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ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ SYM-O-NET 

 

Το Sym-o-net σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε συνδέσεις με αυτό με διάφορους 

τρόπους. Μπορείτε να  συνδεθείτε με από μακριά με το modem του και: 

- Συνδεθείτε με οποιαδήποτε σειριακή συσκευή, σαν να ήταν συνδεδεμένη στον 

υπολογιστή σας. 

- Υποστηριζόμενα baud rates συσκευών: 1200~38400 (προκαθορισμένο: 9600).  

- Υπάρχει επίσης μία εκδοχή που υποστηρίζει 3 σειριακές συσκευές, με την οποία 

μπορείτε να συνδεθείτε με μία συσκευή κάθε φορά (με το ίδιο modem).  

Το modem του Sym-o-net μπορεί να είναι ON (διαθέσιμο για επικοινωνία) κάποιες 

συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, για οικονομία στην τροφοδοσία. Επίσης, για την έκδοση με 

τις 3 σειριακές συσκευές, διαφορετικές ώρες μπορεί να είναι διαθέσιμη η κάθε συσκευή (να 

είναι ανοιχτή η κάθε θύρα DEVICE). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε επίσης με ένα καταγραφικό Stylitis-41 ή 

Stylitis-101 της Σύμμετρον, συνδεδεμένο στη θύρα DEVICE 1. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει 

η επιπλέον δυνατότητα να σας αποστέλλονται τα δεδομένα αυτόματα με κρυπτογραφημένο 

email (ανάλογα με το PASSWORD) τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Για περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση των παραμέτρων του email, με τα λαμβανόμενα αρχεία 

και με τη διαχείρισή τους, παρακαλείστε να ανατρέξετε στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.  

Οι τρόποι σύνδεσης με το Sym-o-net, καθώς και τα βήματα πραγματοποίησής τους 

αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. 
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Α.  ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 
 

Συνδέστε ένα καλώδιο NULL MODEM DB9F σε DB9F μεταξύ της θύρας MASTER της 

συσκευής και μιας θύρας COM υπολογιστή. 

 Αν το Sym-o-net έχει ήδη κάρτα SIM και τροφοδοσία, παραλείψτε τα 3 επόμενα βήματα. 

 Τοποθετήστε την κάρτα SIM σας στην αντίστοιχη υποδοχή του Sym-o-net (ανάλογα με 

τον τύπο σύνδεσης που επιθυμείτε -βλ επόμενα κεφάλαια-, επιλέξτε και τον κατάλληλο 

τύπο κάρτας- GPRS ή data) και βιδώστε μια κεραία στην αντίστοιχη υποδοχή. 

 Συνδέστε το Sym-o-net στην τροφοδοσία (συνίσταται 12V DC) μεταξύ των ακροδεκτών 

‘12~18VDC’ και ‘GND’.  

 Τα κόκκινα LED του Sym-o-net θα είναι σταθερά αναμμένα για λίγα δευτερόλεπτα. 

 

 Κάποια leds θα αναβοσβήνουν για περίπου μισό λεπτό, έως ότου το MODEM led και το 

DEVICE 1 led θα είναι μονίμως αναμμένα. 
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 Υπάρχουν δύο δυνατότητες για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Sym-o-net τοπικά, 

ανάλογα με το ποιο λογισμικό χρησιμοποιείτε.  

-     Αν χρησιμοποιείτε το SymonetCOM, ανοίξτε το από ‘Όλα τα προγράμματα| 

Symmetron| SymonetCOM’, και κάντε δεξί click στο εικονίδιό του στο κάτω δεξιά μέρος 

της οθόνης. Επιλέξτε  ‘Program Symonet locally’ από το μενού. 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

α. Η θύρα DEVICE 1 είναι ρυθμισμένη προκαθορισμένα να είναι συνέχεια ON. Ωστόσο, 

αν δε χρησιμοποιείτε αυτό το Sym-o-net για πρώτη φορά και έχετε ρυθμίσει κάποια άλλη 

θύρα DEVICE να είναι ON (εκδοχή με 3 συσκευές), το αντίστοιχο DEVICE led θα ανάψει 

συνεχώς. 

β. Αν χρησιμοποιείτε ένα καταγραφικό Στυλίτης-41 ή 101, συνδέστε το στη θύρα DEVICE 

1 μέσω του επισυναπτόμενου καλωδίου και adaptor. 
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- Αν χρησιμοποιείτε τον Stylitis Explorer ή το Opton 4: 

o Stylitis Explorer: Aνοίξτε τον από ‘Όλα τα προγράμματα| Symmetron| 

Stylitis Explorer 4’, και ανεξαρτήτως τοποθεσίας (site), χωρίς να ανοίξετε 

κάποια σύνδεση, επιλέξτε ‘Communicate| Program Symonet locally’ από το 

μενού. 

o Opton 4: Ανοίξτε το πρόγραμμα από ‘Όλα τα προγράμματα| Symmetron| 

Opton 4’, και ανοίξτε/δημιουργήστε ένα site Stylitis-41 ή 101. Στην καρτέλα 

‘Setup’, χωρίς να συνδεθείτε, κάντε click στο ‘Local Symonet Setup’. 

 

 Και στις δύο περιπτώσεις, θα ανοίξει ο Sym-o-net Programmer, ένα λογισμικό που 

συνοδεύει το SymonetCOM και τον Stylitis Explorer, με το οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε 

τις παραμέτρους του Sym-o-net. Στην περίπτωση αυτή, το Sym-o-net βγαίνει από την 

προκαθορισμένη κατάστασή του (AUTO MODE), στην οποία είναι δυνατή η 

απομακρυσμένη επικοινωνία με τις περιφερειακές συσκευές του και μπαίνει σε μία ειδική 

κατάσταση, το CONTROL MODE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν το Symonet έχει Password, 

πληκτρολογήστε το. 

Προκαθορισμένα, δεν έχει 

Password. Αυτό το Password 

χρησιμεύει μόνο για το control 

mode και όχι για την 

απομακρυσμένη επικοινωνία. 

Επιλέξτε τη θύρα COM στην 

οποία συνδέσατε τη θύρα 

MASTER του Sym-o-net. 

Πατήστε ‘Start Programming’ για να 

εισέλθετε στο CONTROL MODE του Sym-o-

net για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του. Το προκαθορισμένο baud rate επικοινωνίας 

με τις σειριακές θύρες (MASTER, DEVICE 1, 

κλπ) είναι 9600. Παρόλ’ αυτά, οι εκδόσεις 

1.1.3 ή νεότερες υποστηρίζουν  επιπλέον 

baud rates, όπως θα δείτε παρακάτω. 
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 Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η καρτέλα ‘Program Symonet’ ανοίγει, η οποία περιέχει 

περιληπτικά όλες τις παραμέτρους του Sym-o-net. Κάνοντας click σε μία ομάδα 

ρυθμίσεων, ανοίγει η αντίστοιχη φόρμα προς επεξεργασία. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε 

και άλλες παραμέτρους, όπως βλέπετε παρακάτω. 

 

 

 

 Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις αφορούν τον τύπο της σύνδεσης που θα χρησιμοποιήσετε και τις 

ρυθμίσεις του email δεδομένων από ένα καταγραφικό Stylitis-41 ή Stylitis-101 (αν 

χρησιμοποιείτε ένα). Αυτές οι ρυθμίσεις θα συζητηθούν στα αντίστοιχα κεφάλαια, ανάλογα 

με τον τύπο σύνδεσης που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε. Συγκεκριμένα: 

o Αν επιθυμείτε σύνδεση μέσω του δικτύου GPRS μέσω κάρτας SIM δυναμικής IP 

(μέσω του Diameson server), πατήστε εδώ. 

o Αν επιθυμείτε σύνδεση πολλαπλών sym-o-net σε δίκτυο μέσω του δικτύου 

GPRS, μέσω του Diameson server, (εικονικό ασύρματο δίκτυο RS-485) 

πατήστε εδώ. 

o Αν επιθυμείτε σύνδεση μέσω του δικτύου GPRS μέσω κάρτας SIM στατικής IP, 

πατήστε εδώ. 

o Αν επιθυμείτε σύνδεση μέσω κλήσης data μέσω κάρτας SIM data, πατήστε εδώ. 

 Όταν τελειώσετε την επεξεργασία των παραμέτρων, κάντε click στο κουμπί ‘Write Setup 

to Symonet’. Όταν γράψετε τις ρυμθίσεις, κάντε click στο ‘Finish programming’ για να 

βγείτε από το CONTROL MODE και να επιστρέψετε στο AUTO MODE. 

 

 

Αν επιθυμείτε μία θύρα DEVICE να είναι 

μονίμως ON, κάντε click στο αντίστοιχο 

Device. Το Symonet θα βγεί από CONTROL 

MODE και αυτή η καρτέλα θα κλείσει. Η 

θύρα DEVICE θα μείνει ανοικτή μέχρι την 

ώρα OFF της (βλ. φόρμα ‘Peripheral 

Schedule’ παρακάτω), κατά την οποία 

ενεργοποιείται το χρονοδιάγραμμα 

σύνδεσης. 

Αν χρησιμοποιείτε το Sym-o-net με ένα 

καταγραφικό Stylitis-41 ή Stylitis-101, 

τσεκάρετε αυτό το check box.(2) 

Πατήστε ένα από 

αυτά τα χρονοδια-

γράμματα σύνδεσης 

συσκευών για να τα 

αλλάξετε. (4) 

Πατήστε ‘Set’ για να 

συγχρονίσετε την 

ώρα του Symonet με 

αυτή του PC. 

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε το Password, 

πατήστε ‘Change’ και πληκτρολογήστε το νέο. 

(για απενεργοποίηση, αφήστε το πεδίο κενό (3) 

Πληροφορίες 

Serial Number, 

έκδοσης F/W 

και τροφοδοσία 

εμφανίζονται. 

Επιλέξτε ένα διαφορετικό baud 

rate για όλες τις σειριακές 

θύρες του Sym-o-net. (1) 

Πληκτρολογήστε ένα αριθμό κινητού ο 

οποίος θα λαμβάνει ένα συναγερμό 

SMS αν η τροφοδοσία πέσει κάτω από 

τα 11V. Αφήστε το πεδίο κενό για 

απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Επιλέξτε το baud rate της θύρας MASTER και της/των θύρας/θυρών DEVICE. Τα 

διαθέσιμα baud rates είναι: 1200~38400. (Προκαθορισμένα είναι στα 9600). Αν το 

αλλάξετε, το Sym-o-net με έκδοση F/W 2.0.0 ή νεότερη θα κάνει αυτόματα reset αφού 

κάνετε click στο ‘Finish Programming’. (περίπου 3 λεπτά απαιτούνται) Για παλαιότερες 

εκδόσεις, πρέπει να κάνετε reset στην τροφοδοσία χειροκίνητα, για να εφαρμοστεί το νέο 

baud rate ή θα γίνει αυτόματο reset στις 23:30, όπως γίνεται κάθε μέρα. 

2. i.  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στις εκδόσεις 2.0.0 ή νεότερες του Sym-o-net. 

Ενεργοποιεί τα email δεδομένων, ενώ το baud rate είναι κλειδωμένο στα 9600. Αν το 

check box είναι ξετσεκαρισμένο, μπορείτε να αλλάξετε το baud rate, αλλά δε μπορείτε να 

ενεργοποιήσετε το email, αφού δε χρησιμοποιείτε καταγραφικό Stylitis.  

ii.  Αυτές οι εκδόσεις υποστηρίζουν επίσης συγχρονισμό password (βλ. σημ. 2.ii.). Για 

παλαιότερες εκδόσεις, το email είναι πάντα ενεργοποιημένο, ενώ ο συγχρονισμός 

password δεν υποστηρίζεται. 

3. i.   Σε περίπτωση που ανοίγετε τον Sym-o-net Programmer μέσω του SymonetCOM, και 

αλλάξετε το Password του Sym-o-net, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας προτρέπει να 

αλλάξετε επίσης το Password της σύνδεσης GPRS που χρησιμοποιείτε, αν επιθυμείτε να 

επανασυνδεθείτε. Αυτό ισχύει για σύνδεση σε client mode (βλ. κεφάλαιο Β.3.ii.) και σε 

server mode (βλ. κεφάλαιο Δ.3.ii.). 

ii.  Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ένα καταγραφικό Stylitis, ανοίγετε τον Sym-o-net 

Programmer μέσω του Stylitis Explorer. Για εκδόσεις του Symonet 2.0.0 ή νεότερες και 

για εκδόσεις του Stylitis-41 45.1 ή νεότερες και για εκδόσεις του Stylitis-101 6.12 ή 

νεότερες, υποστηρίζεται ο συγχρονισμός password με το καταγραφικό. Το Sym-o-net 

και το καταγραφικό πρέπει πάντα να έχουν το ίδιο password. Επομένως, όταν το Sym-

o-net το χρειάζεται, θα διαβάσει το password του καταγραφικού και θα αντικαταστήσει το 

δικό του με αυτό. Επομένως η αλλαγή του password του Sym-o-net δεν έχει νόημα. Για 

παλαιότερες εκδόσεις Symonet ή καταγραφικών, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το Sym-o-net 

και το καταγραφικό έχουν πάντα το ίδιο password. Διαφορετικά, το Symonet μπορεί 

να κλειδώσει το καταγραφικό! 

