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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
Εισαγωγή 

 

Το Ultratrend DMS είναι λογισμικό οργάνωσης δεδομένων για τη δημιουργία και τη συντήρηση 

βάσεων δεδομένων που ισχύουν σε όλες τις βασικές εφαρμογές που εκτελούνται από τα μοντέλα 

Ultraprobe 3000, 9000, 10000 και 15000. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα από Γενικές 

Επιθεωρήσεις, Ρουλεμάν, Διαρροές, Βάνες, Ατμό και Ηλεκτρολογικές εφαρμογές. Θα αποθηκεύσει και 

θα οργανώσει τα αρχεία, θα παρέχει αναφορές, τους συναγερμούς και τις γραφήματα. Οι χρήστες θα 

είναι σε θέση να μεταφέρουν δεδομένα από το Ultraprobe σε υπολογιστή ή από υπολογιστή στο 

Ultraprobe μέσω σύνδεσης USB, με Compact Flash Card (Ultraprobe 10000) ή με μια κάρτα SD 

(Ultraprobe 15000). 

 

Επισκόπηση του Προγράμματος 
Το Ultratrend DMS είναι παρόμοιο σε εμφάνιση και λειτουργία με την Εξερεύνηση Αρχείων των 

Windows και παρέχει στους χρήστες μέσω μιας «Ιεραρχίας Αρχείων» την προβολή των δεδομένων και 

τη δυνατότητα της ταξινόμησης, οργάνωσης και αρχειοθέτησης υλικού. 

Η ιεραρχία αρχείων είναι: Plant---Application---Group---Location/Machine---Record (Εγκατάσταση — 

Εφαρμογή — Ομάδα — Θέση/Μηχανή — Αρχείο). Κάθε εγγραφή διατηρεί τα πεδία τα οποία 

περιλαμβάνουν βασικά στοιχεία επιθεώρησης καθώς και μια υποενότητα για πληροφορίες ιστορικού. 

Ο σχεδιασμός της ιεραρχίας του προγράμματος παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα της ολοένα και 

διευρυνόμενης διαχείρισης δεδομένων. 

 

Απαιτήσεις συστήματος 
  

 Υπολογιστής IBM ή συμβατός. 

 Ποντίκι ή άλλη συσκευή κατάδειξης. 

 Απαιτούμενα 2 Gigabytes RAM, συνιστώμενα 4 Gigabytes. 

 

Απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος/λογισμικού: 

 Windows XP, Vista, Windows 7 ή Windows 8.1 

 Microsoft Excel 2007 ή μεταγενέστερο. 

 

Εγκατάσταση 
Σημείωση: Πριν εγκαταστήσετε το DMS v 5 Ultratrend, αποεγκαταστήστε όλες τις παλαιότερες 

εκδόσεις του Ultratrend DMS. Αυτό ΔΕΝ θα διαγράψει το φάκελο εγκαταστάσεών σας από τις 

προηγούμενες εκδόσεις. 

Αν κάνετε λήψη από το Internet, εντοπίστε το αρχείο: «Ultratrend DMS v 5». 

 

Για να κάνετε λήψη από την ιστοσελίδα της UE Systems www.uesystems.gr: ανοίξτε «Products» 

[Προϊόντα],  μεταβείτε στο «Software»[Λογισμικό], κάντε κλικ στο DMS link (μπορεί να σας ζητηθεί να 

εγγραφείτε), και  θα ανοίξει η σελίδα λήψης. 

Για την εγκατάσταση του Ultratrend DMS από τον υπολογιστή σας, εντοπίστε το αρχείο "Ultratrend 

DMS 5" και εξαγάγετε τα περιεχόμενα του φακέλου. Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα, κάντε διπλό 

κλικ στο “setup.exe” και ακολουθήστε τις οδηγίες. 

 

 

http://www.uesystems.gr/
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ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Πρέπει να γνωρίζετε πού είναι αποθηκευμένη η Plant DMS Database σας. 

 

Το Ultratrend DMS 5 αποθηκεύει τις βάσεις δεδομένων και τις σχετικές πληροφορίες σε ένα φάκελο 

που ονομάζεται «DMS Plants». Η προεπιλεγμένη θέση για το DMS Plants είναι η C: drive (C: DMS 

Plants). Οι βάσεις δεδομένων και άλλες σχετικές πληροφορίες μπορούν να αποθηκευθούν σε κάποια 

άλλη μονάδα δίσκου, όπως π. χ. μια θέση δικτύου, επιλέγοντας μια μονάδα δίσκου κατά την 

εγκατάσταση, με τη δημιουργία ενός νέου φάκελου «DMS Plants», ή αντιγράφοντας τον φάκελο 

«DMS Plants» σε ένα δίσκο της επιλογής σας. 

 

Εάν η θέση του φάκελου DMS Plants έχει αλλάξει μετά την εγκατάσταση, για να τον εντοπίσετε: 

μεταβείτε στην μπάρα τίτλου: Edit Paths και την ενημερώστε τη διαδρομή. Αυτή θα είναι η διαδρομή 

που θα αναζητήσει το DMS κατά την εκκίνηση. 

 

Για να ανοίξετε μια Εγκατάσταση, επιλέξτε: File, Open Plants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναζητήστε τη θέση ή το φάκελο DMS Plants και κάντε κλικ στο OK (εμφανίζεται στο επάνω μέρος του 

παραθύρου Browse). Οι Εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο φάκελο DMS εμφανίζονται στο κάτω 

μέρος του παραθύρου. 

 

Αλλαγή της θέσης μιας Εγκατάστασης DMS 

 

Για να αλλάξετε τη θέση του φακέλου DMS Plant ή να κάνετε Backup, ή να καθορίσετε το που 

βρίσκεται το Spectralyzer, χρησιμοποιήστε την επιλογή Edit Preferences/Paths που βρίσκεται στο 

Edit Preferences. (Δείτε την ενότητα Edit Preferences.) 
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ΔΟΜΗ/ ΙΕΡΑΡΧΙΑ 
(Σημείωση: Για να δημιουργήσετε μια διαδρομή, δείτε πρώτα την ενότητα Ξεκινώντας) 

 

 

Plant (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 
Η Εγκατάσταση βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας. Ο χρήστης μπορεί να έχει απεριόριστο αριθμό 

Εγκαταστάσεων. Όλα τα απαραίτητα δεδομένα περιέχονται μέσα στην Εγκατάσταση, η οποία 

περιλαμβάνει: Application (Εφαρμογή), Group (Ομάδα), Location/Machine (Τοποθεσία/Μηχανή), Test 

Point (Σημείο Ελέγχου) (είναι η αριθμημένη θέση) και Historical Records (Ιστορικά Αρχεία). Για να δείτε 

κάποιο από τα δεδομένα, πρέπει πρώτα να ανοίξετε την Εγκατάσταση. Μια Εγκατάσταση μπορεί να 

περιέχει μόνο τις 6 Εφαρμογές που αναφέρονται παρακάτω και απεριόριστο αριθμό Ομάδων και 

Τοποθεσιών. 

 

Για να δημιουργήσετε μια Εγκατάσταση: Πηγαίνετε στο File (Αρχείο), επιλέξτε New Plant (Νέα 

Εγκατάσταση) και χρησιμοποιήσετε τον New Plant Wizard (Οδηγό Νέων Εγκαταστάσεων). 

 

APPLICATION (ΕΦΑΡΜΟΓΗ) 
Μια Εφαρμογή καθορίζει το είδος πληροφοριών που φορτώνονται προς και μεταφορτώνονται από το 

Ultraprobe. Κάθε Εφαρμογή έχει τη δική της μοναδική δομή αρχείων. Μια Εγκατάσταση μπορεί να 

περιέχει μόνο 6 Εφαρμογές. Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 

1.   Generic (Γενικά) 

2.   Valves (Βάνες) 

3.   Bearings (Ρουλεμάν) 

4.   Electrical (Ηλεκτρολογικά) 

5.   Steam (Ατμός) 

6.   Leaks (Διαρροές) 
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Μια Εφαρμογή μπορεί να περιέχει απεριόριστο αριθμό Ομάδων (οι Ομάδες μπορούν να είναι μια 

γενική περιοχή που περιλαμβάνει τον εξοπλισμό προς έλεγχο). Μια Εφαρμογή μπορεί να επιλεγεί 

όταν ανοίγεται το παράθυρο Create Plant (Δημιουργία Εγκατάστασης). Αφότου έχει δημιουργηθεί μια 

Εγκατάσταση, οι νέες Εφαρμογές μπορούν να οριστούν ως εξής: 

 

1. Είτε κάντε κλικ στο Edit, επιλέξτε New και Select Application, είτε κάντε Δεξί κλικ στην 

ήδη ανοικτή Εγκατάσταση.  

 

2. Επιλέξτε New και μετά επιλέξτε Application.  

 

3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος στην πλαίσιο Application Type για να 

δείτε τις εφαρμογές. Επιλέξτε την Εφαρμογή.  

 

4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα Ομάδας. Επιλέξτε μια μορφή της περιγραφής, (13/3 ή 

8/8). Η περιγραφή θα χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει ή να ονομάσει το στοιχείο 

(Θέση/Μηχανή) που θα ελέγξετε και το Σημείο Ελέγχου.  

 

5.  Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί Create (Δημιουργία).  

 

6. Αν μια Ομάδα είχε δημιουργηθεί προηγουμένως στο Excel, μπορεί να εισαχθεί εδώ.  

 

GROUP (ΟΜΑΔΑ) 
 Η Ομάδα είναι η Διαδρομή σας. Είναι η συγκεκριμένη περιοχή ελέγχου ή του έργου που 

περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που εξετάζεται. 
 

 Η Ομάδα ορίζει τα αρχεία που αποστέλλονται στο Ultraprobe.  
 

 Μόνο μια Ομάδα τη φορά μπορεί να σταλεί στο Ultraprobe και θα σταλεί  ολόκληρη.  
 

 Εάν το πλάνο εργασίας σας απαιτεί περισσότερες από μία Διαδρομές ταυτόχρονα και 

χρησιμοποιείτε ένα Ultraprobe 10000 ή 15000, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε 

πολλαπλές κάρτες Compact Flash ή κάρτες SD, μία για κάθε Διαδρομή.  

 

Μια Oμάδα περιέχει ένα διαδοχικό σύνολο αρχείων που κυμαίνονται από 1 έως 400. 

 

Αυτά τα αρχεία αντανακλούν τις πληροφορίες που βρίσκονται στις 400 θέσεις μνήμης του Ultraprobe. 

Μια Ομάδα φυλάσσει έναν απεριόριστο αριθμό «Ιστορικών Πληροφοριών». Στη δομή ιεραρχίας, μια 

Ομάδα θα δημιουργηθεί κάτω από μια Εφαρμογή. Όταν τα στοιχεία που συλλέγονται αντιστοιχηθούν 

σε μια εφαρμογή, θα διατίθενται σε τομείς που αφορούν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη εφαρμογή, 

(παραδείγματος χάριν, τα πεδία δεδομένων για ρουλεμάν περιλαμβάνουν στοιχεία όπως αποτέλεσμα 

του ελέγχου, τη θερμοκρασία, ενώ τα πεδία δεδομένων για ηλεκτρικό θα περιλαμβάνουν τάση, 

υγρασία κ.λπ. ). Μια Ομάδα μπορεί να δημιουργηθεί εκ νέου σε οποιαδήποτε από τις 6 Εφαρμογές. 
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Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα: μαρκάρετε Application (Εφαρμογή) και στη συνέχεια: είτε επιλέξετε 

File, New/Group (Αρχείο, Νέο/Ομάδα), είτε κάντε δεξί κλικ σε μία ανοικτή Εφαρμογή και επιλέξτε 

New/Group (Νέο/Ομάδα). Για να ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί “Next” (Επόμενο) το οποίο ανοίγει 

ένα παράθυρο για να δημιουργήσετε τη δοκιμαστική διαδρομή σας. Η ομάδα απαιτεί ένα “Machine” 

(Μηχανή) ή Location (Θέση) και test points (δοκιμή σημείων).     

 

Το παράθυρο διαλόγου σας επιτρέπει να αντιγράψετε από άλλη Ομάδα και είτε να δημιουργήσετε, είτε 

να αποθηκεύσετε στο Excel.  

