
Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi 

Ο Stylitis-10+WiFi για να λειτουργήσει, πρέπει να συνδεθεί σε ένα access point. Η μονάδα 

WiFi έχει την προκαθορισμένη IP: 169.254.228.4. Για να είναι στο ίδιο υποδίκτυο με το 

access point, μπορεί να σας το έχουμε προ-ρυθμίσει, κατ’ αίτησή σας. Στην περίπτωση 

αυτή, ακολουθήστε τα βήματα 1-11. 

Αν όχι, πρέπει να ακολουθήσετε μόνο τις οδηγίες του βήματος 0.  

Το access point μπορεί να είναι: 

α.  Το ασύρματο δίκτυο της εταιρίας σας  

β.  Κάποιο ξεχωριστό access point, όπως το Turbo-X AP150, που θα χρησιμοποιηθεί ως 

παράδειγμα, το οποίο, συνδεόμενο στο τοπικό σας δίκτυο θα δημιουργήσει ένα νέο 

υποδίκτυο.  

γ.  Τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα access point ανεξάρτητο από το τοπικό σας 

δίκτυο και να δημιουργήσετε ένα υποδίκτυο με password, κλειδιά, κλπ, αποκλειστικά για τα 

καταγραφικά. Στην περίπτωση αυτή, η ρύθμισή του θα μπορεί να γίνει μόνο τοπικά  

Για να αποφύγετε να αλλάζετε κλειδιά, passwords, κλπ στο δικό σας δίκτυο, συνιστάται η 

δεύτερη ή η τρίτη μέθοδος. Αν, ωστόσο, χρησιμοποιήσετε την πρώτη, παραλείψτε τα 

βήματα 1-4. 



0. Η μονάδα WiFi έχει προκαθορισμένη IP: 169.254.228.4, χωρίς authentication ή 

encryption. Επομένως, ακολουθήστε το βήμα 3, ρυθμίζοντας την IP του access point 

μέσα στο ίδιο υπο-δίκτυο (πχ 169.254.228.88). Ακολουθήστε τα βήματα 5 και 6 

επίσης, για να βεβαιωθείτε ότι το access point δεν έχει authentication ή encryption. 

Έπειτα, ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2, ρυθμίζοντας την IP του PC μέσα στο ίδιο 

υπο-δίκτυο (πχ 169.254.228.100). Ανοίξτε το πρόγραμμα Digi Device Discovery από 

το Opton (εντολή ‘Find Logger in LAN’). Ο Στυλίτης-10 θα εμφανιστεί στη λίστα των 

συσκευών. Κάντε του διπλό click για να μπείτε στο web interface της μονάδας. 

Πληκτρολογήστε τα προκαθορισμένα user name (root) και password (dbps) για να 

κάνετε login. Επιλέξτε Network από το πάνω αριστερό μέρος και ανοίξτε την 

ενότητα ‘IP Settings’. Ορίστε μία IP μέσα στο υπο-δίκτυο του access point (πχ 

192.168.0.4, αν η IP του access point θα είναι 192.168.0.254), με την κατάλληλη 

μάσκα υποδικτύου (Subnet mask). 

 
Έπειτα, αποκαταστήστε την IP του access point (στο παράδειγμά μας, ορίστε την 

192.168.0.254, ακολουθώντας το βήμα 3). Τέλος, ρυθμίστε την IP του υπολογιστή σας 

στο ίδιο υπο-δίκτυο (βήματα 1 και 2), πχ 192.168.0.100. Αν επιθυμείτε να ορίσετε μία 

μέθοδο authentication (και στο access point και στη μονάδα WiFi), ακολουθήστε τα 

βήματα 7-11. Σε κάθε περίπτωση, τώρα θα μπορείτε να χειριστείτε το καταγραφικό σαν 

να ήταν Stylitis-10+Ethernet. 



1. Συνδέστε το access point απευθείας στον υπολογιστή σας, με καλώδιο Ethernet. 