4. i.   Το χρονοδιάγραμμα σύνδεσης περιφερειακών συσκευών σας επιτρέπει να ανοίξετε 

την τροφοδοσία του modem και να ενεργοποιήσετε κάθε περιφερειακή θύρα DEVICE του 

Sym-o-net, μεταξύ ορισμένων ωρών της ημέρας, για να επικοινωνήσετε με τη 

συγκεκριμένη συσκευή. Στη στάνταρ έκδοση Sym-o-net, μόνο το χρονοδιάγραμμα της 

DEVICE 1 είναι διαθέσιμο, ενώ στην έκδοση με τις 3 συσκευές, το χρονοδιάγραμμα και 

των τριών συσκευών διατίθεται (βλ. παρακάτω εικόνες).  

ii.  Μπορείτε να πληκτρολογήσετε/επιλέξετε στα πεδία πολλαπλάσια του 10λεπτου, 

δηλαδή, για παράδειγμα, η ώρα ’10:56’ δεν είναι έγκυρη. Εναλλακτικά, τσεκάρετε ή 

ξετσεκάρετε τα check boxes ‘Always ON’ ή ‘Always OFF’, έτσι ώστε η αντίστοιχη θύρα και 

συσκευή να είναι ενεργή όλη μέρα ή να μην είναι ποτέ ενεργή. Ωστόσο, τουλάχιστον μία 

θύρα DEVICE πρέπει να είναι ανοιχτή για τουλάχιστον 1 ώρα. 

iii. Για την έκδοση με 3 συσκευές: Δε συνίσταται να έχετε κοινές χρονικές περιόδους 

σύνδεσης για τις θύρες DEVICE, επειδή μόνο μία θύρα μπορεί να είναι διαθέσιμη κάθε 

φορά. Δηλαδή, για παράδειγμα, δε συνίσταται το DEVICE 1 να είναι ενεργό από τις 09:00 

ως τις 12:00 και το DEVICE 2 από τις 11:00 ως τις 14:00. Αν συμβεί αυτό, το DEVICE 1 

έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από το DEVICE 2 και το DEVICE 2 από το DEVICE 3. 

Επομένως, στο παραπάνω παράδειγμα, το DEVICE 1 θα είναι ενεργό από τις 09:00 έως 

τις 12:00 και το DEVICE 2 από τις 12:00 έως τις 14:00.  
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Χρονοδιάγραμμα σύνδεσης της Standard έκδοσης  

 
Χρονοδιάγραμμα σύνδεσης της έκδοσης με 3 συσκευές 

 Τέλος, αφού κάνετε click στο ‘Finish programming’, για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε 

από μακριά, αφαιρέστε το καλώδιο NULL MODEM από τη θύρα MASTER για να 

ενεργοποιήσετε το modem (όσο το καλώδιο είναι βυσματωμένο και η θύρα COM είναι 

ανοιχτή, το modem είναι απενεργοποιημένο- το πράσινο led- MODEM STATUS είναι 

σβηστό).   
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 Στην κατάσταση αυτή, μετά από περίπου ένα λεπτό, η θύρα DEVICE που έχετε επιλέξει 

να είναι ενεργή θα ανοίξει, σύμφωνα με το ‘Peripheral Schedule’ και το MODEM led και το 

αντίστοιχο DEVICE led, θα είναι αναμμένα σταθερά. Το πράσινο MODEM STATUS led 

θα αναβοσβήνει αργά (κυρίως σβηστό- στιγμιαία αναμμένο, υποδεικνύοντας καταχώρηση 

του modem στο δίκτυο). Στην κατάσταση αυτή, θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε από 

μακριά με τη συσκευή που έχετε συνδέσει στη συγκεκριμένη θύρα DEVICE, σύμφωνα με 

τον τύπο σύνδεσης που χρησιμοποιείτε (βλ. επόμενα κεφάλαια). 

 Αν την ώρα εκείνη δεν είναι προγραμματισμένη να είναι διαθέσιμη κάποια συσκευή, το 

modem θα είναι σβηστό και καμία θύρα δεν είναι ανοιχτή. Αυτό υποδεικνύεται από το 

MODEM led που αναβοσβήνει, ενώ όλα τα άλλα leds είναι σβηστά. 
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Β.  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ GPRS ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΑΣ SIM 

ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ IP (client mode) 

 

Όταν θα συνδεθείτε στο Sym-o-net μέσω του δικτύου GPRS, η κάρτα SIM του χρεώνεται 

ανάλογα με τα αποστελλόμενα δεδομένα και όχι με τη διάρκεια της σύνδεσης. Συγκεκριμένα, 

στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστείτε μια GPRS κάρτα SIM στο Sym-o-net, αλλά όχι μια 

ακριβή στατικής IP, αλλά μία δυναμικής IP.  

Θα χρησιμοποιήσετε το Diameson Gateway, ένα λογισμικό server που ανέπτυξε η 

Σύμμετρον, στο οποίο το Symonet θα είναι ένας GPRS client. Αν χρησιμοποιείτε το 

Diameson της Σύμμετρον, παραλείψτε τα παρακάτω βήματα. Απλώς ενημερώστε μας για το 

user name σας, έτσι ώστε να καταχωρήσουμε τα Symonet σας στη βάση δεδομένων του 

δικού μας Diameson. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας Diameson (σε έναν 

υπολογιστή του τοπικού σας δικτύου), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα (κεφάλαιο 

‘ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ DIAMESON’. Διαφορετικά, παραλείψτε τα και πηγαίνετε στο 1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ- 

ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. 

0. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ DIAMESON 

 Ανοίξτε το Diameson και αλλάξτε τις προκαθορισμένες παραμέτρους του, αν επιθυμείτε.  

 

 

  

 
 

 Αν το Diameson τρέχει σε ένα υπολογιστή τοπικού δικτύου, βεβαιωθείτε ότι η IP 

διεύθυνσή του είναι στατική. Ρυθμίστε το router σας να δρομολογεί τις θύρες αυτές στον 

υπολογιστή αυτόν. Επίσης, προσθέστε τις θύρες στις εξαιρέσεις του Τείχους Προστασίας 

του υπολογιστή αυτού. 

Πληκτρολογήστε τη θύρα 

μέσω της οποίας οι 

συσκευές (Sym-o-nets) 

θα λαμβάνουν δεδομένα. 

Πληκτρολογήστε τη θύρα 

μέσω της οποίας οι 

χρήστες (υπολογιστές) 

θα λαμβάνουν δεδομένα. 

 

Αν επιθυμείτε, πληκτρολογήστε 

το μέγιστο αριθμό συσκευών και 

χρηστών που θα έχουν δικαίωμα 

σύνδεσης στο Diameson. 

Επιλέξτε το φάκελο στον 

οποίο θα δημιουργηθεί η 

βάση δεδομένων του 

Diameson. 

Πατήστε ‘Save’ για αποθήκευση των 

ρυθμίσεων και για να ανοίξει το Diameson. 

Το τμήμα ‘Service’ χρησιμοποιεί-

ται αν επιθυμείτε το Diameson να 

τρέχει σαν υπηρεσία. Για περισσό-

τερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο 

αρχείο βοήθειας του Diameson. 
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 Ανοίξτε τη βάση δεδομένων του Diameson  μέσω του Diameson Manager (επιλέξτε τη 

βάση Diameson.mdb μέσω του μενού ‘File|Open’ του Diameson Manager). 

 

 
 

 

α. Ανοίξτε τον πίνακα 

Users (Πατήστε Show). 

β. Πατήστε το ‘+’ 

για να προσθέσετε 

νέο χρήστη. 

γ. Πληκτρολογήστε 

το όνομα χρήστη 

που επιθυμείτε. 
δ. Αν επιθυμείτε, 

πληκτρολογήστε και άλλα 

στοιχεία του χρήστη. Το 

‘Status’ πρέπει να είναι 

‘Enabled’ (είναι η 

προκαθορισμένη τιμή του). 

ε. Πατήστε το ‘ν’ για να 

αποθηκεύσετε το χρήστη. 

α. Ανοίξτε τον πίνακα 

Devices (Πατήστε Show). 

β. Πατήστε το ‘+’ για 

να προσθέσετε νέα 

συσκευή (Sym-o-net). 

γ. Επιλέξτε το 

username που 

δημιουργήσατε 

προηγουμένως. 

ε. Αν επιθυμείτε, 

πληκτρολογήστε και 

άλλα στοιχεία της 

συσκευής. Το ‘Status’ 

πρέπει να είναι 

‘Enabled’ (είναι η 

προκαθορισμένη τιμή 

του), ενώ το ‘Type’ δεν 

έχει κάποιο λειτουργικό 

ρόλο, αλλά για λόγους 

αρχειοθέτησης, επιλέξτε 

‘Symonet Modem’. 
στ. Πατήστε το ‘ν’ 

για να 

αποθηκεύσετε τη 

συσκευή. 

δ. Πληκτρολογήστε 

το Serial Number 

του Sym-o-net. 
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 Πλέον η συσκευή αυτή θα έχει δικαίωμα να συνδέεται στο Diameson που χρησιμοποιεί τη 

συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Επαναλάβετε για όσους χρήστες και συσκευές 

επιθυμείτε. 

 

 1.  ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 

Ακολουθήστε ακριβώς τα ίδια βήματα του κεφαλαίου Α. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. Αλλάξτε τις παραμέτρους του Sym-o-net που συζητήθηκαν στο κεφάλαιο 

αυτό (βλ. αντίστοιχη εικόνα και σημειώσεις). 

 

2.   ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (client mode) 

 

Έπειτα, ρυθμίστε τις ακόλουθες παραμέτρους: 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Αν αλλάξετε τη λειτουργία του modem, το Sym-o-net έκδοσης F/W 2.0.0 ή νεότερης 

θα κάνει αυτόματα reset αφού κάνετε click στο ‘Finish Programming’. (απαιτούνται 

περίπου 3 λεπτά) Για παλαιότερες εκδόσεις και για baud rates διαφορετικά από 9600, 

συνίσταται να κάνετε reset την τροφοδοσία χειροκίνητα, για να εφαρμοστεί το νέο 

baud rate, ή θα γίνει αυτόματα reset στις 23:30, όπως γίνεται κάθε μέρα. 

2. Αν χρησιμοποιείτε το Diameson της Symmetron, αφήστε τις προκαθορισμένες τιμές: 

‘1.diameson.net’ και ‘1023’ για IP διεύθυνση και θύρα αντίστοιχα. 

Επιλέξτε ‘Symonet 

is Diameson GPRS 

client’. (1) 

Πληκτρολογήστε 

την IP διεύθυνση 

και το ‘device 

listening port’ του 

Diameson. (2) 

Πληκτρολογήστε τις 

παραμέτρους του 

παροχέα της κάρτας 

SIM (APN, user 

name, password). (3) 

 
Αν χρησιμοποιείτε καταγραφικό 

Stylitis, μπορείτε να ενεργοποιήσετε 

την αποστολή κρυπτογραφημένων  

(ανάλογα με το password) email 

δεδομένων, τουλάχιστον μία φορά 

την ημέρα.(4) 
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3. Οι ελληνικοί παροχείς είναι διαθέσιμοι προς επιλογή, έτσι ώστε οι παράμετροι να 

αλλάξουν αυτόματα. Στην περίπτωση αυτή, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενημερώσετε 

τον smtp mail server σε αυτόν του παροχέα που επιλέξατε. Για ρυθμίσεις email, βλ. 

επόμενη σημείωση. 
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4. Όταν κάνετε click στην επιλογή ‘Email’, εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα 

 

 

 

 

 

 

*  Η COSMOTE στην Ελλάδα απαιτεί αποστολέα και user name πιστοποίησης 

(authentication) που έχουν τη μορφή: ‘{Αριθμός κινητού}@mycosmos.gr’. Για να λάβετε το 

password, στείλτε ένα SMS μέσω της κάρτας SIM με το μήνυμα ‘OPEN’ στο 54000. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποστολή Email έχει την υψηλότερη προτεραιότητα. Δεν μπορούν να 

επιτευχθούν απομακρυσμένες συνδέσεις κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Το EMAIL 

MODE υποδεικνύεται από το DEVICE 1 led που αναβοσβήνει και από όλα τα άλλα leds που 

είναι συνεχώς αναμμένα. 

Τέλος, για αποθήκευση όλων των ρυθμίσεων, κάντε click στο κουμπί ‘Write Setup to 

Symonet’. 