Points Currently In Alarm           

(Σημεία σε κατάσταση Συναγερμού) 
Σημεία Ελέγχου εντός μιας Ομάδας που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού θα τοποθετηθούν σε 

ξεχωριστή «Ομάδα» και χαρακτηρίζονται με ένα εικονίδιο που εμφανίζεται δίπλα στην επικεφαλίδα: 

«Points Currently in». Κάντε κλικ στο + για να ανοίξετε και να προβάλετε οποιαδήποτε σημεία ελέγχου 

της Ομάδας που έχουν επιλεγεί είτε σαν High Alarm (κατάσταση υψηλού συναγερμού) ή σαν Low Alarm 

(κατάσταση χαμηλού συναγερμού). 

 

Αυτό το σύνολο των σημείων σε κατάσταση Συναγερμού μπορεί να μετακινηθεί ακριβώς από πάνω 

από την Ομάδα δεδομένων κάτω το δέντρο από την ομάδα δεδομένων ή μπορεί να αφαιρεθεί. Αυτό 

γίνεται με το άνοιγμα του μενού Edit (Επεξεργασία), και στη συνέχεια επιλέγοντας Preference 

(Προτιμήσεις). Κάτω από το General επιλέξτε το πλαίσιο με τίτλο: «Display Alarm Groups» (Εμφάνιση 

Ομάδων Συναγερμών). Η αλλαγή θα συμβεί όταν το DMS κλείσει και ανοίξει πάλι. 

 

Αποστολή Ομάδων Συναγερμού σε Ultraprobe: Alarm Groups (Ομάδες Συναγερμών) μπορούν να 

σταλούν στο Ultraprobe 10000 και στο Ultraprobe 15000. Για να στείλετε μια Ομάδα Συναγερμών στο 

Ultraprobe 10000 ή στο Ultraprobe 15000, επιλέξτε τα ανάλογα σημεία που βρίσκονται σε κατάσταση 

συναγερμού και επιλέξτε «Send Group to Probe» (Αποστολή Ομάδας σε Probe). Η ενέργεια αυτή θα 

στείλει μόνο τις βασικές πληροφορίες από τα αρχεία που ταιριάζουν με τα κατάλληλα Σημεία Ελέγχου 

κατάστασης Συναγερμού στο Ultraprobe. Τα αρχεία αυτά θα αποθηκεύονται διαδοχικά στο Ultraprobe. 

Παραδείγματος χάριν: εάν τα αρχεία 5 και 12 δηλώνουν κατάσταση Συναγερμού, θα παρουσιαστούν 

ως Record 1 και 2 στο Ultraprobe. 
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Μετά τη λήψη νέων ενδείξεων σημείων κατάστασης Συναγερμού με το Ultraprobe: 

 

1. Στο DMS Ultratrend επισημάνετε το όνομα της Ομάδας και πάλι και επιλέξτε «Retrieve Group 

from Probe» (Ανάκτηση Ομάδας από Probe).  

2. Το DMS Ultratrend θα ενημερώσει τα αρχεία και τα αφαιρεί από την Ομάδα «Points in Alarm» 

(σημεία σε κατάσταση συναγερμού).  

 

LOCATION/MACHINE (ΘΕΣΗ /ΜΗΧΑΝΗ) 
Αυτό είναι το αντικείμενο ελέγχου. Μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα Σημεία Ελέγχου. Το όνομα 

της Θέσης/Μηχανής μπορεί να ορισθεί χρησιμοποιώντας από 8 ή 13 χαρακτήρες, ανάλογα με το πώς 

έχουν ρυθμιστεί τα πλαίσια του ελέγχου εξοπλισμού και αναγνώρισης σημείο ελέγχου. Κατά τη 

δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, είναι σημαντικό να σκέφτεστε ένα όνομα που θα είναι κατανοητό 

από όλους τους χρήστες. Μια Θέση είναι συνδεδεμένη με μια συγκεκριμένη Ομάδα μέσα σε μια 

συγκεκριμένη Εφαρμογή. Θα περιέχει τα Ιστορικά Αρχεία κάθε Σημείου Ελέγχου και πρέπει να 

παραμείνει μέσα στην Εφαρμογή. 

 

Σημείωση. Εάν χρειασθεί να αλλάξετε το όνομα μιας Θέσης/Μηχανής, κάντε δεξί κλικ πάνω στην 

περιγραφή και επιλέξτε Rename (Μετονομασία). 

 

Για να δημιουργήσετε μια νέα Θέση/Μηχανή: 

 

Επισημάνετε την Ομάδα και στη συνέχεια επιλέξτε Edit, New, Location/Machine (Επεξεργασία, Νέο, 

Θέση/Μηχανή), ή κάντε δεξί κλικ στην Ομάδα και επιλέξτε New, Location/Machine (Νέο, Θέση/Μηχανή). 

 

RECORD POINT (ΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 
Η Θέση Εγγραφής είναι το συγκεκριμένο σημείο ελέγχων που θα περιέχει όλες τις ιστορικές εγγραφές 

που αναφέρονται από την ημερομηνία έναρξης. Η Θέση Εγγραφής μπορεί να οριστεί 

χρησιμοποιώντας 8 ή 3 χαρακτήρες ανάλογα με την επιλεγμένη μορφή  της «Θέσης/Μηχανής». 

 

Η Θέση Εγγραφής παρατίθενται διαδοχικά σε μια σειρά συγκεκριμένης διαδρομής των ελέγχων. 

Επομένως, η πρώτη Θέση Εγγραφής θα αντιστοιχιστεί στο 001, η επόμενη στο 002 έως το 400 (για να 

καλυφθούν μέχρι 400 αρχεία). 

 

Όταν δεδομένα έχουν εισαχθεί σε μια Θέση Εγγραφής, θα δημιουργηθεί ένα Ιστορικό Αρχείο. Μετά 

τη δημιουργία του (είτε με τη λήψη δεδομένων από το Ultraprobe 15000, 10000, 9000, 3000 ή 

χειροκίνητα) το Ιστορικό Αρχείο θα αναγράφεται κάτω από κάθε Θέση Εγγραφής ως ημερομηνία. 

 

Για να δημιουργήσετε μια νέα Θέση Εγγραφής: 

 

1. Επισημάνετε μια Θέση/Μηχανή  

 

2. Επιλέξτε: Edit, New, Record/Point, ή κάντε Δεξί Κλικ σε μια Θέση/Μηχανή. Επιλέξτε: 

New, και μετά Record/Point.  
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HISTORICAL RECORD (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ) 
Ένα Ιστορικό Αρχείο περιέχει πεδία δεδομένων που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Κάθε 

φορά που εκτελείται ένας έλεγχος, τα νέα δεδομένα θα αποθηκεύονται στα Πεδία του Ιστορικού 

Αρχείου που συνδέονται με την ώρα και την ημερομηνία κατά την οποία συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα 

του ελέγχου. 

 

Η πρώτη καταχώρηση είναι προεπιλεγμένη από το πρόγραμμα ως εγγραφή Baseline (Τιμή 

Αναφοράς). Αυτό μπορεί να αλλάξει κάνοντας κλικ στο Baseline Icon (Εικονίδιο Τιμής Αναφοράς) που 

βρίσκεται σε οποιοδήποτε Ιστορικό Αρχείο. Πρόκειται για την εγγραφή της Τιμής Αναφοράς που 

φορτώνεται σε ένα Ultraprobe. Τα στοιχεία της Τιμής Αναφοράς χρησιμοποιούνται για να συγκριθούν 

με τα στοιχεία ελέγχων καθώς αυτά συλλέγονται και η εγγραφή χρησιμοποιείται για να θέσει επίπεδα 

Συναγερμού. 

 

Με τo Ultraprobe 15000 εάν τα αρχεία ήχου ή/και εικόνων έχουν συνδεθεί με την Τιμή Αναφοράς, θα 

σταλούν όλα για έλεγχο επί τόπου κατά την εκτέλεση των ελέγχων έξω στο πεδίο. 

Το Ιστορικό Αρχείο περιέχει Πεδία δεδομένων που έχουν κατεβεί από το Ultraprobe και έχουν 

φορτωθεί στο κατάλληλο Ultraprobe. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν απεριόριστο αριθμό 

«Ιστορικών Αρχείων» για κάθε Θέση Εγγραφής. 

 

Ένα Ιστορικό Αρχείο περιέχει όλα τα στοιχεία ελέγχου που είναι μοναδικά σε μια επιλεγμένη 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ.  Για να προβάλετε ένα Ιστορικό Αρχείο, πρέπει να επιλεγεί στο δέντρο στα αριστερά της 

οθόνης δεδομένων. 

 

Τα δεδομένα μπορούν να καταχωρούνται αυτόματα στο Ιστορικό Αρχείο από τη λήψη των 

πληροφοριών από το Ultraprobe. 

 

Αν οι εικόνες, ή αν αρχεία ήχου (.WAV) έχουν συνδεθεί με ένα συγκεκριμένο Ιστορικό Αρχείο, τότε θα 

συνδεθεί με αυτά ένα εικονίδιο. 

 

Eικονίδιο Συνδεδεμένης Εικόνας  
Όταν μια εικόνα έχει συνδεθεί με ένα ιστορικό αρχείο, ένα εικονίδιο εμφανίζεται αριστερά του Σημείου 

Ελέγχου στο δέντρο Ιεραρχίας. 

 

Εικονίδιο Συνδεδεμένου Αρχείου Wave 
Όταν ένα αρχείο Wave συνδεθεί με ένα Ιστορικό Αρχείο, ένα εικονίδιο εμφανίζεται αριστερά εκείνου 

του αρχείου. 
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ΚΑΡΤΕΛΕΣ 
Οι καρτέλες στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης μπορεί να ανοίξουν κάνοντας κλικ πάνω τους. Αυτά 

είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται αφότου έχει εκτελεσθεί μια επιθεώρηση διαδρομών. 

 

Record Information (Πληροφορίες Αρχείου) 
Αυτή η καρτέλα προβάλει στην οθόνη τις πληροφορίες του αρχείου ελέγχου. Περιέχει τα δεδομένα 

ελέγχου ενός ιστορικού αρχείου και επομένως δεν μπορεί να ανοίξει έως ότου επιλεγεί ένα 

συγκεκριμένο ιστορικό αρχείο που βρίσκεται στο «δέντρο» στην αριστερή πλευρά της οθόνης. 

 

Τυπικά δεδομένα που προβάλλονται σε ένα ιστορικό αρχείο: 

 

Date/Time [Ημερομηνία / Ώρα] 

 

dB,  Frequency [Συχνότητα] 

 

Mode [Κατάσταση λειτουργίας] (η κατάσταση λειτουργίας  

που χρησιμοποιείται από το Όργανο:  

(Real Time, Peak Hold, Snap shot) 
 

Offset Value [Τιμή μετατόπισης] αν έχει  

χρησιμοποιηθεί η μετατόπιση (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 

του οργάνου σας για λεπτομέρειες σχετικά με  

την κατάσταση λειτουργίας και την τιμή μετατόπισης) 

Alarm [Συναγερμός] (τιμή) Θέση/Μηχανή 

 

Comments [Σχόλια] (εισάγετε τα σχετικά σχόλια στο πλαίσιο) 

 

WAV File [Αρχείο WAV] (εάν ένας ήχος επισυνάπτεται στην εγγραφή, μπορεί να ακουσθεί 

χρησιμοποιώντας το κουμπί open). 
 

Record Path [Διαδρομή Εγγραφής] (Εμφάνιση της θέσης της εγγραφής) 

 

Module Type [Τύπος Μονάδας] 

 

Inspector ID [Ταυτότητα Επιθεώρησης] 

 

Meter Response [Απόκριση Μετρητή] (πώς κινούνται οι δείκτες έντασης και dB: Γρήγορα, Μεσαία, 

Αργά) 

 

Units [Μονάδες] (Τυποποιημένες ή Μετρικές) 

 

Scale [Κλίμακα] (Σχετική ή Offset, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του Ultraprobe για λεπτομέρειες) 

 

Instrument [Όργανο]: εισάγετε το Ultraprobe που χρησιμοποιείται για αυτόν τον έλεγχο. 

 

Serial Number [Αριθμός σειράς]: εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό της συσκευής που χρησιμοποιείται 

για αυτόν τον έλεγχο.  

 

Test Results [Αποτελέσματα Ελέγχων] (Αυτά τα δεδομένα ποικίλουν ανάλογα με την εφαρμογή) 
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Οι ακόλουθες πληροφορίες αρχείων που υπογραμμίζονται κατωτέρω αφορούν τη λίπανση: 

Actual Strokes [Πραγματικές Εκτονώσεις]: Αριθμός των εκτονώσεων λίπανσης από γρασαδόρο. 

