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1   Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο

1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο
Το παρόν έγγραφο περιγράφει το σχεδιασμό και την εγκατάσταση του συστήματος
ελέγχου πρόσβασης Aliro, και παράλληλα παρέχει πληροφορίες για την παροχή
ρεύματος, τα καλώδια και τις δυνατότητες που σχετίζονται με το σύστημα
πρόσβασης. Περιγράφει επίσης τη διαδικασία προετοιμασίας του απαραίτητου
περιβάλλοντος λογισμικού, τον τρόπο εγκατάστασης του λογισμικού Aliro και τον
τρόπο εκκίνησης του συστήματος. Περαιτέρω ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν στη
διασύνδεση χρήστη, που περιλαμβάνει ηλεκτρονική βοήθεια για κάθε λειτουργία.

1.1 Σχετικά έγγραφα
Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης Aliro αποτελείται από Access Points (APs),
καρταναγνώστες και λογισμικό. Τα έγγραφα που σχετίζονται με το σύστημα ελέγχου
πρόσβασης Aliro είναι τα εξής:

Στοιχείο Έγγραφο Τι καλύπτει

AP AP01P AP01PAliro
AccessPoint, 1 πόρτα

Εγχειρίδιο εγκατάστασηςπου
περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης της
μονάδας υλικού
ελεγκτή AP

AP AP01P Δελτίο δεδομένωνAP Τεχνικά χαρακτηριστικάAP

Καρταναγνώστης
VRxxS-MF

Αναγνώστης
Εικονογραφημένος
οδηγός

Εικονογραφημένος οδηγός για την
τοποθέτηση του καρταναγνώστη

Καρταναγνώστης
VRxxS-MF

Αναγνώστης
Εγχειρίδιο
εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης για την
τοποθέτηση και τη σύνδεση του
καρταναγνώστη, συμπεριλαμβανομένης
της σύνδεσης στασυστήματα

Καρταναγνώστης
VRxxS-MF

Δελτίο δεδομένων
αναγνώστη

Τεχνικά χαρακτηριστικά
καρταναγνωστών

Aliro Ηλεκτρονική βοήθεια και
PDF

Επεξηγήσεις για όλα τα θέματαπου
σχετίζονται με το λογισμικό,
όπως δικαιώματα χρηστών, κάρτες,
χρονοδιαγράμματαπρόσβασης και
καταγραφή συμβάντων. Επίσης,
επεξηγείται ο τρόπος επεξεργασίας των
στοιχείωνAliro μέσωτης διασύνδεσης
χρήστη. Το PDF είναι μια φιλική προς
εκτύπωση
έκδοση που στηρίζεται στηνηλεκτρονική
βοήθεια.

Aliro Δελτίο δεδομένων Τεχνικά χαρακτηριστικάAliro
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2   Επισκόπηση συστήματος

2 Επισκόπηση συστήματος
Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης Aliro περιλαμβάνει υλικό και λογισμικό. Το υλικό,
όπως οι αναγνώστες και τα APs, συνδέονται στην εφαρμογή λογισμικού μέσω ενός
δικτύου. Ο διακομιστής εφαρμογής είναι διαθέσιμος μέσω Internet και οι
περισσότερες ρυθμίσεις του υλικού μπορούν να αλλάξουν στη διασύνδεση χρήστη.
Τα διάφορα τμήματα του λογισμικού Aliro εγκαθίστανται ταυτόχρονα. Στην
εγκατάσταση περιλαμβάνεται ένας διακομιστήςWeb, ένας διακομιστής SQL και
ένας διακομιστής εφαρμογής. Ο υπολογιστής στον οποίο είναι εγκατεστημένη η
εφαρμογή λογισμικού λειτουργεί ως διακομιστής. Η πρόσβαση στην εφαρμογή
λογισμικού είναι δυνατή από οποιαδήποτε εφαρμογή υπολογιστή και smartphone,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι συνδεδεμένα στο Internet. Η εφαρμογή
λογισμικού προστατεύεται από έναν κωδικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Τα
APs συνδέονται μέσω LAN ή καλωδίου δικτύου, π.χ. RS485.
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2   Επισκόπηση συστήματος

2.1 Τα πρώτα βήματα
Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης Aliro αποτελείται από ποικίλα εξαρτήματα:

Αναγνώστες - Επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με το
σύστημα ελέγχου πρόσβασης, και συνδέονται στα

APs.

APs - Επικοινωνούν με το λογισμικό Aliro μέσω
Ethernet, LAN ήRS485. Ένα AP ελέγχει έως και

τέσσερις αναγνώστες.

Smartphone - Η εφαρμογή Aliro είναι διαθέσιμη στο
App Store και στο Android market.

Ρυθμίσεις δικτύου – Το σύστημα Aliro χρησιμοποιεί
το πρότυπο Ethernet για να επικοινωνεί με τα APs. Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι DHCP, μπορεί ωστόσο
να αλλάξει ώστε να λειτουργεί με άλλες παραμέτρους.
Τα APs διαχειρίζονται επίσης το RS485. Σε αυτήν την
περίπτωση, ένα AP λειτουργεί ως κύριο AP, το οποίο

συνδέεται στα υποτελή APs.
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2   Επισκόπηση συστήματος

Παροχή ρεύματος - Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης
τροφοδοτείται με την απαιτούμενη ενέργεια από το
κεντρικό ή από τοπικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Εγκατάσταση λογισμικού - Όταν ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση και η σύνδεση των εξαρτημάτων, το

λογισμικό επιτρέπει την αξιοποίηση και την
τροποποίηση του συστήματος με βάση τις προσωπικές

σας προτιμήσεις. Τα περισσότερα εξαρτήματα
μπορούν να τροποποιηθούν μέσω του

λογισμικού.

Λογισμικό εφαρμογής - Το λογισμικό είναι
εγκατεστημένο σε ένα διακομιστή. Η διασύνδεση
χρήστη είναι διαθέσιμη μέσω Internet, είτε από το
διακομιστή είτε από οποιονδήποτε υπολογιστή με

πρόσβαση στο Internet, καθώς και από smartphone με
την εφαρμογή Aliro.
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2   Επισκόπηση συστήματος

2.2 Απαιτήσεις συστήματος
Οι απαιτήσεις του συστήματος ελέγχου πρόσβασης Aliro είναι οι εξής:

Απαιτήσεις συστήματος
Απαιτήσεις
συστήματος για τον
υπολογιστή host

Επεξεργαστής

Μνήμη

Ελάχιστες
απαιτήσεις

Συνιστάται για έως
25 πόρτες

Συνιστάται για έως
100 πόρτες

Συνιστάται για
περισσότερες από
100 πόρτες

Intel® Core™ i3
στα 1,8 GHzή
παρόμοιος

Intel® Core™ i5
στα 2,6 GHzή
παρόμοιος

Intel® Core™ i7
στα 2,6 GHzμε 4
πυρήνες ή
παρόμοιος

Intel® Core™ i7
στα 3,4 GHzμε 6
πυρήνες, Intel®
Xenon® ή
παρόμοιος

4GB 8GB* 8GB* 16GB*

*Σημείωση: Για λειτουργικά συστήματα 32 bit χρησιμοποιούνται μόνο 4GB.

Προαπαιτούμενα για
τον υπολογιστή host

Microsoft .NET Framework, τελευταία έκδοση
Microsoft Silverlight, τελευταία έκδοση
Microsoft SQL Server 2008 Express
Το Aliro θα εντοπίσει και θα αντικαταστήσει ό,τι απαιτείται.

Σημείωση: Σε συστήματα ελέγχου πρόσβασηςπου υποστηρίζουν
περισσότερα από 100 APs ή στα οποία η συνολική μνήμη υπερβαίνει τα 10
GB, συνιστάται το λειτουργικό σύστημα διακομιστή. Συνιστάται η εγκατάσταση
ενός διακομιστή SQL, που χωράπερισσότερα δεδομένα από το διακομιστή
SQL Express.

Απαιτήσεις
συστήματος για τον
υπολογιστή-πελάτη

Επεξεργαστής 1,4 GHz
2GBRAM
Ελάχιστη υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης 1366x768
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2   Επισκόπηση συστήματος

2.3 Δυνατότητες συστήματος
Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης Aliro υποστηρίζει τα εξής:

Δυνατότητες
συστήματος
Λειτουργικά συστήματα Windows7 SP1 32-bit, υποστηρίζει μέγ. μνήμη 4GB

Windows7 SP1 64-bit
Windows8,1 32-bit, υποστηρίζει μέγ. μνήμη 4GB
Windows8,1 64-bit
WindowsServer 2008 SP2 (ή αργότερα)
WindowsServer 2008 R2 SP1 (ή αργότερα)
WindowsServer 2012
WindowsServer 2012 R2

Πρόγραμμα περιήγησης
στο Web
Windows

Internet Explorer, ελάχιστη έκδοση 10 (ή αργότερα)
Mozilla Firefox, ελάχιστη έκδοση 1.15 (ή αργότερα)
Σημειωτέονότι η υποστήριξη προγράμματοςπεριήγησης στοWeb για τα
Windows8 αφοράμόνο στην κατάσταση λειτουργίας επιφάνειας εργασίας.