 

 

Επιλέξτε το διάστημα μεταξύ των email, από 1 

έως 24 ώρες, ξεκινώντας από τα μεσάνυχτα. Στο 

παράδειγμα αυτό, ένα email θα αποστέλλεται 

κάθε 3 ώρες (στις 0:00, στις 03:00, κλπ). Αν 

επιλέξετε ‘Disabled’, δε θα αποστέλλονται emails 

και οι υπόλοιπες παράμετροι δε θα εμφανιστούν. Πληκτρολογήστε ένα έγκυρο 

αποστολέα και έναν ή 

περισσότερους παραλήπτες, 

χωρισμένους με ερωτηματικά (;). Αν 

ο παροχέας της κάρτας SIM σας 

απαιτεί πιστοποίηση, και 

χρησιμοποιείτε τον smtp mail server 

της (βλ. επόμενη παράμετρο) όπως 

η COSMOTE* στην Ελλάδα, ο 

αποστολέας πρέπει να έχει τη 

μορφή ‘{Αριθμός κινητού}@{domain 

παροχέα}’, δηλαδή το user name 

του λογαριασμού email της SIM. 

 Αν ο παροχέας της κάρτας SIM σας απαιτεί πιστοποίηση και χρησιμοποιείτε τον 

smtp mail server της (βλ. επόμενη παράμετρο) όπως η COSMOTE* στην Ελλάδα, 

πρέπει να πληκτρολογήσετε το username (στη μορφή ‘{Αριθμός κινητού}@{domain 

παροχέα}’) και το password του λογαριασμού email της SIM.   

 Αν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο mail server, πχ της σύνδεσης internet σας, 

απαιτείται επίσης πιστοποίηση (το user name και το password του λογαριασμού 

email σας). 

 Διαφορετικά, αφήστε τα πεδία κενά. 

Πληκτρολογήστε τον smtp mail server 

που επιθυμείτε. Αυτός μπορεί να είναι 

της κάρτας SIM και μπορεί να απαιτεί 

πιστοποίηση ή όχι. Αν χρησιμοποιείτε 

κάποιον άλλο, πχ της σύνδεσης 

internet σας, απαιτείται πιστοποίηση 

(βλ. παρακάτω παραμέτρους). 
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3.  ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ ΣΕ CLIENT MODE 

 

Αφού το Sym-o-net έχει συνδεθεί στο Diameson, είναι διαθέσιμο για απομακρυσμένη 

επικοινωνία μέσω του δικτύου GPRS και του διαδικτύου. Το κατάλληλο λογισμικό για τέτοιες 

συνδέσεις εξαρτάται από τις συσκευές που έχετε συνδέσει στις θύρες DEVICE του Sym-o-

net. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε μόνο ένα Στυλίτη-41 ή 101 (συνδεδεμένο στη θύρα 

DEVICE 1 όπως αναφέρθηκε παραπάνω), το κατάλληλο λογισμικό είναι ο Stylitis Explorer ή 

το Opton 4, ενώ αν χρησιμοποιείτε και άλλες σειριακές συσκευές ή μόνο άλλες σειριακές 

συσκευές, συνδεδεμένες σε οποισδήποτε θύρες DEVICE, το κατάλληλο λογισμικό είναι το 

SymonetCOM. 

 

i. Σύνδεση με καταγραφικό μέσω του Stylitis Explorer  

 

Ανοίξτε τον Stylitis Explorer και δημιουργήστε μία νέα τοποθεσία, επιλέγοντας 

‘Site|Create new Site’ από το μενού. Οι ιδιότητες της τοποθεσίας θα εμφανιστούν. 

 

Πατήστε OK 

 Δημιουργήστε μια σύνδεση μέσω του μενού ‘Communicate|New Connection’ menu. 

Επιλέξτε το 

μοντέλο του 

καταγραφικού 

Στυλίτης που 

χρησιμοποιείτε 

Πληκτρολογήστε το Password του Sym-o-net 

και του καταγραφικού. Αν η έκδοση F/W του 

Sym-o-net είναι παλαιότερη από 2.0.0, 

βεβαιωθείτε ότι τα δύο passwords είναι ίδια.  

Πληκτρολογήστε 

το Serial Number 

του Sym-o-net. 
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 Επιλέξτε ένα όνομα για τη σύνδεση στην καρτέλα ‘General’ και πατήστε OK. 

 Επιλέξτε τη σύνδεση αυτή κάνοντας double-click στο αρχείο της (.cem) από τον 

Stylitis Explorer, ή μέσω του μενού ‘Communicate|Ethernet’.  

 Πατήστε ‘Connect’ στο παράθυρο ‘Stylitis Communication’. Ο υπολογιστής σας θα 

είναι συνδεδεμένος στο Sym-o-net. Αν είναι ώρα για τη θύρα DEVICE 1 να είναι 

ενεργή (σύμφωνα με το ‘Peripheral Schedule’), πατήστε ‘Activate’ για να 

επικοινωνήσετε με το καταγραφικό. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να μπείτε σε control mode και από μακριά. Η 

επιλογή ‘Symonet modem options’ στο πάνω αριστερό μέρος του παραθύρου ‘Stylitis 

Communication’ ενεργοποιείται. Αν την επιλέξετε, θα εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα. 

Επιλέξτε ‘Ethernet. 

Αν χρησιμοποιείτε το Diameson της Σύμμετρον, αφήστε 

αυτήν την προκαθορισμένη IP και θύρα. Διαφορετικά, 

πληκτρολογήστε την IP διεύθυνση (πληκτρολογήστε την 

τοπική του- πχ στη μορφή 192.168.xxx.xxx- αν τρέχει 

στο δικό σας LAN) του υπολογιστή του Diameson και το 

User Listening port του Diameson σας. 

Αν χρησιμοποιείτε το Diameson της Σύμμετρον, 

πληκτρολογήστε το user name που σας 

δώσαμε για το/τα Sym-o-net(s) σας. 

Διαφορετικά, πληκτρολογήστε αυτό που έχετε 

καταχωρήσει για το συγκεκριμένο Symonet στη 

δική σας βάση, μέσω του Diameson Manager. 

Τσεκάρετε 

αυτό το 

check box. 
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Επιλέγοντας ‘Program Symonet options’ και κάνοντας click στο ‘Start wizard’, ο Sym-o-

net Programmer εμφανίζεται πάλι. 

 

 

 

 

Αυτή η προκαθορισμένη θύρα 

COM είναι εικονική. Δεν 

μπορείτε να την αλλάξετε. 

Πατήστε το ‘Start 

programming’ για να μπείτε 

στο CONTROL MODE του 

Sym-o-net από μακριά. 

Δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή baud 

rate, επειδή η σύνδεση με το Sym-

o-net είναι από μακριά. 

Το Password του Sym-o-net πρέπει 

να είναι το ίδιο με αυτό του 

καταγραφικού, επομένως λαμβάνεται 

αυτόματα από τα Site Properties. 
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ii. Σύνδεση με καταγραφικό μέσω του Opton 4 

 

Ανοίξτε το Opton 4 και ανοίξτε τη μπάρα ‘Sites’ στο κεντρικό μέρος της καρτέλας ‘Start’. 

Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις 3 πρώτες επιλογές για να ανοίξει η καρτέλα ‘Sites’. Στην 

καρτέλα ‘Sites’,δημιουργήστε και μία νέα τοποθεσία, μέσω των επιλογών της μπάρας 

‘Site Folders’ στα αριστερά. Οι ιδιότητες της τοποθεσίας θα εμφανιστούν. 

 

 

Πατήστε OK 

 Θα ανοίξουν οι 5 καρτέλες του νέου site. Δημιουργήστε μια σύνδεση από την καρτέλα 

‘Connections’ επιλέγοντας ‘+New Connection’ από τη μπάρα ‘Communication’ στο 

αριστερό μέρος. 

Επιλέξτε το 

μοντέλο του 

καταγραφικού 

Στυλίτης που 

χρησιμοποιείτε 

Πληκτρολογήστε το Password του Sym-o-net 

και του καταγραφικού. Αν η έκδοση F/W του 

Sym-o-net είναι παλαιότερη από 2.0.0, 

βεβαιωθείτε ότι τα δύο passwords είναι ίδια.  

Πληκτρολογήστε 

το Serial Number 

του Sym-o-net  
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 Πατήστε OK και επιλέξτε ένα όνομα για τη σύνδεση. 

 Επιλέξτε τη σύνδεση αυτή κάνοντας double-click στο αρχείο της (.cem) από την 

καρτέλα ‘Connections’.  

 Ο υπολογιστής σας θα συνδεθεί με το Sym-o-net. Αν είναι ώρα για τη θύρα DEVICE 

1 να είναι ενεργή (σύμφωνα με το ‘Peripheral Schedule’), το Opton 4 θα εντοπίσει το 

καταγραφικό. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να μπείτε σε control mode και από μακριά. 

Στην καρτέλα ‘Setup’, στη μπάρα ‘Data logger online’, επιλέξτε ‘Read Symonet Setup’ 

και θα εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα. 

Επιλέξτε ‘Ethernet. Αν χρησιμοποιείτε το Diameson της Σύμμετρον, αφήστε 

αυτήν την προκαθορισμένη IP και θύρα. Διαφορετικά, 

πληκτρολογήστε την IP διεύθυνση (πληκτρολογήστε την 

τοπική του- πχ στη μορφή 192.168.xxx.xxx- αν τρέχει 

στο δικό σας LAN) του υπολογιστή του Diameson και το 

User Listening port του Diameson σας. 

Αν χρησιμοποιείτε το Diameson της Σύμμετρον, 

πληκτρολογήστε το user name που σας 

δώσαμε για το/τα Sym-o-net(s) σας. 

Διαφορετικά, πληκτρολογήστε αυτό που έχετε 

καταχωρήσει για το συγκεκριμένο Symonet στη 

δική σας βάση, μέσω του Diameson Manager. 

Τσεκάρετε 

αυτό το 

check box. 
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Επιλέγοντας ‘Program Symonet options’ και κάνοντας click στο ‘Start wizard’, ο Sym-o-

net Programmer εμφανίζεται πάλι. 

 

 

 

 

Αυτή η προκαθορισμένη θύρα 

COM είναι εικονική. Δεν 

μπορείτε να την αλλάξετε. 

Πατήστε το ‘Start 

programming’ για να μπείτε 

στο CONTROL MODE του 

Sym-o-net από μακριά. 

Δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή baud 

rate, επειδή η σύνδεση με το Sym-

o-net είναι από μακριά. 

Το Password του Sym-o-net πρέπει 

να είναι το ίδιο με αυτό του 

καταγραφικού, επομένως λαμβάνεται 

αυτόματα από τα Site Properties. 
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iii. Συνδεθείτε σε μία θύρα DEVICE του Sym-o-net μέσω του SymonetCOM 

 

Το SymonetCOM είναι ένα λογισμικό το οποίο, εκτός από το να ανοίγει τοπικά τον Sym-o-net 

Programmer, επιτρέπει απομακρυσμένη GPRS επικοινωνία με ένα Sym-o-net, και 

συγκεκριμένα με μία περιφερειακή συσκευή, συνδεδεμένη με την αντίστοιχη θύρα DEVICE. 

Στο client mode, προϋποθέτει ότι το Sym-o-net είναι συνδεδεμένο στο Diameson. 

 

 Ανοίξτε το SymonetCOM από ‘Όλα τα προγράμματα|Symmetron|SymonetCOM’. 

 

 

Πληκτρολογήστε ένα όνομα 

σύνδεσης προς δημιουργία. 

Επιλέξτε ‘Diameson client. 

Αν χρησιμοποιείτε το 

Diameson της Σύμμετρον, 

αφήστε αυτήν την 

προκαθορισμένη IP και 

θύρα. Διαφορετικά, 

πληκτρολογήστε την IP 

διεύθυνση (πληκτρολογήστε 

την τοπική του- πχ στη 

μορφή 192.168.xxx.xxx- αν 

τρέχει σε LAN) του 

υπολογιστή του Diameson 

και το User Listening port 

του Diameson σας. 

 

Αν χρησιμοποιείτε το Diameson της Σύμμετρον, πληκτρολογήστε το 

user name που σας δώσαμε για το/τα Sym-o-net(s) σας. Διαφορετι-

κά, πληκτρολογήστε αυτό που έχετε καταχωρήσει για το συγκεκριμέ-

νο Symonet στη δική σας βάση, μέσω του Diameson Manager. 

 

Πληκτρολογήστε το 

Serial Number και το 

Password του Symonet. 

Πατήστε αυτό το κουμπί για 

να σώσετε τη σύνδεση. 

Πηγαίνετε 

στην καρτέλα 

της σύνδεσης. 

Πηγαίνετε στην καρτέλα ‘Edit’. 

tab. 