Planned Strokes [Προγραμματισμένες Εκτονώσεις]: Συνολικός αριθμός των εκτονώσεων λίπανσης που 

μπορεί να λάβει το ρουλεμάν. 

Mass Per Stroke [Μάζα ανά Εκτόνωση]: Συνολική ποσότητα του γράσου που βγαίνει από τον 

γρασαδόρο σε μία Εκτόνωση. 

Cost Per Mass [Κόστος ανά Μάζα]: Κόστος του γράσου ανά εκτόνωση. 

Injected Mass [Τροφοδοτούμενη Μάζα]: Συνολική ποσότητα του γράσου που εγχύθηκε μέσα στο 

ρουλεμάν (Πραγματικές Εκτονώσεις x Μάζα ανά Εκτόνωση). 

Grease Type: [Τύπος Γράσου]: Με βάση τα ορυκτά, συνθετικά ή την πολυουρεθάνη. (Μπορείτε να 

προσθέσετε άλλους τύπους λιπαντικού για αυτό το πεδίο από το “Configure List” (Διαμόρφωση Λίστας). 

Grease Viscosity [Ιξώδες Γράσου]: Τύπος του ιξώδους που χρησιμοποιείτε για αυτό το ρουλεμάν «100, 

150, 220, 460». (Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες τιμές ιξώδους από το “Configure List” 

[Διαμόρφωση Λίστας]). 

Injected Cost [Κόστος Τροφοδοσίας]: Συνολικό κόστος του γράσου που εγχύθηκε στο ρουλεμάν (Κόστος ανά 

Μάζα x Τροφοδοτούμενη Μάζα). 

Grease Gun Cal. Date: [Ημερομηνία Βαθμονόμησης Γρασαδόρου]: Πότε ο γρασαδόρος βαθμονομήθηκε. 

Τα υπογραμμισμένα πεδία δεδομένων έχουν εφαρμογή μόνο στα ρουλεμάν. 

Συγχρονίζοντας τις πληροφορίες του αρχείου λίπανσης:  
Η διαδικασία αυτή οργανώνει όλες τις βασικές πληροφορίες για τα 
ακόλουθα πεδία: Planned Strokes, Grease Type, Mass per Stroke, 
Grease Viscosity, Cost Per Mass, Grease Gun Cal. Date. 
 
Μόλις ορισθούν, θα είναι εύκολα ορατές οι βασικές πληροφορίες για 
αυτά τα πεδία στα ιστορικά δεδομένα όλων των σημερινών και των 
μελλοντικών σημείων ελέγχου για μια συγκεκριμένη Ομάδα.  
Για να το ρυθμίσετε: 
1.  Εισάγετε τα δεδομένα για τα ακόλουθα πεδία της βάσης του κάθε 
ιστορικού αρχείου: Planned Strokes, Grease Type, Mass per Stroke, 
Grease Viscosity, Cost Per Mass, Grease Gun Cal. Date. 
2.  Μαρκάρετε το όνομα της ομάδας. 
3.  Κάντε δεξί κλικ στο όνομα της ομάδας. 
4.  Μετακινηθείτε προς τα κάτω για να συγχρονίσετε τα πεδία 
λίπανσης. 
5. Κάντε αριστερό κλικ. 
 

Μετακίνηση Εγγραφής 
Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που αφού έχει ρυθμιστεί μια εφαρμογή, τα δεδομένα που έχουν 

εισαχθεί να πρέπει να αλλάξουν διαδοχική σειρά στη Θέση/Εγγραφή. Μια  Θέση/Εγγραφή μπορεί να 

είναι εκτός σειράς ή σε λάθος θέση. 

 

Για να αλλάξετε τη σειρά, κάντε κλικ στο Θέση/Εγγραφή που θέλετε να μετακινήσετε: 

1. Σύρετέ το στη νέα θέση.  

 

Lubrication Record Information 
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2. Ένα παράθυρο διαλόγου θα ανοίξει και θα σας ρωτήσει, «Move the selected record and insert 

after the drop location?» (Μετακίνηση της επιλεγμένης εγγραφής και τοποθέτηση της μετά τη θέση 

απόθεσης;). 

3. Αν αυτή είναι σωστή, επιλέξτε «ΟΚ». 

4. Αν δεν είναι αυτό που θέλετε να κάνετε, επιλέξτε «Cancel». 

5. Εφόσον επιλεγεί, όλες οι τιμές βρίσκονται κάτω από το σημείο της θέσης απόθεσης θα 

ενημερώνονται αυτόματα σε διαδοχική σειρά.  

 

Διαγραφή Εγγραφής 
Για να διαγράψετε μια εγγραφή: 

1. Επιλέξτε την εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε. 

2. Κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι και επιλέξτε Delete (Διαγραφή). 

 

Προσθήκη Εγγραφής 
Για να προσθέσετε μια εγγραφή: 

Κάντε δεξί κλικ στην επιθυμητή ΘΕΣΗ /ΜΗΧΑΝΗ Επιλέξτε Create Record/Point (Δημιουργία 

Θέση/Εγγραφής) 

 

Images (Εικόνες) 
Μια εικόνα μπορεί να συνδεθεί σε μια Ομάδα, Θέση/Μηχανή, Σημείο (ελέγχου), Ιστορικό Αρχείο ή Τιμή 

Αναφοράς. 

Μια Εικόνα ή αρχείο ήχου που έχει αποθηκευτεί σε ένα Σημείο (ελέγχου) χρησιμοποιώντας το 

Ultraprobe 15000, επισυνάπτεται αυτόματα στο ιστορικό αρχείο όταν μεταφορτωθεί στο DMS. 

Για τους χρήστες του Ultraprobe 15000, όταν επισυνάπτεται μια εικόνα σε μια τιμή αναφοράς, αυτή 

μεταφορτώνεται στο Ultraprobe 15000 μαζί με τις λοιπές πληροφορίες. 

 

Για οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα ψηφιακά μοντέλα Ultraprobe, από τη στιγμή που μια εικόνα έχει 

συνδεθεί σε ένα Ιστορικό Αρχείο, μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε κατηγορία στο δέντρο πάνω 

από αυτή: Τιμή Αναφοράς, Σημείο Εγγραφής, Μηχανή/ Θέση ή Ομάδα. 

 

Πολλαπλές εικόνες μπορούν να είναι συνδεδεμένες σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες. 

Κατά τη δημιουργία μιας έκθεσης, μπορείτε να συμπεριλάβετε μέχρι 4 εικόνες για το σημείο ελέγχου 

που περιλαμβάνονται στην έκθεση. 

 

Όταν μια εικόνα έχει καταχωρηθεί σε ένα σημείο, μπορεί να συμπεριληφθεί σε μια αναφορά. 

Υπάρχουν τρεις κύριες λειτουργίες στην καρτέλα Image: «Add» (Προσθήκη), «Remove» (Κατάργηση), 

«Attach To» (Σύνδεση σε). 

 

i. Προσθήκη εικόνας: Αν θέλετε να εγγράψετε χειροκίνητα μια εικόνα και να τη συνδέσετε με 

μια Ομάδα, Θέση/Μηχανή, Σημείο (Ελέγχου) ή Ιστορικό Αρχείο, ακολουθήστε την παρακάτω 

διαδικασία: 

1. Επισημάνετε / επιλέξετε την κατηγορία (π.χ.: Point). 

2. Επιλέξτε την καρτέλα Εικόνες αν δεν έχει ήδη επιλεγεί. 

3. Εντοπίστε το κουμπί Add (Προσθήκη) στο κάτω μέρος, αριστερά της καρτέλας Images. 

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Add. 

5. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο των Windows, εντοπίστε το αρχείο και στη συνέχεια 

επιλέξτε OK. 
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ii. Διαγραφή (Κατάργηση) μιας εικόνας:  Για να διαγράψετε μια εικόνα: 

1. Επισημάνετε / επιλέξετε τη Θέση/Μηχανή, Σημείο Ελέγχου ή Ιστορικό Αρχείο. 

2. Επιλέξτε την καρτέλα Images (Εικόνες) αν δεν έχει προηγουμένως επιλεγεί. 

3. Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα που θέλετε να διαγράψετε είναι επισημασμένη. 

4. Εντοπίστε το κουμπί Remove (Διαγραφή) στο κάτω μέρος, αριστερά της καρτέλας 

Images. 

5. Κάντε κλικ στο Remove. 

 

iii. Σύνδεση Σε: Αυτό πρέπει να εκτελεστεί αφού μια εικόνα έχει «Προστεθεί» στο αρχείο 

Εικόνας. Εάν μια εικόνα έχει συνδεθεί σε ένα ιστορικό αρχείο, τότε μπορείτε να επιλέξετε 

οποιεσδήποτε κατηγορίες πάνω από αυτή, όταν είναι επιλεγμένο το Attach To. 

 

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την προσάρτηση μιας εικόνας. 

 

Η πρώτη είναι να χρησιμοποιήσετε το Ιστορικό Αρχείο. Για να επισυνάψετε μια εικόνα 

χρησιμοποιώντας το Ιστορικό Αρχείο: 

1. Επιλέξτε το Ιστορικό Αρχείο. 

2. Ανοίξτε την καρτέλα Image. 

3. Επιλέξτε Attach To και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μια από τις κατηγορίες (Τιμή Αναφοράς, 

Σημείο, Θέση/Μηχανή ή Ομάδα). 

 

Η δεύτερη είναι να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία (Τιμή Αναφοράς, Σημείο, 

Θέση/Μηχανή ή Ομάδα): 

1. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θα επισυνάψετε την εικόνα. 

2. Κάντε κλικ στο Attach To. 

3. Κάντε κλικ στην κατηγορία. 

 

History (Ιστορικό) 
Το Γράφημα Ιστορικού είναι ένα λογιστικό φύλλο για να εμφανίσετε επιλεγμένες πληροφορίες ενός 

συγκεκριμένου Σημείου Ελέγχου. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν επίσης για να δημιουργήσουν 

ένα διάγραμμα τάσης. Για να δημιουργήσετε ένα υπολογιστικό φύλλο στην καρτέλα History: 

1. Επιλέξτε το επιθυμητό Σημείο Ελέγχου. 

2. Ανοίξτε την καρτέλα History, εάν δεν την έχετε ήδη ανοίξει. 

3. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο επιλογής που βρίσκεται στο δεξί άκρο της καρτέλας History. 

4. Μαρκάρετε το επιθυμητό στοιχείο πληροφορίας ελέγχου. 

5. Χρησιμοποιήστε το αριστερό πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε στο υπολογιστικό φύλλο. 

6. Χρησιμοποιήστε το δεξί βέλος για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε στήλη από το υπολογιστικό 

φύλλο. 

 

Chart (Γράφημα) 
Η καρτέλα Γράφημα εμφανίζει τις πληροφορίες που έχετε επιλέξει στην καρτέλα History ως Διάγραμμα 

Τάσεων. Ο Άξονας Y εμφανίζει τα dB, ενώ ο Άξονας Χ δείχνει την ημερομηνία. Η κλίμακα του Άξονα Υ 

μπορεί να ρυθμιστεί επιλέγοντας τις υψηλές ή/και χαμηλές τιμές και την εκ νέου εισαγωγή μιας νέας 

τιμής. Εάν οι τιμές του γραφήματος είναι πολύ ψηλά στην κλίμακα και είναι δύσκολο να διαβαστούν, 

επιλέξτε την υψηλότερη τιμή που εμφανίζεται στο επάνω μέρος του γραφήματος και στη συνέχεια 

πληκτρολογήστε μια νέα μεγαλύτερη τιμή. Για παράδειγμα, εάν η υψηλότερη τιμή είναι  «50», 

μαρκάρετε το «50» και πληκτρολογήστε ξανά μια μεγαλύτερη τιμή, π.χ. «60». Το γράφημα θα 

μετακινηθεί προς τα κάτω. Κάντε το ίδιο και για τις χαμηλές τιμές, δηλαδή επιλέξτε τη χαμηλότερη τιμή 

και εισάγετε μια νέα, μικρότερη τιμή. 

Κατά την προβολή ενός Γραφήματος, υπάρχει η επιλογή για την εκτύπωσή του, ή για την αποθήκευση 

του. Εάν το Γράφημα αποθηκευτεί, μπορεί να συνδεθεί σε ένα «Σημείο» για να εισαχθεί σε μια 
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αναφορά. Μπορεί επίσης να συνδεθεί με ένα αρχείο Τιμής Αναφοράς και να σταλεί σε ένα Ultraprobe 

15000 και να προβληθεί κατά τον έλεγχο μιας Διαδρομής. 