APs Ethernet (IPv4) καιRS485

Καρταναγνώστες
ανά AP

4

Χρήστες 10 000

Κάρτες 100 000

Πόρτες 512

Χρονοδιαγράμματα
πρόσβασης

1000

Εξαιρέσεις ασφαλείας 100

Ομάδες πρόσβασης ανά
χρήστη

10

Περιοχές Χωρίς όριο

Αρχείο καταγραφής
συμβάντων

80 000 συμβάντα offline αποθηκευμένασε AP
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3   Εξαρτήματα Aliro

3 Εξαρτήματα Aliro

3.1 Αναγνώστες
Τα προϊόντα VRxxS-MF αποτελούν μια σειρά καρταναγνωστών εξαιρετικής
σχεδίασης που συνιστώνται ιδιαιτέρως για το σύστημα ελέγχου πρόσβασης Aliro. Η
σειρά VRxxS-MF των αναγνωστών λειτουργούν με το πρωτόκολλοOSDP. Το
σύστημα ελέγχου πρόσβασης Aliro υποστηρίζει επίσης αναγνώστες με τεχνολογία
Wiegand και Clock-Data.

Από
μονάδα Σε μονάδα Τύπος καλωδίου Μέγιστο μήκος (m)

AP

Αναγνώστης
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+)
Ζεύγος συνεστραμμένων
θωρακισμένωνκαλωδίων
(2 ζεύγη + θωράκιση), για παράδειγμα
Belden 9502

100m υπό τηνπροϋπόθεση
ότι το καλώδιο έχει διατομή
τουλάχιστον0,25mm2

Αναγνώστης
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Συνιστώμενο καλώδιο:
Ζεύγος συνεστραμμένων
θωρακισμένωνκαλωδίων
(3 ζεύγη + θωράκιση), για παράδειγμα
Belden 9503, και για τη σύνδεση δύο
LED.

30m

Αναγνώστης
(Clock-Data)

Clock-Data (C,D,-,+)
Συνιστώμενο καλώδιο:
Ζεύγος συνεστραμμένων
θωρακισμένωνκαλωδίων
(3 ζεύγη + θωράκιση), για παράδειγμα
Belden 9503, και για τη σύνδεση δύο
LED.

30m

3.1.1 Σύνδεση αναγνωστών OSDP σε AP
Σε έναν αναγνώστηOSDP, όπως το VRxxS-MF, τα LED και ο βομβητής ελέγχονται
μέσω του πρωτοκόλλου και δεν απαιτούνται πρόσθετες γραμμές επικοινωνίας.

Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει πώς συνδέονται οι θύρες των δύο αναγνωστών.
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3   Εξαρτήματα Aliro

3.1.2 Σύνδεση αναγνωστών Clock-Data σειράς 500 σε AP
Η σύνδεση αναγνωστών Clock-Dataσειράς 500 σε AP απαιτεί συνήθως τη χρήση
των εξόδων του AP για τον έλεγχο των LED. Σημειωτέον ότι υπάρχουν δύο
παραλλαγές αυτών των αναγνωστών, ωστόσο η σύνδεση είναι ίδια.

l Τεχνολογία ανάγνωσης καρτών Cotag

l Τεχνολογία ανάγνωσηςEM 4102 (δεν διατίθεται για το HF500)

Τα σήματα επικοινωνίας Clock και Data συνδέονται στους κατάλληλους ακροδέκτες
A και B των διασυνδέσεων αναγνωστών APs. (A έωςD0 και B έωςD1.)

Επίσης, οι βραχυκυκλωτήρεςEOL για τις διασυνδέσεις αναγνωστών πρέπει να
ρυθμίζονται στοOFF.

Ο βραχυκυκλωτήραςPower Reader 1&2 του AP είναι από προεπιλογή
ρυθμισμένος στοVin, που είναι σωστό για αυτούς τους αναγνώστες, αν η είσοδος
παροχής ρεύματος AP είναι 12 V-24 V DC.

Δύο αναγνώστες

Στο σχέδιο εικονίζεται ο τρόπος σύνδεσης δύο αναγνωστών Clock-Data στο AP. Αν
χρησιμοποιηθεί μόνο ένας αναγνώστης, η σύνδεση είναι η ίδια (προφανώς όμως
χωρίς το δεύτερο αναγνώστη).

Το κόκκινο και το πράσινο LED ελέγχονται μέσω των εξόδων OUT1 - OUT2 στο AP.
Αυτές πρέπει να είναι αντιστοιχισμένες σε υλικό στο λογισμικό Aliro. Επί του
παρόντος φέρουν το όνομα "Wiegand - κόκκινο" και "Wiegand - πράσινο".

Οι έξοδοι OUT3 και OUT4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν προαιρετικά για ένα
βομβητή και για οποιοδήποτε άλλο LED.
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3   Εξαρτήματα Aliro

3.1.3 Σύνδεση αναγνωστών Clock-Data σε AP
Η σύνδεση αναγνωστών Clock-Data σε AP απαιτεί συνήθως τη χρήση των εξόδων
του AP για τον έλεγχο των LED.

Τα σήματα επικοινωνίας Clock και Data συνδέονται στους κατάλληλους ακροδέκτες
A και B των διασυνδέσεων αναγνωστών APs. (Clock έωςA και Data έωςB)

Επίσης, οι βραχυκυκλωτήρεςEOL για τις διασυνδέσεις αναγνωστών πρέπει να
ρυθμίζονται στοOFF. Ο βραχυκυκλωτήραςPower Reader 1&2 του AP πρέπει
επίσης να τοποθετείται σωστά. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές των αναγνωστών για
την περιοχή τιμών τάσης και τοποθετήστε τον ακροδέκτη στο Vin (προεπιλογή) ή στα
12 V.

Δύο αναγνώστες

Στο σχέδιο εικονίζεται ο τρόπος σύνδεσης δύο αναγνωστών Clock-Data στο AP. Αν
χρησιμοποιηθεί μόνο ένας αναγνώστης, η σύνδεση είναι η ίδια (προφανώς όμως
χωρίς το δεύτερο αναγνώστη).

Το κόκκινο και το πράσινο LED ελέγχονται μέσω των εξόδων OUT1 - OUT2 στο AP.
Αυτές πρέπει να είναι αντιστοιχισμένες σε υλικό στο λογισμικό Aliro. Επί του
παρόντος φέρουν το όνομα "Wiegand - κόκκινο" και "Wiegand - πράσινο".

Οι έξοδοι OUT3 και OUT4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν προαιρετικά για ένα
βομβητή και για οποιοδήποτε άλλο LED.
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3   Εξαρτήματα Aliro

3.1.4 Σύνδεση αναγνωστών Wiegand σε AP
Η σύνδεση αναγνωστών Wiegand σε AP απαιτεί συνήθως τη χρήση των εξόδων του
AP για τον έλεγχο των LED.

Τα σήματα επικοινωνίας D0 και D1 συνδέονται στους κατάλληλους ακροδέκτες A και
B των διασυνδέσεων αναγνωστών APs. (D0 έωςA και D1 έωςB). Αν ο αναγνώστης
δεν λειτουργεί, αντιστρέψτε τα D0 και D1. Κάποιοι αναγνώστες έχουν αντίθετες
συνδέσεις.

Επίσης, οι βραχυκυκλωτήρεςEOL για τις διασυνδέσεις αναγνωστών πρέπει να
ρυθμίζονται στοOFF. Ο βραχυκυκλωτήραςPower Reader 1&2 του AP πρέπει
επίσης να τοποθετείται σωστά. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές των αναγνωστών για
την περιοχή τιμών τάσης και τοποθετήστε τον ακροδέκτη στο Vin (προεπιλογή) ή στα
12 V.

Δύο αναγνώστες

Στο σχέδιο εικονίζεται ο τρόπος σύνδεσης δύο αναγνωστών Wiegand στο AP. Αν
χρησιμοποιηθεί μόνο ένας αναγνώστης, η σύνδεση είναι η ίδια (προφανώς όμως
χωρίς το δεύτερο αναγνώστη).

Το κόκκινο και το πράσινο LED ελέγχονται μέσω των εξόδων OUT1 - OUT2 στο AP.
Αυτές πρέπει να είναι αντιστοιχισμένες σε υλικό στο λογισμικό Aliro. Επί του
παρόντος φέρουν το όνομα "Wiegand - κόκκινο" και "Wiegand - πράσινο".

