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1 Ενσωµατωµένες ασύρµατες συσκευές

Η ασύρµατη τεχνολογία καθιστά έναν υπολογιστή φορητό µεταφέροντας δεδοµένα µέσω ραδιοκυµάτων
αντί καλωδίων. Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να είναι εξοπλισµένος µε µία από τις παρακάτω
ενσωµατωµένες ασύρµατες συσκευές:

● Συσκευή Bluetooth®—∆ηµιουργεί προσωπικό δίκτυο (PAN) για σύνδεση µε άλλες συσκευές
Bluetooth, όπως υπολογιστές, τηλέφωνα, εκτυπωτές, ακουστικά, ηχεία και φωτογραφικές µηχανές.
Σε δίκτυο PAN, κάθε συσκευή επικοινωνεί απευθείας µε άλλες συσκευές και οι συσκευές πρέπει
να βρίσκονται σχετικά κοντά µεταξύ τους—τυπικά πρέπει να απέχουν το πολύ 10 µέτρα η µία από
την άλλη.

● Συσκευή ασύρµατου τοπικού δικτύου (WLAN)—Συνδέει τον υπολογιστή σε ασύρµατα τοπικά
δίκτυα (γνωστά ως ασύρµατα δίκτυα, ασύρµατα LAN ή WLAN) σε εταιρικά γραφεία, στο σπίτι και
δηµόσια µέρη όπως αεροδρόµια, εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία και πανεπιστήµια. Σε δίκτυο
WLAN, κάθε φορητή ασύρµατη συσκευή επικοινωνεί µε ένα ασύρµατο σηµείο πρόσβασης, το
οποίο µπορεί να βρίσκεται µερικές δεκάδες µέτρα µακριά.

● Συσκευή ασύρµατου δικτύου ευρείας ζώνης (WWAN)—Παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες
οποιαδήποτε στιγµή και οπουδήποτε έχετε κάλυψη κινητής τηλεφωνίας (δεδοµένα). Σε δίκτυο
WWAN, κάθε φορητή συσκευή επικοινωνεί µε σταθµό βάσης δηµόσιου φορέα. Οι δηµόσιοι φορείς
εγκαθιστούν δίκτυα σταθµών βάσης (παρόµοια µε τους πύργους κινητής τηλεφωνίας) σε µεγάλες
γεωγραφικές περιοχές, παρέχοντας αποτελεσµατική κάλυψη σε ολόκληρες πολιτείες, περιοχές ή
ακόµα και χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ασύρµατη τεχνολογία, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/techcenter/wireless.
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2 Στοιχεία ελέγχου ασύρµατης
λειτουργίας

Μπορείτε να ελέγξετε τις ασύρµατες συσκευές στον υπολογιστή χρησιµοποιώντας µία από τις τρεις
µεθόδους:

● Κουµπί ή διακόπτης ασύρµατης λειτουργίας (γνωστό ως κουµπί ασύρµατης λειτουργίας)

● Λογισµικό Wireless Assistant (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

● Στοιχεία ελέγχου λειτουργικού συστήµατος (βοηθητικό πρόγραµµα Setup)
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Κουµπί ασύρµατης λειτουργίας 
Ο υπολογιστής διαθέτει κουµπί ασύρµατης λειτουργίας, µία ή περισσότερες ασύρµατες συσκευές και
µία ή δύο φωτεινές ενδείξεις ασύρµατης λειτουργίας, ανάλογα µε το µοντέλο. Όλες οι ασύρµατες
συσκευές που διαθέτει ο υπολογιστής είναι εργοστασιακά ενεργοποιηµένες, εποµένως η φωτεινή
ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας ανάβει (µπλε) όταν ενεργοποιείτε τον υπολογιστή.

Η φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας υποδεικνύει τη συνολική κατάσταση τροφοδοσίας των
ασύρµατων συσκευών και όχι την κατάσταση µεµονωµένων συσκευών. Εάν η φωτεινή ένδειξη
ασύρµατης λειτουργίας είναι µπλε, τότε τουλάχιστον µία ασύρµατη συσκευή είναι ενεργοποιηµένη. Αν
η φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας είναι σβηστή, τότε όλες οι ασύρµατες συσκευές είναι
απενεργοποιηµένες.

Σηµείωση Σε ορισµένα µοντέλα, η φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας γίνεται πορτοκαλί
όταν όλες οι ασύρµατες συσκευές είναι απενεργοποιηµένες.

Καθώς οι ασύρµατες συσκευές είναι ενεργοποιηµένες από τον κατασκευαστή, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το κουµπί ασύρµατης λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
ταυτόχρονα τις ασύρµατες συσκευές. Μπορείτε να ελέγξετε τις µεµονωµένες ασύρµατες συσκευές µέσω
του προγράµµατος Wireless Assistant (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) ή µέσω του βοηθητικού
προγράµµατος Setup.