 

Alarms (Συναγερμοί) 
Επίπεδα συναγερμού μπορούν να οριστούν για υψηλούς και χαμηλούς συναγερμούς. Επίσης μπορεί 

να ρυθμιστεί ένα νέο επίπεδο αναφοράς. Για να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Alarm πρέπει να 

επιλέξετε το Ιστορικό Αρχείο. Συνιστάται ότι η Τιμή Αναφοράς Ιστορικού Επιπέδου (Baseline Historical 

Level) να είναι ανοικτό κατά τη δημιουργία. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μια νέα Τιμή Αναφοράς, 

επιλέξτε το κατάλληλο Ιστορικό Αρχείο αναφοράς και συνεχίστε. 

Έχετε δύο επιλογές όταν ανοίγετε την καρτέλα Alarm: Update All Alarm Levels using values 

(Ενημέρωση Όλων των Επιπέδων Συναγερμού χρησιμοποιώντας τιμές) ή Update All Alarm Levels using 

deltas (Ενημέρωση Όλων των Επίπεδων Συναγερμού χρησιμοποιώντας δέλτα). 

 

1. Update All Alarm Levels using values:  

a. Αυτό ορίζεται από προεπιλογή σε ένα Χαμηλό Συναγερμό των 8 dB και ενός Υψηλού 

Συναγερμού των 16 dB κατά την πρώτη ένδειξη. Η πρώτη ένδειξη θεωρείται 

αυτομάτως ότι είναι η Τιμή Αναφοράς. 

 

2. Update All Alarm Levels using deltas: 

a. αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των επιπέδων χαμηλού και 

υψηλού συναγερμού πάνω από ένα καθορισμένη ένδειξη της Τιμής Αναφοράς. Εδώ 

μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε τιμή dB πάνω από τη τιμή αναφοράς. Για 

παράδειγμα, εάν διαπιστώσετε ότι το κατάλληλο χαμηλό επίπεδο συναγερμού ενός 

ελέγχου είναι 10 dB πάνω από την ένδειξη της Τιμής Αναφοράς, ορίσετε το 10 στο 

κουτάκι Low Alarm Delta. Στη συνέχεια, ορίστε ποιά πρέπει να είναι η υψηλή τιμή του 

συναγερμού και πληκτρολογήστε τη στο πλαίσιο High Alarm Delta.  

 

Η καταγραφή των πληροφοριών του συγκεκριμένου Ιστορικού Αρχείου που έχετε επιλέξει όταν ανοίγει 

η καρτέλα Alarm εμφανίζεται στο κουτί στο κάτω μέρος και φέρει τον τίτλο: «Record Information» 

(Πληροφορίες Εγγραφής). 

 

Reports (Αναφορές) 
Μια αναφορά μπορεί να παραχθεί για οποιαδήποτε Ομάδα μέσα σε μια Εφαρμογή. Για να 

δημιουργήσετε μια αναφορά: 

1. Επιλέξτε μια Εφαρμογή. 

2. Επιλέξτε μια Ομάδα. 

3. Μέσα σε κάθε Ομάδα υπάρχει ένα παράθυρο διαλόγου με πρότυπα αναφοράς που είναι 

«Application Specific» (Ειδικά ανά Εφαρμογή). Μπορείτε να επιλέξετε από οποιαδήποτε από 

αυτές τις φόρμες ή μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας «Custom Report» (Προσαρμοσμένη 

αναφορά). 

4. Εάν μια μορφή αναφοράς έχει αποθηκευτεί, μπορεί να ανοιχθεί στο παράθυρο διαλόγου 

«Create SQL» (Δημιουργία SQL).  
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ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ: Κατανόηση των Λειτουργιών  
 

FILE (ΑΡΧΕΙΟ):  
Στο File (Αρχείο) υπάρχουν οι παρακάτω Δυνατότητες/Ενέργειες: 

 

i. Open Plant (Άνοιγμα Εγκατάστασης): Εδώ μπορείτε να ανοίξετε μια ήδη δημιουργηθήσα 

Εγκατάσταση, η οποία θα περιέχει όλη τη βασική πληροφορία διαδρομής και δεδομένων.  

ii. New Plant (Νέα Εγκατάσταση): Αυτό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων 

και ανοίγει τον New Plant Wizard (Οδηγός Δημιουργίας Νέας Εγκατάστασης) για να σας βοηθήσει 

και να σας καθοδηγήσει στη δημιουργία των λεπτομερειών της διαδρομής σας.  

iii. Save a Copy of Plant (Αποθήκευση ενός Αντιγράφου της Εγκατάστασης): Αν θέλετε να 

αναπαράγετε μια ήδη υπάρχουσα Εγκατάσταση, αυτή η επιλογή θα σας δώσει μια λίστα με τις 

Εγκαταστάσεις που έχετε δημιουργήσει. Επιλέξτε την Εγκατάσταση που θέλετε να αντιγραφεί 

και στη συνέχεια επεξεργαστείτε ή διαμορφώσετε τη για να δημιουργήσετε μια νέα, αλλά 

παρόμοια Εγκατάσταση/Διαδρομή.  

iv. Close Plant (Τερματισμός Εγκατάστασης): Επιλέξτε μια Εγκατάσταση στο δέντρο που θέλετε 

για να κλείσει και στη συνέχεια επιλέξτε Edit (Επεξεργασία), Close Plant (Τερματισμός 

Εγκατάστασης) και η Εγκατάσταση θα αφαιρεθεί από το δέντρο.  

v. Configure Lists (Ρύθμιση Καταλόγων): Αυτοί είναι κατάλογοι που περιέχουν πληροφορίες 

σχετικές με την περιγραφή των λεπτομερειών ενός ελέγχου για μια Εφαρμογή. Μπορούν να 

φορτωθούν στο Ultraprobe 10000 και 15000 για να χρησιμοποιηθούν κατά την εισαγωγή των 

δεδομένων ελέγχου στο πεδίο και επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συντομογραφίες 

όταν εισάγονται σε ένα Ιστορικό Αρχείο κατά την μεταφόρτωση μια διαδρομής στο DMS. Οι 

περιγραφές καταλόγου είναι προ-ρυθμισμένες στο λογισμικό, αλλά μπορεί να αλλάξουν ή να 

«Ρυθμιστούν». Για να αλλάξετε μια λίστα: 

1. Επιλέξτε: Edit, Configure Lists. 

2. Διαλέξτε μια Εφαρμογή. 

3. Κάτω αριστερά του πλαισίου Edit Lists βρίσκεται το List Name 

(Ονομασία Καταλόγου): Αυτό είναι το όνομα ενός συγκεκριμένου 

στοιχείου ελέγχου, κατάλληλου για την επιλεγμένη Εφαρμογή. 

4. Επιλέξτε την Ονομασία Καταλόγου που θέλετε να επεξεργαστείτε, 

π.χ.: Test Results (Αποτελέσματα Ελέγχων).  

5. Στο Πλαίσιο List Items στη δεξιά πλευρά του πλαισίου Edit Lists  

εμφανίζεται το στοιχείο με 3 γράμματα, όπως «NE» που αντιστοιχεί  

σε Not Entered (Μη Καταχωρημένο), ή «LUB» για Lubricate 

(Λίπανση), ή εάν έχει επιλεχθεί το Electric «COR» για Corona. 

6. Επιλέξτε το Στοιχείο του Καταλόγου και αλλάξετε το, 

χρησιμοποιώντας έως 3 κεφαλαία γράμματα.  

7. Αν θέλετε να επιστρέψετε στον αρχικό Κατάλογο, όπως ήρθε από 

το εργοστάσιο («προεπιλεγμένες» τιμές), κάντε κλικ στο πλαίσιο 

«Revert to Default» (Επαναφορά Προεπιλογών).  

8. Κάντε κλικ στο OK όταν ολοκληρώσετε. 

vi. Data Base Manager (Διαχειριστής Βάσης Δεδομένων): Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για 

να διαμορφώσετε τα δεδομένα της διαδρομής σας. Εάν η αρχική ρύθμιση χρειάζεται αλλαγή, 

μπορείτε να το κάνετε εδώ. Όταν επιλεγεί, το παράθυρο διαλόγου προσφέρει τις ακόλουθες 

τροποποιήσεις: Split a Group (Διαχωρισμός Ομάδας), Merge Two Groups (Συγχώνευση Δύο 

Ομάδων), Move a Group (Μετακίνηση Ομάδας), Split a Plant (Διαχωρισμός Εγκατάστασης), 

Merge Two Plants (Συγχώνευση Δύο Εγκαταστάσεων), Repair Group (Επισκευή Ομάδας). Η 

λειτουργία Repair Group βοηθά στην επιδιόρθωση κατεστραμμένων ή μη αναγνωρίσιμων 

δεδομένων μιας Ομάδας. 
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EDIT (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ): 

Στο Edit (Επεξεργασία) υπάρχουν οι παρακάτω Δυνατότητες/Ενέργειες: 

 

i. Cut (Αποκοπή): μιας Θέσης/Μηχανής, Σημείου Ελέγχου, ή Ιστορικού Αρχείου. 

ii. Copy (Αντιγραφή): μιας Θέσης/Μηχανής, Σημείου Ελέγχου, ή Ιστορικού Αρχείου. 

iii. Paste (Αποκοπή): μιας «Αντιγραμμένης» ή «Αποκομμένης» Θέσης/Μηχανής σε μια Ομάδα, ή 

ενός Σημείου Ελέγχου σε μια Θέση/Μηχανής, ή ενός Ιστορικού Αρχείου σε ένα Σημείου 

Ελέγχου. Μετά την αντιγραφή, αν χρειαστεί, επεξεργαστείτε το ανάλογα.  

iv. Delete (Διαγραφή): κάθε στοιχείο της διαδρομής δέντρου μπορεί να διαγραφεί με τη χρήση 

αυτής της λειτουργίας.  

v. Rename (Μετονομασία): αλλάξτε την ονομασία μιας Ομάδας, Θέσης/Μηχανής, ή Σημείου 

Ελέγχου.  

vi. Expand All (Ανάπτυξη Όλων): Εάν τα δεδομένα στο δέντρο είναι συμπτυγμένα, αναδιπλώστε 

τα με αυτό το χαρακτηριστικό.  

vii. Collapse All (Σύμπτυξη Όλων): Εάν το δέντρο είναι πολύ μεγάλο και πρέπει να συμπτυχτεί, 

χρησιμοποιήστε αυτό.  

viii. Edit Preferences (Επεξεργασία Προτιμήσεων): Αυτό ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με τις 

ακόλουθες καρτέλες:  

1. General (Γενικά):  υπάρχουν δύο επιλογές να διαλέξετε:  

 

1. Language: (Γλώσσα) Εδώ επιλέξτε από μια λίστα γλωσσών. Αφότου έχει γίνει η επιλογή, οι 

αλλαγές θα εμφανιστούν μόνο αφού το πρόγραμμα κλείσει και ανοίξει πάλι. 

2. Units: (Μονάδες) Τυπικό ή Μετρικό σύστημα μετρήσεων. 

3. Currency: (Νόμισμα) Επιλέξτε από: δολάριο ΗΠΑ, Λίρα Αγγλίας ή Ευρώ. 

4. Display Alarm Groups (Εμφάνιση Ομάδων Συναγερμών): Αυτό σας επιτρέπει να 

μετακινήσετε τη θέση μιας ομάδας Συναγερμών είτε στην κορυφή της ομάδας δεδομένων ή 

παρακάτω από αυτή. Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται μια ομάδα Συναγερμών, επιλέξτε: Do not 

show Alarm Group.  