 

Επιλέξτε μια 

εικονική (virtual) ή 

φυσική (physical) 

θύρα COM, ανά-

λογα με τις ανά-

γκες σας. Για λε-

πτομέρειες, δείτε 

τις παρακάτω 

σημειώσεις. 
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*  Έχει νόημα μόνο για την έκδοση με τις 3 συσκευές. Στην στάνταρ έκδοση, δεν επιτρέπεται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ COM 

- Επιλέξτε μια εικονική (virtual) θύρα COM, για να τη δημιουργήσετε. Στην περίπτωση 

αυτή, θα είναι διαθέσιμη να την ανοίξετε με κάποιο άλλο πρόγραμμα, (μέσω μιας 

“τοπικής” σύνδεσης μέσω αυτής της θύρας COM), όπως το Symonet Programmer (μέσω 

του κουμπιού ‘Symonet Wizard’) ή το HyperTerminal. Στην περίπτωση αυτή, η 

επικοινωνία θα είναι απομακρυσμένη, αλλά θα χρησιμοποιήσετε μια εικονική ‘τοπική’ 

θύρα. Το πρόγραμμα που θα επιλέξετε θα ανοίξει τη θύρα. Επομένως, αυτό θα 

καθορίσει τις παραμέτρους ‘Baud rate’, ‘Parity’, ‘Length bits’ και ‘Stop bits’ και όχι το 

SymonetCOM, το οποίο απλώς δημιουργεί τη θύρα. Όταν τελειώσετε τη χρήση του 

προγράμματος, κλείστε το για να κλείσει η θύρα και έπειτα πατήστε ‘Disconnect’. 

-  Επιλέξτε μία φυσική (physical) θύρα COM, δηλαδή μία υπάρχουσα στον υπολογιστή 

σας, για να την ανοίξετε. Στην περίπτωση αυτή, δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη 

θύρα μέσω ενός προγράμματος (αφού είναι ήδη ανοιχτή) αλλά μπορείτε να συνδέσετε 

μια εξωτερική συσκευή στη COM σας, η οποία θα στέλνει εντολές στο Sym-o-net (και 

κατ’ επέκταση στις απομακρυσμένες συσκευές σας). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 

καθορίσετε τα ‘Baud rate’, ‘Parity’, ‘Length bits’ και ‘Stop bits’, (αυτά στα οποία λειτουργεί 

η εξωτερική συσκευή) επειδή τώρα το πρόγραμμα που ανοίγει τη θύρα είναι το 

SymonetCOM. 

 Αφού επιτύχει η σύνδεση, το κουμπί ‘Symonet Wizard’ ενεργοποιείται. Αν το 

πατήσετε, ο Symonet Programmer εμφανίζεται πάλι. 

Επιλέξτε μία θύρα DEVICE του 

Sym-o-net, η οποία θα 

ενεργοποιηθεί αφού επιτύχει η 

σύνδεση. Μπορείτε επίσης να 

αλλάξετε τη θύρα DEVICE, και 

αφού επιτύχει η σύνδεση.* 

 

Πατήστε το κουμπί 

‘Connect, το οποίο 

γίνεται ‘Disconnect’. 

Όλες οι δραστηριότητες 

σύνδεσης, μαζί με την 

επιλογή θύρας DEVICE, 

θα εμφανίζονται εδώ. 

 Όταν η σύνδεση επιτύχει, αυτά τα 

τετραγωνάκια γίνονται πράσινα. 
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Το Password του Sym-o-net 

πρέπει να συμφωνεί με τη 

σύνδεση στο Diameson, επομένως 

λαμβάνεται αυτόματα από τις 

παραμέτρους της σύνδεσης. Αυτή η προκαθορισμένη θύρα 

COM είναι εικονική. Δεν 

μπορείτε να την αλλάξετε. 

Πατήστε το ‘Start programming’ 

για να μπείτε στο CONTROL 

MODE του Sym-o-net από μακριά. 

Δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή baud 

rate, επειδή η σύνδεση με το Sym-

o-net είναι από μακριά. 
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Γ.  ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ SYM-O-NET ΣΕ ΕΝΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ RS-485 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ GPRS  

 

Στην απλή σύνδεση GPRS client που περιγράφτηκε παραπάνω, ένας χρήστης (είτε ο Stylitis 

Explorer είτε το Opton 4 είτε το SymonetCOM) συνδεόταν σε ένα μόνο Sym-o-net (από αυτά 

που έχουν συνδεθεί στο Diameson).  

 

Ωστόσο, περισσότερα από ένα Sym-o-nets μπορούν να καταχωρηθούν στη βάση 

δεδομένων του Diameson σε μορφή δικτύου. Αυτό το δίκτυο λειτουργεί όπως ένα ενσύρματο 

RS-485, αλλά κάθε σειριακή συσκευή (Sym-o-net) μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον 

κόσμο. Δηλαδή, οποιαδήποτε συσκευή του δικτύου στέλνει δεδομένα (μέσω του Sym-o-net 

της) σε όλα τα υπόλοιπα Sym-o-nets του ίδιου δικτύου, δηλαδή γίνεται ο Master.  

 

Επίσης, υπάρχεί ένας Diameson User ο οποίος μπορεί:  

- Να λαμβάνει δεδομένα από όλες τις συσκευές του δικτύου. Αυτή η δυνατότητα είναι 

χρήσιμη για παρακολούθηση των δεδομένων που στέλνουν όλες οι συσκευές. 

- Να στέλνει δεδομένα μόνο σε μία συσκευή. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη για 

ρύθμιση παραμέτρων του Sym-o-net από μακριά, μέσω του Sym-o-net Programmer. 

 

Όπως αναφέρθηκε, θα χρησιμοποιήσετε το Diameson Gateway, το λογισμικό server της η 

Σύμμετρον, στο οποίο κάθε Symonet του δικτύου θα είναι ένας GPRS client. Αν 

χρησιμοποιείτε το Diameson της Σύμμετρον, παραλείψτε τα παρακάτω βήματα. Απλώς 

ενημερώστε μας για το user name σας και το όνομα του δικτύου σας, έτσι ώστε να 

καταχωρήσουμε τα Symonet σας στη βάση δεδομένων του δικού μας Diameson. Αν 

επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας Diameson (σε έναν υπολογιστή του τοπικού σας 

δικτύου), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα (κεφάλαιο ‘ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ DIAMESON’). 

Διαφορετικά, παραλείψτε τα και πηγαίνετε στο 1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. 
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0. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ DIAMESON  

 

 Ανοίξτε το Diameson και αλλάξτε τις προκαθορισμένες παραμέτρους του, αν επιθυμείτε.  

 

 

  

 
 

 Αν το Diameson τρέχει σε ένα υπολογιστή τοπικού δικτύου, βεβαιωθείτε ότι η IP 

διεύθυνσή του είναι στατική. Ρυθμίστε το router σας να δρομολογεί τις θύρες αυτές στον 

υπολογιστή αυτόν. Επίσης, προσθέστε τις θύρες στις εξαιρέσεις του Τείχους Προστασίας 

του υπολογιστή αυτού. 

 Ανοίξτε τη βάση δεδομένων του Diameson  μέσω του Diameson Manager (επιλέξτε τη 

βάση Diameson.mdb μέσω του μενού ‘File|Open’ του Diameson Manager). 

 

 

Πληκτρολογήστε τη θύρα 

μέσω της οποίας οι 

συσκευές (Sym-o-nets) 

θα λαμβάνουν δεδομένα. 

Πληκτρολογήστε τη θύρα 

μέσω της οποίας οι 

χρήστες (υπολογιστές) 

θα λαμβάνουν δεδομένα. 

 

Το τμήμα ‘Service’ χρησιμοποιεί-

ται αν επιθυμείτε το Diameson να 

τρέχει σαν υπηρεσία. Για περισσό-

τερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο 

αρχείο βοήθειας του Diameson. 
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 Έπειτα, επαναλάβετε για κάθε Sym-o-net του δικτύου (καταχωρήστε όλα τα 

Serial Numbers, ενώ το δίκτυό τους πρέπει να είναι το ίδιο: 

α. Ανοίξτε τον πίνακα 

Users (Πατήστε Show). 

β. Πατήστε το ‘+’ 

για να προσθέσετε 

νέο χρήστη. 

γ. 

Πληκτρολο

γήστε το 

όνομα 

χρήστη 

που 

επιθυμείτε. 

ε. Αν επιθυμείτε, 

πληκτρολογήστε και άλλα 

στοιχεία του χρήστη. Το 

‘Status’ πρέπει να είναι 

‘Enabled’ (είναι η 

προκαθορισμένη τιμή του). 

στ. Πατήστε το ‘ν’ για να 

αποθηκεύσετε το χρήστη. 

δ. Πληκτρο-

λογήστε το 

όνομα του 

δικτύου σας. 
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 Πλέον όλα τα Sym-o-net θα έχουν δικαίωμα να συνδέονται στο Diameson που 

χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη βάση δεδομένων. 

 Με τον τρόπο αυτό όλες οι συσκευές και ο χρήστης ανήκουν στο ίδιο δίκτυο. 

 

 

1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Ακολουθήστε ακριβώς τα ίδια βήματα του κεφαλαίου Α. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. Αλλάξτε τις παραμέτρους του Sym-o-net που συζητήθηκαν στο κεφάλαιο 

αυτό (βλ. αντίστοιχη εικόνα και σημειώσεις)..  

 

 

 

 

 

α. Ανοίξτε τον πίνακα 

Devices (Πατήστε Show). 

β. Πατήστε το ‘+’ για 

να προσθέσετε νέα 

συσκευή (Sym-o-net). 

γ. Επιλέξτε το 

username που 

δημιουργήσατε 

προηγουμένως. 

στ. Αν επιθυμείτε, 

πληκτρολογήστε και 

άλλα στοιχεία της 

συσκευής. Το ‘Status’ 

πρέπει να είναι 

‘Enabled’ (είναι η 

προκαθορισμένη τιμή 

του), ενώ το ‘Type’ δεν 

έχει κάποιο λειτουργικό 

ρόλο, αλλά για λόγους 

αρχειοθέτησης, επιλέξτε 

‘Symonet Modem’. 
ζ. Πατήστε το ‘ν’ 

για να 

αποθηκεύσετε τη 

συσκευή. 

δ. 

Πληκτρολογήστε 

το Serial Number 

του εκάστοτε 

Sym-o-net. 

ε. Πληκτρολο-

γήστε το δίκτυο 

του χρήστη 

που πληκτρο-

λογήσατε 

προηγουμένως. 
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2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (client mode) 

Έπειτα, ρυθμίστε τις ακόλουθες παραμέτρους: 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Αν αλλάξετε τη λειτουργία του modem, το Sym-o-net έκδοσης F/W 2.0.0 ή νεότερης 

θα κάνει αυτόματα reset αφού κάνετε click στο ‘Finish Programming’. (απαιτούνται 

περίπου 3 λεπτά) Για παλαιότερες εκδόσεις και για baud rates διαφορετικά από 9600, 

συνίσταται να κάνετε reset την τροφοδοσία χειροκίνητα, για να εφαρμοστεί το νέο 

baud rate, ή θα γίνει αυτόματα reset στις 23:30, όπως γίνεται κάθε μέρα. 

2. Αν χρησιμοποιείτε το Diameson της Symmetron, αφήστε τις προκαθορισμένες τιμές: 

‘1.diameson.net’ και ‘1023’ για IP διεύθυνση και θύρα αντίστοιχα. 

3. Οι ελληνικοί παροχείς είναι διαθέσιμοι προς επιλογή, έτσι ώστε οι παράμετροι να 

αλλάξουν αυτόματα. Στην περίπτωση αυτή, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενημερώσετε 

τον smtp mail server σε αυτόν του παροχέα που επιλέξατε. Για ρυθμίσεις email, βλ. 

επόμενη σημείωση. 

Επιλέξτε ‘Symonet 

is Diameson GPRS 

client’. (1) 

Πληκτρολογήστε 

την IP διεύθυνση 

και το ‘device 

listening port’ του 

Diameson. (2) 

Πληκτρολογήστε τις 

παραμέτρους του 

παροχέα της κάρτας 

SIM (APN, user 

name, password). (3) 

Αν επιθυμείτε, αλλάξτε το 

Password του Sym-o-net 

(αυτό που χρησιμοποιεί για 

τη σύνδεση στο Diameson). 

 
Η δυνατότητα Email είναι 

απενεργοποιημένη σε αυτή τη λειτουργία 

του Sym-o-net, αφού τα καταγραφικά 

Stylitis δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

(απενεργοποιημένη δυνατότητα). 



ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ SYMONET ΕΚΔΟΣΗ 2 33 

 

Τέλος, για αποθήκευση όλων των ρυθμίσεων, κάντε click στο κουμπί ‘Write Setup to 

Symonet’. 

 

 

 

3.  ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (μέσω του SymonetCOM) 

 

Αφού τα Sym-o-nets έχουν συνδεθεί στο Diameson, μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ 

τους, σύμφωνα με το πρωτόκολλο RS-485, όπως περιγράφτηκε προηγουμένως.  

 

Επιπλέον, ο χρήστης του δικτύου μπορεί να παρακολοπυθήσει τη δραστηριότητα όλων των 

συσκευών και να συνδεθεί μόνο με μία για να της στείλει δεδομένα (συνήθως για να ρυθμίσει 

τις παραμέτρους του Sym-o-net μέσω του Sym-o-net Programmer). Αφού η επικοινωνία με 

καταγραφικά δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία αυτή, αυτός ο χρήστης δε μπορεί να είναι ο 

Stylitis Explorer ή το Opton 4, αλλά μόνο το SymonetCOM, ένα λογισμικό το οποίο, εκτός 

από το να ανοίγει τοπικά τον Sym-o-net Programmer, επιτρέπει απομακρυσμένη GPRS 

επικοινωνία με τα Sym-o-nets του δικτύου. 