Οι έξοδοι OUT3 και OUT4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν προαιρετικά για ένα
βομβητή και για οποιοδήποτε άλλο LED.
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3.2 Ελεγκτής AP
Το AP χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του περιβάλλοντος μιας πόρτας ως τμήμα ενός
συστήματος ελέγχου πρόσβασης Aliro. Μπορεί να ρυθμιστεί από τη διασύνδεση
χρήστη Aliro μέσωEthernet ή ενός συνδυασμού Ethernet και RS485, καθώς και μέσω
του ενσωματωμένου στο AP διακομιστήWeb με χρήση της θύρας USB. Το AP
αποστέλλει επίσης τυχόν συμβάντα στο διακομιστή.

Το AP επιτρέπει επίσης τον έλεγχο των αναγνωστών καθώς και τις λειτουργίες
εισόδου και εξόδου.

3.2.1 Τοποθέτηση AP
Για την τοποθέτηση του AP, λάβετε υπόψη τα εξής:

Προστατευμένη περιοχή

Το AP δεν είναι φορητό και πρέπει να τοποθετείται μέσα σε προστατευμένη περιοχή.

Περίβλημα

Ομηχανικός σχεδιασμός επιτρέπει τη σταθερή τοποθέτηση. Υπάρχουν τέσσερις
οπές για τη στερέωση του περιβλήματος σε τοίχο. Μην ξεχάσετε να αφήσετε αρκετό
χώρο γύρω του, για να επιτρέπεται η εύκολη αφαίρεση του καπακιού.

Στερέωση καλωδίου

Για να είναι η εγκατάσταση ανθεκτική, π.χ. σε χτυπήματα και κραδασμούς, είναι
σημαντικό να στερεώσετε σωστά το καλώδιο. Το περίβλημα διαθέτει κάποια στοιχεία
στερέωσης όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεματικά καλωδίων. Ανατρέξτε στο
στοιχείο 1 της παρακάτω εικόνας.
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3.3 Ρύθμιση AP
Οσχεδιασμός και η φιλοσοφία του AP επιτρέπει την πολύ γρήγορη ρύθμιση και
λειτουργία του. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι καθορισμού των βασικών ρυθμίσεων:

1. Στο ίδιο τοπικό δίκτυο (LAN)

Αν το AP είναι εγκατεστημένο στο τοπικό δίκτυο που βρίσκεται το PC, το λογισμικό
Aliro μπορεί να στείλει ένα μήνυμα αυτόματου εντοπισμού στο AP. Το μήνυμα αυτό
περιέχει όλες τις ρυθμίσεις που χρειάζεται το AP για να δημιουργήσει μια σύνδεση με
το PC λογισμικού όπου μπορούν να γίνουν οι ρυθμίσεις συστήματος.

2. Εκτός τοπικού δικτύου (LAN)

Το AP πρέπει να ρυθμιστεί τοπικά με τις παραμέτρους για την επικοινωνία με το PC
Aliro. Ενεργήστε ως εξής:

1. Τροφοδοτήστε με ρεύμα το AP.

2. Συνδέστε ένα καλώδιο USB από το PC προγράμματος εγκατάστασης στη θύρα
USB-B.

3. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης USB που υπάρχει στο DVD λογισμικού
ή μέσω της ΕνημέρωσηςWindows για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Ethernet
μέσωUSB. Αν χρησιμοποιηθεί η ΕνημέρωσηWindows, βεβαιωθείτε ότι
επιτρέπεται η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.

4. Ανοίξτε στο PC το πρόγραμμα περιήγησης στοWeb και αναζητήστε τη
διεύθυνση IP 192.168.250.1.

5. Καταχωρίστε τοΌνομα χρήστη "admin" και τον Κωδικό πρόσβασης "spirit"
στη διασύνδεσηWeb του AP.

6. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με τις ρυθμίσεις του AP. Σημειωτέον ότι
παρατίθενται όλα τα APs στο ίδιο LAN και πρέπει να επιλέξετε κάποιο από
αυτά.

7. Καθορίστε τιςΡυθμίσεις IP και τη διεύθυνση host στο διακομιστή Aliro. Μη
χρησιμοποιήσετε διευθύνσεις 192.168.250.0/24. Είναι δεσμευμένες για την
εσωτερική επικοινωνία USB.

8. Το AP θα πρέπει τότε να επικοινωνήσει με το λογισμικό Aliro.

Οι ρυθμίσεις για ολόκληρο το σύστημα μπορούν να γίνουν στο PC λογισμικού Aliro.
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης AP για περισσότερες πληροφορίες. Σε
περίπτωση που κάποιος αναγνώστης είναι συνδεδεμένος στο AP και έχουν
καθοριστεί οι ρυθμίσεις συστήματος, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μια κάρτα ή
μια καρτέλα για την επαλήθευση των λειτουργιών.
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3.3.1 Επαναφορά υλικού AP
Το AP διαθέτει ένα κουμπί επαναφοράς, που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όποτε
χρειαστεί να γίνει επαναφορά του υλικού. Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να διακοπεί η
τροφοδοσία του AP με ρεύμα.

Ενεργήστε ως εξής:

1. Αφαιρέστε το καπάκι του AP. Προσέχετε κάθε φορά που το κάνετε υπό την
παρουσία τάσης.

2. Εντοπίστε την ένδειξη "Factory Settings" (Εργοστασιακές ρυθμίσεις) στο
αυτοκόλλητο.

3. Χρησιμοποιήστε ένα μη μεταλλικό μυτερό αντικείμενο για να πατήσετε το κουμπί
επαναφοράς για πέντε δευτερόλεπτα.

4. Ένας μακρόσυρτος ήχος, διάρκειας πέντε δευτερολέπτων περίπου, επισημαίνει
ότι το AP ξεκινά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αν αφήσετε το
κουμπί επαναφοράς πριν από και κατά τη διάρκεια του μακρόσυρτου ήχου, η
επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις θα ματαιωθεί. Για να εκτελεστεί
επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, συνεχίστε οπωσδήποτε να πατάτε το
κουμπί Εργοστασιακές ρυθμίσεις μέχρι να σταματήσει να ακούγεται ο ήχος.

5. Χρειάζονται περίπου πέντε δευτερόλεπτα για να σταματήσει ο ήχος και οκτώ
δευτερόλεπτα για να σβήσουν τα LED. Το AP έχει πλέον τις εργοστασιακές
ρυθμίσεις.

Σε περίπτωση αποτυχίας εκκίνησης του AP, δεν θα σταματήσει ο ήχος ούτε θα
σβήσουν τα LED. Κάτι τέτοιο επισημαίνει ότι διακόπηκε η σύνδεση του AP με το host.
Ρυθμίστε το AP με τον τρόπο που περιγράφηκε προηγουμένως."Ρύθμιση AP" on the
previous page για περαιτέρωπληροφορίες.

Μην ξεχνάτε ότι όταν το καπάκι είναι βγαλμένο, ο διακόπτης προστασίας
συστήματος λειτουργεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να
ενεργοποιήσει το βομβητή.
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3.4 Ρυθμίσεις επικοινωνίας AP
Σε περιπτώσεις όπου το AP δεν μπορεί να εντοπιστεί από το λογισμικό Aliro, ο
εγκαταστάτης πρέπει να ορίσει απευθείας τις παραμέτρους διευθυνσιοδότησης IP,
χρησιμοποιώντας μια θύρα USB. "Ρύθμιση AP" on page 17 για περαιτέρω
λεπτομέρειες σχετικά με την επικοινωνία με USB μέσωEthernet. Όταν το AP
αποκαταστήσει την επικοινωνία με το λογισμικό Aliro, εμφανίζεται μια λίστα
συσκευών με όλες τις μονάδες που υπάρχουν στο LAN.

Ισχύουν οι εξής παράμετροι:

Καρτέλα Γενικά

Παράμετρος (παραδείγματα
μόνο) Σχόλιο

Πληροφορίες συσκευής

Έκδοση υλικού 1.1 Δεν επιδέχεται επεξεργασία

Έκδοση λογισμικού 1.0.0.866 Δεν επιδέχεται επεξεργασία

Αριθμός σειράς 9000129 Δεν επιδέχεται επεξεργασία

Ρυθμίσεις συσκευής

Όνομα συσκευής MyAccessPoint Επιδέχεται επεξεργασία

Ανιχνεύσιμο Ναι/Όχι

Επιλογή πλαισίου. Αν επιλεγεί - αυτό το
AP είναι ανιχνεύσιμο από το λογισμικό
Aliro. Αυτό ισχύει επίσης ότανπολλά
συστήματαAliro χρησιμοποιούν το ίδιο
δίκτυο.

