
Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού SimCenter Magnet της Siemens 
 

Για την εγκατάσταση του λογισμικού SimCenter Magnet θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

• να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε ότι η συσκευή σας πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος του 

λογισμικού 

• να κατεβάσετε τα αρχεία εγκατάστασης του λογισμικού στον τοπικό δίσκο του υπολογιστή σας  

• να εκτελέσετε τη διαδικασία εγκατάστασης 

 

Βήμα 1: Έλεγχος απαιτήσεων εφαρμογής 

Απαιτήσεις σε Υλικό 

Οι προτεινόμενες ελάχιστες προδιαγραφές υλικού είναι: 

- CPU: Intel Core i5 or AMD FX 

- Μνήμη: 2GB RAM 

- Χωρητικότητα δίσκου: 40 GB ελεύθερου χώρου 

- Οθόνη: ελάχιστη ανάλυση οθόνης 1280 x 1024 με επιλεγμένο normal font size και scaling set σε 100% 

- Κάρτα γραφικών: συμβατή με OpenGL  

Απαιτήσεις σε λειτουργικό σύστημα 

- Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα: Windows 10 x64 versions 1909, 2004, 20H2 με τα τελευταία 

updates 

- Microsoft .NET Framework 4.0 ή νεότερη έκδοση. Η έκδοση Microsoft .NET Framework 4.8 ή νεότερη 

απαιτείται εάν οι εργασίες του distributed solver στέλνονται σε πολλούς επεξεργαστές ή clusters. 

Απαιτήσεις δικτύου 

Ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο VPN του ιδρύματος (οδηγίες σύνδεσης 

https://www.tuc.gr/index.php?id=183) 

 

  

https://www.tuc.gr/index.php?id=183


Βήμα 2: Κατέβασμα αρχείων εγκατάστασης 

Από ένα web browser και τη διεύθυνση http://magnet.tuc.gr επιλέξετε το φάκελο με την τελευταία έκδοση 

του λογισμικού (2022.1) και στη συνέχεια πατήστε πάνω στo αρχείο εγκατάστασης 

Simcenter_MAGNET_20xx_x.zip του λογισμικου σε μορφή zip για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, 

όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Προαιρετικά, μπορείτε να κατεβάσετε και τα διαθέσιμα plugins που επιθυμείτε. 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα αποσυμπίεσης αρχείων (π.χ. το 7-zip, που μπορείτε να το 

κατεβάσετε από το σύνδεσμο www.7-zip.org) για να αποσυμπιέσετε το αρχείο στο φάκελο αρχείων 

εγκατάστασης. 



 

  



Bήμα 3: Εγκατάσταση 

Πηγαίνετε στο φάκελο που κάνατε την αποσυμπίεση των αρχείων εγκατάστασης. Επιλέξετε το αρχείο 

εγκατάστασης SimCenterMAGNET20XXX.exe και εκτελέσετε το ως διαχειριστής (Run As Administrator).  

Ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα εγκατάστασης όπως περιγράφονται στις εικόνες: 

1. Welcome  

 

2. Επιλέξετε το φάκελο εγκατάστασης του λογισμικού στον υπολογιστή σας 

 



3. Επιλέξετε το όνομα του φακέλου που θα εγκατασταθεί το λογισμικού  

 

 

4. Επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Client License Administrator για να ρυθμίσετε τη σύνδεση 

της εφαρμογής με το διακομιστή αδειοδότησης του ιδρύματος (license server). 

 

 

  



5. Ξεκινά η εγκατάσταση του κυρίως προγράμματος 

 

 

6. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του κυρίως προγράμματος, σας ρωτά να διαβάσετε τα release notes 

εφόσον το επιθυμείτε. Πατάτε Νο και προχωράτε…. 

 

  



7. Μέσω του Client License Administrator ορίζεται το license server μέσω του οποίου θα γίνεται η 

διαχείριση της άδειας. 

License Server Name: as-2-new.isc.tuc.gr ή 147.27.15.80 

 

 

 



Επαληθεύστε από την επιλογή Settings > Advanced System Settings ότι έχει προστεθεί η αντίστοιχη μεταβλητή 

SALT_LICENSE_SERVER στον υπολογιστή σας, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

8. Η εγκατάσταση του κυρίως προγράμματος ολοκληρώθηκε. 

 

  



9. Συνεχίζεται η εγκατάσταση κάποιων extensions της εφαρμογής 

 

 

10. Ορίζουμε τη θέση εγκατάστασης των extensions της εφαρμογής 

 

  



11. Προχωράμε στην εγκατάσταση των extensions 

 

 

12. Τα extensions εγκαθίστανται 

 

 

 

 



 

13. Η εγκατάσταση των extensions ολοκληρώθηκε. 

 

 

 

 

 

 

  



Βήμα 4: Χρήση του προγράμματος 

Εκτέλεση του προγράμματος 

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αρκεί να πατήσετε την επιλογή Simcenter MAGNET 20xx.x στις 

εφαρμογές των Windows 10, στο φάκελο Simcenter MAGNET 20xx.x. 

 

Κατά την εκτέλεση του προγράμματος για πρώτη φορά,  πιθανώς θα σας ζητηθεί να επιτρέψετε στην εφαρμογή 

να ανοίξει τις απαιτούμενες θύρες επικοινωνίας με το license server toy ιδρύματος, στο firewall του υπολογιστή 

σας. 

 

 



 

Σημείωση: Εάν δεν έχετε κάνει τις ρυθμίσεις στο firewall του υπολογιστή σας, εάν δεν έχετε συνδεθεί στο 

δίκτυο VPN του ιδρύματος ή εάν παρουσιάζει πρόβλημα ο διακομιστής διαχείρισης αδειών του ιδρύματος  θα 

εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα λάθους.  

 

 

Το περιβάλλον του προγράμματος Simcenter Magnet 

 