 

 Ανοίξτε το SymonetCOM από ‘Όλα τα προγράμματα|Symmetron|SymonetCOM’. 
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Πληκτρολογήστε ένα όνομα 

σύνδεσης προς δημιουργία. 

Επιλέξτε ‘Diameson client. 

Αν χρησιμοποιείτε το 

Diameson της 

Σύμμετρον, αφήστε 

αυτήν την 

προκαθορισμένη IP και 

θύρα. Διαφορετικά, 

πληκτρολογήστε την IP 

διεύθυνση 

(πληκτρολογήστε την 

τοπική του- πχ στη 

μορφή 192.168.xxx.xxx- 

αν τρέχει σε LAN) του 

υπολογιστή του 

Diameson και το User 

Listening port του 

Diameson σας. 

 

Αν χρησιμοποιείτε το Diameson της Σύμμετρον, πληκτρολογήστε το user 

name που σας δώσαμε για τα Sym-o-nets του δικτύου σας. Διαφορετικά, 

πληκτρολογήστε αυτό που έχετε καταχωρήσει για τα Sym-o-nets του 

δικτύου σας στη δική σας βάση, μέσω του Diameson Manager. 

 

Πληκτρολογήστε το 

Serial Number και το 

Password του ενός 

Symonet, στο οποίο 

επιθυμείτε να στέλνετε 

δεδομένα. 

Πατήστε αυτό το κουμπί για 

να σώσετε τη σύνδεση. 

Πηγαίνετε 

στην καρτέλα 

της σύνδεσης. 

Πηγαίνετε στην καρτέλα ‘Edit’. 

tab. 

 

Επιλέξτε μια 

εικονική (virtual) ή 

φυσική (physical) 

θύρα COM, ανά-

λογα με τις ανά-

γκες σας. Για λε-

πτομέρειες, δείτε 

τις παρακάτω 

σημειώσεις. 
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*  Έχει νόημα μόνο για την έκδοση με τις 3 συσκευές. Στην στάνταρ έκδοση, δεν επιτρέπεται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ COM 

- Επιλέξτε μια εικονική (virtual) θύρα COM, για να τη δημιουργήσετε. Στην περίπτωση αυτή, 

θα είναι διαθέσιμη να την ανοίξετε με κάποιο άλλο πρόγραμμα, (μέσω μιας “τοπικής” 

σύνδεσης μέσω αυτής της θύρας COM), όπως το Symonet Programmer (μέσω του κουμπιού 

‘Symonet Wizard’) ή το HyperTerminal. Στην περίπτωση αυτή, η επικοινωνία θα είναι 

απομακρυσμένη, αλλά θα χρησιμοποιήσετε μια εικονική ‘τοπική’ θύρα. Το πρόγραμμα που 

θα επιλέξετε θα ανοίξει τη θύρα. Επομένως, αυτό θα καθορίσει τις παραμέτρους ‘Baud rate’, 

‘Parity’, ‘Length bits’ και ‘Stop bits’ και όχι το SymonetCOM, το οποίο απλώς δημιουργεί τη 

θύρα. Όταν τελειώσετε τη χρήση του προγράμματος, κλείστε το για να κλείσει η θύρα και 

έπειτα πατήστε ‘Disconnect’. 

-  Επιλέξτε μία φυσική (physical) θύρα COM, δηλαδή μία υπάρχουσα στον υπολογιστή σας, 

για να την ανοίξετε. Στην περίπτωση αυτή, δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη θύρα 

μέσω ενός προγράμματος (αφού είναι ήδη ανοιχτή) αλλά μπορείτε να συνδέσετε μια 

εξωτερική συσκευή στη COM σας, η οποία θα στέλνει εντολές στο Sym-o-net (και κατ’ 

επέκταση στις απομακρυσμένες συσκευές σας). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να καθορίσετε 

τα ‘Baud rate’, ‘Parity’, ‘Length bits’ και ‘Stop bits’, (αυτά στα οποία λειτουργεί η εξωτερική 

συσκευή) επειδή τώρα το πρόγραμμα που ανοίγει τη θύρα είναι το SymonetCOM. 

- Θα χρειαστείτε αυτήν τη θύρα COM για να ανοίξετε ένα λογισμικό (μέσω μιας εικονικής 

(virtual) θύρας COM), όπως το HyperTerminal, για να παρακολουθήσετε τα δεδομένα που 

στέλνουν όλα τα δικτυακά Sym-o-nets ή για να επικοινωνήσετε με ένα συγκεκριμένο Sym-o-

net (μέσω είτε εικονικής (virtual) ή φυσικής (physical) θύρας COM). 

Επιλέξτε μία θύρα DEVICE του 

Sym-o-net, η οποία θα 

ενεργοποιηθεί αφού επιτύχει η 

σύνδεση. Μπορείτε επίσης να 

αλλάξετε τη θύρα DEVICE, και 

αφού επιτύχει η σύνδεση.* 

 

Πατήστε το κουμπί 

‘Connect, το οποίο 

γίνεται ‘Disconnect’. 

Όλες οι δραστηριότητες 

σύνδεσης, μαζί με την 

επιλογή θύρας DEVICE, 

θα εμφανίζονται εδώ. 

 Όταν η σύνδεση επιτύχει, αυτά τα 

τετραγωνάκια γίνονται πράσινα. 



ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ SYMONET ΕΚΔΟΣΗ 2 36 

 

 Αφού επιτύχει η σύνδεση, το κουμπί ‘Symonet Wizard’ ενεργοποιείται. Αν το 

πατήσετε, ο Symonet Programmer εμφανίζεται πάλι. 

 

 

 

 

 

 

 

Το Password του Sym-o-net 

πρέπει να συμφωνεί με τη 

σύνδεση στο Diameson, επομένως 

λαμβάνεται αυτόματα από τις 

παραμέτρους της σύνδεσης. Αυτή η προκαθορισμένη θύρα 

COM είναι εικονική. Δεν 

μπορείτε να την αλλάξετε. 

Πατήστε το ‘Start programming’ 

για να μπείτε στο CONTROL 

MODE του Sym-o-net από μακριά. 

Δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή baud 

rate, επειδή η σύνδεση με το Sym-

o-net είναι από μακριά. 
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Δ.  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ GPRS ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΑΣ SIM 

ΣΤΑΤΙΚΗΣ IP (server mode) 

 

Υπάρχει  μια επιπλέον δυνατότητα για σύνδεση ενός υπολογιστή στο Sym-o-net μέσω του 

δικτύου GPRS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία κάρτα SIM στατικής IP. Στην περίπτωση 

αυτή, δε χρειάζεστε το Diameson, γιατί το ρόλο του server θα τον έχει το ίδιο το Sym-o-net 

(θα ρυθμιστεί σε server mode) και θα μπορεί να δέχεται μόνο έναν client τη φορά. 

1.  ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 

Ακολουθήστε ακριβώς τα ίδια βήματα του κεφαλαίου Α. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. Αλλάξτε τις παραμέτρους του Sym-o-net που συζητήθηκαν στο κεφάλαιο 

αυτό (βλ. αντίστοιχη εικόνα και σημειώσεις). 

 

2.   ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (server mode) 

 

Έπειτα, ρυθμίστε τις ακόλουθες παραμέτρους: 

 

 

 

 

Επιλέξτε ‘Symonet 

is GPRS server’. (1) 

Πληκτρολογήστε τις 

παραμέτρους του 

παροχέα της κάρτας 

SIM (APN, user 

name, password). (2) 

 

Αν χρησιμοποιείτε καταγραφικό 

Stylitis, μπορείτε να ενεργοποιήσετε 

την αποστολή κρυπτογραφημένων  

(ανάλογα με το password) email 

δεδομένων, τουλάχιστον μία φορά 

την ημέρα. (3) 

Επιλέξτε τη θύρα του Sym-o-net 

μέσω της οποίας θα δεχτεί τον 

client. Οποιοσδήποτε έγκυρος 

αριθμός θύρας είναι αποδεκτός. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

0. Αν αλλάξετε τη λειτουργία του modem, το Sym-o-net έκδοσης F/W 2.0.0 ή νεότερης 

θα κάνει αυτόματα reset αφού κάνετε click στο ‘Finish Programming’. (απαιτούνται 

περίπου 3 λεπτά) Για παλαιότερες εκδόσεις και για baud rates διαφορετικά από 

9600, συνίσταται να κάνετε reset την τροφοδοσία χειροκίνητα, για να εφαρμοστεί το 

νέο baud rate, ή θα γίνει αυτόματα reset στις 23:30, όπως γίνεται κάθε μέρα. 

1. Οι ελληνικοί παροχείς είναι διαθέσιμοι προς επιλογή, έτσι ώστε οι παράμετροι να 

αλλάξουν αυτόματα. Στην περίπτωση αυτή, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενημερώσετε 

τον smtp mail server σε αυτόν του παροχέα που επιλέξατε. Για ρυθμίσεις email, βλ. 

επόμενη σημείωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ SYMONET ΕΚΔΟΣΗ 2 39 

2. Όταν κάνετε click στην επιλογή ‘Email’, εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα 

 

 

 

 

 

 

*  Η COSMOTE στην Ελλάδα απαιτεί αποστολέα και user name πιστοποίησης 

(authentication) που έχουν τη μορφή: ‘{Αριθμός κινητού}@mycosmos.gr’. Για να λάβετε το 

password, στείλτε ένα SMS μέσω της κάρτας SIM με το μήνυμα ‘OPEN’ στο 54000. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποστολή Email έχει την υψηλότερη προτεραιότητα. Δεν μπορούν να 

επιτευχθούν απομακρυσμένες συνδέσεις κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Το EMAIL 

MODE υποδεικνύεται από το DEVICE 1 led που αναβοσβήνει και από όλα τα άλλα leds που 

είναι συνεχώς αναμμένα. 

Τέλος, για αποθήκευση όλων των ρυθμίσεων, κάντε click στο κουμπί ‘Write Setup to 

Symonet’. 

 

 

Επιλέξτε το διάστημα μεταξύ των email, από 1 

έως 24 ώρες, ξεκινώντας από τα μεσάνυχτα. Στο 

παράδειγμα αυτό, ένα email θα αποστέλλεται 

κάθε 3 ώρες (στις 0:00, στις 03:00, κλπ). Αν 

επιλέξετε ‘Disabled’, δε θα αποστέλλονται emails 

και οι υπόλοιπες παράμετροι δε θα εμφανιστούν. 

 Αν ο παροχέας της κάρτας SIM σας απαιτεί πιστοποίηση και χρησιμοποιείτε τον 

smtp mail server της (βλ. επόμενη παράμετρο) όπως η COSMOTE* στην Ελλάδα, 

πρέπει να πληκτρολογήσετε το username (στη μορφή ‘{Αριθμός κινητού}@{domain 

παροχέα}’) και το password του λογαριασμού email της SIM.   

 Αν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο mail server, πχ της σύνδεσης internet σας, 

απαιτείται επίσης πιστοποίηση (το user name και το password του λογαριασμού 

email σας). 

 Διαφορετικά, αφήστε τα πεδία κενά. 

Πληκτρολογήστε τον smtp mail server 

που επιθυμείτε. Αυτός μπορεί να είναι 

της κάρτας SIM και μπορεί να απαιτεί 

πιστοποίηση ή όχι. Αν χρησιμοποιείτε 

κάποιον άλλο, πχ της σύνδεσης 

internet σας, απαιτείται πιστοποίηση 

(βλ. παρακάτω παραμέτρους). 

Πληκτρολογήστε ένα έγκυρο 

αποστολέα και έναν ή 

περισσότερους παραλήπτες, 

χωρισμένους με ερωτηματικά (;). Αν 

ο παροχέας της κάρτας SIM σας 

απαιτεί πιστοποίηση, και 

χρησιμοποιείτε τον smtp mail server 

της (βλ. επόμενη παράμετρο) όπως 

η COSMOTE* στην Ελλάδα, ο 

αποστολέας πρέπει να έχει τη 

μορφή ‘{Αριθμός κινητού}@{domain 

παροχέα}’, δηλαδή το user name 

του λογαριασμού email της SIM. 



ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ SYMONET ΕΚΔΟΣΗ 2 40 

3.  ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ ΣΕ SERVER MODE 

 

Αφού το Sym-o-net έχει καταχωρηθεί στο δίκτυο σαν server, είναι διαθέσιμο για 

απομακρυσμένη επικοινωνία μέσω του δικτύου GPRS και του διαδικτύου. Το κατάλληλο 

λογισμικό για τέτοιες συνδέσεις, που θα έχει και το ρόλο του client, εξαρτάται από τις 

συσκευές που έχετε συνδέσει στις θύρες DEVICE του Sym-o-net. Σε περίπτωση που 

χρησιμοποιείτε μόνο ένα Στυλίτη-41 ή 101 (συνδεδεμένο στη θύρα DEVICE 1 όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω), το κατάλληλο λογισμικό είναι ο Stylitis Explorer ή το Opton 4,  

ενώ αν χρησιμοποιείτε και άλλες σειριακές συσκευές ή μόνο άλλες σειριακές συσκευές, 

συνδεδεμένες σε οποιεσδήποτε θύρες DEVICE, το κατάλληλο λογισμικό είναι το 

SymonetCOM. 

