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1 Χρήση ασύρµατων συσκευών (µόνο σε
επιλεγµένα µοντέλα)

Η ασύρµατη τεχνολογία µεταφέρει δεδοµένα µέσω ραδιοκυµάτων αντί καλωδίων. Ο υπολογιστής σας
ενδέχεται να είναι εξοπλισµένος µε µία από τις παρακάτω ασύρµατες συσκευές:

● Συσκευή ασύρµατου τοπικού δικτύου (WLAN)—Συνδέει τον υπολογιστή σε ασύρµατα τοπικά
δίκτυα (γνωστά ως δίκτυα Wi-Fi, ασύρµατα LAN ή WLAN) σε εταιρικά γραφεία, στο σπίτι και σε
δηµόσια µέρη, όπως αεροδρόµια, εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία και πανεπιστήµια. Στα
δίκτυα WLAN, κάθε φορητή ασύρµατη συσκευή επικοινωνεί µε έναν ασύρµατο δροµολογητή ή ένα
σηµείο ασύρµατης πρόσβασης.

● Μονάδα HP Mobile Broadband Wireless—Συσκευή ασύρµατου δικτύου ευρείας ζώνης (WWAN)
που παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες όποτε διατίθεται υπηρεσία δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Στα δίκτυα WWAN, κάθε φορητή συσκευή επικοινωνεί µε το σταθµό βάσης µιας εταιρείας δικτύου
κινητής τηλεφωνίας. Οι εταιρείες δικτύου κινητής τηλεφωνίας 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.

● Συσκευή Bluetooth®—∆ηµιουργεί ένα προσωπικό δίκτυο (PAN) για σύνδεση µε άλλες συσκευές
µε δυνατότητα Bluetooth, όπως υπολογιστές, τηλέφωνα, εκτυπωτές, ακουστικά, ηχεία και
φωτογραφικές µηχανές. Στα δίκτυα PAN, κάθε συσκευή επικοινωνεί απευθείας µε άλλες συσκευές
και οι συσκευές πρέπει να είναι σε σχετικά µικρή απόσταση, κατά κανόνα σε απόσταση 10 µέτρων
(περίπου 33 ποδών) η µία από την άλλη.

Οι υπολογιστές µε συσκευές WLAN υποστηρίζουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω βιοµηχανικά
πρότυπα ΙΕΕΕ:

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

● Το πρότυπο 802.11g υποστηρίζει ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων έως και 54 Mbps και λειτουργεί
σε συχνότητα 2,4 GHz. Μια συσκευή WLAN 802.11g είναι συµβατή και µε συσκευές του
παλαιότερου προτύπου 802.11b, έτσι ώστε να µπορούν να λειτουργούν στο ίδιο δίκτυο.

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το πρότυπο 802.11a δεν είναι συµβατό µε τα πρότυπα 802.11b και 802.11g.

● Το πρότυπο 802.11n υποστηρίζει ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων έως και 450 Mbps και µπορεί
να λειτουργεί σε συχνότητα 2,4 GHz ή 5 GHz, µε αποτέλεσµα να είναι συµβατό µε τα παλαιότερα
πρότυπα 802.11a, b και g.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ασύρµατη τεχνολογία, ανατρέξτε στις πληροφορίες και
τις συνδέσεις τοποθεσιών web που υπάρχουν στη Βοήθεια και υποστήριξη.

1



Εικονίδια κατάστασης ασύρµατης λειτουργίας και
δικτύου

Εικονίδιο Όνοµα Περιγραφή

Aσύρµατη λειτουργία
(συνδεδεµένη)

Εντοπίζει τη θέση των ενδείξεων και των κουµπιών ασύρµατης
λειτουργίας στον υπολογιστή. Εντοπίζει επίσης το λογισµικό
Wireless Assistant στον υπολογιστή και υποδεικνύει ότι µία ή
περισσότερες από τις ασύρµατες συσκευές είναι ενεργοποιηµένη.

Aσύρµατη λειτουργία
(αποσυνδεδεµένη)

Εντοπίζει το λογισµικό Wireless Assistant στον υπολογιστή και
υποδεικνύει ότι όλες οι ασύρµατες συσκευές είναι
απενεργοποιηµένες.

HP Connection Manager Ανοίγει το HP Connection Manager, το οποίο σας δίνει τη
δυνατότητα να δηµιουργήσετε µια σύνδεση µε µια συσκευή HP
Mobile Broadband (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα).

Ενσύρµατο δίκτυο
(συνδεδεµένο)

Υποδεικνύει ότι ένα ή περισσότερα από τα προγράµµατα οδήγησης
δικτύου είναι εγκατεστηµένα και µία ή περισσότερες συσκευές
δικτύου είναι συνδεδεµένες στο δίκτυο.

∆ίκτυο (συνδεδεµένο) Υποδεικνύει ότι ένα ή περισσότερα από τα προγράµµατα οδήγησης
δικτύου είναι εγκατεστηµένα, µία ή περισσότερες συσκευές δικτύου
είναι συνδεδεµένες σε ασύρµατο δίκτυο και µία ή περισσότερες
συσκευές δικτύου είναι συνδεδεµένες σε ενσύρµατο δίκτυο.