 

2. Backup Settings (Ρυθμίσεις Αντιγράφων Ασφαλείας): Για να αποφύγετε απώλεια 

δεδομένων, αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να επιλέξετε πότε να 

δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας μιας βάσης δεδομένων. Το αντίγραφο 

ασφαλείας δημιουργείται πριν από μία επιλεγμένη ενέργεια. Μία ή όλες από τις 

παρακάτω ενέργειες, μπορούν να επιλεγούν:  

 

a. (πριν) Το Κλείσιμο μιας Ομάδας 

b. (πριν) Την Εισαγωγή αρχείων 

c. (πριν) Τον Διαχωρισμό μιας Ομάδας 

d. (πριν) Την Μεταφορά και Απόθεση  

 

3. Paths (Μονοπάτια): Εδώ βρίσκονται oι διαδρομές προς «DMS Plants», «Backups» και 

«Spectralyzer Paths». Εάν οποιαδήποτε από αυτά τα αντικείμενα μετακινήθηκαν σε 

άλλη θέση, ή αν το DMS δεν μπορεί να βρει αυτά τα μονοπάτια, να προσδιορίστε που 

βρίσκονται. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο φακέλου δίπλα σε οποιαδήποτε από τα τρία 

είδη. Το παράθυρο «Browse For Folder» (Αναζήτηση για Φάκελο) θα ανοίξει για να 

βρείτε την τοποθεσία της σύνδεσης.  

 

COMMUNICATIONS (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) 
Αυτή είναι η καρτέλα που χρησιμοποιείται για την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων από το Ultraprobe. 

Τα δεδομένα της Τιμής Αναφοράς θα φορτωθούν στον Ultraprobe 401, 9000, 10000 και 15000. Τα 
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αποτελέσματα των ελέγχων θα μεταφορτωθούν από το Ultraprobe 401, 3000, 9000, 10000 και 15000. 

Η καρτέλα Communications περιέχει τα ακόλουθα: 

 

1. Configure Probes (Διαμόρφωση Ανιχνευτών): Κάθε μοντέλο Ultraprobe είναι διαφορετικό και ως 

εκ τούτου το DMS πρέπει να ρυθμιστεί για το συγκεκριμένο Ultraprobe που χρησιμοποιείται 

για τη μεταφορά δεδομένων. Το Configure Probes ανοίγει ένα παράθυρο Probe Manager, 

όπου εκεί εμφανίζονται ένας κατάλογος οργάνων Ultraprobe.  

 

Για την διαμόρφωση ενός Ανιχνευτή:  

 

a. Για να προσθέσετε ένα νέο Ultraprobe, κάντε κλικ στο κουμπί New που βρίσκεται στο 

κάτω μέρος του παραθύρου, για να ανοίξετε τον Οδηγό. Υπάρχουν δύο μέθοδοι 

καθορισμού του Ultraprobe για αναγνώριση DMS:  

i. Automatic Probe Detection (Αυτόματος Εντοπισμός Ανιχνευτή): Όταν το Ultraprobe 

συνδεθεί στον υπολογιστή, ή η κάρτα CF ή SD τοποθετηθεί στον υπολογιστή, 

το DMS θα ψάξει για το Ultraprobe και θα το καταχωρήσει για μελλοντικές 

συνδέσεις.  

ii. Manual Setup (Χειροκίνητη Ρύθμιση): Όταν επιλεγεί θα ανοίξει o Manual Probe 

Setup Wizard (Οδηγός Χειροκίνητης Ρύθμισης Ανιχνευτή). Επιλέξτε το επιθυμητό 

Ultraprobe, κάντε κλικ στο Settings (Ρυθμίσεις) για να δημιουργήσετε το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας, εισαγάγετε το όνομα και τη μονάδα δίσκου για την 

κάρτα SD, κάρτα CF ή τη θύρα USB και στη συνέχεια επιλέξτε Next (Επόμενο) 

και το DMS θα δοκιμάσει τη σύνδεση. Όταν ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί μια 

επιβεβαίωση.  

 

b. Εάν θέλετε να καταργήσετε ένα Ultraprobe που εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε το και 

κάντε κλικ στο κουμπί Remove (Κατάργηση) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του 

παραθύρου. 

 

c. Εάν το μοντέλο Ultraprobe που χρησιμοποιείτε εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε το και 

ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δίσκου που παρατίθενται είναι σωστή. Αν όχι, 

τότε:  

i. Είτε αφαιρέστε το Ultraprobe και στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί New που 

βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου για να ρυθμίσετε το Ultraprobe.  

ii. Είτε ανοίξτε το πλαίσιο Settings (Ρυθμίσεις) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά 

του παραθύρου και στο πλαίσιο Name (Όνομα) διαγράψτε το δίσκο και 

εισάγετε τη νέα θέση μονάδας δίσκου. Για παράδειγμα αν διαβαστεί UP15000 

στο D:\ ενώ η πραγματική θέση είναι στο C, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου, 

επιλέξτε τη μονάδα δίσκου και πληκτρολογήσετε το σωστό δίσκο. 

 

2. Selected Probe (Επιλεγμένος Ανιχνευτής): Εδώ πληροφορήστε για το ποιός ανιχνευτής έχει 

επιλεγεί για την επικοινωνία με το DMS. Εάν αλλάζετε πολλούς ανιχνευτές, συνιστάται να 

ελέγχετε τακτικά εδώ πριν από τη μεταφόρτωση και τη λήψη.  

 

3. Test Connection (Δοκιμή Σύνδεσης): Όταν το Ultraprobe συνδεθεί με τον υπολογιστή, 

βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά δεδομένων θα είναι επιτυχής. Χρησιμοποιήστε το Test 

Connection για να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση CF, SD ή USB λειτουργεί.  

 

4. Send Group to Probe (Αποστολή ομάδας στον Ανιχνευτή): Για να φορτώσετε μια Ομάδα σε ένα 

Ultraprobe 401, 9000, 10000 ή 15000:  
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a. Βεβαιωθείτε ότι το Ultraprobe είναι συνδεδεμένο ή ότι έχει τοποθετηθεί η κατάλληλη 

κάρτα μνήμης. 

b. Ελέγξτε ότι η Ομάδα στην οποία θα τοποθετήσετε τα δεδομένα είναι επιλεγμένη (στο 

δένδρο στα αριστερά της οθόνης). 

c. Ελέγξτε τη σύνδεση.  

d. Φορτώστε την Ομάδα.  

e. Θα εμφανισθεί παράθυρο με μήνυμα: «Loading Record ___of___» (Φόρτωση αρχείου 

___από___), και στη συνέχεια: «Upload Successful» (Επιτυχής Αποστολή), «Opening 

Connection to Probe» (Άνοιγμα Σύνδεσης με Ανιχνευτή), «all files copied successfully» 

(όλα τα αρχεία αντιγράφηκαν με επιτυχία).  

f. Κάντε κλικ στο OK. Θα αποσταλούν τα δεδομένα της τιμής αναφοράς. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οδηγίες σχετικά με το φόρτωμα σε ένα Ultraprobe, ανατρέξτε στις οδηγίες του 

οργάνου σας. 

 

5. Retrieve Group from Probe (Ανάκτηση Ομάδας από Ανιχνευτή): Για να κάνετε λήψη μιας Ομάδας 

από Ultraprobe 401, 3000, 9000, 10000 ή 15000:  

 

a. Βεβαιωθείτε ότι το Ultraprobe είναι συνδεδεμένο ή ότι έχει τοποθετηθεί η κατάλληλη 

κάρτα μνήμης.  

b. Ελέγξτε ότι είναι επιλεγμένη η Ομάδα στην οποία θα τοποθετήσετε τα δεδομένα.  

c. Ελέγξτε τη σύνδεση.  

d. Επιλέξτε Retrieve Group from Probe. Ένα παράθυρο θα ανοίξει με το μήνυμα:  

«Please select where to insert the downloaded records» 

(Παρακαλώ επιλέξτε πού θα τοποθετήσετε τα ληφθέντα αρχεία) 

Υπάρχουν τρεις επιλογές: Plant Name (Όνομα Εγκατάστασης), Application Type (Τύπος 

Εφαρμογής) και Group Name (Όνομα Ομάδας). ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι έχετε ελέγξει κάθε 

πλαίσιο επιλογής πριν συνεχίσετε.  

e. Όταν είστε βέβαιοι ότι τα δεδομένα θα αποσταλούν στην σωστή θέση:  

f. Κάντε κλικ στο OK.  

 

Clear Instrument (Καθαρισμός Οργάνου) 
Αυτή η ενέργεια θα διαγράψει τα δεδομένα από το Ultraprobe 9000: 

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή. 

Ανοίξτε την καρτέλα Communications (Επικοινωνίες). 

Επιλέξτε Clear Instrument (Καθαρισμός Οργάνου). 

Θα εμφανισθεί ένα παράθυρο με το μήνυμα: “Opening Connection to Probe…Probe Data Cleared” 

(Άνοιγμα Σύνδεσης με το Όργανο…Διαγραφή Δεδομένων Οργάνου). 

Επιλέξτε OK. 

 

Για τα Ultraprobe 401, 10.000 και 15.000: θα πρέπει να τοποθετήστε μια κάρτα CF ή SD στον 

υπολογιστή και πηγαίνετε στο μενού Start (Έναρξη), στη συνέχεια επιλέξτε Computer (Ο Υπολογιστής 

Μου) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου που βρίσκεται η κάρτα σας. Μόλις 

τοποθετήσετε την κάρτα, θα πρέπει να διαγράψετε τα πάντα από αυτή πριν φορτώσετε άλλη διαδρομή 

πάνω της. 

 

Το Ultraprobe 3.000: Θα πρέπει να πάτε στο μενού Setup του UP-3000 και να μεταβείτε στο Μενού 2 

για να διαγράψετε όλα τα αρχεία του οργάνου, πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά για άλλη διαδρομή. 

 

HELP [Βοήθεια]: 

Εδώ περιλαμβάνονται τέσσερα πεδία: 
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Instruction Manual [Εγχειρίδιο Οδηγιών]:  

 

About Ultratrend DMS [Σχετικά με το Ultratrend DMS ]: Το «About Ultratrend DMS» θα ανοίξει ένα 

παράθυρο με πληροφορίες σχετικά με την έκδοση, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.  

 

Check for Updates [Έλεγχος για ενημερώσεις]: Κάνοντας κλικ σε αυτή τη επιλογή, αναγκάζει το 

DMS να ελέγξει την έκδοση του, στην ιστοσελίδα μας. Εάν οι εκδόσεις είναι διαφορετικές, θα 

εμφανισθεί ένα μήνυμα προτροπής ότι υπάρχει νέα διαθέσιμη έκδοση. Στη συνέχεια, θα σας 

ρωτήσει αν θέλετε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση. Εάν έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο, το DMS θα 

ελέγχει για νέες ενημερώσεις στην ιστοσελίδα μας κάθε 5 ημέρες.  

 

Open Log Folder [Άνοιγμα φακέλου καταγραφής]: Αυτός είναι ένας ειδικός φάκελος που δημιουργεί 

το DMS σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε σφάλματα από το πρόγραμμα. Αυτό βοηθά τους 

τεχνικούς της UE Systems να καταλάβουν τι συμβαίνει με το πρόγραμμά σας, έτσι ώστε να 

μπορούν να επιλύσουν το ζήτημά σας αμέσως. 

 

Setting a Route (Ορισμός Διαδρομής) 
Συνιστάται να κλείσετε οποιαδήποτε ανοικτή Εγκατάσταση πριν από τη δημιουργία μιας νέας 

διαδρομής.  

Για να το κάνετε αυτό: 

A. Επιλέξτε την Εγκατάσταση, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Close Plant (Κλείσιμο Εγκατάστασης).  

B. Κάντε κλικ στο File (Αρχείο) και επιλέξτε New Plant (Νέα Εγκατάσταση). 

C. Τότε θα ανοίξει The New Plant Wizard (Οδηγός Δημιουργίας Νέας Εγκατάστασης). 

1. Δημιουργήστε και πληκτρολογήστε ένα Plant Name (Όνομα Εγκατάστασης). 

2. Επιλέξτε μια Εφαρμογή (είτε κάνοντας κλικ στο Application box ή 

χρησιμοποιώντας το πτυσσόμενο βέλος). 

3. Δημιουργήστε ένα Group Name (Όνομα Ομάδας) (Πού θα ελέγξετε;)  

4. Ο DMS Φάκελος σας επιτρέπει να επιλέξετε, το που θα αποθηκευθεί αυτή η 

Διαδρομή. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα έχει ως προεπιλογή στο τοπικό 

σας δίσκο, συνήθως C, ωστόσο, αν είναι να μοιραστεί σε ένα δίκτυο, μπορείτε 

να βρείτε αυτήν τη μονάδα δίσκου και να καταχωρίστε εκεί το φάκελο.  

