αισθητήρια και στο κάτω µέρος βλέπουµε όλες τις ενδείξεις 
από την τροφοδοσία του καταγραφικού και των επιπλέον τάσεων που µπορεί να έχουµε 
συνδέσει για έλεγχο στην καταγραφική µονάδα. Εάν κάποιο από τα αισθητήρια είναι 
µαρκαρισµένο µε κόκκινη γραµµή τότε σηµαίνει πως το συγκεκριµένο αισθητήριο έχει υπερβεί 
το όριό του για περισσότερο από τον χρόνο καθυστέρησης που είναι ρυθµισµένο. Θα πρέπει να
ελέγξουµε για τυχών πρόβληµα στον χώρο που βρίσκεται το αισθητήριο. Το ίδιο θα συµβεί και 
µε τις ενδείξεις από τις τάσης που µετράει το σύστηµα. Εάν κάποιο αισθητήριο είναι 
µαρκαρισµένο µε µπλε γραµµή τότε αυτό µπορεί να σηµαίνει δύο πράγµατα. Ή ότι έχουµε εµείς 
επιλέξει να βάλουµε αυτό το αισθητήριο σε Παράκαµψη, ή ότι το αισθητήριο έχει ξεπεράσει το 
Κάτω όριο για περισσότερο από το χρόνο καθυστέρησης που του έχουµε ορίσει. 

Στο αριστερό πάνω µέρος της εφαρµογής υπάρχει ένα µενού. 
∆ιαχείριση: Η επιλογή που έχουµε είναι µόνο η εκτύπωση της τρέχουσας κατάστασης. 
Με αυτήν την επιλογή εφόσον έχουµε συνδεδεµένο
κάποιο εκτυπωτή στον υπολογιστή µας ή στο δίκτυό
µας θα µπορέσουµε να εκτυπώσουµε σε ένα φύλλο
όλες τις ενδείξεις των αισθητηρίων και την
κατάσταση του συστήµατος.

∆ιάφορα: Εδώ έχουµε δύο επιλογές, η µια είναι για
να πληροφορηθούµε την έκδοση της εφαρµογής
που έχουµε εγκατεστηµένη στον υπολογιστή µας και
αυτό το χρησιµοποιούµε όταν θέλουµε να δούµε εάν
υπάρχει κάποια αναβαθµισµένη έκδοση στο ίντερνετ
(http  ://  www  .  mtec  .  gr  /  downloads  .  htm  ). Η επόµενη
επιλογή είναι η αλλαγή των παραµέτρων της
εφαρµογής όταν θελήσουµε να αλλάξουµε τις
αρχικές ρυθµίσεις που κάναµε στο σύστηµα
βρίσκοντας το αρχείο της βάσης δεδοµένων και τοποθετώντας τον κωδικό ασφαλείας.

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ
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Στο Πλαίσιο της Πλοήγησης επιλέγοντας το πλήκτρο Αρχείο Καταγραφών θα µας 
εµφανίσει ένα παράθυρο το οποίο θα έχει αυτή τη µορφή:

 
Σε αυτή την καρτέλα µπορούµε να πληροφορηθούµε για όλες τις υπάρχουσες 

καταγραφές όλων των αισθητηρίων του συστήµατος. Στο πλαίσιο που ονοµάζεται Καταγραφές 
θα πρέπει να επιλέξουµε το αισθητήριο που µας ενδιαφέρει όπως επίσης και την χρονική 
περίοδος (ανά µήνα) που επιθυµούµε να δούµε. Υπάρχει και η επιλογή να διαλέξουµε όλους 
τους µήνες για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι καταγραφές µας παρέχουν πληροφορίες όπως το πια 
χρονική στιγµή (ηµεροµηνία και ώρα) αποθηκεύτηκε η ένδειξη και πια ένδειξη είχε. Εάν µια 
καταγραφή είναι σηµειωµένη µε κόκκινο ή µπλε χρώµα αυτό σηµαίνει πως εκείνη την χρονική 
στιγµή η ένδειξη ήταν εκτός ορίων είτε άνω είτε κάτω ορίου αντίστοιχα. 