Καρτέλα Δίκτυο

Παράμετρος (παραδείγματα
μόνο) Σχόλιο

Ρυθμίσεις IP

DHCP Ναι/Όχι Επιλογή πλαισίου

IP 10.1.11.128 Επιδέχεται επεξεργασία - ανδεν έχει
επιλεγείDHCP

Μάσκα δικτύου 255.255.248.0 Επιδέχεται επεξεργασία - ανδεν έχει
επιλεγείDHCP

Πύλη 10.1.11.249 Επιδέχεται επεξεργασία - ανδεν έχει
επιλεγείDHCP

DNS 1 10.1.11.201 Επιδέχεται επεξεργασία - ανδεν έχει
επιλεγείDHCP

DNS 2 Επιδέχεται επεξεργασία - ανδεν έχει
επιλεγείDHCP

Εφαρμογή Εφαρμογή στην τρέχουσασυσκευή Εντολή κουμπιού

Εφαρμογή σε όλες
τις συσκευές

Εφαρμογή σε όλες τις συσκευέςπου
παρατίθενται

Εντολή κουμπιού - αν έχει επιλεγεί
DHCP
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Καρτέλα Διακομιστής μεσολάβησης

Παράμετρος (παραδείγματα
μόνο) Σχόλιο

Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης

Χρήση διακομιστή
μεσολάβησης
δικτύου

Ναι/Όχι Επιλογή πλαισίου

Διακομιστή
μεσολάβησης

Διεύθυνση IP ή
όνομα υπολογιστή

Επιδέχεται επεξεργασία - αν έχει
επιλεγεί Διακομιστής μεσολάβησης

Θύρα διακομιστή
μεσολάβησης 0 Επιδέχεται επεξεργασία - αν έχει

επιλεγεί Διακομιστής μεσολάβησης

Όνομα χρήστη
διακομιστή
μεσολάβησης

MyUserName Επιδέχεται επεξεργασία - αν έχει
επιλεγεί Διακομιστής μεσολάβησης

Κωδικός
πρόσβασης
διακομιστή
μεσολάβησης

MyPassword Επιδέχεται επεξεργασία - αν έχει
επιλεγεί Διακομιστής μεσολάβησης

Εφαρμογή Εφαρμογή στην τρέχουσασυσκευή Εντολή κουμπιού

Εφαρμογή σε όλες
τις συσκευές

Εφαρμογή σε όλες τις συσκευέςπου
παρατίθενται Εντολή κουμπιού

Καρτέλα Επικοινωνία

Ρυθμίσεις
επικοινωνίας host

Παράμετρος (παραδείγματα
μόνο) Σχόλιο

Διεύθυνση host Ναι/Όχι Επιδέχεται επεξεργασία

Σημείο λήξης /πρόσβαση Επιδέχεται επεξεργασία

Εφαρμογή Εφαρμογή στην τρέχουσασυσκευή Εντολή κουμπιού

Εφαρμογή σε όλες
τις συσκευές

Εφαρμογή σε όλες τις συσκευέςπου
παρατίθενται Εντολή κουμπιού
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3.5 Ρυθμίσεις εφαρμογής AP
Αν γίνει επαναφορά του AP στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του, τότε χρησιμοποιεί
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που είναι συνήθως προσαρμοσμένες στη συνηθέστερη
εφαρμογή για ένα περιβάλλον πόρτας. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ εύκολο να τεθεί
σε λειτουργία και να προετοιμαστεί για τον έλεγχο μιας κλειδαριάς και τη χρήση ενός
κουμπιού εξόδου. Ωστόσο, είναι πάντοτε εφικτή η αλλαγή των ρυθμίσεων από τη
διασύνδεση χρήστη και η λήψη τους στο AP.

Συνδέσεις υλικού

Το AP διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών εισόδου και εξόδου για τη σύνδεση εξωτερικού
εξοπλισμού. Το παρεχόμενο Εγχειρίδιο εγκατάστασης AP περιγράφει τη διάταξή
τους, ωστόσο είναι σημαντικό να προσέξετε τον τρόπο χρήσης και σύνδεσης αυτών
των εισόδων και εξόδων. Υπάρχουν δύο έξοδοι ρελέ, τέσσερις έξοδοι ανοικτού
συλλέκτη και τέσσερις είσοδοι.

Λογισμικό με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις λειτουργιών

Η διασύνδεση χρήστη Aliro επιτρέπει αλλαγές στις λειτουργίες των εισόδων και των
εξόδων. Οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις αποκαθίστανται όταν
εκτελεστεί επαναφορά υλικού στο AP.

Προαιρετικές ρυθμίσεις λειτουργιών

Το Εγχειρίδιο χρήστη Aliro και/ή η ηλεκτρονική βοήθεια εξηγούν τις επιλογές που
είναι διαθέσιμες για κάθε είσοδο και έξοδο.

Για παράδειγμα: Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για ένα AP είναι να χρησιμοποιεί δύο
από τις εξόδους ανοικτού συλλέκτη για να προειδοποιεί και να ειδοποιεί. Στην
περίπτωση ενός αναγνώστηWiegand, που απαιτεί τη σύνδεση των τεσσάρων
εξόδων ανοικτού συλλέκτη ώστε να καθοριστεί ως βομβητήςWiegand, Wiegand
πράσινο, Wiegand κόκκινο και Wiegand κίτρινο LED, αυτές μπορούν εύκολα να
τροποποιηθούν εντός του λογισμικού.

3.5.1 Είσοδοι
Διατίθενται οι εξής συνδετήρες εισόδου:

Συνδετήρας Λειτουργία
Γενική είσοδος 1 Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι Κουμπί εξόδου
Γενική είσοδος 2 <δεν έχει προκαθοριστεί>

Γενική είσοδος 3 Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι Επαφή παρακολούθησης
πόρτας

Γενική είσοδος 4 <δεν έχει προκαθοριστεί>
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3.5.2 Έξοδοι
Υπάρχουν διαθέσιμοι δύο τύποι συνδετήρων εξόδου - ρελέ και ανοικτού συλλέκτη.

3.5.2.1 Έξοδοι ρελέ
Οι δύο έξοδοι ρελέ έχουν από προεπιλογή τις εξής λειτουργίες

Συνδετήρας Λειτουργία
Έξοδος ρελέ 1 Ψυχρή NC-COM-NO. Δισταθής λειτουργία.

Έξοδος ρελέ 2 Ψυχρή NC-COM-NO. Μονοσταθής λειτουργία.
Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι Κλειδαριά.

3.5.2.2 Έξοδοι ανοικτού συλλέκτη
Οι τέσσερις έξοδοι έχουν από προεπιλογή τις εξής λειτουργίες

Συνδετήρας Λειτουργία
Έξοδος ανοικτού
συλλέκτη 1

Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι Προειδοποίηση - η
πόρτα συγκρατήθηκε

Έξοδος ανοικτού
συλλέκτη 2 <δεν έχει προκαθοριστεί>

Έξοδος ανοικτού
συλλέκτη 3

Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι Ειδοποίηση πόρτας - η
πόρτα συγκρατήθηκε για πολύ χρόνο

Έξοδος ανοικτού
συλλέκτη 4 <δεν έχει προκαθοριστεί>

Σύνδεση στην περίπτωση
χρήσης ισχύος AP

RL = Ωμικά φορτία, όπως ρελέ
και βομβητές.

Σύνδεση στην περίπτωση
χρήσης εξωτερικής ισχύος

RL = Ωμικά φορτία, όπως ρελέ
και βομβητές.
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4 Παροχή ρεύματος
Η παροχή ρεύματος αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του συστήματος ελέγχου
πρόσβασης, και μπορεί να υλοποιηθεί με πολλούς τρόπους, ανάλογα με το
περιβάλλον της εφαρμογής. Υποστηρίζεται τόσο η παροχή 12 Vdc όσο και η παροχή
24 Vdc. Λάβετε υπόψη τα εξής κατά το σχεδιασμό της παροχής ρεύματος:

l Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αποστάσεις και η δρομολόγηση των
καλωδίων, καθώς και η κατανάλωση ρεύματος των μονάδων.

l Οι μονάδες παροχής ρεύματος πρέπει να είναι του ιδίου τύπου.

Διακοπή ρεύματος

Σημειωτέον ότι το AP έχει μια μπαταρία λιθίου που, μόλις τοποθετηθεί, διατηρεί τα
δεδομένα σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Η λειτουργία του συστήματος
ελέγχου πρόσβασης Aliro δεν σταματά σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος.
Συνήθως, οι παροχές ρεύματος που υποστηρίζονται από μπαταρία παρέχουν ένα
σήμα που μπορεί να συνδεθεί σε AP με καθορισμένη είσοδο διακοπής ρεύματος.