Σηµείωση Εάν οι ασύρµατες συσκευές είναι απενεργοποιηµένες, το κουµπί ασύρµατης
λειτουργίας δεν θα λειτουργεί µέχρι να ενεργοποιήσετε ξανά τις ασύρµατες συσκευές.
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Λογισµικό Wireless Assistant (µόνο σε επιλεγµένα
µοντέλα)

Όταν µια ασύρµατη συσκευή είναι ενεργοποιηµένη, µπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από
το λογισµικό Wireless Assistant. Ωστόσο, εάν µια ασύρµατη συσκευή είναι απενεργοποιηµένη, πρέπει
να ενεργοποιηθεί για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή της από το Wireless Assistant.

Σηµείωση Η ενεργοποίηση µιας ασύρµατης συσκευής δεν συνδέει αυτόµατα τον υπολογιστή
σε δίκτυο ή σε συσκευή Bluetooth.

Για να προβάλετε την κατάσταση των ασύρµατων συσκευών, τοποθετήστε το δείκτη πάνω στο εικονίδιο

του Wireless Assistant  στην περιοχή ειδοποίησης (στη δεξιά πλευρά της γραµµής εργασιών) ή
ανοίξτε το πρόγραµµα Wireless Assistant κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο στην περιοχή ειδοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα Wireless Assistant:

1. Ανοίξτε το πρόγραµµα Wireless Assistant κάνοντας διπλό κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο που
βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης.

2. Κάντε κλικ στο κουµπί Help (Βοήθεια).

Σηµείωση ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα Wireless Assistant για τον έλεγχο
των ασύρµατων συσκευών αν έχουν απενεργοποιηθεί από το βοηθητικό πρόγραµµα Setup. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην online βοήθεια του Wireless Assistant.

Στοιχεία ελέγχου λειτουργικού συστήµατος
Ορισµένα λειτουργικά συστήµατα και υπολογιστές client παρέχουν επίσης διαχείριση των
ενσωµατωµένων ασύρµατων συσκευών και της ασύρµατης σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του λειτουργικού συστήµατος ή του υπολογιστή client.
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3 Ασύρµατες συσκευές Bluetooth (µόνο
σε επιλεγµένα µοντέλα)

Μια συσκευή Bluetooth παρέχει ασύρµατη επικοινωνία µικρής εµβέλειας που αντικαθιστά τις συνδέσεις
φυσικού καλωδίου, οι οποίες παραδοσιακά συνδέουν ηλεκτρονικές συσκευές όπως

● Σηµεία πρόσβασης δικτύου.

● Υπολογιστές (επιτραπέζιους, φορητούς, PDA).

● Τηλέφωνα (κινητά, ασύρµατα και έξυπνα τηλέφωνα).

● Συσκευές απεικόνισης (εκτυπωτής, φωτογραφική µηχανή).

● Συσκευές ήχου (ακουστικά, ηχεία).

Οι συσκευές Βluetooth παρέχουν δυνατότητα οµότιµης σύνδεσης που σας επιτρέπει να ρυθµίσετε ένα
προσωπικό δίκτυο (PAN) συσκευών Bluetooth. Οι συσκευές αντιπροσωπεύονται στο λογισµικό
Bluetooth για Windows µε εικονίδια που µοιάζουν µε τη φυσική µορφή των συσκευών. Αυτά τα εικονίδια
διευκολύνουν τη διάκριση συσκευών Bluetooth από άλλους τύπους συσκευών.

Για πληροφορίες σχετικά µε την διαµόρφωση και χρήση των συσκευών Bluetooth, ανατρέξτε στον
οδηγό Bluetooth for Windows Getting Started που συνοδεύει το φορητό υπολογιστή.
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4 Συσκευές WLAN (µόνο σε επιλεγµένα
µοντέλα)

Με µια συσκευή WLAN µπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα ασύρµατο τοπικό δίκτυο, το οποίο
αποτελείται από άλλους υπολογιστές και βοηθητικά εξαρτήµατα, τα οποία συνδέονται µε ασύρµατο
δροµολογητή ή σηµείο ασύρµατης πρόσβασης.

Σηµείωση Οι όροι "σηµείο ασύρµατης πρόσβασης" και "ασύρµατος δροµολογητής" συνήθως
χρησιµοποιούνται εναλλακτικά.

● Ένα ασύρµατο δίκτυο WLAN µεγάλης κλίµακας, όπως ένα εταιρικό ή δηµόσιο WLAN, τυπικά
χρησιµοποιεί σηµεία ασύρµατης πρόσβασης, τα οποία µπορούν να δεχτούν ένα µεγάλο αριθµό
υπολογιστών και βοηθητικών εξαρτηµάτων και να διαχωρίσουν σηµαντικές λειτουργίες δικτύου.