Στο αριστερό µέρος πληροφορίες ζώνης πληροφορούµαστε για τα τωρινά όρια εάν 
έχουµε ρυθµισµένα στο αισθητήριο και επίσης υπάρχει και η επιλογή του γραφήµατος όπου 
επιλέγοντας 2 ή περισσότερες καταγραφές από την λίστα των καταγραφών και πατώντας το 
πλήκτρο Γράφηµα θα εµφανιστεί ένας νέος πίνακας όπου πλέον µπορούµε να δούµε τις 
καταγραφές σε µορφή γραφήµατος. Για να µπορέσουµε να επιλέξουµε 2 ή περισσότερες 
καταγραφές το µόνο που έχουµε να κάνουµε είναι να κάνουµε ένα αριστερό κλικ µε το ποντίκι 
πάνω σε µια καταγραφή και έπειτα να σύρουµε το ποντίκι µέχρι και την καταγραφή που θέλουµε
να δούµε. Σε αυτό το γράφηµα µπορούµε να δούµε µε κόκκινη και µπλε διακεκοµµένη γραµµή 
αντίστοιχα το άνω και κάτω όριο. Επίσης µπορούµε να µαρκάρουµε όποια σηµεία θέλουµε εµείς
και τέλος µπορούµε να εκτυπώσουµε το γράφηµα εάν υπάρχει εκτυπωτής στο σύστηµα.
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Για να κλείσουµε αυτό το παράθυρο απλά πατάµε το Χ και θα µας γυρίσει πίσω στην 
εφαρµογή µε τις καταγραφές. Στο αριστερό πάνω µέρος της εφαρµογής υπάρχει ένα µενού µε 
την επιλογή της ∆ιαχείρισης όπου µπορούµε µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως δηµιουργήσαµε 
το γράφηµα, είτε να Αποθηκεύσουµε σε ένα αρχείο Excel ή να εκτυπώσουµε σε εκτυπωτή µια 
λίστα από ένα σύνολο καταγραφών που θα επιλέξουµε εµείς. Έτσι επιλέγοντας και εδώ ένα 
σύνολο από καταγραφές (µε διπλό πάτηµα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού επιλέγονται 
όλες οι καταγραφές) πηγαίνουµε στο µενού ∆ιαχείριση και έπειτα Αποθήκευση ή Εκτύπωση και 
έπειτα είτε ονοµάζουµε το αρχείο µε ότι όνοµα επιθυµούµε είτε διαλέγουµε εκτυπωτή αντίστοιχα.

ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
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Το επόµενο πλήκτρο κατά σειρά, το Αρχείο Συµβάντων, είναι και αυτό ένα αρχείο µε 
καταγραφές µόνο που εδώ αποθηκεύονται όλα τα συµβάντα και οι επιλύσεις αυτών που 
δηµιουργούνται στο καταγραφικό κατά την διάρκεια λειτουργίας του.
 