∆ίκτυο (αποσυνδεδεµένο) Υποδεικνύει ότι ένα ή περισσότερα από τα προγράµµατα οδήγησης
δικτύου είναι εγκατεστηµένα και υπάρχουν διαθέσιµες ασύρµατες
συνδέσεις, αλλά καµία συσκευή δικτύου δεν είναι συνδεδεµένη σε
ενσύρµατο ή ασύρµατο δίκτυο.

∆ίκτυο (απενεργοποιηµένο/
αποσυνδεδεµένο)

Υποδεικνύει ότι ένα ή περισσότερα από τα προγράµµατα οδήγησης
δικτύου είναι εγκατεστηµένα, δεν υπάρχει καµία διαθέσιµη
ασύρµατη σύνδεση ή όλες οι συσκευές ασύρµατου δικτύου είναι
απενεργοποιηµένες από το κουµπί ασύρµατης λειτουργίας ή το
Wireless Assistant και καµία συσκευή δικτύου δεν είναι
συνδεδεµένη σε ενσύρµατο δίκτυο.

Ενσύρµατο δίκτυο
(απενεργοποιηµένο/
αποσυνδεδεµένο)

Υποδεικνύει ότι ένα ή περισσότερα από τα προγράµµατα οδήγησης
δικτύου είναι εγκατεστηµένα, όλες οι συσκευές δικτύου ή όλες οι
ασύρµατες συσκευές έχουν απενεργοποιηθεί από τον Πίνακα
Ελέγχου των Windows® και καµία συσκευή δικτύου δεν είναι
συνδεδεµένη σε ενσύρµατο δίκτυο.
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Χρήση στοιχείων ελέγχου ασύρµατης λειτουργίας
Μπορείτε να ελέγξετε τις ασύρµατες συσκευές που υπάρχουν στον υπολογιστή χρησιµοποιώντας τα
ακόλουθα:

● Κουµπί ή διακόπτης ασύρµατης λειτουργίας (σε αυτό τον οδηγό αναφέρεται ως κουµπί ασύρµατης
λειτουργίας)

● Οδηγός ρύθµισης ασύρµατης λειτουργίας (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

● Λογισµικό HP Connection Manager (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

● Στοιχεία ελέγχου λειτουργικού συστήµατος
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Χρήση του κουµπιού ασύρµατης λειτουργίας
Ο υπολογιστής διαθέτει ένα 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 και έτσι 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.

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

Επειδή 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. Ο έλεγχος των µεµονωµένων ασύρµατων συσκευών γίνεται µέσω
του Οδηγού ρύθµισης ασύρµατης λειτουργίας (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα).

4 Κεφάλαιο 1   Χρήση ασύρµατων συσκευών (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)



Χρήση του Οδηγού ρύθµισης ασύρµατης λειτουργίας
(µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Μια ασύρµατη συσκευή µπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από τον Οδηγό ρύθµισης
ασύρµατης λειτουργίας. Εάν µια ασύρµατη συσκευή έχει απενεργοποιηθεί από το βοηθητικό
πρόγραµµα εγκατάστασης, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί ξανά µέσω του βοηθητικού
προγράµµατος εγκατάστασης, προκειµένου να µπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την
απενεργοποιήσετε µε τον Οδηγό ρύθµισης ασύρµατης λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ενεργοποίηση µιας ασύρµατης συσκευής δεν συνεπάγεται αυτόµατη σύνδεση του
υπολογιστή µε δίκτυο ή συσκευή µε δυνατότητα Bluetooth.

Για να δείτε την κατάσταση των ασύρµατων συσκευών, κάντε κλικ στο εικονίδιο Εµφάνιση κρυφών
εικονιδίων, το βέλος στην αριστερή πλευρά της περιοχής ειδοποιήσεων, και τοποθετήστε το δείκτη του
ποντικιού πάνω από το εικονίδιο ασύρµατης λειτουργίας.

Εάν το εικονίδιο ασύρµατης λειτουργίας δεν υπάρχει στην περιοχή ειδοποιήσεων, ολοκληρώστε τα
παρακάτω βήµατα για να αλλάξετε τις ιδιότητες του λογισµικού Wireless Assistant:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Κέντρο φορητότητας των
Windows.

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ασύρµατης λειτουργίας στο τµήµα παράθεσης του Wireless Assistant που
βρίσκεται στην τελευταία σειρά του Κέντρου φορητότητας των Windows®.

3. Επιλέξτε Ιδιότητες.

4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο εικονίδιο HP Wireless Assistant στην περιοχή
ειδοποιήσεων.

5. Κάντε κλικ στο κουµπί Εφαρµογή.

6. Κάντε κλικ στο κουµπί Κλείσιµο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια του Οδηγού ρύθµισης ασύρµατης λειτουργίας:

1. Ανοίξτε τον Οδηγό ρύθµισης ασύρµατης λειτουργίας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο ασύρµατης
λειτουργίας στο Κέντρο φορητότητας των Windows.

2. Κάντε κλικ στο κουµπί Βοήθεια.
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Χρήση του HP Connection Manager (µόνο σε επιλεγµένα
µοντέλα)

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό HP Connection Manager για να συνδεθείτε σε δίκτυα WWAN
χρησιµοποιώντας τη συσκευή HP Mobile Broadband του υπολογιστή σας (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα).