 

i. Σύνδεση με καταγραφικό μέσω του Stylitis Explorer 

 

Ανοίξτε τον Stylitis Explorer και δημιουργήστε μία νέα τοποθεσία, επιλέγοντας 

‘Site|Create new Site’ από το μενού. Οι ιδιότητες της τοποθεσίας θα εμφανιστούν. 

 

Πατήστε OK 

 Δημιουργήστε μια σύνδεση μέσω του μενού ‘Communicate|New Connection’ menu. 

Επιλέξτε το 

μοντέλο του 

καταγραφικού 

Στυλίτης που 

χρησιμοποιείτε 

Πληκτρολογήστε το Password του Sym-o-net 

και του καταγραφικού. Αν η έκδοση F/W του 

Sym-o-net είναι παλαιότερη από 2.0.0, 

βεβαιωθείτε ότι τα δύο passwords είναι ίδια. 

Πληκτρολογήστε το 

Serial Number του 

Sym-o-net. 
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 Επιλέξτε ένα όνομα για τη σύνδεση στην καρτέλα ‘General’ και πατήστε OK. 

 Επιλέξτε τη σύνδεση αυτή κάνοντας double-click στο αρχείο της (.cem) από τον 

Stylitis Explorer, ή μέσω του μενού ‘Communicate|Ethernet’.  

 Πατήστε ‘Connect’ στο παράθυρο ‘Stylitis Communication’. Ο υπολογιστής σας θα 

είναι συνδεδεμένος στο Sym-o-net. Αν είναι ώρα για τη θύρα DEVICE 1 να είναι 

ενεργή (σύμφωνα με το ‘Peripheral Schedule’), πατήστε ‘Activate’ για να 

επικοινωνήσετε με το καταγραφικό. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να μπείτε σε control mode και από μακριά. Η 

επιλογή ‘Symonet modem options’ στο πάνω αριστερό μέρος του παραθύρου ‘Stylitis 

Communication’ ενεργοποιείται. Αν την επιλέξετε, θα εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα. 

Επιλέξτε ‘Ethernet. 

Πληκτρολογήστε τη στατική 

IP της κάρτας SIM σας και το 

Server IP port που επιλέξατε 

πριν μέσω του Symonet 

Programmer. 

 

Μην τσεκάρετε 

αυτό το check 

box. 
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Επιλέγοντας ‘Program Symonet options’ και κάνοντας click στο ‘Start wizard’, ο Sym-o-

net Programmer εμφανίζεται πάλι. 

 

 

 

 

Αυτή η προκαθορισμένη θύρα 

COM είναι εικονική. Δεν 

μπορείτε να την αλλάξετε. 

Πατήστε το ‘Start 

programming’ για να μπείτε 

στο CONTROL MODE του 

Sym-o-net από μακριά. 

Δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή baud 

rate, επειδή η σύνδεση με το Sym-

o-net είναι από μακριά. 

Το Password του Sym-o-net πρέπει 

να είναι το ίδιο με αυτό του 

καταγραφικού, επομένως λαμβάνεται 

αυτόματα από τα Site Properties. 
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ii. Σύνδεση με καταγραφικό μέσω του Opton 4 

 

Ανοίξτε το Opton 4 και ανοίξτε τη μπάρα ‘Sites’ στο κεντρικό μέρος της καρτέλας ‘Start’. 

Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις 3 πρώτες επιλογές για να ανοίξει η καρτέλα ‘Sites’. Στην 

καρτέλα ‘Sites’,δημιουργήστε και μία νέα τοποθεσία, μέσω των επιλογών της μπάρας 

‘Site Folders’ στα αριστερά. Οι ιδιότητες της τοποθεσίας θα εμφανιστούν. 

 

 

Πατήστε OK 

 Θα ανοίξουν οι 5 καρτέλες του νέου site. Δημιουργήστε μια σύνδεση από την καρτέλα 

‘Connections’ επιλέγοντας ‘+New Connection’ από τη μπάρα ‘Communication’ στο 

αριστερό μέρος. 

Επιλέξτε το 

μοντέλο του 

καταγραφικού 

Στυλίτης που 

χρησιμοποιείτε 

Πληκτρολογήστε το Password του Sym-o-net 

και του καταγραφικού. Αν η έκδοση F/W του 

Sym-o-net είναι παλαιότερη από 2.0.0, 

βεβαιωθείτε ότι τα δύο passwords είναι ίδια.  

Πληκτρολογήστε 

το Serial Number 

του Sym-o-net  
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 Πατήστε OK και επιλέξτε ένα όνομα για τη σύνδεση. 

 Επιλέξτε τη σύνδεση αυτή κάνοντας double-click στο αρχείο της (.cem) από την 

καρτέλα ‘Connections’.  

 Ο υπολογιστής σας θα συνδεθεί με το Sym-o-net. Αν είναι ώρα για τη θύρα DEVICE 

1 να είναι ενεργή (σύμφωνα με το ‘Peripheral Schedule’), το Opton 4 θα εντοπίσει το 

καταγραφικό. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να μπείτε σε control mode και από μακριά. 

Στην καρτέλα ‘Setup’, στη μπάρα ‘Data logger online’, επιλέξτε ‘Read Symonet Setup’ 

και θα εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα. 

Επιλέξτε ‘Ethernet. 

Πληκτρολογήστε τη στατική 

IP της κάρτας SIM σας και το 

Server IP port που επιλέξατε 

πριν μέσω του Symonet 

Programmer. 

 

Μην τσεκάρετε 

αυτό το check 

box. 
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Επιλέγοντας ‘Program Symonet options’ και κάνοντας click στο ‘Start wizard’, ο Sym-o-

net Programmer εμφανίζεται πάλι. 

 

 

 

Αυτή η προκαθορισμένη θύρα 

COM είναι εικονική. Δεν 

μπορείτε να την αλλάξετε. 

Πατήστε το ‘Start 

programming’ για να μπείτε 

στο CONTROL MODE του 

Sym-o-net από μακριά. 

Δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή baud 

rate, επειδή η σύνδεση με το Sym-

o-net είναι από μακριά. 

Το Password του Sym-o-net πρέπει 

να είναι το ίδιο με αυτό του 

καταγραφικού, επομένως λαμβάνεται 

αυτόματα από τα Site Properties. 
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iii. Συνδεθείτε σε μία θύρα DEVICE του Sym-o-net μέσω του SymonetCOM 

 

Το SymonetCOM είναι ένα λογισμικό το οποίο, εκτός από το να ανοίγει τοπικά τον Sym-o-net 

Programmer, επιτρέπει απομακρυσμένη GPRS επικοινωνία με ένα Sym-o-net, και 

συγκεκριμένα με μία περιφερειακή συσκευή, συνδεδεμένη με την αντίστοιχη θύρα DEVICE. 

Στο client mode, προϋποθέτει ότι το Sym-o-net είναι συνδεδεμένο στο Diameson. 

 

 Ανοίξτε το SymonetCOM από ‘Όλα τα προγράμματα|Symmetron|SymonetCOM’. 

 

 

 

Πληκτρολογήστε ένα όνομα 

σύνδεσης προς δημιουργία. 

Επιλέξτε ‘Symonet client’. 

Πληκτρολογήστε τη 

στατική IP της κάρτας 

SIM σας και το Server 

IP port που επιλέξατε 

πριν μέσω του Symonet 

Programmer. 

 

Πληκτρολογήστε το 

Password του Symonet. 

Πατήστε αυτό το κουμπί για 

να σώσετε τη σύνδεση. 

Πηγαίνετε 

στην καρτέλα 

της σύνδεσης. 

Πηγαίνετε στην καρτέλα ‘Edit’. 

tab. 

 

Επιλέξτε μια 

εικονική (virtual) 

ή φυσική 

(physical) θύρα 

COM, ανά-λογα 

με τις ανά-γκες 

σας. Για λε-

πτομέρειες, δείτε 

τις παρακάτω 

σημειώσεις. 
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*  Έχει νόημα μόνο για την έκδοση με τις 3 συσκευές. Στην στάνταρ έκδοση, δεν επιτρέπεται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ COM 

- Επιλέξτε μια εικονική (virtual) θύρα COM, για να τη δημιουργήσετε. Στην περίπτωση 

αυτή, θα είναι διαθέσιμη να την ανοίξετε με κάποιο άλλο πρόγραμμα, (μέσω μιας 

“τοπικής” σύνδεσης μέσω αυτής της θύρας COM), όπως το Symonet Programmer (μέσω 

του κουμπιού ‘Symonet Wizard’) ή το HyperTerminal. Στην περίπτωση αυτή, η 

επικοινωνία θα είναι απομακρυσμένη, αλλά θα χρησιμοποιήσετε μια εικονική ‘τοπική’ 

θύρα. Το πρόγραμμα που θα επιλέξετε θα ανοίξει τη θύρα. Επομένως, αυτό θα 

καθορίσει τις παραμέτρους ‘Baud rate’, ‘Parity’, ‘Length bits’ και ‘Stop bits’ και όχι το 

SymonetCOM, το οποίο απλώς δημιουργεί τη θύρα. Όταν τελειώσετε τη χρήση του 

προγράμματος, κλείστε το για να κλείσει η θύρα και έπειτα πατήστε ‘Disconnect’. 

-  Επιλέξτε μία φυσική (physical) θύρα COM, δηλαδή μία υπάρχουσα στον υπολογιστή 

σας, για να την ανοίξετε. Στην περίπτωση αυτή, δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη 

θύρα μέσω ενός προγράμματος (αφού είναι ήδη ανοιχτή) αλλά μπορείτε να συνδέσετε 

μια εξωτερική συσκευή στη COM σας, η οποία θα στέλνει εντολές στο Sym-o-net (και 

κατ’ επέκταση στις απομακρυσμένες συσκευές σας). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 

καθορίσετε τα ‘Baud rate’, ‘Parity’, ‘Length bits’ και ‘Stop bits’, (αυτά στα οποία λειτουργεί 

η εξωτερική συσκευή) επειδή τώρα το πρόγραμμα που ανοίγει τη θύρα είναι το 

SymonetCOM. 

Επιλέξτε μία θύρα DEVICE του 

Sym-o-net, η οποία θα 

ενεργοποιηθεί αφού επιτύχει η 

σύνδεση. Μπορείτε επίσης να 

αλλάξετε τη θύρα DEVICE, και 

αφού επιτύχει η σύνδεση.* 

 

Πατήστε το κουμπί 

‘Connect, το οποίο 

γίνεται ‘Disconnect’. 

Όλες οι δραστηριότητες 

σύνδεσης, μαζί με την 

επιλογή θύρας DEVICE, 

θα εμφανίζονται εδώ. 

 Όταν η σύνδεση επιτύχει, αυτά τα 

τετραγωνάκια γίνονται πράσινα. 
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 Αφού επιτύχει η σύνδεση, το κουμπί ‘Symonet Wizard’ ενεργοποιείται. Αν το 

πατήσετε, ο Symonet Programmer εμφανίζεται πάλι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Password του Sym-o-net 

πρέπει να συμφωνεί με τη 

σύνδεση στο Diameson, επομένως 

λαμβάνεται αυτόματα από τις 

παραμέτρους της σύνδεσης. Αυτή η προκαθορισμένη θύρα 

COM είναι εικονική. Δεν 

μπορείτε να την αλλάξετε. 

Πατήστε το ‘Start programming’ 

για να μπείτε στο CONTROL 

MODE του Sym-o-net από μακριά. 

Δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή baud 

rate, επειδή η σύνδεση με το Sym-

o-net είναι από μακριά. 
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Ε.  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΚΛΗΣΗΣ DATA ΜΕΣΩ DATA ΚΑΡΤΑΣ SIM 

(data mode) 

 

Εκτός από μια σύνδεση GPRS connection, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μια απλή 

κλήση στην κάρτα SIM του Sym-o-net μέσω ενός GSM modem συνδεδεμένου στον 

υπολογιστή σας. Για τη λειτουργία αυτή, χρειάζεστε μία GSM data κάρτα SIM για το Sym-o-

net και μία για το modem του υπολογιστή σας. Αυτή του modem του υπολογιστή 

χρονοχρεώνεται.    

1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Ακολουθήστε ακριβώς τα ίδια βήματα του κεφαλαίου Α. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ- ΤΟΠΙΚΗ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. Αλλάξτε τις παραμέτρους του Sym-o-net που συζητήθηκαν 

στο κεφάλαιο αυτό (βλ. αντίστοιχη εικόνα και σημειώσεις)..  