Στην καρτέλα αυτή µας δύνεται η δυνατότητα να επιλέξουµε ξεχωριστά ένα προς ένα τα 
σηµεία που ελέγχει ένα καταγραφικό (αισθητήρια ή τάσης ρεύµατος), αλλά και ξεχωριστά τα 
προβλήµατα µε τις αποκαταστάσεις αυτών. Έτσι στην πρώτη επιλογή που είναι η Επιλογή 
Προέλευσης µας εµφανίζει τα εξής πιθανά, ζώνες παρακολούθησης όπου είναι όλα τα 
αισθητήρια µαζί, ξεχωριστά ένα προς ένα τα αισθητήρια µε την ονοµασία τους, το δίκτυο 
ρεύµατος όπου είναι η τροφοδοσία του καταγραφικού και οι τάσεις που µπορεί να µετρήσει, οι 
βλάβες που µπορεί να υπήρξαν σε κάποια αισθητήρια, οι βλάβες στο ίδιο το καταγραφικό κτλ. 
Επίσης µπορούµε να επιλέξουµε το ΟΛΑ και να µας εµφανίσει όλα τα συµβάντα που έχουν 
καταγραφεί σε αυτό το καταγραφικό για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης µπορούµε να εισάγουµε 
ένα φίλτρο στην εµφάνιση των συµβάντων επιλέγοντας δεξιά από την Επιλογή Προέλευσης µια 
από τις τρεις επιλογές. Μόνο τους Συναγερµούς σηµαίνει πως θα εµφανίσει µόνο τα συµβάντα 
αυτά που ξεκίνησαν από κάποιο πρόβληµα που είχε να κάνει είτε µε τάσης ρεύµατος είτε από 
κάποιο αισθητήριο το οποίο ξεπέρασε ένα όριο. Μόνο τις Αποκαταστάσεις σηµαίνει πως θα 
εµφανίσει µόνο τα µηνύµατα που αφορούν στην επίλυση του κάθε προβλήµατος που είχε 
δηµιουργηθεί. Τέλος Όλα είναι τα µηνύµατα που αφορούν και τα προβλήµατα και τις επιλύσεις 
αυτών αλλά επίσης και µηνύµατα που απλά έχουν να κάνουν µε την κατάσταση του συστήµατος
όπως π.χ. την ενεργοποίηση ενός αισθητηρίου σε Παράκαµψη όπου δεν είναι πρόβληµα αλλά 
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καταγράφεται σαν συµβάν στην µνήµη του καταγραφικού.  Επόµενο φίλτρο που υπάρχει είναι 
όσο αφορά τη χρονική περίοδο που έχει δηµιουργηθεί το συµβάν και λειτουργεί ακριβώς όπως 
πριν µε τις καταγραφές. Υπάρχουν όλοι οι µήνες ενός έτους και µπορούµε να διαλέξουµε και την
εµφάνιση όλων των µηνών µαζί. Τέλος υπάρχει και ένα ακόµα φίλτρο το οποίο µας δίνει την 
δυνατότητα να αναγνώσουµε µόνο τα συµβάντα εκείνα τα οποία θεωρούνται Νέα. Πως µπορεί 
όµως να θεωρηθεί Νέο ένα συµβάν; Πολύ απλά κάθε φορά που διαβάζουµε ένα ή περισσότερα 
µηνύµατα και δεν θα χρειαστεί να τα ξαναδιαβάσουµε µπορούµε να τα επιλέξουµε µε το ποντίκι 
και εφόσον είναι επιλεγµένα να πατήσουµε το πλήκτρο ‘Μαρκαρισµένα ως διαβασµένα’ έτσι 
µόνο στην περίπτωση που επιλέξουµε την επιλογή Όλα θα ξανά εµφανιστούν και τα παλιά 
µηνύµατα. Το αντίστροφο δηλαδή να ξανακάνουµε ένα ήδη διαβασµένο µήνυµα σαν νέο µπορεί 
να γίνει εφόσον όταν είµαστε στην επιλογή Όλα το πλήκτρο έχει µετατραπεί ως ‘Μαρκαρισµένα 
ως νέα’. 

Τέλος υπάρχει ένα µενού στο Αρχείο Συµβάντων το οποίο ονοµάζεται ∆ιαχείριση και µας 
δίνει την επιλογή της εκτύπωσης. Έτσι εάν επιλέξουµε µε το ποντίκι ένα ή περισσότερα 
συµβάντα και τα αφήσουµε µαρκαρισµένα πηγαίνοντας στην επιλογή ∆ιαχείριση και Εκτύπωση 
αρχείου συµβάντων θα µας εµφανίσει να επιλέξουµε εκτυπωτή και θα µας εκτυπώσει σε µια 
λίστα όλα τα συµβάντα που επιλέξαµε.
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Το τελευταίο πλήκτρο ονοµάζεται Μηνύµατα. Από το ξεκίνηµα της εφαρµογής µπορούµε 
να καταλάβουµε εάν το παράθυρο των µηνυµάτων θα έχει κάποιες πληροφορίες ή όχι. Όταν 
υπάρχει κάποιο πρόβληµα στην καταγραφική µονάδα τότε το πλήκτρο Μηνύµατα είναι 
µαρκαρισµένο µε κόκκινο χρώµα όπως φαίνεται στην εικόνα.