Παροχή ρεύματος στους αναγνώστες

Προσέξτε κατά τη σύνδεση των αναγνωστών σε AP. Η συνολική έξοδος ρεύματος
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500mA στα 24 Vdc ή τα 200mA στα 12 Vdc. Μια
ηλεκτρονική ασφάλεια καίγεται όταν το συνολικό ρεύμα και για τις δύο διασυνδέσεις
αναγνωστών υπερβεί τα 700mA.

Ακόμα και αν το λογισμικό επικοινωνίας μπορεί να διαχειριστεί έως και τέσσερις
αναγνώστες σε κάθε AP, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη επαρκή ποσότητα ρεύματος.
Αν χρησιμοποιηθούν περισσότεροι από δύο αναγνώστες, ενδείκνυται η χρήση τάσης
24 V.

Επίσης, λάβετε υπόψη ότι η προεπιλεγμένη ρύθμισηVin του βραχυκυκλωτήρα
Power out του AP θα πρέπει να αλλάξει σε 12 V μόνο αν υφίσταται συγκεκριμένη
ανάγκη για έξοδο 12 V (σε περιβάλλον 24 V). Στο σύνηθες περιβάλλον 12 V, ο
βραχυκυκλωτήρας θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση Vin.

Αδιάλειπτη παροχή ισχύος (UPS)

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι σταθερή και εντός της ονομαστικής τάσης
της μονάδας. Χρησιμοποιήστε μονάδα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) για να
διασφαλίσετε τη συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας σε περίπτωση βύθισης της
τάσης του δικτύου ηλεκτροδότησης.
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4.1 Κεντρική παροχή DC
Οι κεντρικές παροχές ρεύματος χρησιμοποιούνται συνήθως για την παροχή
ρεύματος σε ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Τα πλεονεκτήματα χρήσης των
κεντρικών παροχών ρεύματος είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

l Εφεδρική ισχύς σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος.

l Λιγότερες μονάδες για εγκατάσταση.

l Ευκολότερη επέκταση του συστήματος (αν υπάρχουν ήδη κάποια περιθώρια).

Κεντρική παροχή ρεύματος με το κύριο AP συνδεδεμένο σε Ethernet

Στην εικόνα φαίνεται ένα παράδειγμα που αναπαριστά τον τρόπο αξιοποίησης της
κεντρικής ισχύος όταν το κύριο AP είναι συνδεδεμένο σε Ethernet:

Η αρχή λειτουργίας έχει ως εξής:

l Το AP που είναι συνδεδεμένο σε Ethernet είναι το κύριο AP, όλα τα άλλα APs
είναι υποτελή.

l Τα APs επικοινωνούν μέσωRS85. Όλα τα καλώδια θετικού πόλου (+) είναι
συνδεδεμένα μαζί.

l Όλα τα καλώδια αρνητικού πόλου (-) είναι συνδεδεμένα μαζί.

Οι συνδετήρες, εδώ σε κοντινό πλάνο από την ανωτέρω εικόνα, συνδέονται ως εξής:

l Οσυνδετήρας 1A στο κύριο AP συνδέεται στο συνδετήρα 2A των υποτελών AP.

l Οσυνδετήρας 1B στο κύριο AP συνδέεται στο συνδετήρα 2B των υποτελών AP.

l Η θωράκιση συνδετήρα (S) στο κύριο AP συνδέεται με τη θωράκιση συνδετήρα
(S) στα υποτελή APs.

l Τα καλώδια είναι θωρακισμένα.
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Κεντρική ισχύς με APs συνδεδεμένα σε Ethernet μέσω δρομολογητή (router)

Τα APs μπορούν να έχουν επίσης κεντρική παροχή ισχύος και να είναι συνδεδεμένα
σε Ethernet μέσω ενός δρομολογητή (router):

Η εικόνα απεικονίζει τα εξής:

l Όλα τα καλώδια θετικού πόλου (+) είναι συνδεδεμένα μαζί

l Όλα τα καλώδια αρνητικού πόλου (-) είναι συνδεδεμένα μαζί

l Όλα τα καλώδια θωράκισης (S) είναι συνδεδεμένα μαζί
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4.2 Τοπική παροχή DC
Οι τοπικές παροχές ρεύματος χρησιμοποιούνται συνήθως για την παροχή ρεύματος
σε ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Διασφαλίστε τα εξής:

l Οι μονάδες παροχής ρεύματος έχουν σταθερή έξοδο τάσης. Ακόμα και αν τα
εξαρτήματα Aliro παρουσιάζουν ανοχή σε διακυμάνσεις της τάσης, ίσως οι
κλειδαριές είναι πιο ευαίσθητες.

l Χρησιμοποιήστε καλώδια ρεύματος επαρκούς διατομής, ειδικά όταν πρέπει να
καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις.

Τοπική παροχή ρεύματος για APs

Η εικόνα δείχνει το παράδειγμα ενός κύριου AP που είναι συνδεδεμένο στο Ethernet.
Τα υποτελή APs επικοινωνούν μέσωRS85. Όλα τα APs έχουν τοπική παροχή
ρεύματος και τα καλώδια αρνητικού πόλου (-) είναι συνδεδεμένα μαζί.

Οι συνδετήρες, εδώ σε κοντινό πλάνο από την ανωτέρω εικόνα, συνδέονται ως εξής:

l Οσυνδετήρας 1A στο κύριο AP συνδέεται στο συνδετήρα 2A των υποτελών AP.

l Οσυνδετήρας 1B στο κύριο AP συνδέεται στο συνδετήρα 2B των υποτελών AP.

l Η θωράκιση συνδετήρα (S) στο κύριο AP συνδέεται με τη θωράκιση συνδετήρα
(S) στα υποτελή APs.

l Τα καλώδια είναι θωρακισμένα.
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5 Καλώδια
Υπάρχουν διάφορα επίπεδα επικοινωνίας σε ένα σύστημα Aliro που απαιτεί
καλώδια:

l Από υπολογιστή και διακομιστή σε APs

l Μεταξύ APs

l Από AP σε αναγνώστες

l Από PC-USB σε AP-USB

Οπαρακάτωπίνακας υποδεικνύει τους συνιστώμενους τύπους και μήκη καλωδίων.

Από μονάδα Σε μονάδα Τύπος καλωδίου Μέγιστο μήκος (m)

Υπολογιστής/
διακομιστής AP

Καλώδιο
δικτύου κατ. 5, 10/100Mbit.
Σε περίπτωση αμφιβολίας,
συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο
του Τμήματος IT.

Ανάλογα με τη δομή
του δικτύου, συνήθως
100m μέχρι το
router/switch/hub.

AP AP

RS485:
Το συνολικό κύκλωμαμεταξύ των
APs. Προβλεπόμενο καλώδιο:
Ζεύγος συνεστραμμένων
θωρακισμένωνκαλωδίων (1
ζεύγος + θωράκιση), για
παράδειγμαBelden 9502.
Ή
Kombi 2-hf100 ή 2010-2-hf100
(προσαρμοσμένο καλώδιο με την
επικοινωνία και το ρεύμασε ένα
καλώδιο).

1200m

AP

Αναγνώστης
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+)
Ζεύγος συνεστραμμένων
θωρακισμένωνκαλωδίων
(2 ζεύγη + θωράκιση), για
παράδειγμαBelden 9502

100m υπό τηνπροϋπόθεση
ότι το καλώδιο έχει διατομή
τουλάχιστον0,25mm2

Αναγνώστης
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Συνιστώμενο καλώδιο:
Ζεύγος συνεστραμμένων
θωρακισμένωνκαλωδίων
(2 ζεύγη + θωράκιση), για
παράδειγμαBelden 9502

30m

Αναγνώστης
(Clock-Data)

Clock-Data (C,D,-,+)
Συνιστώμενο καλώδιο:
Ζεύγος συνεστραμμένων
θωρακισμένωνκαλωδίων
(2 ζεύγη + θωράκιση), για
παράδειγμαBelden 9502

30m

PC-USB (A) AP-USB (B) Καλώδιο USB 3m
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6 Ρυθμίσεις δικτύου
Το σύστημα Aliro χρησιμοποιεί κυρίως το πρότυπο Ethernet για την επικοινωνία. Ένα
AP που είναι συνδεδεμένο μέσω του δικτύου πρέπει να εντοπίσει τη διαδρομή για το
λογισμικό Aliro. Το AP συνδέεται και ξεκινά την επικοινωνία με το διακομιστή.