5. Η διάταξη Περιγραφής είναι 13/3 και 8/8. Αυτό χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει / προσδιορίσει τη θέση ή τη μηχανή, καθώς και το σημείο ελέγχου  

ή τον αριθμό εγγραφής. Εάν επιλέξετε 13/3, η θέση/μηχανή θα έχει 13 

αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, ενώ η εγγραφή / του σημείου ελέγχου θα 

περιοριστεί σε 3.  

6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή OK. 

 

D. Θα ανοίξει ένα παράθυρο Οδηγού Δημιουργίας Νέας Εγκατάστασης για να δημιουργήσετε την 

Ομάδα σας δεδομένων. Υπάρχουν 3 τρόποι για να δημιουργήσετε την Ομάδα ελέγχου σας:  

1. Default (Προεπιλογή): Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι στήλες για: Group 

Name (Ονομασία Ομάδας), Location/Machine (Θέση/Μηχανή) (να θυμάστε 13 

ή 8 χαρακτήρες), και Σημείο (3 ή 8 χαρακτήρες). Αν θέλετε να δείτε ένα 

παράδειγμα του πώς αυτό θα μοιάζει, κάντε κλικ στο πλαίσιο Example 

(Παράδειγμα) που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου. 

2. Copy from Group (Αντιγραφή από Ομάδα): επιλέξτε το και θα ανοίξει ένα 

παράθυρο για τις DMS Εγκαταστάσεις. Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους 

φακέλους των Εγκαταστάσεων, ανοίξτε τον και επιλέξτε το αρχείο με την 

επέκταση: .mdb. Η Oμάδα θα ξεκινήσει με τα αρχικά δεδομένα να έχουν 

αφαιρεθεί και θα είναι έτοιμη για εκ νέου καταχώρηση δεδομένων.  
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3. Copy from Excel (Αντιγραφή από το Excel): Αν μια Ομάδα έχει δημιουργηθεί 

και αποθηκευτεί σε Excel, μπορείτε να την εντοπίσετε και να την αντιγράψετε 

στη νέα Ομάδα Εγκαταστάσεων. Αν θέλετε να δείτε ένα παράδειγμα του πώς 

αυτό θα μοιάζει, επιλέξτε το πλαίσιο Example (Παράδειγμα) που βρίσκεται στα 

δεξιά, δίπλα από το πλαίσιο Copy From Excel. Για να αντιγράψετε, κάντε 

κλικ στο πλαίσιο Copy From Excel (Αντιγραφή Από Excel). Θα ανοίξει ένα 

παράθυρο για να σας βοηθήσει να επιλέξετε τη διαδρομή του αρχείου. Αφού 

το εντοπίσετε, κάντε κλικ στο αρχείο και κάντε διπλό κλικ ή επιλέξτε OK. Όταν 

τελειώσετε, κάντε κλικ στο OK.  

 

Save to Excel (Αποθήκευση στο Excel): Όταν έχει δημιουργηθεί μια ομάδα, πριν την κλείσετε κάνοντας 

κλικ στο κουμπί OK, μπορείτε να την αποθηκεύσετε σε Excel και να την χρησιμοποιήσετε για 

μελλοντικές διαδρομές, ή να την επεξεργαστείτε και να την αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.  

 

Εναλλακτική μέθοδος:  Υπάρχουν τρεις εναλλακτικές μέθοδοι για να ορίσετε μια διαδρομή: 

1. Detailed (Λεπτομερής) 

2. Basic (Βασική) 

3. Raw (Χωρίς επεξεργασία) 

 

1. Detailed (Λεπτομερής): θα εγγραφούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη Διαδρομή. 

Συνιστάται πριν από τη δημιουργία μιας λεπτομερούς Διαδρομής να περιηγηθείτε ανάμεσα 

από τις περιοχές ελέγχου, και σημειώσετε τον βέλτιστο τρόπο για να προχωρήσετε. 

Αναζητήστε τις περιοχές που θα μπορούσαν να περιπλέξουν τη ροή του ελέγχου και 

προσαρμόστε ανάλογα την αλληλουχία των σημείων ελέγχου. Στο DMS, δημιουργήστε:   

Plant, Application, Group. 

 

a. Συμπληρώστε τα στοιχεία που απαιτούνται από το Set up Wizard. 

b. Εάν τα δεδομένα προϋπήρχαν στο Excel, μπορούν να εισαχθούν χρησιμοποιώντας 

το πλαίσιο Copy from Excel στον Οδηγό Δημιουργίας Νέας Εγκατάστασης. 

c. Φορτώσετε τα δεδομένα στο κατάλληλο Ultraprobe. 

d. Πραγματοποιήστε τον έλεγχο ακολουθώντας τη Διαδρομή. 

e. Κάντε λήψη των Δεδομένων. 

f. Εάν η νέα Θέση/Μηχανή ή τα σημεία ελέγχου δεν έχουν καταχωρηθεί στην αρχική 

παραμετροποίηση αλλά ήταν δεδομένα που καταγράφηκαν, θα τα προσθέσει το 

δέντρο δεδομένων DMS. Κάντε δεξί κλικ σε κάθε νέο στοιχείο για να το μετονομάσετε.  

g. Εάν τα σημεία ελέγχου ή η Θέση/Μηχανή δεν είναι με τη σειρά που θέλετε, κάντε  

«Drag and Drop» (Μεταφορά και Απόθεση) για να μετακινήσετε το στοιχείο στην 

επιθυμητή διαδοχική θέση. (Βλέπε ενότητα: Drag and Drop). 

2. Basic (Βασική): Με αυτή τη μέθοδο, ο έλεγχος πραγματοποιείται στο πεδίο με περιορισμένα 

στοιχεία που φορτώθηκαν με το Ultraprobe. Η διαδικασία απαιτεί τότε τη μετονομασία της 

Θέσης/Μηχανής και των Σημείων Ελέγχου αφού τα δεδομένα έχουν κατεβεί στο DMS. 

 

a. Αν είναι νέο, επιλέξτε: Edit, μετά New, και μετά Plant. 

b. Ονομάστε την Εγκατάσταση.  

c. Επιλέξτε την Εφαρμογή. 

d. Βάλτε ετικέτα / ονομάστε την Ομάδα. 

e. Πραγματοποιήστε τον έλεγχο στο πεδίο. 

f. Κατεβάσετε στο DMS. 

g. Εάν χρειαστεί, μπορούν να μετονομαστούν οποιοδήποτε από τα αρχικά στοιχεία. 

h. Εάν τα σημεία ελέγχου ή η Θέση/Μηχανή δεν είναι με τη σειρά που θέλετε, κάντε  

«Drag and Drop» (Μεταφορά και Απόθεση) για να μετακινήσετε το στοιχείο στην 

επιθυμητή διαδοχική θέση. (Βλέπε ενότητα: Drag and Drop). 
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3. Raw (Χωρίς επεξεργασία): Σε αυτή την περίπτωση, δεν έχει δημιουργηθεί καμία Διαδρομή, ο 

έλεγχος γίνεται στο πεδίο και τα δεδομένα θα μεταφορτωθούν στο DMS, μετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου. 

 

a. Πραγματοποιήστε τον έλεγχο στο πεδίο. 

b. Ανοίξτε το DMS και δημιουργήστε ένα από τα ακόλουθα: Plant, Application, Group. 

c. Επιλέξτε Ομάδα κάνοντας κλικ σε αυτή (θα επισημανθεί σε Πράσινο φόντο)  

d. Ανοίχτε την Communication (Επικοινωνία) και να κατεβάσετε τη διαδρομή. 

e. Μετονομάστε τη Θέση / Μηχανή και το Σημείο. 

f. Εάν τα σημεία ελέγχου ή η Θέση/Μηχανή δεν είναι με τη σειρά που θέλετε, κάντε  

«Drag and Drop» (Μεταφορά και Απόθεση) για να μετακινήσετε το στοιχείο στην 

επιθυμητή διαδοχική θέση. (Βλέπε ενότητα: Drag and Drop). 

 

DRAG & DROP (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ) 
Αυτή είναι μια τυπική λειτουργία των Windows. Όταν τελειώσετε το σχεδιασμό μιας Διαδρομής, ή έχετε 

επιστρέψει από μία Διαδρομή και ανακαλύψτε ότι η σειρά της Διαδρομής σας πρέπει να αλλάξει, 

χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Drag & Drop (Μεταφορά και Απόθεση). Κάντε αριστερό κλικ και κρατήστε 

πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού πάνω από το εκτός σειράς «Θέση/Μηχανή» ή το «Σημείο 

Ελέγχου», και σύρετε το στην επιθυμητή θέση. Αφήστε το κουμπί στην επιθυμητή θέση. Θα 

ερωτηθείτε: «Are you sure you want to move the selected Location?» (Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να 

μετακινήσετε την επιλεγμένη θέση;), αν ναι, κάντε κλικ στο Yes (Ναι) και η κίνηση θα ολοκληρωθεί. 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ WAV (ΗΧΟΥ) ΣΤΟ UE SPECTRALYZER  
Εάν ένα αρχείο ήχου έχει συνδεθεί με μια εγγραφή (Ιστορικό Αρχείο) στο Ultraprobe 10000 ή στο 

Ultraprobe 15000, ο σύνδεσμος του αρχείου θα εμφανιστεί στο παράθυρο αρχείου WAV στην καρτέλα 

Record Information (Πληροφορίες Αρχείου), όταν ανοιχθεί ένα Ιστορικό Αρχείο. Για να δείτε τον ήχο στο 

UE Spectralyzer, κοιτάξτε στο πλαίσιο WAV File (Αρχείο WAV) στην καρτέλα Record Information 

(Πληροφορίες Αρχείου) και κάντε κλικ στο Open. Περιμένετε να ανοίξει το UE Spectralyzer και κάντε κλικ 

στο Run (Εκτέλεση) στο παράθυρο του Spectralyzer. 

 

Για να εισάγετε έναν αρχείο ήχου (WAV) χειροκίνητα, αφού έχει δημιουργηθεί ένα ιστορικό αρχείο: 

 

1. Χρησιμοποιήστε μια κάρτα SD ή κάρτα Compact Flash ή ένα memory stick για να μεταφέρετε 

τον ήχο σε ένα αρχείο/φάκελο.  

2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης (CF ή SD) στη συσκευή ανάγνωσης καρτών, ή στη συσκευή 

ανάγνωσης καρτών που είναι ενσωματωμένη στον υπολογιστή σας. 

3. Ανοίξτε το «Computer» [Υπολογιστής] στο μενού Start  [Έναρξη].  

4. Εντοπίστε την προσωρινή μονάδα δίσκου για την κάρτα μνήμης. 

5. Επιλέξτε το αρχείο WAV. 

6. Ανοίξτε Edit (Επεξεργασία) και επιλέξτε Copy (Αντιγραφή) (ή χρησιμοποιήστε το συνδυασμό 

πλήκτρων Ctrl-C). 

7. Ανοίξτε το Program Files. 

8. Ανοίξτε το ριζικό κατάλογο Ultratrend DMS και επιλέξτε DMS Plants. 

9. Ανοίξτε το Φάκελο των Εγκαταστάσεων που χρησιμοποιείται. 

10. Ανοίξτε Edit (Επεξεργασία) και επιλέξτε Paste (Επικόλληση) (ή χρησιμοποιήστε το συνδυασμό 

πλήκτρων Ctrl-V).  

11. Επικολλήστε το αρχείο WAV στο φάκελο WAV στην εγκατάσταση που χρησιμοποιείτε. 

12. Ανοίξτε το Ιστορικό Αρχείο και στην καρτέλα Record Information (Πληροφορίες Αρχείου) 

13. Αναζητήστε το πλαίσιο WAV File (Αρχείο WAV). 

14. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο του Αρχείου. 

15. Εντοπίστε τη διαδρομή του αρχείου ήχου. 
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16. Κάντε κλικ στο αρχείο, επιλέξτε Open (Άνοιγμα) ή κάντε διπλό κλικ στο αρχείο. Η διαδρομή του 

ήχου θα καταχωρηθεί στο πλαίσιο Αρχείο WAV.  

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
Υπάρχουν τρεις διαδικασίες για τη δημιουργία μιας αναφοράς: χρησιμοποιώντας Εικονίδια για 

Συγκεκριμένες Εφαρμογές, Δημιουργία μιας Προσαρμοσμένης Αναφοράς και η Δημιουργία Αναφοράς 

SQL. Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από αυτές, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες. 

 

Υπάρχουν αρκετές αναφορές που αντιστοιχούν στις εφαρμογές του DMS: Generic (Γενική), Bearing 

(Ρουλεμάν), Electric (Ηλεκτρική), Leak (Διαρροές), Steam (Ατμός) και Valve (Βάνες).  