Για να εκκινήσετε το Connection Manager, κάντε κλικ στο εικονίδιο Connection Manager στην περιοχή
ειδοποιήσεων, στη δεξιά πλευρά της γραµµής εργασιών.

– ή –

Επιλέξτε Έναρξη > Όλα τα προγράµµατα > HP Connection Manager > HP Connection Manager.

Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του Connection Manager, ανατρέξτε στη Βοήθεια
του λογισµικού Connection Manager.
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Χρήση των στοιχείων ελέγχου του λειτουργικού
συστήµατος

Ορισµένα λειτουργικά συστήµατα παρέχουν επίσης δυνατότητα διαχείρισης των ενσωµατωµένων
ασύρµατων συσκευών και της ασύρµατης σύνδεσης. Για παράδειγµα, τα Windows παρέχουν το "Κέντρο
δικτύου και κοινής χρήσης", το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε µια σύνδεση ή ένα
δίκτυο, να συνδεθείτε σε δίκτυο, να διαχειριστείτε ασύρµατα δίκτυα, καθώς και να διαγνώσετε και να
επιδιορθώσετε προβλήµατα δικτύου.

Για πρόσβαση στο Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης, επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > ∆ίκτυο
και Internet > Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε Έναρξη > Βοήθεια και υποστήριξη.
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2 Χρήση συσκευής WLAN

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι όροι ασύρµατος δροµολογητής και σηµείο ασύρµατης πρόσβασης συχνά
χρησιµοποιούνται εναλλακτικά.

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

● Ένα οικιακό WLAN ή WLAN µικρού γραφείου χρησιµοποιεί κατά κανόνα 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
απαιτείται επιπλέον υλικοό ή λογισµικό.

Για τη χρήση της συσκευής WLAN που υπάρχει στον υπολογιστή, πρέπει να συνδεθείτε σε υποδοµή
WLAN (παρέχεται µέσω παροχέα υπηρεσιών ή δηµοσίου ή εταιρικού δικτύου).
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Εγκατάσταση δικτύου WLAN
Για να εγκαταστήσετε ένα δίκτυο WLAN και να συνδεθείτε στο Internet, χρειάζεστε τον παρακάτω
εξοπλισµό:

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

Για βοήθεια κατά την εγκατάσταση του δικτύου WLAN, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχει ο
κατασκευαστής του δροµολογητή ή ο παροχέας υπηρεσιών Internet.
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Προστασία του δικτύου WLAN
Επειδή το πρότυπο WLAN σχεδιάστηκε µε περιορισµένες µόνο δυνατότητες ασφάλειας – βασικά για
να αποτρέπει περιστασιακές εισβολές και όχι τόσο για ισχυρές µορφές επιθέσεων – είναι πολύ
σηµαντικό να κατανοήσετε ότι τα δίκτυα WLAN είναι ευάλωτα σε πολύ γνωστές και καλά τεκµηριωµένες
αδυναµίες ασφάλειας.

Τα δίκτυα WLAN σε δηµόσιες περιοχές ή αλλιώς hotspot, όπως καφετέριες και αεροδρόµια, µπορεί να
µην παρέχουν καµία απολύτως ασφάλεια. Οι κατασκευαστές ασύρµατων συσκευών και οι παροχείς
υπηρεσιών hotspot αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες που καθιστούν το δηµόσιο περιβάλλον πιο ασφαλές
και ανώνυµο. Εάν ανησυχείτε για την ασφάλεια του υπολογιστή σας σε ένα hotspot, περιορίστε τις
δραστηριότητές σας στο δίκτυο σε µικρής σηµασίας e-mail και απλή περιήγηση στο Internet.

Όταν δηµιουργείτε ένα δίκτυο WLAN ή αποκτάτε πρόσβαση σε ένα υπάρχον δίκτυο WLAN, πρέπει
πάντα να ενεργοποιείτε τις λειτουργίες ασφαλείας έτσι ώστε να προστατεύετε το δίκτυό σας από µη
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Τα κοινά επίπεδα ασφάλειας είναι Wi-Fi Protected Access (WPA)-
Personal και Wired Equivalent Privacy (WEP). Επειδή τα ραδιοηλεκτρικά σήµατα διαδίδονται εκτός
δικτύου, όταν δεν προστατεύονται, µπορούν να ανιχνευτούν από άλλες συσκευές WLAN, οι οποίες
µπορούν είτε να συνδεθούν στο δίκτυό σας (απρόσκλητες) είτε να καταγράψουν τις πληροφορίες που
µεταδίδονται µέσω των σηµάτων. Ωστόσο, µπορείτε να λάβετε µέτρα για την προστασία του δικτύου
WLAN:

● Χρήση ασύρµατου ποµπού µε ενσωµατωµένη ασφάλεια

Πολλοί σταθµοί βάσης, πύλες ή δροµολογητές ασύρµατης λειτουργίας παρέχουν ενσωµατωµένες
λειτουργίες ασφαλείας, όπως πρωτόκολλα ασύρµατης ασφάλειας και τείχη προστασίας. Με τον
σωστό ασύρµατο ποµπό µπορείτε να προστατεύσετε το δίκτυό σας από τους πιο συνηθισµένους
κινδύνους ασφάλειας κατά την ασύρµατη λειτουργία.