Ανοίξτε τις Συνδέσεις Δικτύου (Network Connections) από τον Πίνακα Ελέγχου 

(Control Panel). Κάντε διπλό click (ή απλό click και μετά επιλέξτε Ιδιότητες-για 

Windows 7) στην τοπική σύνδεση (Local Connection). Κάντε διπλό click στη γραμμή 

‘Πρωτόκολλο internet Έκδοση 4 (TCP/IPv4)’ ή ‘Πρωτόκολλο internet (TCP/IP)’ για 

Windows XP. 

 



2. Στις ιδιότητες, αλλάξτε την IP διεύθυνση του υπολογιστή, μέσα στο ίδιο υποδίκτυο 

με την προκαθορισμένη IP του access point σας, μαζί με την κατάλληλη μάσκα 

υποδικτύου. Οι υπόλοιπες παράμετροι δεν παίζουν ρόλο. Αν για παράδειγμα, το 

access point έχει προκαθορισμένη IP: 192.168.0.254, με μάσκα υποδικτύου 

255.255.255.0, τότε βάλτε στον υπολογιστή, πχ, την IP: 192.168.0.50. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ανοίξτε με ένα browser το interface του access point σας, δίνοντας την 

προκαθορισμένη IP του (στο παράδειγμά μας 192.168.0.254). Από εκεί, αλλάξτε την 

IP του access point και βάλτε του μία IP μέσα στο τοπικό σας δίκτυο. Για 

παράδειγμα, αν οι υπολογιστές του τοπικού δικτύου σας παίρνουν διευθύνσεις IP 

192.168.100.xxx, βάλτε του IP: 192.168.100.88, και την κατάλληλη μάσκα 

υποδικτύου.  

 
Παραπάνω, βλέπετε ένα παράδειγμα web interface του access point Turbo-X 

AP150, με την αλλαγή της IP, κάνοντας click στην ενότητα LAN Settings. Μετά την 

αλλαγή, πατήστε Apply. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: α.  Αν χρησιμοποιείτε ένα access point που τρέχει ανεξάρτητα από το 

LAN σας, οι διευθύνσεις IP του υποδικτύου δεν έχουν σημασία, αλλά η μονάδα WiFi 

πρέπει να είναι στο ίδιο. Μπορείτε επίσης να αφήσετε την προκαθορισμένη IP του 

access point. 

β.  Κάνοντας login με τον browser, στο AP150, σας ζητά αρχικά ένα password, το 

οποίο είναι ‘admin’. Έπειτα σας ζητά και ένα security key 8 χαρακτήρων, 

ανεξάρτητα αν το δίκτυό σας ή το access point είναι κλειδωμένο ή όχι. Μην 

πατήσετε ΟΚ (μην πληκτρολογήσετε τίποτα) γιατί θα αναγκαστείτε να βάλετε ένα 

συγκεκριμένο κλειδί, το οποίο θα πρέπει μετά να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε. 

Κάντε click στο Advanced Settings, για να μπείτε κατευθείαν στις ρυθμίσεις. 

 



4. (Αν χρησιμοποιείτε ένα access point που τρέχει ανεξάρτητα από το LAN σας, 

παραλείψτε αυτό το βήμα) Επαναφέρετε τον υπολογιστή σας στην IP που είχε 

(μέσα στο τοπικό σας δίκτυο) ή ρυθμίστε τον να παίρνει αυτόματα IP από τον DHCP 

server και συνδέστε το access point και τον υπολογιστή στο τοπικό σας δίκτυο. 

Τώρα, θα μπορείτε να ρυθμίζετε το access point μέσα από το τοπικό σας δίκτυο, 

δίνοντας στον browser τη νέα IP του (πχ 192.168.100.88 στο παράδειγμά μας) 

5. Για να ταιριάξει η μονάδα WiFi του Στυλίτη-10 με το access point (που μπορεί να 

είναι το ασύρματο δίκτυό σας), πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο authentication, 

ενώ πρέπει να έχουν ρυθμισμένες και τις εξής παραμέτρους: Το όνομα SSID πρέπει 

να είναι ‘Connect’ και το access point πρέπει να τρέχει σε B mode ή σε mixed mode 