Όλες οι αναφορές παράγονται στο Microsoft Excel 2007 ή μεταγενέστερο. 

 

Generic [Γενικό]: 
a. Επιλέξτε την καρτέλα Report [Αναφορά]. 

b. Επιλέξτε το Group [Ομάδα] που θα χρησιμοποιήσετε για την αναφορά. 

c. Οι επιλογές σας για την αναφορά περιλαμβάνουν: 

i. Alarm Report [Αναφορά Συναγερμού]: Αυτή θα παράγει τα σημεία ελέγχου που 

βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Θα δημιουργηθεί στο MS Excel. Για να 

χρησιμοποιήσετε αυτήν την αναφορά αποτελεσματικά, πρέπει να ορίσετε επίπεδα 

συναγερμού στο DMS. 

 

ii. Everything [Συνολική]: Η αναφορά αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που 

έχουν εισαχθεί στο DMS για κάθε σημείο ελέγχου. Υπάρχουν δύο μορφές για να 

επιλέξετε: Excel ή κείμενο υπολογιστικού φύλλου (.csv). Μετά την αποθήκευση, 

μπορείτε να επεξεργαστείτε το υπολογιστικό φύλλο. 

 

iii. Master Route [Κύρια διαδρομή]: Αυτό το υπολογιστικό φύλλο είναι χρήσιμο για 

μηχανικές διαδρομές. Αυτό αποθηκεύεται ως ένα υπολογιστικό φύλλο MS Excel 

και περιέχει τα δεδομένα των Σημείων Ελέγχου για την Ομάδα σας. Οι στήλες 

περιλαμβάνουν: Point # [Αριθ. Σημείου], Name [Όνομα], Location/Machine 

[Θέση/Μηχάνημα], Alarm [Συναγερμός], Lubricated [Λίπανση] και Comments 

[Σχόλια]. 

 

Για να δημιουργήσετε μία από τις παραπάνω αναφορές: 

1. Επιλέξτε το πρότυπο αναφοράς που θα χρησιμοποιήσετε. 

2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Generate Selected Report [Δημιουργία Επιλεγμένης 

Αναφοράς] 

3. Επιλέξτε τη διαδρομή από το παράθυρο αρχείου που ανοίγει, ονομάστε το αρχείο 

και επιλέξετε τη διαδρομή. 

4. Ένα παράθυρο θα αναγγείλει ότι η έκθεση δημιουργήθηκε επιτυχώς. Εντοπίστε το 

αρχείο και δείτε τα αποτελέσματα. Θα εμφανισθούν μόνο τα δεδομένα των 

σημείων ελέγχου σε κατάσταση συναγερμού (Χαμηλού ή Υψηλού). 
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Bearing [Ρουλεμάν]: 
1. Επιλέξτε την καρτέλα Report [Αναφορά]. 

2.  Επιλέξτε το Group [Ομάδα] που θα χρησιμοποιήσετε για την αναφορά. 
3. Οι επιλογές σας για την αναφορά περιλαμβάνουν: 

 

a. Four Pic Report [Αναφορά Τεσσάρων Εικόνων]: Σε αυτήν την αναφορά, μπορείτε 

να συνδέσετε έως και 4 εικόνες και ήχους για ένα σημείο ελέγχου. 
i. Όταν επιλεγεί θα ανοίξει παράθυρο της διαδρομής αρχείου: επιλέξτε τη διαδρομή 

και το όνομα της αναφοράς. 
ii. Κάντε κλικ στο OK. 
iii. Επιλέξτε τα ιστορικά αρχεία που έχουν εικόνα / αρχεία ήχου συνημμένα με αυτά. 
iv. Επιλέξτε την εικόνα/ήχο και επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα, που θέλετε 

να τοποθετηθεί επάνω στην αναφορά (οι εικόνες 1 και 2 είναι οι μεγαλύτερες 
εικόνες της αναφοράς). Μπορείτε να επιλέξετε έως 4 εικόνες και αρχεία ήχου για 

αυτήν την αναφορά. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το «Do Not Use» (Χωρίς χρήση) 
ως επιλογή.   

v. Μόλις τελειώσετε, κάντε κλικ στο «OK». 
vi. Ελέγξετε την αναφορά σας. 

 

b. Alarm Report [Αναφορά Συναγερμού]: Αυτή θα παράγει τα σημεία ελέγχου που 
βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την 
αναφορά αποτελεσματικά, πρέπει να ορίσετε επίπεδα συναγερμού στο DMS. 
 

c. Bearing Lube Route [Διαδρομή Λίπανσης Ρουλεμάν]: Αυτό θα δημιουργήσει μια 

αναφορά για τα ρουλεμάν σε κατάσταση συναγερμού. Οι στήλες σε αυτήν την 

αναφορά είναι: Point ID (Ταυτότητα σημείου), Machine (Μηχανή), Point (Σημείο), 

Date (Ημερομηνία), Frequency (Συχνότητα), dB, Sensitivity (Ευαισθησία), Low Alarm 

(Χαμηλός Συναγερμός), High Alarm (Υψηλός Συναγερμός), Alarm Status (Κατάσταση 

Συναγερμού), Type of Lube (Τύπος Λίπανσης), και Lubed (Λιπανμένο). 
 

d. Everything [Συνολική]: Η αναφορά αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που 
έχουν εισαχθεί στο DMS για κάθε σημείο ελέγχου. Υπάρχουν δύο μορφές για να 
επιλέξετε: Excel ή κείμενο υπολογιστικού φύλλου (.csv). Μετά την αποθήκευση, 
μπορείτε να επεξεργαστείτε το υπολογιστικό φύλλο. 
 

e. Master Route [Κύρια διαδρομή]: Αυτό το υπολογιστικό φύλλο είναι χρήσιμο για 

μηχανικές διαδρομές. Αυτό αποθηκεύεται ως ένα υπολογιστικό φύλλο MS Excel 
και περιέχει τα δεδομένα των Σημείων Ελέγχου για την Ομάδα σας. Οι στήλες 

περιλαμβάνουν: Point # [Αριθ. Σημείου], Name [Όνομα], Machine [Μηχάνημα], 
Alarm [Συναγερμός], Lubricated [Λίπανση] και Comments [Σχόλια]. 
 

 

Για να δημιουργήσετε μία από τις παραπάνω αναφορές: 

i. Επιλέξτε το πρότυπο αναφοράς που θα χρησιμοποιήσετε. 

ii. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Generate Selected Report [Δημιουργία Επιλεγμένης 
Αναφοράς] 

iii. Επιλέξτε τη διαδρομή από το παράθυρο αρχείου που ανοίγει, ονομάστε το 
αρχείο και κάντε κλικ στο ΟΚ. 

iv. Ένα παράθυρο θα αναγγείλει ότι η αναφορά δημιουργήθηκε επιτυχώς. 
Εντοπίστε το αρχείο και δείτε τα αποτελέσματα. 
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Electric [Ηλεκτρολογικά]: 
1. Επιλέξτε την καρτέλα Report [Αναφορά]. 

2. Επιλέξτε το Group [Ομάδα] που θα χρησιμοποιήσετε για την αναφορά. 

3. Οι επιλογές σας για την αναφορά περιλαμβάνουν: 

 
a. Four Pic Report [Αναφορά Τεσσάρων Εικόνων]: Σε αυτήν την αναφορά, μπορείτε 

να συνδέσετε έως και 4 εικόνες και ήχους για ένα σημείο ελέγχου. 
i. Όταν επιλεγεί θα ανοίξει παράθυρο της διαδρομής αρχείου: επιλέξτε τη 

διαδρομή και το όνομα της αναφοράς. 
ii. Κάντε κλικ στο OK. 
iii. Επιλέξτε τα ιστορικά αρχεία που έχουν εικόνα / αρχεία ήχου συνημμένα με 

αυτά. 
iv. Επιλέξτε την εικόνα/ήχο και επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα, που 

θέλετε να τοποθετηθεί επάνω στην αναφορά (οι εικόνες 1 και 2 είναι οι 
μεγαλύτερες εικόνες της έκθεσης). Μπορείτε να επιλέξετε έως 4 εικόνες και 
αρχεία ήχου για αυτήν την αναφορά. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το «Do 

Not Use» (Χωρίς χρήση) ως επιλογή.   

v. Μόλις τελειώσετε, κάντε κλικ στο «OK». 
vi. Ελέγξετε την αναφορά σας. 

 

b. Alarm Report [Αναφορά Συναγερμού]: Αυτή θα παράγει τα σημεία ελέγχου που 
βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την 
αναφορά αποτελεσματικά, πρέπει να ορίσετε επίπεδα συναγερμού στο DMS. 
 

c. Everything [Συνολικά]: Η αναφορά αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που 
έχουν εισαχθεί στο DMS για κάθε σημείο ελέγχου. Υπάρχουν δύο μορφές για να 
επιλέξετε: Excel ή κείμενο υπολογιστικού φύλλου (.csv). Μετά την αποθήκευση, 
μπορείτε να επεξεργαστείτε το υπολογιστικό φύλλο. 

 
Για να δημιουργήσετε μία από τις παραπάνω αναφορές: 

i. Επιλέξτε το πρότυπο αναφοράς που θα χρησιμοποιήσετε. 

ii. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Generate Selected Report [Δημιουργία Επιλεγμένης 
Αναφοράς] 

iii. Επιλέξτε τη διαδρομή από το παράθυρο αρχείου που ανοίγει, ονομάστε το 
αρχείο και κάντε κλικ στο ΟΚ. 

iv. Ένα παράθυρο θα αναγγείλει ότι η έκθεση δημιουργήθηκε επιτυχώς. 
Εντοπίστε το αρχείο και δείτε τα αποτελέσματα. 

 

Leak [Διαρροή]: 
1. Επιλέξτε την καρτέλα Report [Αναφορά]. 

2. Επιλέξτε το Group [Ομάδα] που θα χρησιμοποιήσετε για την αναφορά. 

3. Οι επιλογές σας για την αναφορά περιλαμβάνουν: 
 

a. Alarm Report [Αναφορά Συναγερμού]: Αυτή θα παράγει τα σημεία ελέγχου που 
βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την 
αναφορά αποτελεσματικά, πρέπει να ορίσετε επίπεδα συναγερμού στο DMS. 

 

b. Two Pic Report [Αναφορά Δύο Εικόνων]: Η αναφορά αυτή θα βάλει δύο 
μεμονωμένες εγγραφές ανά σελίδα με μία εικόνα ανά εγγραφή. Θα επιλέξει την 
πρώτη εικόνα στο ιστορικό αρχείο του DMS.  
i. Θα ανοίξει το παράθυρο της Διαδρομής αρχείου: επιλέξτε τη διαδρομή και το 

όνομα της αναφοράς. 
ii. Κάντε κλικ στο OK. 
iii. Ελέγξτε την αναφορά σας. 
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c. Mixed Compressed Gas Report [Αναφορά Μικτού Συμπιεσμένου Αέριου]: Η 

παρούσα αναφορά παρουσιάζει τα δεδομένα του ελέγχου σας για διαρροές. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε αέριο. Οι προεπιλογές αερίου στο 

φύλλο είναι: Compressed Air (Συμπιεσμένος Αέρας), Argon (Αργό), Helium (Ήλιο), 

Hydrogen (Υδρογόνο) και Other (Λοιπά). Θα υπολογίσει το κόστος της διαρροής 

και τον αντίκτυπο στο Αποτύπωμα Άνθρακα από την εγκατάσταση σας. Μπορείτε 

να ρυθμίσετε τις τοπικές εκπομπές καυσαερίων άνθρακά σας, στο συντελεστή 

που βρίσκεται στο κατώτατο σημείο του φύλλου εκθέσεων του Συμπιεσμένου 

Αερίου. Υπάρχουν καρτέλες στο κάτω μέρος του φύλλου εργασίας που θα σας 

καθοδηγήσουν για: Cost (Κόστος), Report (Αναφορά) (ετήσια επικαιροποιημένη 

αναφορά), Month (Μήνα) (μηνιαία αποτελέσματα), Master (αυτό το κενό φύλλο 

χρησιμοποιείται μόνο για να διευκολυνθεί η εισαγωγή δεδομένων που δεν 

χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν), Flow Rate Chart (Διάγραμμα Ρυθμού Ροής) (για 

τον καθορισμό του CFM σας, «Υποθετική Εκτίμηση») και έναν Coefficient Table 

(Πίνακας Συντελεστών) για να επιλέξετε τα αποτελέσματα σας των αερίων του 

θερμοκηπίου από το κράτος/περιοχή στην οποία εκτελείτε τον έλεγχο. Θα 

καταγράφει την εξοικονόμηση ανά μήνα και συνολικά θα ενημερώνει το Φύλλο 

Αναφοράς για την επανεξέταση των αποτελεσμάτων σε ετήσια βάση.   