Σε αυτήν την περίπτωση εάν πατήσουµε πάνω στα µηνύµατα θα µας εµφανίσει την καρτέλα:
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Σε αυτή την καρτέλα βλέπουµε µόνο στην δεξιά µεριά ένα µεγάλο πλαίσιο το οποίο 
µπορεί να δεχτεί µέσα του µηνύµατα. Όταν δηµιουργείται ένα πρόβληµα λειτουργικό στην 
καταγραφική µονάδα τότε καταγράφεται σαν µήνυµα και µέχρι να επιλυθεί αυτό το πρόβληµα θα
παραµένει εκεί.  

Όταν δεν µπορεί να παραδώσει µήνυµα για αισθητήριο εκτός ορίων δεν καταγράφεται στα 
µηνύµατα σωστά;
Η επιλογή να κρατάει στην µνήµη παλαιά µηνύµατα δεν υπάρχει πια σωστά;

Τα µηνύµατα µε τα οποία θα µας ενηµερώνει είναι προβλήµατα που αντιµετωπίζει το 
καταγραφικό και έχουν να κάνουν µε τη ορθή λειτουργία του. Όταν κάποιο αισθητήριο βγει εκτός
ορίων δεν θεωρείται λειτουργικό πρόβληµα και δεν θα µας ενηµέρωσε µε µήνυµα στο 
παράθυρο αυτό. Λειτουργικά προβλήµατα θεωρούνται τα εξής: 

• Χαλασµένο αισθητήριο. Από αστοχία υλικού ή από κακή χρήση ένα αισθητήριο µπορεί να
βγει εκτός λειτουργίας µετά από κάποιο διάστηµα χρήσης αυτού.

• Κοµµένο καλώδιο. Από κακή τοποθέτηση του καλωδίου ή από κάποιο γεγονός µπορεί να 
κοπεί ένα καλώδιο που συνδέει ένα αισθητήριο µε το καταγραφικό.

• Απώλεια της ηµεροµηνίας και της ώρας από τη µνήµη του καταγραφικού. Το καταγραφικό
έχει ανεξίτηλη µνήµη πράγµα που σηµαίνει ότι και να σταµατήσει να λειτουργεί όλες οι 
καταγραφές και οι ρυθµίσεις του παραµένουν στη µνήµη του. Το µόνο που διαγράφεται 
είναι η ηµεροµηνία και η ώρα. Έτσι µετά από µια διακοπή ρεύµατος όπου εξαντληθεί και 
η µπαταρία του καταγραφικού η ηµεροµηνία και η ώρα θα χαθούν. 
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• Σφάλµατα συστήµατος. Το καταγραφικό µπορεί να αναγνωρίσει κάποια σφάλµατα κατά 
την λειτουργία του όπως να µην µπορεί να φορτίσει την µπαταρία, να µην µπορεί να 
γράψει δεδοµένα στην µνήµη του λόγω βλάβης κτλ. Όλα αυτά τα θεωρεί ως σφάλµατα 
και ενηµερώνει τον χρήστη µέσω κωδικών. Η µετάφραση αυτών των κωδικών πρέπει να 
γίνεται µε άµεση επικοινωνία µε την εταιρία.

Στο Μενού της ∆ιαχείρισης έχουµε την επιλογή της Εκτύπωσης Μηνυµάτων όπου 
επιλέγοντας εκτυπωτή θα εκτυπωθεί µια λίστα µε τα προβλήµατα όπως τα βλέπουµε στο 
πλαίσιο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

• Να ενηµερώνεστε συχνά από την ιστοσελίδα µας http://www.mtec.gr/downloads.htm για 
καινούργιες εκδόσεις των εφαρµογών MICROBOT SERVER NP-MD και MICROBOT 
MONITOR MD. Έτσι θα µπορείτε να κατεβάζεται και να εγκαθιστάτε τις νέες εκδόσεις µε 
ότι νέο σας παρέχουν.

• Να δηµιουργείτε σε προγραµµατισµένα χρονικά διαστήµατα αντίγραφα ασφαλείας του 
αρχείου «mbdbv4.mdb» που βρίσκεται στο φάκελο εγκατάστασης της εφαρµογής 

MICROBOT SERVER NP-MD (C  :\  Program     Files  \  MICROBOT     SERVER     NP  -  MD  ) ώστε σε 
περίπτωση βλάβης του υπολογιστή σας οι παλαιότερες καταγραφές σας να έχουν σωθεί. 