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (data mode) 

 

Έπειτα, ρυθμίστε τις ακόλουθες παραμέτρους: 

 

  

 

 

 

Επιλέξτε ‘Symonet 

accepts data calls’ 

option. (1) 

 
Αν χρησιμοποιείτε καταγραφικό 

Stylitis, μπορείτε να ενεργοποιήσετε 

την αποστολή κρυπτογραφημένων  

(ανάλογα με το password) email 

δεδομένων, τουλάχιστον μία φορά 

την ημέρα. (2) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Αν αλλάξετε τη λειτουργία του modem, το Sym-o-net έκδοσης F/W 2.0.0 ή νεότερης θα 

κάνει αυτόματα reset αφού κάνετε click στο ‘Finish Programming’. (απαιτούνται περίπου 

3 λεπτά) Για παλαιότερες εκδόσεις και για baud rates διαφορετικά από 9600, συνίσταται 

να κάνετε reset την τροφοδοσία χειροκίνητα, για να εφαρμοστεί το νέο baud rate, ή θα 

γίνει αυτόματα reset στις 23:30, όπως γίνεται κάθε μέρα. 

2. Όταν κάνετε click στην επιλογή ‘Email’, εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξτε το διάστημα μεταξύ των email, 

από 1 έως 24 ώρες, ξεκινώντας από τα 

μεσάνυχτα. Στο παράδειγμα αυτό, ένα 

email θα αποστέλλεται κάθε 3 ώρες (στις 

0:00, στις 03:00, κλπ). Αν επιλέξετε 

‘Disabled’, δε θα αποστέλλονται emails και 

οι υπόλοιπες παράμετροι δε θα 

εμφανιστούν. 

 

Πληκτρολογήστε ένα έγκυρο αποστολέα και 

έναν ή περισσότερους παραλήπτες, 

χωρισμένους με ερωτηματικά (;). Αν ο 

παροχέας της κάρτας SIM σας απαιτεί 

πιστοποίηση, και χρησιμοποιείτε τον smtp mail 

server της (βλ. επόμενη παράμετρο) όπως η 

COSMOTE** στην Ελλάδα, ο αποστολέας 

πρέπει να έχει τη μορφή ‘{Αριθμός 

κινητού}@{domain παροχέα}’, δηλαδή το user 

name του λογαριασμού email της SIM. 

 

Πληκτρολογήστε τις 

παραμέτρους του 

παροχέα της κάρτας 

SIM (APN, user 

name, password). (*) 

Πληκτρολογήστε τον smtp mail server που 

επιθυμείτε. Αυτός μπορεί να είναι της κάρτας 

SIM και μπορεί να απαιτεί πιστοποίηση ή όχι. Αν 

χρησιμοποιείτε κάποιον άλλο, πχ της σύνδεσης 

internet σας, απαιτείται πιστοποίηση (βλ. 

παρακάτω παραμέτρους). 

  Αν ο παροχέας της κάρτας SIM σας απαιτεί πιστοποίηση και χρησιμοποιείτε τον 

smtp mail server της (βλ. επόμενη παράμετρο) όπως η COSMOTE* στην Ελλάδα, 

πρέπει να πληκτρολογήσετε το username (στη μορφή ‘{Αριθμός κινητού}@{domain 

παροχέα}’) και το password του λογαριασμού email της SIM.   

 Αν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο mail server, πχ της σύνδεσης internet σας, 

απαιτείται επίσης πιστοποίηση (το user name και το password του λογαριασμού 

email σας). 

 Διαφορετικά, αφήστε τα πεδία κενά. 
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* Οι ελληνικοί παροχείς είναι διαθέσιμοι προς επιλογή, έτσι ώστε οι παράμετροι να αλλάξουν 

αυτόματα. Στην περίπτωση αυτή, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενημερώσετε τον smtp mail 

server σε αυτόν του παροχέα που επιλέξατε. Για ρυθμίσεις email, βλ. επόμενη σημείωση. 

 

**  Η COSMOTE στην Ελλάδα απαιτεί αποστολέα και user name πιστοποίησης 

(authentication) που έχουν τη μορφή: ‘{Αριθμός κινητού}@mycosmos.gr’. Για να λάβετε το 

password, στείλτε ένα SMS μέσω της κάρτας SIM με το μήνυμα ‘OPEN’ στο 54000. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

 Η αποστολή Email έχει την υψηλότερη προτεραιότητα. Δεν μπορούν να επιτευχθούν 

απομακρυσμένες συνδέσεις κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Το EMAIL 

MODE υποδεικνύεται από το DEVICE 1 led που αναβοσβήνει και από όλα τα άλλα 

leds που είναι συνεχώς αναμμένα. 

 Αν επιλέξετε data mode, όταν οποιαδήποτε θύρα DEVICE είναι ON, μπορείτε να 

στείλετε την ακολουθία '1111', μέσω SMS, στον αριθμό της κάρτας SIM, και το Sym-

o-net θα απαντήσει με ένα SMS που περιέχει την τάση μπαταρίας (τροφοδοσίας) του 

καταγραφικού, το όνομα τοποθεσίας, την κατάσταση της κάρτας flash, το μοντέλο του 

(Stylitis 40 ή Stylitis 100) και τις τρέχουσες τιμές του πρώτου αναλογικού καναλιού 

(A1) και καναλιού απαριθμητή (C1). Αν, όταν στείλετε το SMS, καμία θύρα δεν είναι 

ON ή αν μία κλήση data call είναι σε εξέλιξη ή αν ένα άλλο SMS εξυπηρετείται, το 

SMS θα εξυπηρετηθεί όταν το Sym-o-net είναι διαθέσιμο. 

Τέλος, για αποθήκευση όλων των ρυθμίσεων, κάντε click στο κουμπί ‘Write Setup to 

Symonet’. 
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3.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ ΣΕ DATA MODE  

 

Αφού το Sym-o-net έχει ελέγξει τον buffer της κάρτας SIM για τυχόντα εκκρεμή SMS, είναι 

διαθέσιμο για απομακρυσμένη επικοινωνία μέσω κλήσης data. Το κατάλληλο λογισμικό για 

τέτοιες συνδέσεις (με το καταγραφικό), είναι ο Stylitis Explorer ή το Opton 4. 

i. Σύνδεση με καταγραφικό μέσω του Stylitis Explorer 

 

 Ανοίξτε τον Stylitis Explorer και δημιουργήστε μία νέα τοποθεσία, επιλέγοντας 

‘Site|Create new Site’ από το μενού. Οι ιδιότητες της τοποθεσίας θα εμφανιστούν. 

 

 Πατήστε OK 

 

 Δημιουργήστε μια σύνδεση μέσω του μενού ‘Communicate|New Connection’ menu. 

Επιλέξτε το 

μοντέλο του 

καταγραφικού 

Στυλίτης που 

χρησιμοποιείτε 

Πληκτρολογήστε το Password 

του Sym-o-net. Βεβαιωθείτε ότι 

το καταγραφικό έχει επίσης αυτό 

το Password.   

Πληκτρολογήστε το 

Serial Number του 

Sym-o-net. 
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 Επιλέξτε ένα όνομα για τη σύνδεση στην καρτέλα ‘General’ και πατήστε OK. 

 Επιλέξτε τη σύνδεση αυτή κάνοντας double-click στο αρχείο της (.crm) από τον 

Stylitis Explorer, ή μέσω του μενού ‘Communicate|Ethernet’.  

 Πατήστε ‘Connect’ στο παράθυρο ‘Stylitis Communication’. Ο υπολογιστής σας θα 

είναι συνδεδεμένος στο Sym-o-net. Αν είναι ώρα για τη θύρα DEVICE 1 να είναι 

ενεργή (σύμφωνα με το Peripheral Schedule), πατήστε ‘Activate’ για να 

επικοινωνήσετε με το καταγραφικό. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να μπείτε σε control mode και από μακριά. Η 

επιλογή ‘Symonet modem options’ στο πάνω αριστερό μέρος του παραθύρου ‘Stylitis 

Communication’ ενεργοποιείται. Αν την επιλέξετε, θα εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα. 

Επιλέξτε ‘Remote’. 
Πληκτρολογήστε τον 

αριθμό τηλεφώνου 

της κάρτας SIM του 

Sym-o-net. 

Επιλέξτε ‘Modem on {η 

θύρα COM στην οποία 

είναι συνδεδεμένο το 

modem του υπολογιστή}’. 

Επιλέξτε ‘9600’ 

και ‘Tone’. 
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Επιλέγοντας ‘Program Symonet options’ και κάνοντας click στο ‘Start wizard’, ο Sym-o-

net Programmer εμφανίζεται πάλι. 

  

Αυτή η προκαθορισμένη θύρα 

COM είναι εικονική. Δεν 

μπορείτε να την αλλάξετε. 

Πατήστε το ‘Start’ για να μπείτε 

στο CONTROL MODE του 

Sym-o-net από μακριά. 

Δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή baud 

rate, επειδή η σύνδεση με το Sym-

o-net είναι από μακριά. 

Το Password του Sym-o-net πρέπει 

να είναι το ίδιο με αυτό του 

καταγραφικού, επομένως λαμβάνεται 

αυτόματα από τα Site Properties. 
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ii. Σύνδεση με καταγραφικό μέσω του Opton 4 

 

Ανοίξτε το Opton 4 και ανοίξτε τη μπάρα ‘Sites’ στο κεντρικό μέρος της καρτέλας ‘Start’. 

Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις 3 πρώτες επιλογές για να ανοίξει η καρτέλα ‘Sites’. Στην 

καρτέλα ‘Sites’,δημιουργήστε και μία νέα τοποθεσία, μέσω των επιλογών της μπάρας 

‘Site Folders’ στα αριστερά. Οι ιδιότητες της τοποθεσίας θα εμφανιστούν. 

 

 

Πατήστε OK 

 Θα ανοίξουν οι 5 καρτέλες του νέου site. Δημιουργήστε μια σύνδεση από την καρτέλα 

‘Connections’ επιλέγοντας ‘+New Connection’ από τη μπάρα ‘Communication’ στο 

αριστερό μέρος. 

Επιλέξτε το 

μοντέλο του 

καταγραφικού 

Στυλίτης που 

χρησιμοποιείτε 

Πληκτρολογήστε το Password του Sym-o-net 

και του καταγραφικού. Αν η έκδοση F/W του 

Sym-o-net είναι παλαιότερη από 2.0.0, 

βεβαιωθείτε ότι τα δύο passwords είναι ίδια.  

Πληκτρολογήστε 

το Serial Number 

του Sym-o-net  
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 Πατήστε OK και επιλέξτε ένα όνομα για τη σύνδεση. 

 Επιλέξτε τη σύνδεση αυτή κάνοντας double-click στο αρχείο της (.crm) από την 

καρτέλα ‘Connections’.  

 Ο υπολογιστής σας θα συνδεθεί με το Sym-o-net. Αν είναι ώρα για τη θύρα DEVICE 

1 να είναι ενεργή (σύμφωνα με το ‘Peripheral Schedule’), το Opton 4 θα εντοπίσει το 

καταγραφικό. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να μπείτε σε control mode και από μακριά. 

Στην καρτέλα ‘Setup’, στη μπάρα ‘Data logger online’, επιλέξτε ‘Read Symonet Setup’ 

και θα εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα. 

Επιλέξτε ‘Serial/RS232’. 

Πληκτρολογήστε τον 

αριθμό τηλεφώνου 

της κάρτας SIM του 

Sym-o-net. 

Επιλέξτε ‘Modem on {η 

θύρα COM στην οποία 

είναι συνδεδεμένο το 

modem του υπολογιστή}’. 

Επιλέξτε ‘9600’. 
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Επιλέγοντας ‘Program Symonet options’ και κάνοντας click στο ‘Start wizard’, ο Sym-o-

net Programmer εμφανίζεται πάλι. 

 

 

 

Αυτή η προκαθορισμένη θύρα 

COM είναι εικονική. Δεν 

μπορείτε να την αλλάξετε. 

Πατήστε το ‘Start 

programming’ για να μπείτε 

στο CONTROL MODE του 

Sym-o-net από μακριά. 

Δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή baud 

rate, επειδή η σύνδεση με το Sym-

o-net είναι από μακριά. 

Το Password του Sym-o-net πρέπει 

να είναι το ίδιο με αυτό του 

καταγραφικού, επομένως λαμβάνεται 

αυτόματα από τα Site Properties. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ EMAIL 

 

- Αν χρησιμοποιείτε καταγραφικό χωρίς κάρτα flash, δηλαδή η καταγραφή γίνεται στην 

εσωτερική μνήμη (buffer), τότε στο email λαμβάνετε το αρχείο του buffer, ενώ στο τέλος 

του κατεβάσματος (και εφόσον το email εστάλη επιτυχώς), αυτός καθαρίζεται. 

- Αν χρησιμοποιείτε καταγραφικό με κάρτα PCMCIA linear flash, τότε στο email λαμβάνετε 

το πιο πρόσφατο αρχείο της κάρτας, ενώ στο τέλος του κατεβάσματος (και εφόσον το 

email εστάλη επιτυχώς), το αρχείο στην κάρτα κλείνει και ανοίγει το επόμενο. 