● Εργασία µε τείχος προστασίας

Το τείχος προστασίας είναι ένα φράγµα που ελέγχει τόσο τα δεδοµένα όσο και τα αιτήµατα για
δεδοµένα που αποστέλλονται στο δίκτυό σας και απορρίπτει τα στοιχεία εκείνα που είναι ύποπτα.
Τα τείχη προστασίας παρέχονται σε πολλές µορφές, τόσο σε λογισµικό όσο και σε υλικό. Ορισµένα
δίκτυα χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό και των δύο τύπων.

● Χρήση ασύρµατης κρυπτογράφησης

Υπάρχουν διάφορα εξελιγµένα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης για δίκτυα WLAN. Βρείτε τη λύση
που εξυπηρετεί καλύτερα την ασφάλεια του δικτύου σας:

◦ Το πρωτόκολλο WEP (Wired Equivalent Privacy) είναι ένα πρωτόκολλο ασύρµατης
προστασίας που κωδικοποιεί ή κρυπτογραφεί όλα τα δεδοµένα του δικτύου, πριν αυτά
µεταδοθούν, χρησιµοποιώντας ένα κλειδί WEP. Συνήθως, µπορείτε να επιτρέψετε στο δίκτυο
να εκχωρήσει το κλειδί WEP. Εναλλακτικά, µπορείτε να ορίσετε το δικό σας κλειδί, να
δηµιουργήσετε ένα άλλο κλειδί ή να κάνετε άλλες επιλογές για προχωρηµένους. Οι τρίτοι δεν
µπορούν να χρησιµοποιήσουν το δίκτυο WLAN χωρίς το σωστό κλειδί.

◦ Το πρωτόκολλο WPA (Wi-Fi Protected Access), όπως και το WEP, χρησιµοποιεί ρυθµίσεις
ασφαλείας για να κρυπτογραφήσει και να αποκρυπτογραφήσει δεδοµένα που µεταδίδονται
µέσω του δικτύου. Ωστόσο, αντί να χρησιµοποιεί ένα στατικό κλειδί για τις κρυπτογραφήσεις,
όπως κάνει το πρωτόκολλο WEP, το WAP χρησιµοποιεί ένα χρονικό πρωτόκολλο
ακεραιότητας κλειδιού (TKIP) για τη δυναµική δηµιουργία νέου κλειδιού για κάθε πακέτο.
Επίσης, δηµιουργεί διαφορετικά σετ κλειδιών για κάθε υπολογιστή που περιλαµβάνεται στο
δίκτυο.
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Σύνδεση σε WLAN
Για να συνδεθείτε σε δίκτυο WLAN, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή WLAN είναι ενεργοποιηµένη. Εάν είναι ενεργοποιηµένη, ανάβει η
φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας. Αν η φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας είναι
σβηστή, πατήστε το κουµπί ασύρµατης λειτουργίας.

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

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο δικτύου που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποιήσεων, στη δεξιά πλευρά της
γραµµής εργασιών.

3. Επιλέξτε το δίκτυο WLAN που θέλετε από τη λίστα.

4. Κάντε κλικ στο κουµπί Σύνδεση.

Εάν το δίκτυο είναι WLAN µε δυνατότητα ασφάλειας, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε ένα κλειδί
ασφαλείας δικτύου, δηλαδή έναν κωδικό ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν δεν αναγράφεται κανένα δίκτυο WLAN στη λίστα, αυτό σηµαίνει ότι βρίσκεστε
εκτός του εύρους κάλυψης του ασύρµατου δροµολογητή ή του σηµείου ασύρµατης πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν δεν βλέπετε το δίκτυο µε το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, επιλέξτε Άνοιγµα
Κέντρου δικτύου και κοινής χρήσης  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρύθµιση νέας σύνδεσης ή
δικτύου. Εµφανίζεται µια λίστα µε επιλογές. Μπορείτε να επιλέξετε να αναζητήσετε µη αυτόµατα
ένα δίκτυο και να συνδεθείτε ή να δηµιουργήσετε µια νέα σύνδεση δικτύου.

Αφού δηµιουργηθεί η σύνδεση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το εικονίδιο δικτύου που
βρίσκεται στην περιοχή ειδοποιήσεων, στη δεξιά πλευρά της γραµµής εργασιών, για να επαληθεύσετε
το όνοµα και την κατάσταση της σύνδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ακτίνα λειτουργίας (πόσο µακριά θα φτάνουν τα ασύρµατα σήµατα) εξαρτάται από την
υλοποίηση WLAN, τον κατασκευαστή του δροµολογητή και τυχόν παρεµβολές από άλλες ηλεκτρονικές
συσκευές ή δοµικά εµπόδια, όπως τοίχους και δάπεδα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση WLAN διατίθενται από τις ακόλουθες πηγές:

● Πληροφορίες από τον ISP και τους οδηγούς χρήσης που συνοδεύουν τον ασύρµατο δροµολογητή
και τον υπόλοιπο εξοπλισµό WLAN

● Πληροφορίες και συνδέσεις τοποθεσιών web που υπάρχουν στη Βοήθεια και υποστήριξη

Για να δείτε µια λίστα µε τα πλησιέστερα δηµόσια WLAN, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών
Internet (ISP) ή πραγµατοποιήστε αναζήτηση στο web. 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.