• Εάν εκκινήσετε την εφαρµογή MICROBOT MONITOR MD πριν την εφαρµογή 

MICROBOT SERVER NP-MD, 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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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. Χάθηκε η ηµεροµηνία και η ώρα από την καταγραφική µονάδα

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που θα αντιµετωπίσετε είναι το χάσιµο 
της ηµεροµηνίας και της ώρα από το εσωτερικό ρολόι της καταγραφικής µονάδας. 
Αυτό συµβαίνει από κάποια διακοπή της τροφοδοσίας του ρεύµατος σε συνδυασµό 
µε την εξάντληση της εσωτερικής µπαταρίας. Όταν εξαντληθεί η µπαταρία του 
καταγραφικού το καταγραφικό θα σταµατήσει να καταγράφει τις ενδείξεις των 
αισθητηρίων  και θα σταµατήσει να λειτουργεί. Όταν επανέλθει το ρεύµα θα ξανά 
αρχίσει να φορτίζει την µπαταρία και εφόσον έχουµε ενεργοποιηµένη την τηλεφωνική 
ειδοποίηση θα µας ειδοποιήσει ότι δεν είναι ρυθµισµένη η ηµεροµηνία και η ώρα. 
Μπορούµε να ρυθµίσουµε την ηµεροµηνία και την ώρα και µέσω της τηλεφωνικής 
ειδοποίησης. Αλλιώς µπορούµε να ανοίξουµε την εφαρµογή MICROBOT SERVER 
NP-MD και πηγαίνοντας µέσω του µενού ∆ιαχείριση στο ∆ιαχείριση Συστηµάτων 
επιλέγοντας το κατάλληλο σύστηµα να πατήσουµε το πλήκτρο Αλλαγή Ρυθµίσεων 
Επιλεγµένου Συστήµατος, χωρίς να πειράξουµε καµία ρύθµιση πατάµε το πλήκτρο 
OK και αυτόµατα το καταγραφικό θα ενηµερωθεί για την ηµεροµηνίά και την ώρα από 
τον υπολογιστή. 
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2. Πατάω το πλήκτρο Σύνδεση και δεν συνδέεται η καταγραφική µονάδα

Όταν ανοίγω το πρόγραµµα MICROBOT SERVER NP-MD το πλήκτρο που 
υπάρχει έχει την ονοµασία Σύνδεση. Όταν το πατήσω θα δω δεξιά πάνω στο τέλος 
της γραµµής µε τις πληροφορίες για κάθε καταγραφική µονάδα να έχει δηµιουργηθεί η
λέξη ΌΧΙ. Αυτό σηµαίνει πως ακόµα δεν είναι συνδεδεµένο το πρόγραµµα µε τη 
µονάδα. Εάν περάσει αρκετό χρονικό διάστηµα και δεν αλλάξει το ΌΧΙ σε ΝΑΙ 
σηµαίνει πως η καταγραφική µονάδα δεν µπορεί να εντοπιστεί. Αυτό µπορεί να 
συµβαίνει για διάφορους λόγους. 

• Έχει σβήσει η καταγραφική µονάδα λόγω βλάβης ή τροφοδοσίας.

• Έχει αποσυνδεθεί ή χαλάσει το καλώδιο που συνδέει τον υπολογιστή µε την 
µονάδα.

• Έχει χαλάσει η θύρα COM του υπολογιστή µε την οποία συνδέεται η µονάδα.

• Εάν χρησιµοποιούµε έναν USB to RS-232 Converter για την σύνδεση της 
µονάδας στον υπολογιστή ενδέχεται να έχει αλλάξει το όνοµα της θύρας που 
δηµιουργείτε από τον Converter και έτσι να πρέπει να ξανά εισάγουµε τη µονάδα 
στην εφαρµογή µε την νέα θύρα.

• Εάν χρησιµοποιούµε έναν Ethernet to RS-232 Converter ενδέχεται να υπάρχει 
πρόβληµα στο δίκτυο που είναι εγκατεστηµένος ο Converter και αυτό µπορούµε 
να το τεστάρουµε κάνοντας ένα ping στην IP του Converter. 