- Αν χρησιμοποιείτε καταγραφικό με κάρτα Compact flash, τότε στο πρώτο email 

λαμβάνετε το αρχείο της κάρτας με αριθμό 1. Στην αρχή του κατεβάσματος, το αρχείο 

στην κάρτα κλείνει και ανοίγει το επόμενο. Μόνο αν το email είναι επιτυχές, στο επόμενο 

θα λάβετε το αρχείο 2, κλπ. Αν αλλάξετε κάρτα ή την καθαρίσετε, επομένως γράφει στο 

αρχείο 1 πάλι, το επόμενο email θα περιέχει αυτό το νέο αρχείο 1. Τέλος, θα λάβετε πάλι 

το αρχείο 1 αν κάνετε reset την τροφοδοσία του Sym-o-net. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ EMAIL 

 

Αντί να σώζετε χειροκίνητα κάθε αρχείο που σας αποστέλλεται μέσω email στον αντίστοιχο 

φάκελο τοποθεσίας, υπάρχει και μία δεύτερη μέθοδος, μέσω του Stylitis Explorer, η οποία 

είναι χρήσιμη για αυτόματη μαζική εισαγωγή των αρχείων σε μία ή σε όλες τις τοποθεσίες 

σας. 

Το πρώτο βήμα είναι να επιλεγούν οι φάκελοι τοποθεσίας στους οποίους θα εισάγονται τα 

αρχεία αυτά. Για κάθε φάκελο, στις ιδιότητες της τοποθεσίας, στην καρτέλα "Information", 

πρέπει να οριστεί το Password του καταγραφικού (πεδίο "Password"), το οποίο πρέπει να 

συμπίπτει με το Password του Sym-o-net στο οποίο είναι συνδεδεμένο το καταγραφικό, και το 

μοντέλο του (πεδίο "Model"), δηλαδή S40 ή S100. Φυσικά, η διαδικασία μπορεί να 

επαναληφθεί για περισσότερες τοποθεσίες, σε καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί διαφορετικό 

καταγραφικό, επομένως και διαφορετικό Sym-o-net. 

 

  

Έπειτα, πρέπει να καθοριστούν οι κατάλληλοι παραλήπτες των email, από το μενού 

"File|User Options" και συγκεκριμένα, από την καρτέλα "eMails from loggers", η οποία 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Πριν από αυτό, ο χρήστης θα πρέπει να έχει δημιουργήσει 

έναν ή δύο λογαριασμούς για παραλαβή email, μέσω του mailserver της σύνδεσης που 

χρησιμοποιεί. Ωστόσο, δε θα πρέπει τα email από τους λογαριασμούς αυτούς να λαμβάνονται 

αυτόματα από κάποιο πρόγραμμα το οποίο θα τα σβήνει από το mailserver, όπως το 

Outlook. Δημιουργήστε τους λογαριασμούς αυτούς μπαίνοντας ως διαχειριστής στον 

mailserver. Έπειτα, στην καρτέλα αυτή, πρέπει να οριστεί οπωσδήποτε ένας τέτοιος 

λογαριασμός (κύριος) στο πάνω μισό της καρτέλας και, προαιρετικά, ένας δεύτερος 

(βοηθητικός). Τα στοιχεία του λογαριασμού που πρέπει να πληκτρολογηθούν στα αντίστοιχα 

πεδία είναι ο Mail Server, το User Name και το Password του. 
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Τέλος, με την επιλογή "Communicate|Get data from eMails" από το μενού, ο Stylitis Explorer 

λαμβάνει τα email από τους λογαριασμούς που ορίστηκαν προηγουμένως. Εμφανίζεται το 

παρακάτω παράθυρο. Αν επιλεγεί "Only for this site", το πρόγραμμα ελέγχει ένα ένα τα 

emails από τον mailserver, αναζητώντας μόνο αυτά με το Serial Number του τρέχοντα 

φακέλου τοποθεσίας (αυτόν που έχετε ορίσει στις ιδιότητες της τοποθεσίας), τα οποία θα 

εισαχθούν στο φάκελο αυτόν. Emails με διαφορετικό Serial Number θα αγνοούνται. Αν 

επιλεγεί "For all Stylitis sites", το πρόγραμμα θα συγκρίνει τα Serial Number των emails με τα 

Serial Number όλων των φακέλων τοποθεσίας του υπολογιστή. Κάθε ταιριασμένο αρχείο θα 

τοποθετείται στον αντίστοιχο φάκελο τοποθεσίας. Ωστόσο, αν δύο ή περισσότερες 

τοποθεσίες έχουν το ίδιο Serial Number, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο ο πρώτος φάκελος 

τοποθεσίας που βρίσκει ο Stylitis Explorer, ενώ οι υπόλοιποι θα αγνοούνται. Επομένως, 

συνίσταται στο χρήστη να μην έχει πολλαπλές τοποθεσίες με το ίδιο Serial Number. Επίσης, 

αν το κουτάκι "Delete received messages" είναι τσεκαρισμένο, τότε μετά την εισαγωγή των 

αρχείων στους φακέλους, τα αντίστοιχα emails θα διαγράφονται από τον mailserver. Αυτή 

είναι η προκαθορισμένη επιλογή, αλλά είναι χρήσιμο να απενεργοποιηθεί σε περίπτωση που 

ο χρήστης επιθυμεί περαιτέρω διαχείριση των email, όπως για παράδειγμα να τα 

ξαναεισαγάγει. Τέλος, μπορείτε να τσεκάρετε το κουτάκι "Save unmatched/empty/faulty 

emails to", και να επιλέξετε ένα φάκελο του υπολογιστή (ακριβώς από κάτω) στον οποίο θα 

αποθηκεύονται όλα τα "αποτυχημένα" αρχεία. Τέτοια αρχεία είναι: αταίριαστα (δε βρέθηκε 

τοποθεσία με το Serial Number του αρχείου, σε περίπτωση που έχετε επιλέξει "For all Stylitis 

sites"), άδεια (δεν κατέβηκαν δεδομένα) ή εσφαλμένα (το αρχείο ταιριάστηκε, αλλά τα 

password του αρχείου και της τοποθεσίας δεν ταιριάζουν, επομένως το αρχείο δεν 

αποκρυπτογραφήθηκε σωστά). 
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Πατώντας το κουμπί "Import", αρχίζει η εισαγωγή των επισυναπτόμενων κρυπτογραφημένων 

αρχείων στους αντίστοιχους φακέλους τοποθεσίας. Στην καρτέλα "Tasks" του παραθύρου, 

περιγράφεται η διαδικασία μέσω μηνυμάτων. Αρχικά, ελέγχονται όλες οι τοποθεσίες του 

υπολογιστή, αν προηγουμένως έχει επιλεγεί "For all Stylitis sites". Απόντες (διαγραμμένοι) 

φάκελοι ή φάκελοι με ίδιο Serial Number με έναν από τους φακέλους που έχουν ήδη βρεθεί, 

θα αγνοηθούν. Έπειτα, ο κύριος λογαριασμός θα ελεγχθεί. Οι κεφαλίδες των email θα 

βρεθούν, και έπειτα, το πρόγραμμα θα επεξεργαστεί κάθε email, ένα προς ένα. Τα αντίστοιχα 

μηνύματα για κάθε φάκελο, εκτός της πρώτης γραμμής η οποία είναι το θέμα του email, 

περιγράφουν 4 βήματα της διαδικασίας, όπως φαίνονται και στο παραπάνω σχήμα: 

Εισαγωγή των αυθεντικών κρυπτογραφημένων αρχείων (.bin) σε έναν υποφάκελο της 

τοποθεσίας, με όνομα "eMails", ο οποίος δημιουργείται αυτόματα (γραμμή "Saving"), 

αποκρυπτογράφηση των αρχείων αυτών σε συμπιεσμένα, τα οποία θα τοποθετηθούν στο 

φάκελο τοποθεσίας (γραμμή "Decrypted"), μετονομασία αυτών των συμπιεσμένων αρχείων 

σε μία μορφή αναγνωρίσιμη από το χρήστη, δηλαδή στη μορφή 'dnDDMMYY.xxx' (γραμμή 

"Renamed"), και τέλος αποσυμπίεσή τους στο φάκελο τοποθεσίας (γραμμή 

"Decompressed"). Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αναζητεί emails με 

κρυπτογραφημένα αρχεία, τα οποία αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο Serial Number που 

περιγράφεται στις ιδιότητες της τοποθεσίας. Ωστόσο, αν το Password της τοποθεσίας δεν 

είναι σωστό (το ίδιο με αυτό του καταγραφικού), η αποκρυπτογράφηση δε θα γίνει σωστά, με 

αποτέλεσμα να παραχθούν μη έγκυρα αρχεία στο φάκελο τοποθεσίας (αρχεία με καταλήξεις 

.000, .001, .002, κλπ), τα οποία φυσικά δε μπορούν να αποσυμπιεστούν. Το αντίστοιχο 

μήνυμα στην 4η γραμμή, αντί για "Decompressed", θα είναι: "!File not recognized". Αυτή 

είναι η περίπτωση ενός εσφαλμένου (faulty) αρχείου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

επομένως αν έχετε τσεκάρει το κουτάκι "Save unmatched/empty/faulty emails to", θα 

αποθηκευτεί στο φάκελο που ορίσατε. Επίσης, αν το αντίστοιχο καταγραφικό δεν έχει 
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Password, το αρχείο του email δε θα είναι κρυπτογραφημένο, αλλά ένα κανονικό 

συμπιεσμένο αρχείο. Τέτοια αρχεία αναγνωρίζονται από τον Stylitis Explorer ως 

συμπιεσμένα, και αφού εισαχθούν στο φάκελο "eMails" (στην αυθεντική τους μορφή, με 

κατάληξη .bin), απλώς θα αντιγραφούν στο φάκελο τοποθεσίας (η γραμμή "Decrypted" 

γίνεται:"Copied") και έπειτα θα μετονομαστούν στη γνωστή μορφή: 'dnDDMMYY.xxx'. 

  

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, στην καρτέλα "List" του παραθύρου, όλα τα διαχειριζόμενα 

emails θα εμφανιστούν σε μορφή λίστας,μαζί με τα χαρακτηριστικά τους (αποστολέας, 

παραλήπτης, θέμα, κλπ). Στην τελευταία στήλη ("Status"), αν το αρχείο εισάχθηκε, 

αποκρυπτογραφήθηκε και αποσυμπιέστηκε επιτυχώς, η αντίστοιχη τιμή θα είναι "Imported". 

Τέλος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το κουμπί "Exit" γίνεται "Stop" και αν ξαναπατηθεί, η 

διαδικασία τερματίζεται. Μετά το τέλος της διαδικασίας, το κουμπί ξαναγίνεται "Exit", για 

κλείσιμο του παραθύρου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

i.  Ισχύει ο εξής γενικός κανόνας: Όταν το MODEM LED και ένα DEVICE LED είναι 

συνεχώς αναμμένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε από μακριά μέσω των μεθόδων που 

περιγράφτηκαν ή τοπικά μέσω της αντίστοιχης θύρας DEVICE (είναι ενεργή) ή της 

θύρας MASTER. Αν τουλάχιστον ένα LED αναβοσβήνει, το Sym-o-net είναι στη μέση 

μιας διαδικασίας, η οποία (εκτός από το email) διαρκεί το πολύ ένα λεπτό. Ειδικότερα, 

αν μόνο το MODEM LED αναβοσβήνει, το modem είναι σβηστό και καμία θύρα 

DEVICE δεν είναι ανοιχτή (σύμφωνα με το ‘Peripheral Schedule’). Στις καταστάσεις 

αυτές η επικοινωνία (τοπική και από μακριά) δεν είναι διαθέσιμη.  

ii. Για να επικοινωνήσετε από μία ενεργή περιφερειακή (DEVICE) θύρα, μέσω μιας θύρας 

COM του υπολογιστή (μέσω του Sym-o-net Programmer, HyperTerminal, etc), 

χρειάζεται ένα καλώδιο ευθείας σύνδεσης DB9 αρσενικό θηλυκό, ενώ για να 

επικοινωνήσετε από τη θύρα MASTER, χρειάζεται ένα καλώδιο NULL MODEM DB9 

θηλυκό-θηλυκό. 

iii. Αν επιθυμείτε να στέλνετε emails από καταγραφικά Stylitis (41 ή 101) ή SMS από 

καταγραφικά Stylitis (μόνο σε data  mode), πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει 

ένα καταγραφικό στην περιφερειακή θύρα DEVICE 1 μέσω ενός καλωδίου DB9 NULL 

MODEM και ότι το Password του καταγραφικού είναι το ίδιο με το Password του 

Sym-o-net (αν το καταγραφικό έχει Password). Διαφορετικά, το Sym-o-net θα δώσει 

λάθος Password στο καταγραφικό για να επικοινωνήσει μαζί του και το καταγραφικό θα 

κλειδώσει! 

 