Για συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση του υπολογιστή σας σε εταιρικό WLAN,
επικοινωνήστε µε το διαχειριστή δικτύου ή το τµήµα πληροφορικής.
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Περιαγωγή σε άλλο δίκτυο
Όταν µετακινείτε τον υπολογιστή στο εύρος ενός άλλου δικτύου WLAN, τα Windows επιχειρούν να
πραγµατοποιήσουν σύνδεση σε αυτό το δίκτυο. Εάν η προσπάθεια είναι επιτυχής, ο υπολογιστής
συνδέεται αυτόµατα στο νέο δίκτυο. Εάν τα Windows δεν αναγνωρίζουν το νέο δίκτυο, ακολουθήστε
την ίδια διαδικασία που χρησιµοποιήσατε αρχικά για να συνδεθείτε στο δικό σας δίκτυο WLAN.
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3 Χρήση της µονάδας HP Mobile
Broadband (µόνο σε επιλεγµένα
µοντέλα)

Η µονάδα HP Mobile Broadband επιτρέπει στον υπολογιστή σας να χρησιµοποιεί ασύρµατα δίκτυα
ευρείας ζώνης (WWAN) για πρόσβαση στο Internet από περισσότερα σηµεία και σε µεγαλύτερες
περιοχές σε σύγκριση µε τη χρήση δικτύων WLAN. Για τη χρήση της µονάδας HP Mobile Broadband
απαιτείται ένας παροχέας υπηρεσιών δικτύου (ονοµάζεται φορέας εκµετάλλευσης κινητού δικτύου), που
στις περισσότερες περιπτώσεις είναι µια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Η κάλυψη της µονάδας HP Mobile
Broadband είναι παρόµοια µε τη φωνητική κάλυψη στην κινητή τηλεφωνία.

Όταν χρησιµοποιείται στο πλαίσιο υπηρεσιών δικτύου κινητής τηλεφωνίας, η µονάδα HP Mobile
Broadband σας παρέχει την ελευθερία να παραµένετε συνδεδεµένοι στο Internet, να στέλνετε e-mail ή
να συνδέεστε στο εταιρικό σας δίκτυο είτε είστε στο δρόµο είτε εκτός της εµβέλειας των σηµείων
πρόσβασης Wi-Fi.

Η µονάδα HP Mobile Broadband υποστηρίζει τις παρακάτω τεχνολογίες:

● HSPA (Πρόσβαση πακέτων υψηλής ταχύτητας), η οποία προσφέρει πρόσβαση σε δίκτυα βάσει
του προτύπου τηλεπικοινωνιών GSM (Παγκόσµιο σύστηµα κινητής επικοινωνίας).

● Τη µονάδα EV-DO (Evolution Data Optimized) που παρέχει πρόσβαση σε δίκτυα µε βάση το
τηλεπικοινωνιακό πρότυπο πολλαπλής πρόσβασης µε διαίρεση κώδικα (CDMA).

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία κινητού δικτύου ευρείας ζώνης, ενδέχεται να χρειαστείτε τον αριθµό
σειράς της µονάδας HP Mobile Broadband. Ο αριθµός σειράς αναγράφεται σε µια ετικέτα στο εσωτερικό
της θήκης µπαταρίας του υπολογιστή σας.

Ορισµένοι φορείς εκµετάλλευσης κινητού δικτύου απαιτούν τη χρήση κάρτας SIM. Μια κάρτα SIM
περιέχει βασικές πληροφορίες για εσάς, όπως τον κωδικό ΡΙΝ, καθώς και πληροφορίες δικτύου.
Ορισµένοι υπολογιστές περιλαµβάνουν µια κάρτα SIM, η οποία είναι ήδη τοποθετηµένη στη θήκη
µπαταρίας. Εάν δεν υπάρχει τοποθετηµένη SIM, ενδέχεται να περιέχεται στο ενηµερωτικό υλικό για τη
µονάδα HP Mobile Broadband που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή να παρέχεται από το φορέα
εκµετάλλευσης κινητού δικτύου ξεχωριστά.

Για πληροφορίες σχετικά µε την τοποθέτηση και την αφαίρεση της κάρτας SIM, ανατρέξτε στις ενότητες
"Τοποθέτηση κάρτας SIM" και "Αφαίρεση κάρτας SIM" σε αυτό το κεφάλαιο.

Για πληροφορίες σχετικά µε τη µονάδα HP Mobile Broadband και τον τρόπο ενεργοποίησης της
υπηρεσίας µέσω προτιµώµενης εταιρείας δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ανατρέξτε στις πληροφορίες για
τη µονάδα HP Mobile Broadband που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας. Για επιπλέον πληροφορίες,
δείτε την τοποθεσία web της HP στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/mobilebroadband (µόνο στις
ΗΠΑ).
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Τοποθέτηση κάρτας SIM
ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε βλάβη στις υποδοχές σύνδεσης, όταν τοποθετείτε την κάρτα SIM να
ασκείτε την ελάχιστη δυνατή δύναµη.

Για να τοποθετήσετε µια κάρτα SIM:

1. Τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή. Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν ο υπολογιστής είναι
απενεργοποιηµένος ή σε αδρανοποίηση, ενεργοποιήστε τον πατώντας το κουµπί λειτουργίας. Στη
συνέχεια, τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή µέσω του λειτουργικού συστήµατος.