Συνήθως, το AP χρησιμοποιεί ένα DHCP για αυτήν την επικοινωνία. Διαφορετικά, οι
εκάστοτε παράμετροι που ακολουθούν πρέπει να είναι σύμφωνες με την τοπολογία
δικτύου:

l διεύθυνση δικτύου

l μάσκα δικτύου

l πύλη

l DNS

Οι παράμετροι υπάρχουν σε αυτό το έγγραφο. "Ρυθμίσεις επικοινωνίας AP" on page
19 για να προβάλετε τις παραμέτρους. Για πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες και
ισχύουσες ρυθμίσεις δικτύου, συμβουλευτείτε το αρμόδιο Τμήμα IT και/ή τους
τεχνικούς του δικτύου. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το τείχος προστασίας (firewall) του
διακομιστή Aliro δεν μπλοκάρει τις εισερχόμενες συνδέσεις https στη θύρα 443, και
ότι χρησιμοποιείται από APs για την επικοινωνία με το διακομιστή Aliro.

Η διαδικασία εντοπισμού του συστήματος Aliro επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση των
παραμέτρων των APs από το λογισμικό, επιτρέποντας έτσι την ομαλή και εύκολη
διεξαγωγή της εγκατάστασης. Η διαδικασία εντοπισμού του συστήματος Aliro
επηρεάζεται ανάλογα με το αν το AP βρίσκεται στο ίδιο ή σε διαφορετικό LAN.

Ρύθμιση παραμέτρων ενός AP στο ίδιο LAN

Για να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία εντοπισμού, διασφαλίστε ότι το τείχος
προστασίας του δικτύου είναι προσωρινά απενεργοποιημένο. Αν το PC διακομιστή
έχει ενεργό τείχος προστασίας, η διαδικασία εντοπισμού ενδέχεται να αποτύχει κατά
τη ρύθμιση των παραμέτρων του AP. Το τείχος προστασίας μπορεί να μπλοκάρει τις
θύρες που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό. Για να το αποφύγετε αυτό:

l Απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας στο PC διακομιστή.

l Το σύστημα χρησιμοποιεί αυτόματα τη θύρα 51526 για τα εισερχόμενα και τη
θύρα 20000 για τα εξερχόμενα.

Ρύθμιση παραμέτρων ενός AP σε άλλο LAN

Οι παράμετροι επικοινωνίας πρέπει να ρυθμίζονται απευθείας στο AP μέσω του
προγράμματος περιήγησης. "Ρυθμίσεις επικοινωνίας AP" on page 19 για
λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του AP χωρίς
σύνδεση (offline).

APs που χρησιμοποιούν RS485

Τα APs μπορούν επίσης να διαχειριστούν δίκτυα RS485 για να επικοινωνούν.
Σημειωτέον ότι ένα κύριο AP υποστηρίζει άλλα επτά APs, δημιουργώντας ομάδες
των οκτώ APs το ανώτατο, όπου το ένα από αυτά λειτουργεί ως κύριο και πρέπει να
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6   Ρυθμίσεις δικτύου

συνδέεται σε Ethernet. Το κύριο AP καλωδίωσης RS485 πρέπει να συνδέεται στα
άλλα APs σύμφωνα με την ακόλουθη αρχή λειτουργίας:

Οποιοδήποτε από τα APs μπορεί να είναι το κύριο AP που συνδέεται σε Ethernet,
ωστόσο το κύριο AP πρέπει να χρησιμοποιεί τους συνδετήρες 1A και 1B. Τα άλλα
APs συνδέονται μέσω των 2A και 2B.

Στην περίπτωση APs που συνδέονται με μπλοκ ακροδεκτών που χρησιμοποιούνται
σε RS485, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το Τέλος γραμμής (EOL). Το EOL είναι μια
αντίσταση που επιλέγεται στην αρχή και στο τέλος ενός διαύλου RS485. Κανένα AP
στο μέσον ενός καλωδίου RS485 δεν πρέπει να έχει επιλεγμένο EOL. Για να
επιλέξετε το βραχυκυκλωτήρα EOL:

1. Προσδιορίστε τους συνδετήρες AP που πρόκειται να λειτουργούν ως πρώτο και
τελευταίο EOL.

2. Τοποθετήστε τους βραχυκυκλωτήρες EOL σύμφωνα με το κείμενο EOLπου είναι
τυπωμένο στο πλαστικό κάλυμμα, όπως επισημαίνεται από το στοιχείο 1 στην
παρακάτω εικόνα. Το EOL τερματίζεται όταν ο βραχυκυκλωτήρας βρίσκεται στα
δεξιά, βλέπε στοιχείο 2 της εικόνας. Στο στοιχείο 3, ο βραχυκυκλωτήρας είναι
ρυθμισμένος αριστερά, και για το λόγο αυτόν το EOL δεν είναι τερματισμένο.
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7 Aliro Λογισμικό
Η εγκατάσταση του λογισμικού είναι μια ομαλή διαδικασία που εκτελείται με τη
βοήθεια ενός οδηγού. Μόλις εγκατασταθεί, μπορείτε να δημιουργήσετε και να
επεξεργαστείτε λειτουργίες όπως οι χρήστες, τα χρονοδιαγράμματα πρόσβασης και
τα σκαριφήματα, σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

7.1 Προαπαιτούμενα
Μετά την τοποθέτηση του DVD του λογισμικού Aliro στον υπολογιστή στον οποίο είναι
εγκατεστημένο το σύστημα Aliro, το σύστημα θα εντοπίσει και θα εγκαταστήσει
αυτόματα ό,τι απαιτείται:

l Microsoft .NET Framework 4.0.

l Microsoft Silverlight 5

l Microsoft SQL Server 2012

Αν κάποιο από τα ανωτέρω δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή, θα ξεκινήσει
αυτόματα ένας οδηγός για τα αντίστοιχα προγράμματα. Εκτελέστε τα απαραίτητα
βήματα όπως ζητείται από τους οδηγούς. Όταν εγκατασταθούν οι ανωτέρωπόροι,
εμφανίζεται το παράθυρο εγκατάστασης Σύστημα Aliro.

7.2 Εγκατάσταση διακομιστή SQL
Σε συστήματα που υποστηρίζουν περισσότερα από 100 APs ή στο οποία η συνολική
μνήμη υπερβαίνει τα 10GB, συνιστάται η εγκατάσταση ενός διακομιστή SQL, που
χωρά περισσότερα δεδομένα από το διακομιστή SQL Express. Για λεπτομέρειες
σχετικά με την άδεια χρήσης SQL, απευθυνθείτε στην Microsoft. Για να
εγκαταστήσετε έναν τυπικό διακομιστή SQL, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Τοποθετήστε το DVD διακομιστή SQL. Η Εγκατάσταση του SQL Server θα
εντοπίσει αν απαιτούνται τυχόν στοιχεία λογισμικού. Σε αυτήν την περίπτωση
εμφανίζεται το παράθυροΕγκατάσταση του Microsoft SQL Server. Η
Εγκατάσταση του SQL Server θα εγκαταστήσει τα ακόλουθα, αν χρειάζεται:

l .NET Framework 3.5 SP1
l Server Native Client SQL
l Αρχεία υποστήριξης για την Εγκατάσταση διακομιστή

Κάντε κλικ στοOK για να εκτελεστεί η εγκατάσταση.

2. Όταν γίνουν διαθέσιμα όλα τα στοιχεία λογισμικού, εμφανίζεται το παράθυρο
Κέντρο Εγκατάστασης SQL Server.

3. Στο τμήμα Εγκατάσταση, κάντε κλικ στοΝέα εγκατάσταση ή προσθήκη
λειτουργιών σε υπάρχουσα εγκατάσταση.

4. Στο παράθυροΕγκατάσταση κανόνων υποστήριξης, κάντε κλικ στο
Εμφάνιση λεπτομερειών ή συνεχίστε την εγκατάσταση κάνοντας κλικ στοOK.

5. Καταχωρίστε τον Αριθμό-κλειδί προϊόντος SQL και κάντε κλικ στο Επόμενο.

6. Επιλέξτε Αποδοχή και κάντε κλικ στοΕπόμενο.

31

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 15/10/2015

Product Line AccessControl

http://www.microsoft.com/


7   Aliro Λογισμικό

7. Στο Αρχεία υποστήριξης εγκατάστασης, κάντε κλικ στοΕγκατάσταση.

8. Στο παράθυρο Κανόνες υποστήριξης εγκατάστασης ίσως εμφανιστούν
κάποιες προειδοποιήσεις. Επικοινωνήστε με τεχνικό του Τμήματος IT για
λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις προειδοποιήσεις.

9. Κάντε κλικ στοΕπόμενο για να συνεχίσετε.

10. ΣτοΟρισμός ρόλου, επιλέξτε Εγκατάσταση προεπιλεγμένης λειτουργίας
διακομιστή SQL. Κάντε κλικ στοΕπόμενο.