● Ένα οικιακό ή µικρού γραφείου WLAN τυπικά χρησιµοποιεί έναν ασύρµατο δροµολογητή, ο οποίος
επιτρέπει σε πολλούς ασύρµατους και ενσύρµατους υπολογιστές να χρησιµοποιούν από κοινού
µια σύνδεση στο Internet, έναν εκτυπωτή και αρχεία, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον τµήµατα
υλικού ή λογισµικού.

Σηµείωση Για τη χρήση της συσκευής WLAN στον υπολογιστή, πρέπει να συνδεθείτε σε
υποδοµή WLAN (παρέχεται µέσω παροχέα υπηρεσιών ή δηµοσίου ή εταιρικού δικτύου).

Υπολογιστές µε συσκευές WLAN µπορούν να υποστηρίξουν ένα ή περισσότερα από τα τρία
βιοµηχανικά πρότυπα ΙΕΕΕ φυσικού επιπέδου:

● Το 802.11b, το πρώτο δηµοφιλές πρότυπο, υποστηρίζει ταχύτητες δεδοµένων µέχρι 11 Mbps και
λειτουργεί σε συχνότητα 2,4 GHz.

● Το 802.11g υποστηρίζει ταχύτητες δεδοµένων µέχρι 54 Mbps και λειτουργεί σε συχνότητα 2,4 GHz.
Οι συσκευές WLAN 802.11g είναι συµβατές µε συσκευές 802.11b και έτσι µπορούν να
λειτουργήσουν στο ίδιο δίκτυο.

● Το 802.11a υποστηρίζει ταχύτητες δεδοµένων µέχρι 54 Mbps και λειτουργεί σε συχνότητα 5 GHz.

Σηµείωση Το πρότυπο 802.11a δεν είναι συµβατό µε τα πρότυπα 802.11b και 802.11g.
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Προσδιορισµός ταυτότητας συσκευής WLAN
Για να ρυθµίσετε το ασύρµατο δίκτυο, βεβαιωθείτε πως η ενσωµατωµένη συσκευή WLAN είναι
εγκατεστηµένη στον υπολογιστή:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ο Υπολογιστής µου.

2. Κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο "Ο Υπολογιστής µου".

3. Επιλέξτε Ιδιότητες > καρτέλα Υλικό > ∆ιαχείριση συσκευών > Προσαρµογείς δικτύου.

4. Προσδιορίστε τη συσκευή WLAN από την εµφανιζόµενη λίστα. Η καταχώρηση µιας συσκευής
WLAN στη λίστα ενδέχεται να περιλαµβάνει έναν από τους όρους wireless, wireless LAN, WLAN
ή 802.11.

Σηµείωση Εάν στη λίστα δεν υπάρχει καµία συσκευή WLAN, τότε είτε ο υπολογιστής δεν
διαθέτει ενσωµατωµένη συσκευή WLAN, είτε το πρόγραµµα οδήγησης της συσκευής WLAN
δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.
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Εγκατάσταση δικτύου WLAN στο σπίτι
Τα Microsoft® Windows® XP υποστηρίζουν WLAN µε τη λειτουργία "Ασύρµατη σύνδεση δικτύου".
Επιπλέον, σε επιλεγµένα µοντέλα υπολογιστών, το πρόγραµµα Wireless Assistant παρέχει σύνδεση
στο βοηθητικό πρόγραµµα Wireless Home Network Setup για την εγκατάσταση του ασύρµατου δικτύου.

Για να εγκαταστήσετε ένα WLAN και να συνδεθείτε στο Internet από το σπίτι σας, χρειάζεστε τον
παρακάτω εξοπλισµό:

● Ένα µόντεµ ευρείας ζώνης (DSL ή καλωδιακό) (1) και υπηρεσία Internet υψηλής ταχύτητας, την
οποία έχετε προµηθευτεί από έναν παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP)

● Έναν ασύρµατο δροµολογητή (πωλείται χωριστά) (2)

● Τον ασύρµατο υπολογιστή (3)

Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα παράδειγµα εγκατάστασης ασύρµατου δικτύου συνδεδεµένου στο
Internet.

Καθώς το δίκτυό σας µεγαλώνει, µπορείτε να συνδέετε επιπλέον ασύρµατους και ενσύρµατους
υπολογιστές στο δίκτυο για πρόσβαση στο Internet.