2. Κλείστε την οθόνη.

3. Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεµένες στον υπολογιστή.

4. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος.

5. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή σε µια επίπεδη επιφάνεια µε την υποδοχή της µπαταρίας
στραµµένη προς το µέρος σας.

6. Αφαιρέστε την µπαταρία.

7. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM και σπρώξτε την ελαφρά µέχρι να
εφαρµόσει.

8. Τοποθετήστε ξανά την µπαταρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν δεν τοποθετήσετε ξανά την µπαταρία, η µονάδα HP Mobile Broadband θα
απενεργοποιηθεί.

9. Επανασυνδέστε την εξωτερική τροφοδοσία.

10. Επανασυνδέστε τις εξωτερικές συσκευές.

11. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
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Αφαίρεση κάρτας SIM
Για να αφαιρέσετε µια κάρτα SIM:

1. Τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή. Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν ο υπολογιστής είναι
απενεργοποιηµένος ή σε αδρανοποίηση, ενεργοποιήστε τον πατώντας το κουµπί λειτουργίας. Στη
συνέχεια, τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή µέσω του λειτουργικού συστήµατος.

2. Κλείστε την οθόνη.

3. Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεµένες στον υπολογιστή.

4. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος.

5. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή σε µια επίπεδη επιφάνεια µε την υποδοχή της µπαταρίας
στραµµένη προς το µέρος σας.

6. Αφαιρέστε την µπαταρία.

7. Πιέστε την κάρτα SIM (1) και µετά αφαιρέστε την από την υποδοχή (2).

8. Τοποθετήστε ξανά την µπαταρία.

9. Επανασυνδέστε την εξωτερική τροφοδοσία.

10. Επανασυνδέστε τις εξωτερικές συσκευές.

11. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
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4 Χρήση ασύρµατων συσκευών
Bluetooth (µόνο σε επιλεγµένα
µοντέλα)

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

● Υπολογιστές (επιτραπέζιοι, φορητοί, PDA)

● Τηλέφωνα (κινητά, ασύρµατα και έξυπνα τηλέφωνα)

● Συσκευές απεικόνισης (εκτυπωτής, φωτογραφική µηχανή)

● Συσκευές ήχου (ακουστικά, ηχεία)

Οι συσκευές Βluetooth παρέχουν δυνατότητα οµότιµης σύνδεσης (peer-to-peer) που σας επιτρέπει να
εγκαταστήσετε ένα προσωπικό δίκτυο (PAN) συσκευών Bluetooth. Για πληροφορίες σχετικά µε τη
διαµόρφωση και τη χρήση συσκευών Bluetooth, ανατρέξτε στη βοήθεια του λογισµικού Bluetooth.
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Bluetooth και κοινή χρήση σύνδεσης Internet (ICS)
Η HP δεν συνιστά τη ρύθµιση ενός υπολογιστή µε Bluetooth ως κεντρικού υπολογιστή και τη χρήση του
ως πύλη, µέσω της οποίας µπορούν να συνδέονται στο Internet άλλοι υπολογιστές. Όταν δύο ή
περισσότεροι υπολογιστές συνδέονται µέσω Bluetooth και σε έναν από αυτούς τους υπολογιστές έχει
ενεργοποιηθεί η λειτουργία κοινής χρήσης της σύνδεσης (ICS), τότε οι υπόλοιποι υπολογιστές ενδέχεται
να µην είναι δυνατόν να συνδεθούν στο Internet µέσω του δικτύου Bluetooth.

Η ισχύς της σύνδεσης Bluetooth έγκειται στο συγχρονισµό µεταδόσεων πληροφοριών µεταξύ του
υπολογιστή και ασύρµατων συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα, εκτυπωτές, φωτογραφικές µηχανές
και PDA. Η αδυναµία συνεπούς σύνδεσης δύο ή περισσότερων υπολογιστών για κοινή χρήση του
Internet µέσω σύνδεσης Bluetooth είναι ένας περιορισµός της σύνδεσης Bluetooth και του λειτουργικού
συστήµατος των Windows.

Bluetooth και κοινή χρήση σύνδεσης Internet (ICS) 17



5 Αντιµετώπιση προβληµάτων
ασύρµατης σύνδεσης

Ορισµένες πιθανές αιτίες για προβλήµατα ασύρµατης σύνδεσης περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:

● Αλλαγή στη διαµόρφωση δικτύου (SSID ή ασφάλεια).

● Λάθος εγκατάσταση ή απενεργοποίηση της ασύρµατης συσκευής.

● Αποτυχία υλικού ασύρµατης συσκευής ή δροµολογητή.

● Παρεµβολές στην ασύρµατη συσκευή από άλλες συσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι συσκευές ασύρµατου δικτύου περιλαµβάνονται µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα. Εάν η
ασύρµατη δικτύωση δεν περιλαµβάνεται στη λίστα λειτουργιών που αναγράφεται στο πλάι της αρχικής
συσκευασίας του υπολογιστή, µπορείτε να προσθέσετε δυνατότητα ασύρµατης δικτύωσης στον
υπολογιστή αγοράζοντας µια συσκευή ασύρµατης δικτύωσης.

