


Χρησιμοποιούμε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, που είναι συνδεμένος στο ίδιο 
τοπικό δίκτυο με το καταγραφικό και επιλέγουμε το πλήκτρο «Έναρξη» των 
Windows, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία:

Συνδέουμε το καταγραφικό με καλώδιο δικτύου στο Router ή σε μια πρίζα 
δικτύου
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Στο παράθυρο που θα εμφανισθεί, πληκτρολογούμε την εντολή CMD, όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Θα εμφανισθεί το παρακάτω παράθυρο:

	  

3

4



Από το παραπάνω παράθυρο παίρνουμε τις παρακάτω πληροφορίες που  
θα χρειαστούν για να ρυθμίσουμε το καταγραφικό:  

ΙPv4 Address:  10.1.10.17
Subnet Mask:   255.255.255.0
Default Gateway: 10.1.10.254 

Οι παρακάτω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να ρυθμίσουμε το 
καταγραφικό, ώστε να μπορούμε να το δούμε από υπολογιστές στο τοπικό 
δίκτυο Lan. 

	  

Στο παράθυρο αυτό πληκτρολογούμε την εντολή IPCONFIG και εμφανίζεται  
το παρακάτω παράθυρο:
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Θα εμφανισθεί το παρακάτω παράθυρο, στο οποίο εισάγετε τις παρακάτω 
πληροφορίες:

Όνομα Χρήστη: admin
Συνθηματικό: 123456
  
Την εισαγωγή την κάνετε χρησιμοποιώντας το ποντίκι και το εικονικό 
πληκτρολόγιο, που εμφανίζεται αν επιλέξετε με το αριστερό πλήκτρο  
του ποντικιού στο αντίστοιχο παράθυρο.

Αφού εισάγετε τις πληροφορίες πιέστε το εικονίδιο Σύνδεση.

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι του καταγραφικού και επιλέξτε στην μπάρα το 
πρώτο εικονίδιο από τα αριστερά κάνοντας πάνω του διπλό αριστερό κλικ  
με το ποντίκι. 
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Θα εμφανισθεί το παρακάτω παράθυρο:

Επιλέγετε Ρυθμίσεις και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:
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Εδώ επιλέγουμε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού το εικονίδιο Δίκτυο 
και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Στα πεδία Διεύθυνση IP, Μάσκα υποδικτύου και Πύλη εισάγουμε τα στοιχεία 
που μας απεικόνισε η εντολή ipconfing, στο βήμα 5. 
Για παράδειγμα:

Διεύθυνση  ΙΡ:  10.1.10.90
Μάσκα υποδικτύου:   255.255.255.0
Πύλη: 10.1.10.254
 
Στην συνέχεια επιλέγουμε Εφαρμογή.



8
Κατόπιν ακολουθούμε πάλι τα βήματα 2 έως 4 και στο παράθυρο που θα 
ανοίξει πληκτρολογούμε την εντολή  ping 10.1.10.90
Αν εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο σημαίνει οτι το καταγραφικό έχει 
ρυθμιστεί σωστά και μπορούμε να το δούμε σε τοπικό δίκτυο.

Για να δούμε το καταγραφικό στο τοπικό δίκτυο πληκτρολογούμε την τοπική 
ΙP διεύθυνση του, στον Internet Explorer, όπως φαίνεται παρακάτω:

Κατόπιν εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Αν δεν πάρουμε την απάντηση που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, τότε το 
καταγραφικό δεν έχει συνδεθεί σωστά και πρέπει να ελέγξουμε τις ρυθμίσεις 
μας και τα καλώδια.
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Πληκτρολογούμε τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα Χρήστη: admin
Κωδικός: 123456 

Και επιλέγουμε Είσοδος για να συνδεθούμε στο καταγραφικό.
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