(b/g, b/g/n).  Ρυθμίστε τις παραμέτρους αυτές, από το web interface του access 

point σας, πληκτρολογώντας στον browser την IP διεύθυνσή του (Αν το access point 

τρέχει μέσα στο LAN σας, η IP θα είναι μέσα στο LAN). Αυτές οι παράμετροι, στην 

περίπτωση του AP150 φαίνονται στην ενότητα Wireless Settings, στην υποενότητα 

Wireless Basic Settings 

 
 

 

 

 



 

Η μονάδα WiFi, προκαθορισμένα δεν έχει authentication (Open). Επομένως, 

βεβαιωθείτε ότι αρχικά το access point δεν έχει authentication. Στην περίπτωση του 

AP150, αυτό ρυθμίζεται στην ενότητα Wireless Settings, στην υποενότητα Wireless 

Security. Προσέξτε ότι η σωστή επιλογή για το AP150 είναι Disable και όχι Open! 

 
6. Αφού κάνετε τις ρυθμίσεις στο access point, μπορείτε να κάνετε τις ίδιες ρυθμίσεις 

στη μονάδα WiFi. Όταν τα δυο τους χρησιμοποιούν το ίδιο authentication, μόνο 

τότε μπορούν να ταιριάξουν μεταξύ τους. Δηλαδή, η περίπτωση αυτή είναι 

ισοδύναμη με το να ήταν συνδεδεμένα μεταξύ τους με ένα καλώδιο Ethernet (ή με 

το να ήταν συνδεδεμένα σε ενσύρματο LAN). Αυτό υποδεικνύεται από το κίτρινο 

λαμπάκι της μονάδας WiFi. Αν ανάβει μόνιμα, τότε είναι ταιριασμένο στο access 

point, ενώ αν αναβοσβήνει, δεν είναι ταιριασμένο. Προκαθορισμένα, θα είναι 

ταιριασμένα, χωρίς authentication.  

7. Ανοίξτε το πρόγραμμα Digi Device Discovery από το Opton (εντολή ‘Find Logger in 

LAN’). Αφού είναι ταιριασμένα, θα εμφανιστεί ο Στυλίτης-10. Αν δεν εμφανιστεί, 

ίσως χρειαστεί ένα επιπλέον reboot. Ανοίξτε το web interface της μονάδας WiFi με 

διπλό click στη συσκευή στο Digi Device Discovery. 

8. Επιλέξτε Network πάνω αριστερά και ανοίξτε την ενότητα Wireless Security Settings. 

Επιλέξτε τη μέθοδο authentication που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε κάθε 

περίπτωση, θα ενεργοποιηθεί για να συμπληρώσετε το αντίστοιχο 

κλειδί/passphrase, κλπ. Για παράδειγμα, στην πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη (WPA-

PSK) ενεργοποιείται το αντίστοιχο πεδίο (passphrase) όπου θα πληκτρολογήσετε το 

pre-shared key. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Πλέον το WiFi δεν ταιριάζει με το access point (θα δείτε ότι αναβοσβήνει το κίτρινο 

λαμπάκι). Για να ταιριάξει, πρέπει να χρησιμοποιεί και το access point το ίδιο 

authentication. Στην περίπτωση του WPA-PSK και του Turbo-X AP150, οι ρυθμίσεις 

φαίνονται παρακάτω (πληκτρολογήστε το κλειδί στο πεδίο Security Key) 

 
10. Πλέον το WiFi ταιριάζει με το access point (θα δείτε ότι ανάβει σταθερά το κίτρινο 

λαμπάκι), οπότε θα μπορείτε να δείτε το καταγραφικό στο Digi Device Discovery. Αν 

δεν το βλέπετε, παρόλο που το κίτρινο λαμπάκι ανάβει σταθερά, κάντε ένα ακόμα 

reboot στο καταγραφικό.  

11. Πλέον, μπορείτε να χειριστείτε το καταγραφικό σαν να ήταν Stylitis-10+Ethernet. 