11. ΣτοΕπιλογή λειτουργίας τσεκάρετε τα πλαίσια που είναι απαραίτητα για το
Aliro:

l Υπηρεσίες μηχανής βάσης δεδομένων
l Αναπαραγωγή SQL Server
l Συνδεσιμότητα εργαλείων SQLClient

Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες είναι προαιρετικές. Κάντε κλικ στο
Επόμενο.

12. Στο τμήμα Κανόνες εγκατάστασης, κάντε κλικ στοΕμφάνιση λεπτομερειών ή
συνεχίστε την εγκατάσταση κάνοντας κλικ στοΕπόμενο.

13. Στο παράθυρο Παράμετροι παρουσίας, επιλέξτε μια Προεπιλεγμένη
παρουσία ή μια Καθορισμένη παρουσία. Συμπληρώστε τα στοιχεία για την
τελευταία.

14. Στο παράθυροΡύθμιση παραμέτρων διακομιστή, επιλέξτεΜηχανή βάσης
δεδομένων του SQL Server και Περιήγηση του SQL Server. Κάντε κλικ στο
Επόμενο για να συνεχίσετε.

15. Στο παράθυρο ρύθμισης παραμέτρων Μηχανή βάσης δεδομένων, επιλέξτε
Μεικτή λειτουργία και προσθέστε ένα Διαχειριστή συστήματος SQL Server.
Κάντε κλικ στοΕπόμενο.

16. Στο παράθυρο Αναφορά σφαλμάτων διαβάστε τις πληροφορίες για τις
επιλογές.

17. Κάντε κλικ στοΕπόμενο, και η διαδικασία εγκατάστασης θα ξεκινήσει.

18. Το παράθυροΟλοκληρώθηκε θα επιβεβαιώσει ότι η εγκατάσταση του
διακομιστή SQL ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

7.3 Εγκατάσταση του λογισμικού

1. Τοποθετήστε το DVD του λογισμικού Aliro και εξασφαλίστε την εκτέλεση των
βημάτων για τα προαπαιτούμενα. Εμφανίζεται το παράθυρο εγκατάστασης
Σύστημα Aliro.

2. Κάντε κλικ στοΆδεια χρήσης για να διαβάσετε τους όρους και τις
προϋποθέσεις.

3. Κάντε κλικ στο Γλώσσα και επιλέξτε αυτήν που προτιμάτε. Χρησιμοποιείται από
προεπιλογή η γλώσσα των Windows.
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4. Κάντε κλικ στο Τεκμηρίωση για να προσπελάσετε και να διαβάσετε τα
έγγραφα του Aliro.

5. Κάντε κλικ στοΡυθμίσεις για να προβάλετε και να επιλέξετε την παρουσία
SQL Server που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η προεπιλεγμένη επιλογή είναι το
όνομα διακομιστή βάσης δεδομένων. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού, αν
προτιμάτε άλλον SQL Server. Το σύστημα χρειάζεται συνολικά 1,60 GB για την
εγκατάσταση. Εμφανίζεται ο διαθέσιμος χώρος για την επιλεγμένη θέση
εγκατάστασης.

6. Επιλέξτε μία ή και τις δύοΛειτουργίες που είναι επιλεγμένες από προεπιλογή.
Στο διακομιστή μπορούν να εγκατασταθούν και οι δύο λειτουργίες. Μια άλλη
επιλογή είναι να εγκαταστήσετε τη μία στο διακομιστή και την άλλη σε άλλον
υπολογιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε αυτήν που πρόκειται να
εγκαταστήσετε σε υπολογιστή της επιλογής σας και συνεχίστε ακολουθώντας τις
οδηγίες. Για να εγκαταστήσετε μια λειτουργία σε άλλον υπολογιστή, τοποθετήστε
το DVD λογισμικού σε αυτόν τον υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες.

l Διακομιστής ελέγχου πρόσβασης - εγκαθιστά τα στοιχεία του
διακομιστή και τις βάσεις δεδομένων. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο
μενού για να επιλέξετε μια παρουσία από τις διαθέσιμες παρουσίες
διακομιστή SQL στον τοπικό υπολογιστή.

l Διακομιστής Web (IIS) - εγκαθιστά τα στοιχεία του διακομιστήWeb. Αν
ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα χρειαστεί η διεύθυνση του
διακομιστή ελέγχου πρόσβασης. ΤοΌνομα διακομιστή ελέγχου
πρόσβασης είναι το όνομα του υπολογιστή ή η διεύθυνση IP του
υπολογιστή.

7. Αν ενεργοποιηθεί η επιλογή Εξαίρεση τείχους προστασίας , τσεκάρετε το
πλαίσιο Προσθήκη εξαιρέσεων στο τείχος προστασίας των Windows.

8. Κάντε κλικ στοOK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή κλικ στοΆκυρο για να
χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

9. Κάντε κλικ στοΕγκατάσταση. Εμφανίζεται η Σύνοψη εγκατάστασης. Αν
χρειαστεί να γίνουν αλλαγές, κάντε κλικ στοΡυθμίσεις και πραγματοποιήστε τις
σχετικές αλλαγές.

10. Καταχωρίστε τον Αριθμό-κλειδί προϊόντος που αναγράφεται στο εξώφυλλο
του DVD, στο πεδίο.

11. Διαβάστε την άδεια χρήσης. Τσεκάρετε την επιλογή Συμφωνώ με τους όρους
και τις προϋποθέσεις της άδειας χρήσης για να αποδεχθείτε την άδεια
χρήσης.

12. Κάντε κλικ στο Συνέχεια . Εμφανίζεται το παράθυρο Πρόοδος εγκατάστασης
κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

13. Κάντε κλικ στο Εκκίνηση για να ξεκινήσει το Σύστημα Aliro. Ξεκινά ένα
πρόγραμμα περιήγησης στοWeb και εκτελείται η εφαρμογή.

14. Καταχωρίστε τα στοιχεία για τα εξής: Χρήστης και Κωδικός πρόσβασης. Τα
προεπιλεγμένα στοιχεία σύνδεσης είναι "admin" και για τα δύο. Ανατρέξτε στην
ηλεκτρονική βοήθεια για να ρυθμίσετε το σύστημα ελέγχου πρόσβασης ανάλογα
με το χώρο.

Σημειωτέον ότι κατά την εγκατάσταση της υπηρεσίας Aliro (Διακομιστής ελέγχου
πρόσβασης), λειτουργεί σε Λογαριασμό τοπικού συστήματος. Με το λογαριασμό
αυτόν ενδέχεται να μην έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση σε δίσκους του
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καθορισμένου δικτύου. Αν επιχειρήσετε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο σε δίσκο του
δικτύου, η απόπειρα αυτή θα αποτύχει λόγω απουσίας του σχετικού δικαιώματος.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο λογαριασμός για τη σύνδεση πρέπει να αλλάξει
χειροκίνητα σε γνωστό λογαριασμό τομέα με δικαιώματα πρόσβασης στον
καθορισμένο δίσκο δικτύου:

1. ΕπιλέξτεΈναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Εργαλεία Διαχείρισης > Υπηρεσίες.

2. Επιλέξτε Ιδιότητες διακομιστή ελέγχου πρόσβασης στη λίστα και ανοίξτε την
καρτέλα Σύνδεση. Αλλάξτε τις λεπτομέρειες λογαριασμού σε γνωστό
λογαριασμό τομέα με δικαιώματα πρόσβασης στον καθορισμένο δίσκο δικτύου.

.

7.4 Αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά
Για να διασφαλιστεί η πλέον ασφαλής επικοινωνία στο σύστημα ελέγχου πρόσβασης
Aliro, κάθε εγκατάσταση δημιουργεί και χρησιμοποιεί ένα τυχαίο αυτο-
υπογεγραμμένο πιστοποιητικό. Δεδομένου ότι η ταυτότητα αυτού του πιστοποιητικού
δεν μπορεί να επαληθευτεί από το διακομιστήWeb, ενδέχεται να εμφανιστεί μια
προειδοποίηση κατά την περιήγηση στο σύστημα Aliro. Αυτό δεν σημαίνει ότι η
εγκατάσταση δεν είναι ασφαλής. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείται πλήθος υπολογιστών-
πελατών για τη διαχείριση του συστήματος Aliro, τότε απαιτείται εγκατάσταση του
αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού.

Σημειωτέον ότι συνιστάται η χρήση ενός επίσημου πιστοποιητικού για τη βελτίωση της
ασφάλειας.

Εξαγωγή αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού
Για να πραγματοποιήσετε εξαγωγή ενός αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού,
ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Συνδεθείτε στο PC διακομιστή όπου είναι εγκατεστημένος οΔιακομιστής Web
Aliro (IIS).