Σηµείωση Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια µε την εγκατάσταση οικιακού WLAN,
επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή του δροµολογητή ή τον ISP.
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Σύνδεση σε WLAN από το σπίτι σας
Πριν χρησιµοποιήσετε το WLAN, θα πρέπει να συνδέσετε όλους τους υπολογιστές σε αυτό. Για σύνδεση
σε WLAN:

● Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή WLAN είναι ενεργοποιηµένη. Εάν είναι ενεργοποιηµένη, ανάβει η
φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας. Εάν η φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας είναι
σβηστή, ενεργοποιήστε την ασύρµατη συσκευή.

Σηµείωση Σε ορισµένα µοντέλα, η φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας γίνεται
πορτοκαλί όταν όλες οι ασύρµατες συσκευές είναι απενεργοποιηµένες.

● Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η ρύθµιση του δροµολογητή έχει γίνει σωστά. Για οδηγίες,
ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του δροµολογητή ή τηλεφωνήστε στον κατασκευαστή του
δροµολογητή για βοήθεια.

● Χρησιµοποιήστε την εφαρµογή "Ασύρµατη σύνδεση στο δίκτυο" των Microsoft Windows XP για να
συνδέσετε τον υπολογιστή στο WLAN.

Σηµείωση Η ακτίνα λειτουργίας (πόσο µακριά θα φτάνουν τα ασύρµατα σήµατα), εξαρτάται
από την υλοποίηση WLAN, τον κατασκευαστή του δροµολογητή και τυχόν παρεµβολή από τους
τοίχους και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του WLAN:

● Ανατρέξτε στις πληροφορίες του παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP) και στην τεκµηρίωση που
συνοδεύει τον ασύρµατο δροµολογητή και τον υπόλοιπο εξοπλισµό WLAN.

● Ανατρέξτε στις πληροφορίες και στις συνδέσεις τοποθεσιών Web που υπάρχουν στο Κέντρο
βοήθειας και υποστήριξης.

● Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/techcenter/wireless.

Σύνδεση σε δηµόσιο ή εταιρικό WLAN
Επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP) ή αναζητήστε στο Web µια λίστα µε τα
πλησιέστερα δηµόσια WLAN. Οι τοποθεσίες Web που αναφέρουν δηµόσια WLAN είναι οι Cisco Internet
Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist και Geektools. Ενηµερωθείτε για το κόστος και τις
απαιτήσεις σύνδεσης κάθε τοποθεσίας δηµόσιου WLAN.

Επικοινωνήστε µε το διαχειριστή δικτύου ή το τµήµα πληροφορικής για πληροφορίες σχετικά µε τη
σύνδεση του υπολογιστή σας σε εταιρικό WLAN.
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Χρήση λειτουργιών ασύρµατης ασφάλειας
Όταν εγκαθιστάτε οικιακό WLAN ή έχετε πρόσβαση σε δηµόσιο WLAN, να ενεργοποιείτε πάντα τις
λειτουργίες ασφαλείας για προστασία του δικτύου σας από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Τα πιο
γνωστά επίπεδα ασφάλειας είναι Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal και Wired Equivalent Privacy
(WEP).

Όταν εγκαθιστάτε ένα δίκτυο, πρέπει να χρησιµοποιείτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω µέτρα
ασφαλείας:

● Ενεργοποίηση κρυπτογράφησης ασφαλείας WPA-Personal ή WEP στο δροµολογητή.

● Αλλαγή του προεπιλεγµένου ονόµατος δικτύου (SSID) και κωδικού πρόσβασης.

● Χρήση τείχους προστασίας

● Ρύθµιση της ασφάλειας στο πρόγραµµα περιήγησης Web.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια WLAN, επισκεφτείτε την τοποθεσία της HP
στο Web στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/wireless (µόνο στα αγγλικά).

ELWW Χρήση λειτουργιών ασύρµατης ασφάλειας 13
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5 Συσκευές WWAN (µόνο σε επιλεγµένα
µοντέλα)

Οι συσκευές WWAN επιτρέπουν στον υπολογιστή να έχει πρόσβαση στο Internet από περισσότερα
σηµεία και σε ευρύτερες περιοχές από τις συσκευές WLAN. Η χρήση µιας συσκευής WWAN απαιτεί
παροχέα υπηρεσιών δικτύου που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Η
κάλυψη για WWAN είναι παρόµοια µε την κάλυψη φωνητικών κλήσεων της κινητής τηλεφωνίας.

Όταν χρησιµοποιείται µε ένα σχέδιο υπηρεσιών δεδοµένων από παροχέα υπηρεσιών, το WWAN σας
παρέχει την ελευθερία να µένετε συνδεδεµένοι στο Internet, να στέλνετε e-mail ή να συνδέεστε στο
εταιρικό σας δίκτυο είτε βρίσκεστε στο δρόµο, στην πόλη, είτε σε οποιοδήποτε σηµείο της χώρας.

)Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαµόρφωση και χρήση συσκευών WWAN, ανατρέξτε στη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/broadbandwireless.

ELWW 15
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