Πριν αρχίσετε να εφαρµόζετε την ακολουθία πιθανών λύσεων για το πρόβληµα σύνδεσης δικτύου που
αντιµετωπίζετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα προγράµµατα οδήγησης για όλες τις ασύρµατες
συσκευές.

Χρησιµοποιήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο για να πραγµατοποιήσετε
διαγνωστικό έλεγχο και επιδιόρθωση σε έναν υπολογιστή που δεν συνδέεται στο δίκτυο που θέλετε να
χρησιµοποιήσετε.
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∆εν είναι δυνατή η σύνδεση σε δίκτυο WLAN
Εάν αντιµετωπίζετε πρόβληµα στην προσπάθειά σας να συνδεθείτε σε δίκτυο WLAN, επιβεβαιώστε ότι
η ενσωµατωµένη συσκευή WLAN έχει εγκατασταθεί σωστά στον υπολογιστή σας:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Windows περιλαµβάνουν τη λειτουργία "Έλεγχος λογαριασµού χρήστη" για τη
βελτίωση της ασφάλειας του υπολογιστή σας. Για εργασίες όπως εγκατάσταση λογισµικού, εκτέλεση
βοηθητικών προγραµµάτων ή αλλαγές ρυθµίσεων των Windows, µπορεί να σας ζητηθεί η άδεια ή ο
κωδικός πρόσβασής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη.

1. Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Σύστηµα και Ασφάλεια.

2. Στην περιοχή Σύστηµα, επιλέξτε ∆ιαχείριση Συσκευών.

3. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Προσαρµογείς δικτύου για να επεκτείνετε τη λίστα και
να εµφανιστούν όλοι οι προσαρµογείς.

4. Εντοπίστε τη συσκευή WLAN στη λίστα προσαρµογέων δικτύου. Η καταχώριση µιας συσκευής
WLAN µπορεί να περιλαµβάνει τον όρο ασύρµατο, ασύρµατο LAN, WLAN, Wi-Fi ή 802.11.

Εάν δεν αναγράφεται καµία συσκευή WLAN στη λίστα, είτε ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει
ενσωµατωµένη συσκευή WLAN είτε το πρόγραµµα οδήγησης της συσκευής WLAN δεν έχει
εγκατασταθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων δικτύων WLAN, ανατρέξτε
στις συνδέσεις τοποθεσιών web που υπάρχουν στη Βοήθεια και υποστήριξη.
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∆εν είναι δυνατή η σύνδεση στο επιθυµητό δίκτυο
Τα Windows µπορούν να επιδιορθώσουν αυτόµατα µια κατεστραµµένη σύνδεση WLAN:

● Εάν υπάρχει εικονίδιο δικτύου στην περιοχή ειδοποιήσεων, στη δεξιά πλευρά της γραµµής
εργασιών, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε Αντιµετώπιση προβληµάτων.

Τα Windows επαναφέρουν τη συσκευή δικτύου και επιχειρούν να πραγµατοποιήσουν
επανασύνδεση µε ένα από τα προτιµώµενα δίκτυα.

● Εάν δεν υπάρχει εικονίδιο δικτύου στην περιοχή ειδοποιήσεων, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήµατα:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > ∆ίκτυο και Internet > Κέντρο δικτύου και κοινής
χρήσης. 

2. Επιλέξτε Αντιµετώπιση προβληµάτων και επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε να επιδιορθώσετε.
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∆εν εµφανίζεται εικονίδιο δικτύου
Εάν το εικονίδιο δικτύου δεν εµφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων µετά τη διαµόρφωση του WLAN,
το πρόγραµµα οδήγησης λογισµικού λείπει ή είναι κατεστραµµένο. Επίσης, µπορεί να εµφανιστεί το
µήνυµα σφάλµατος των Windows "Η συσκευή δεν βρέθηκε". Πρέπει να εγκαταστήσετε ξανά το
πρόγραµµα οδήγησης.

Αποκτήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισµικού και των προγραµµάτων οδήγησης συσκευής
WLAN για τον υπολογιστή σας από την τοποθεσία web της HP στη διεύθυνση http://www.hp.com. Εάν
αγοράσατε ξεχωριστά τη συσκευή WLAN που χρησιµοποιείτε, επισκεφτείτε την τοποθεσία web του
κατασκευαστή για να βρείτε το πιο πρόσφατο λογισµικό.

Για να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισµικού της συσκευής WLAN για τον υπολογιστή
σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

1. Ανοίξτε το πρόγραµµα περιήγησής σας στο Internet και µεταβείτε στη διεύθυνση
http://www.hp.com/support.

2. Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή όπου βρίσκεστε.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή για λήψη λογισµικού και προγραµµάτων οδήγησης και έπειτα
πληκτρολογήστε τον αριθµό µοντέλου του υπολογιστή σας στο πλαίσιο αναζήτησης.

4. Πατήστε enter και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν αγοράσατε ξεχωριστά τη συσκευή WLAN που χρησιµοποιείτε, επισκεφτείτε την
τοποθεσία web του κατασκευαστή για να βρείτε το πιο πρόσφατο λογισµικό.