2. Κάντε κλικ στο κουμπίΈναρξη των Windows. Πληκτρολογήστε “InetMgr.exe”
και πατήστε Enter. Ανοίγει η Διαχείριση IIS. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
Πιστοποιητικά διακομιστή.

3. Βρείτε στην στήλη Κάτοχος το αυτο-υπογεγραμμένο διακομιστή με το όνομα
PC διακομιστή. Κάντε δεξί κλικ σε αυτό το πιστοποιητικό.

4. Κάντε κλικ στην επιλογήΕξαγωγή στο μενού περιβάλλοντος.

5. Αναζητήστε και επιλέξτε τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει εξαγωγή του
αρχείου πιστοποιητικού.

6. Καταχωρίστε έναν Κωδικό πρόσβασης για να μην επιτρέπεται σε μη
εξουσιοδοτημένους χρήστης η εγκατάσταση αυτού του πιστοποιητικού. Κάντε κλικ
στοOK.

7. Το αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό είναι πλέον διαθέσιμο στη θέση που
καθορίσατε στο βήμα 6.

Εγκατάσταση του αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού σε PC-πελάτη με
λειτουργικό σύστημα Windows.

Ενεργήστε ως εξής:
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1. Αντιγράψτε τοΑυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό εξαγωγής από τις οδηγίες
της παραγράφου Εξαγωγή αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού στο PC-
πελάτη.

2. Στο PC-πελάτης, κάντε διπλό κλικ στοΑυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού.

4. Αν σας ζητηθεί να επιλέξετεΘέση αποθήκευσης για το πιστοποιητικό (Τρέχων
χρήστης ή Τοπικός υπολογιστής), επιλέξτε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις
ρυθμίσεις σας.

5. Αν σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον Κωδικό πρόσβασης, καταχωρίστε
οπωσδήποτε το σωστό κωδικό και ενεργοποιήστε μόνο την επιλογή
Συμπερίληψη όλων των σύνθετων ιδιοτήτων. Κάντε κλικ στοΕπόμενο.

6. Επιλέξτε τη θέση όπου πρόκειται να αποθηκευτεί το αυτο-υπογεγραμμένο
πιστοποιητικό.

7. Ενεργοποιήστε την επιλογή Τοποθέτηση όλων των πιστοποιητικών στον
παρακάτω χώρο αποθήκευσης.

8. Κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτησης και επιλέξτε Αξιόπιστες αρχές έκδοσης
πιστοποιητικών ρίζας.

9. Κάντε κλικ στο Επόμενο και μετά στο Τέλος.

10. Θα πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα Η εισαγωγή ήταν επιτυχημένη.

Είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα Aliro από τοπικό πρόγραμμα
περιήγησης.

Εγκατάσταση πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από αξιόπιστη αρχή

Αποκτήστε ένα έγκυρο πιστοποιητικό από γνωστή υπηρεσία παροχής
πιστοποιητικών. Για να διαγράψετε το υφιστάμενο αυτο-υπογεγραμμένο
πιστοποιητικό και να εγκαταστήσετε το νέο πιστοποιητικό:

1. Συνδεθείτε στο PC διακομιστή όπου είναι εγκατεστημένος ο ΔιακομιστήςWeb
Aliro (IIS).

2. Κάντε κλικ στο κουμπίΈναρξη των Windows.

3. Πληκτρολογήστε "InetMgr.exe" και πατήστε Enter.

4. Ανοίγει η Διαχείριση IIS. Βρείτε το εικονίδιοΠιστοποιητικά διακομιστή και
κάντε διπλό κλικ πάνω του.

5. Βρείτε στην στήλη Κάτοχος το αυτο-υπογεγραμμένο διακομιστή με όνομα PC
διακομιστή. Κάντε δεξί κλικ πάνω του και ενεργοποιήστε την επιλογή
Κατάργηση.

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες της υπηρεσίας παροχής πιστοποιητικών για να
ολοκληρώσετε την εγκατάσταση πιστοποιητικού.

Εγκατάσταση του αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού σε υπολογιστή-
πελάτη με λειτουργικό σύστημα Mac

Για να εγκαταστήσετε ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό σε υπολογιστή-
πελάτη με λειτουργικό σύστημα Mac, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

1. Αντιγράψτε το πιστοποιητικό εξαγωγής από την Εξαγωγή αυτο-
υπογεγραμμένου πιστοποιητικού που περιγράφηκε προηγουμένως στον
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υπολογιστή-πελάτη.

2. Στον υπολογιστή-πελάτη, κάντε διπλό κλικ στοΑυτο-υπογεγραμμένο
πιστοποιητικό. Εμφανίζεται η οθόνη Προσθήκη βοηθητικού προγράμματος
πιστοποιητικού.

3. Ενεργοποιήστε την επιλογήKeychain που ταιριάζει καλύτερα στις ρυθμίσεις σας
(Σύνδεση ή Σύστημα).

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Ανοίγει το Βοηθητικό πρόγραμμα πρόσβασης
Keychain.

5. Καταχωρίστε τον Κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε το Βοηθητικό
πρόγραμμα πρόσβασης Keychain.

6. Καταχωρίστε τον Κωδικό πρόσβασης πιστοποιητικού. Κάντε κλικ στοOK.

7. Κάντε κλικ στο κουμπί Πάντα αξιόπιστο.

8. Η διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ενδέχεται να επαναληφθεί. Καταχωρίστε τον
Κωδικό πρόσβασης για να συνεχίσετε.

9. Βρείτε στο παράθυρο Πρόσβαση Keychain τοΑυτο-υπογεγραμμένο
πιστοποιητικό με το όνομα υπολογιστή-πελάτη στην στήλη Όνομα.

10. Κάντε διπλό κλικ στοΑυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό .

11. Επεκτείνετε το τμήμα Αξιόπιστο. Βρείτε το Secure Sockets Layer (SSL) και
ρυθμίστε το δικαίωμα σε Πάντα αξιόπιστο. Εφαρμόστε τις αλλαγές.

12. Η διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ενδέχεται να επαναληφθεί. Καταχωρίστε τον
Κωδικό πρόσβασης για να συνεχίσετε.

13. Η Εισαγωγή πιστοποιητικού έχει ολοκληρωθεί. Είναι δυνατή η πρόσβαση στο
σύστημα Aliro με χρήση του τοπικού προγράμματος περιήγησης.

7.5 Αναβάθμιση του λογισμικού

1. Κάντε κλικ στοΑναβάθμιση. Εμφανίζεται μια σύνοψη αναβάθμισης με την
εγκατεστημένη έκδοση καθώς και η νέα έκδοση.

2. Κάντε κλικ στοΑναζήτηση για να επιλέξετε τη Θέση αντιγράφου ασφαλείας,
σε περίπτωση που προτιμάτε άλλη θέση από αυτήν του λογισμικού.

3. Κάντε κλικ στο Συνέχεια για να ξεκινήσει η αναβάθμιση.

7.6 Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού
Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του Σύστημα Aliro:

1. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων, πριν καταργήσετε
την εγκατάσταση του συστήματος, σε περίπτωση που χρειαστείτε αργότερα τα
δεδομένα.

2. Ανοίξτε το μενού Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Προγράμματα και
δυνατότητες > Aliro.

3. Επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης. Εμφανίζεται το παράθυρο Aliro για τη
Σύνοψη κατάργησης εγκατάστασης.

4. Τσεκάρετε την επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης βάσεων δεδομένων. Έτσι
διαγράφονται όλα τα δεδομένα από το διακομιστή SQL.
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5. Κάντε κλικ στο Συνέχεια. Όσο διαρκεί η κατάργηση της εγκατάστασης του
λογισμικού, εμφανίζεται το παράθυρο Πρόοδος εγκατάστασης.
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8 Πρόσβαση στη διασύνδεση χρήστη
Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης Aliro προσπελάζεται από το διακομιστή, από
υπολογιστές στο ίδιο δίκτυο καθώς και από διακομιστή ή οποιονδήποτε υπολογιστή
με σύνδεση Internet:

1. Ανοίξτε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Internet.

2. Πληκτρολογήστε το όνομα host του συστήματος ελέγχου πρόσβασης στο πεδίο
διεύθυνσης τομέα.

3. Καταχωρίστε τα στοιχεία για τα εξής: Χρήστης και Κωδικός πρόσβασης. Τα
προεπιλεγμένα στοιχεία σύνδεσης και για τα δύο είναι "admin".

4. Κάντε κλικ στο Σύνδεση.

Σημειωτέον ότι ο διακομιστήςWeb Aliro πρέπει να είναι διαθέσιμος δημόσια από το
Internet, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στη διασύνδεση χρήστη από
εξωτερικά δίκτυα.
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