• Τέλος ελέγχουµε την µονάδα για τυχών σφάλµα που µπορεί να έχει προκύψει κατά
την λειτουργία του και το εµποδίζει να συνεργαστεί µε τον υπολογιστή. Αυτό 
µπορούµε να το καταλάβουµε εάν στην µονάδα αναβοσβήνει το πράσινο λαµπάκι.

3. Ψάχνω καταγραφές σε κάποια συγκεκριµένη περίοδο και δεν βρίσκω

Για να µπορέσει ο υπολογιστής να πάρει όλα τα δεδοµένα από την µονάδα θα 
πρέπει να έχει προηγηθεί η σύνδεση της µονάδας µε τον υπολογιστή µέσω του 
προγράµµατος MICROBOT SERVER NP-MD. Εάν η τελευταία µας σύνδεση µε το 
σύστηµα ήταν αρκετό καιρό πριν καλό είναι να περιµένουµε µερικά λεπτά µέχρι να 
αντληθούν όλα τα δεδοµένα. Εάν και πάλι δεν µπορούµε να εντοπίσουµε τις 
καταγραφές που επιθυµούµε αυτές ίσως και να έχουν χαθεί. Εφόσον η µνήµη της 
µονάδας δεν διαγράφεται αυτό σηµαίνει πως την περίοδο που ψάχνουµε τις ενδείξεις 
η καταγραφική µονάδα δεν είχε ρυθµισµένη την ηµεροµηνία και την ώρα και έτσι δεν 
µπορούσε να αποθηκεύσει ενδείξεις. Ο συχνός έλεγχος την µονάδας για προβλήµατα 
µας αποτρέπει από τέτοιου είδους προβλήµατα.

4. ∆εν µπορώ να εντοπίσω µια καταγραφική µονάδα

Όταν εγκαθιστούµε για πρώτη φορά την εφαρµογή MICROBOT SERVER NP-MD 
θα πρέπει να εντοπίσουµε όλες τις µονάδες που θα αναγνωρίζονται από την 
εφαρµογή. Η διαδικασία εντοπισµού µονάδος γίνεται από το µενού ∆ιαχείριση -> 
∆ιαχείριση Συστηµάτων και έπειτα επιλέγουµε ή Προσθήκη δικτυακού συστήµατος ή 
προσθήκη τοπικού συστήµατος. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να είµαστε 
βέβαιοι για τον αριθµό της θύρας που τοποθετούµε. Όταν µας ζητάει διεύθυνση IP θα 
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πρέπει να επικοινωνήσουµε µε τον υπεύθυνο δικτύων για την διεύθυνση και το PORT
που µας ζητάει η εφαρµογή ενώ όταν µας ζητάει αριθµό θύρας COM πρέπει να 
έχουµε βεβαιωθεί πως η συγκεκριµένη θύρα δεν χρησιµοποιείται από άλλο 
πρόγραµµα και είναι η θύρα στην οποία συνδέσαµε τη µονάδα. Επίσης όταν 
αναφερόµαστε σε USB to RS-232 Converter πέρα από την εγκατάσταση των drivers 
του converter θα πρέπει να ρυθµίσουµε και την ταχύτητα την επικοινωνίας η οποία 
ρυθµίζεται στα 115200 bps. Περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση 
συστηµάτων στην εφαρµογή γίνονται στη σελίδα 12.

5. Έλεγξα ότι είναι σωστή η θύρα και ακόµα δεν µπορώ να εντοπίσω τη καταγραφική 
µονάδα

Σε αυτή την περίπτωση όπου είµαστε σίγουροι για τις ρυθµίσεις θα πρέπει να 
ελέγξουµε και το software version του καταγραφικού εάν υποστηρίζεται από την 
εφαρµογή. Η εφαρµογή αυτή µπορεί να υποστηρίξει µόνο καταγραφικές µονάδες οι 
οποίες περιέχουν στο software version την επέκταση Ν. Αυτό µπορούµε να το δούµε 
από το panel της µονάδας µε τη βοήθεια των τεσσάρων πλήκτρων που υπάρχουν 
πηγαίνοντας µε το πλήκτρο MENU στις πληροφορίες και κατεβαίνοντας το µενού µε 
τα βελάκια µας εµφανίζει το software version του µηχανήµατος. Εάν δεν δούµε στην 
ονοµασία του software version το γράµµα N τότε θα πρέπει να γίνει αναβάθµιση της 
µονάδος. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε µε την εταιρία.