∆εν εµφανίζεται εικονίδιο δικτύου 21
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Οι τρέχοντες κωδικοί ασφαλείας δικτύου δεν είναι
διαθέσιµοι

Εάν σας ζητηθεί κλειδί δικτύου ή όνοµα (SSID) κατά τη σύνδεσή σας σε WLAN, τότε το δίκτυο διαθέτει
ασφάλεια προστασίας. Για να πραγµατοποιήσετε σύνδεση σε ασφαλές δίκτυο, πρέπει να έχετε τους
τρέχοντες κωδικούς. Το SSID και το κλειδί δικτύου είναι αλφαριθµητικοί κωδικοί που εισάγετε στον
υπολογιστή σας για να τον προσδιορίσετε στο δίκτυο.

● Για δίκτυο που συνδέεται στον προσωπικό σας ασύρµατο δροµολογητή, ανατρέξτε στον οδηγό
χρήσης του δροµολογητή για οδηγίες σχετικά µε τη ρύθµιση των ίδιων κωδικών στο δροµολογητή
και στη συσκευή WLAN.

● Για ιδιωτικό δίκτυο, όπως ένα δίκτυο σε γραφείο ή σε δηµόσια αίθουσα συνοµιλίας στο Internet,
επικοινωνήστε µε το διαχειριστή του δικτύου για να αποκτήσετε τους κωδικούς και στη συνέχεια,
εισαγάγετε τους κωδικούς όταν σας ζητηθεί.

Ορισµένα δίκτυα αλλάζουν τους κωδικούς SSID ή τα κλειδιά δικτύου που χρησιµοποιούνται στους
δροµολογητές ή στα σηµεία πρόσβασης που χρησιµοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για
λόγους βελτίωσης της ασφάλειας. Θα πρέπει να αλλάζετε τον αντίστοιχο κωδικό στον υπολογιστή
σας.

Εάν σας δοθούν νέα κλειδιά ασύρµατου δικτύου και νέοι κωδικοί SSID για ένα δίκτυο και εάν έχετε
συνδεθεί στο παρελθόν σε αυτό το δίκτυο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να συνδεθείτε στο
δίκτυο:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > ∆ίκτυο και Internet > Κέντρο δικτύου και κοινής
χρήσης. 

2. Επιλέξτε ∆ιαχείριση ασύρµατων δικτύων στον αριστερό πίνακα.

Εµφανίζεται µια λίστα µε τα διαθέσιµα δίκτυα WLAN. Εάν βρίσκεστε σε σηµείο σύνδεσης στο οποίο
είναι ενεργά αρκετά δίκτυα WLAN, τότε θα εµφανιστούν αρκετά δίκτυα.

3. Επιλέξτε το δίκτυο από τη λίστα, κάντε δεξί κλικ στο δίκτυο και επιλέξτε Ιδιότητες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν το δίκτυο που θέλετε δεν περιλαµβάνεται στη λίστα, απευθυνθείτε στο
διαχειριστή δικτύου για να βεβαιωθείτε ότι ο δροµολογητής ή το σηµείο πρόσβασης λειτουργεί.

4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια και πληκτρολογήστε τα σωστά δεδοµένα ασύρµατης
κρυπτογράφησης στο πλαίσιο Κλειδί ασφαλείας δικτύου.

5. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθµίσεις.
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Η σύνδεση WLAN είναι πολύ αδύναµη
Εάν η σύνδεση είναι πολύ αδύναµη ή ο υπολογιστής σας δεν µπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο WLAN,
ελαχιστοποιήστε τις παρεµβολές από άλλες συσκευές κάνοντας τα ακόλουθα:

● Μετακινήστε τον υπολογιστή σας πιο κοντά στον ασύρµατο δροµολογητή ή στο σηµείο ασύρµατης
πρόσβασης.

● Αποσυνδέστε προσωρινά συσκευές όπως φούρνο µικροκυµάτων, ασύρµατο τηλέφωνο ή κινητό
τηλέφωνο για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παρεµβολές από άλλες ασύρµατες συσκευές.

Εάν δεν βελτιωθεί η σύνδεση, δοκιµάστε να εξαναγκάσετε τη συσκευή να διαµορφώσει ξανά όλες τις
τιµές σύνδεσης:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > ∆ίκτυο και Internet > Κέντρο δικτύου και κοινής
χρήσης. 

2. Επιλέξτε ∆ιαχείριση ασύρµατων δικτύων στον αριστερό πίνακα.

Εµφανίζεται µια λίστα µε τα διαθέσιµα δίκτυα WLAN. Εάν βρίσκεστε σε σηµείο σύνδεσης στο οποίο
είναι ενεργά αρκετά δίκτυα WLAN, τότε θα εµφανιστούν αρκετά δίκτυα.

3. Επιλέξτε ένα δίκτυο και µετά κάντε κλικ στο κουµπί Κατάργηση.
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∆εν είναι δυνατή η σύνδεση στον ασύρµατο δροµολογητή
Εάν προσπαθείτε ανεπιτυχώς να πραγµατοποιήσετε σύνδεση σε ασύρµατο δροµολογητή, κάντε
επαναφορά του δροµολογητή αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας για 10 έως 15 δευτερόλεπτα.

Εάν ο υπολογιστής εξακολουθεί να µην µπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο WLAN, επανεκκινήστε τον
ασύρµατο δροµολογητή. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες κατασκευαστή του δροµολογητή.
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