 

d.  Compressed Air Report [Αναφορά Πεπιεσμένου Αέρα]: Είναι η ίδια με τη Αναφορά 

Μικτού Συμπιεσμένου Αερίου, αλλά δεν περιλαμβάνει κανένα από τα ειδικά αέρια. 

 

e. Everything [Συνολικά]: Η αναφορά αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που 

έχουν εισαχθεί στο DMS για κάθε σημείο ελέγχου. Υπάρχουν δύο μορφές για να 

επιλέξετε: Excel ή κείμενο υπολογιστικού φύλλου (.csv). Μετά την αποθήκευση, 

μπορείτε να επεξεργαστείτε το υπολογιστικό φύλλο. 

 

Για να δημιουργήσετε μία από τις παραπάνω αναφορές: 

i. Επιλέξτε το πρότυπο αναφοράς που θα χρησιμοποιήσετε. 

ii. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Generate Selected Report [Δημιουργία Επιλεγμένης 
Αναφοράς] 

iii. Επιλέξτε τη διαδρομή από το παράθυρο αρχείου που ανοίγει, ονομάστε το 
αρχείο και κάντε κλικ στο ΟΚ. 

iv. Ένα παράθυρο θα αναγγείλει ότι η έκθεση δημιουργήθηκε επιτυχώς. 
Εντοπίστε το αρχείο και δείτε τα αποτελέσματα. 

Steam [Ατμός]: 
1. Επιλέξτε την καρτέλα Report [Αναφορά]. 

2. Επιλέξτε το Group [Ομάδα] που θα χρησιμοποιήσετε για την αναφορά. 
3. Οι επιλογές σας για την αναφορά περιλαμβάνουν: 
 

a. Alarm Report [Αναφορά Συναγερμού]: Αυτή θα παράγει τα σημεία ελέγχου που 
βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την 
αναφορά αποτελεσματικά, πρέπει να ορίσετε επίπεδα συναγερμού στο DMS. 

 

b. Steam Report [Αναφορά Ατμού]: Αυτή η αναφορά περιγράφει λεπτομερώς τα 
αποτελέσματα του ελέγχου και της κατάστασης κάποιας ατμοπαγίδας. Όταν 
επιλέξετε αυτό το πρότυπο αναφοράς, θα ανοίξει ένα παράθυρο «Parameter 

Selection» [Επιλογή Παραμέτρων]. Επιλέξτε τις παραμέτρους που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε στην αναφορά σας. Μετά επιλέξτε OK. 

 

c. Everything [Συνολική]: Η αναφορά αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που 
έχουν εισαχθεί στο DMS για κάθε σημείο ελέγχου. Υπάρχουν δύο μορφές για να 
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επιλέξετε: Excel ή κείμενο υπολογιστικού φύλλου (.csv). Μετά την αποθήκευση, 
μπορείτε να επεξεργαστείτε το υπολογιστικό φύλλο. 

 
Για να δημιουργήσετε μία από τις παραπάνω αναφορές: 

i. Επιλέξτε το πρότυπο αναφοράς που θα χρησιμοποιήσετε. 

ii. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Generate Selected Report [Δημιουργία Επιλεγμένης 
Αναφοράς] 

iii. Επιλέξτε τη διαδρομή από το παράθυρο αρχείου που ανοίγει, ονομάστε το 
αρχείο και κάντε κλικ στο ΟΚ. 

iv. Ένα παράθυρο θα αναγγείλει ότι η έκθεση δημιουργήθηκε επιτυχώς. 
Εντοπίστε το αρχείο και δείτε τα αποτελέσματα. 

 

Valve [Βάνα]: 
1. Επιλέξτε την καρτέλα Report [Αναφορά]. 

2. Επιλέξτε το Group [Ομάδα] που θα χρησιμοποιήσετε για την αναφορά. 

3. Οι επιλογές σας για την αναφορά περιλαμβάνουν: 
 

a. Alarm Report [Αναφορά Συναγερμού]: Αυτή θα παράγει τα σημεία ελέγχου που 
βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την 
αναφορά αποτελεσματικά, πρέπει να ορίσετε επίπεδα συναγερμού στο DMS. 
 

b. Everything [Συνολικά]: Η αναφορά αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που 

έχουν εισαχθεί στο DMS για κάθε σημείο ελέγχου. Υπάρχουν δύο μορφές για να 
επιλέξετε: Excel ή κείμενο υπολογιστικού φύλλου (.csv). Μετά την αποθήκευση, 
μπορείτε να επεξεργαστείτε το υπολογιστικό φύλλο. 

 
Για να δημιουργήσετε μία από τις παραπάνω αναφορές: 

i. Επιλέξτε το πρότυπο αναφοράς που θα χρησιμοποιήσετε. 

ii. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Generate Selected Report [Δημιουργία Επιλεγμένης 
Αναφοράς] 

iii. Επιλέξτε τη διαδρομή από το παράθυρο αρχείου που ανοίγει, ονομάστε το 
αρχείο και κάντε κλικ στο ΟΚ. 

iv. Ένα παράθυρο θα αναγγείλει ότι η έκθεση δημιουργήθηκε επιτυχώς. 
Εντοπίστε το αρχείο και δείτε τα αποτελέσματα. 

 

Custom Report (Προσαρμοσμένη Αναφορά) 
Δημιουργήστε μια αναφορά χρησιμοποιώντας μόνο τα δεδομένα που θέλετε: 

1. Επιλέξτε την Ομάδα που θα χρησιμοποιήσετε για την αναφορά.  

2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Custom Report (Προσαρμοσμένη Αναφορά). 

3. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου «Select Fields» (Επιλογή πεδίων). Επιλέξτε κάθε στοιχείο που 

θέλετε να χρησιμοποιείτε στην αναφορά. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο με το βέλος με φορά 

προς τα δεξιά για να προσθέσετε στο πλαίσιο «Included Columns» (Περιεχόμενες Στήλες). Εάν 

επιθυμείτε να καταργήσετε ένα στοιχείο που προσθέσατε στο πλαίσιο «Included Columns», 

επισημάνετε το στοιχείο στο παράθυρο, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κουμπί βέλους 

προς τα αριστερά.  

a. Για να προσθέσετε όλα τα στοιχεία, στο αριστερό πλαίσιο «Available Columns» 

(Διαθέσιμες Στήλες) επιλέξτε το κουμπί με το βέλος με φορά προς τα δεξιά «All» (Όλα). 

Για να απομακρύνετε όλα τα στοιχεία από το πλαίσιο «Included Columns», 

χρησιμοποιήστε το αριστερό βέλος «All».  

b. Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο πλαίσιο 

«Included Columns», χρησιμοποιήστε το «Up» ή το «Down». Θα κινήσει ένα στοιχείο 

πάνω ή κάτω ένα διάστημα, κάθε φορά που επιλέγεται το κουμπί.  

4. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε το κουμπί Next (Επόμενο).  

5. Θα ανοίξει το Φίλτρο Rules Dialog (Κανόνες Διαλόγου). Έχετε 3 επιλογές:  
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a. «Export all data» (Εξαγωγή όλων των δεδομένων) Όλα τα επιλεγμένα στοιχεία σας θα 

εξαχθούν χωρίς φιλτράρισμα.  

b. «Export Data that matches ANY rule» (Εξαγωγή Δεδομένων που συμφωνούν με 

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ κανόνα). Χρησιμοποιώντας ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ θα επιτρέψει σε 

πολλαπλά φίλτρα τα οποία ενδέχεται να συσχετίζονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, 

μπορεί να θέλετε να εξετάσετε δεδομένα από 2 ομάδες. Είναι «inclusive» 

(συμπεριλαμβανόμενα). Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το «Α και Β και 

C και D». Χρησιμοποιήσετε το ANY (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ) για να χρησιμοποιήσετε 

περισσότερα --- Χρησιμοποιήστε το ALL (ΟΛΑ) για να συμπεριλάβετε 

περισσότερους κανόνες --- περιοριστικούς κανόνες. 

c. «Export Data that matches All rule» (Εξαγωγή δεδομένων που ταιριάζει με Όλους τους 

κανόνες). Αυτή θα είναι μια περιορισμένη αναφορά σε μικρό πεδίο πληροφοριών. Εδώ 

θα πρέπει να ορίσετε ακριβείς παραμέτρους όπως συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών, 

Κατάσταση Συναγερμού και συγκεκριμένη Ομάδα. Είναι πιο περιοριστική. Για 

παράδειγμα, «Μόνο το A και το B». 

6. Θα ανοίξει το παράθυρο Προεπισκόπησης. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε οτιδήποτε 

χρησιμοποιήστε το κουμπί «Back» (Επιστροφή). Αν συμφωνείτε με τα στοιχεία που 

εμφανίζονται, επιλέξτε το κουμπί «Next» (Επόμενο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Το παράθυρο διαλόγου «Select Output File Type» (Επιλογή Τύπου Αρχείου Εξόδου) έχει 2 

επιλογές: βιβλίο εργασίας Microsoft Excel 2003-2007 και  αρχείο κειμένου διαχωρισμένο με 

κόμμα (*.csv). Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή του Microsoft Excel, βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη 

εγκαταστήσει αυτό το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε «Next» (Επόμενο). 

8. Για να αποθηκεύσετε αυτή την αναφορά θα πρέπει να επιλέξετε μια θέση στο πλαίσιο «Save 

As» (Αποθήκευση Ως). Ελέγξτε να δείτε αν το όνομα του αρχείου είναι σωστό (αλλάξτε το αν 

δεν είναι), ελέγξτε στο πλαίσιο Save In για να βεβαιωθείτε ότι η αναφορά πρόκειται να 

αποθηκευτεί στη σωστή θέση. Για να αποθηκεύσετε, επιλέξτε το κουμπί Save As (Αποθήκευση 

Ως). Εάν δεν θέλετε να συνεχίσετε επιλέξτε Cancel (Ακύρωση). 

9. Το επόμενο παράθυρο διαλόγου είναι το «Export Completed» (Εξαγωγή ολοκληρώθηκε). 

10. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε αυτό το ερώτημα, επιλέξτε «Finish» (Τέλος). 

11. Για να αποθηκεύσετε αυτό το ερώτημα για μελλοντική χρήση: Επιλέξτε το κουμπί «Save this 

Query» (Αποθήκευση αυτού του Ερωτήματος). Όταν το επιλέξετε ανοίγει το παράθυρο «Save 
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As». Επιλέξτε το φάκελο και τη θέση στην οποία θα αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας. Όταν 

έχετε επιλέξει τη θέση του αρχείου για το Ερώτημα, τότε θα ανοίξει και πάλι το παράθυρο 

διαλόγου Export Completed (Εξαγωγή Ολοκληρώθηκε), επιλέξτε «Finish». 

 

Δημιουργία μιας αναφοράς SQL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η χρήση της αναφοράς Create SQL ανοίγει ένα παράθυρο προηγμένου φίλτρου. Εδώ μπορείτε να 

επιλέξετε το Load a Saved Query (Φόρτωση ενός Αποθηκευμένου Ερωτήματος) ή το Save a Custom 

Query (Αποθήκευση ενός Προσαρμοσμένου Ερωτήματος) το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε 

μελλοντικές αναφορές. Εάν επιλέξετε «Load a Saved Query» (Φόρτωση ενός Αποθηκευμένου 

Ερωτήματος), θα ανοίξει το αρχείο DMS SQL. Αν επιλέξετε «Save a Custom Query» (Αποθήκευση Ενός 

Προσαρμοσμένου Ερωτήματος), θυμηθείτε να δώσετε ένα όνομα αρχείου. 
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Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια; 

Θέλετε πληροφορίες για προϊόντα ή εκπαίδευση; 

Επικοινωνήστε: 

 

 

 

   

UE Systems Europe,   Windmolen  20, 7609 NN  Almelo  (NL) 

e: info@uesystems.eu         w: www.uesystems.gr 

t: +31 (0)546 725 125          f: +31 (0)546 725 126 

 

www.uesystems.gr 
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