6. ∆εν µπορώ να εκτυπώσω από το πρόγραµµα MICROBOT MONITOR MD

Στην περίπτωση που επιθυµείται να εκτυπώσετε είτε κάποιο αρχείο συµβάντων 
είτε αρχείο καταγραφών είτε οτιδήποτε άλλο θα πρέπει πρώτα να έχει γίνει µια 
εγκατάσταση ενός εκτυπωτή στον υπολογιστή σας είτε είναι συνδεδεµένος απευθείας 
σε αυτόν είτε είναι µέσω δικτύου. Αυτόµατα η εφαρµογή θα αναγνωρίσει τους 
εκτυπωτές και θα σας δώσει επιλογή να διαλέξετε όποιον επιθυµείτε.  

7. ∆εν µπορώ να αποθηκεύσω σε αρχείο excel ένα αρχείο καταγραφών

Όταν θελήσουµε να αποθηκεύσουµε ένα αρχείο καταγραφών σε ένα αρχείο excel 
θα πρέπει να πάµε στο παράθυρο του Αρχείου Καταγραφών στην εφαρµογή 
MICROBOT MONITOR MD και στο µενού να επιλέξουµε ∆ιαχείριση -> Αποθήκευση 
Αρχείου Καταγραφών και αυτόµατα να µας εµφανίσει να επιλέξουµε το παράθυρο 
που θα αποθηκευτεί το αρχείο και η ονοµασία αυτού. Εάν δεν έχουµε εγκατεστηµένο 
στον υπολογιστή µας το κάποιο πρόγραµµα που µπορεί να αναγνωρίζει αρχεία (.xls) 
τότε καθιστάτε αδύνατη η αποθήκευση ενός τέτοιου αρχείου.

 

8. ∆εν µπορώ να αλλάξω τις ρυθµίσεις σε κάποιο καταγραφικό

Για να µπορέσω να µπω στην ∆ιαχείριση Συσκευών της εφαρµογής MICROBOT 
SERVER NP-MD θα πρέπει η εφαρµογή να µην είναι συνδεδεµένη µε κανένα 
καταγραφικό. Όταν το πλήκτρο που υπάρχει στην εφαρµογή ονοµάζεται Σύνδεση τότε
µπορώ να µπω στην ∆ιαχείριση Συστηµάτων ενώ όταν ονοµάζεται Αποσύνδεση δεν 
µπορώ. Το µόνο που έχω να κάνω είναι να πατήσω το κουµπί και να περιµένω όση 
ώρα χρειαστεί για να αποσυνδεθεί από όλα τα µηχανήµατα. Μετά η επιλογή 
∆ιαχείριση Συσκευών θα είναι ενεργεί για χρήση.
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9. ∆εν µπορώ να εντοπίσω το αρχείο mbdbv4.mdb που µου ζητάει η εφαρµογή.

Ο φάκελος στον οποίο αποθηκεύεται το αρχείο mbdbv4.mdb όταν εγκαθίσταται το 
πρόγραµµα είναι ο C  :\  Program     Files  \  MICROBOT     SERVER     NP  -  MD  . Εάν τα Windows 
δεν είναι εγκατεστηµένα στο σκληρό µε επέκταση C:\ τότε αντικαθιστούµε το αρχικό 
γράµµα µε αυτό που έχουµε εγκατεστηµένα τα Windows. Εάν κατά την εγκατάσταση 
της εφαρµογής MICROBOT SERVER NP-MD δεν αλλάξαµε προορισµό 
εγκατάστασης τότε θα πρέπει να έχει δηµιουργηθεί ένας φάκελος MICROBOT 
SERVER NP-MD µέσα στον φάκελο Program Files. 
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