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Κεφάλαιο 2 

 

Οι γέφυρές μας με το Διαδίκτυο 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τα εξαρτήματα που απαιτούνται για να 

συνδεθούμε στο Internet και με το είδος των συνδέσεων σε αυτό. 

2.1 Τι χρειάζεται για να συνδεθώ στο Internet; 
Τα βασικά που χρειαζόμαστε για να συνδεθούμε και να σερφάρουμε στο "αρχι-

πέλαγος" του Internet είναι τα εξής: 

� Υπολογιστής. Για τη σύνδεσή μας στο Internet είναι αυτονόητο ότι πρέπει να 

διαθέτουμε υπολογιστή. 

 Ή μήπως όχι; Μήπως αρκεί ένα απλό κινητό; 

 Αλλά και το κινητό, μήπως δεν είναι υπολογιστής;  

 Και βέβαια είναι. και μάλιστα, μερικές φορές, πολύ πιο ισχυρός από κάποια 

μοντέλα υπολογιστή παρωχημένης τεχνολογίας.  

� Γραμμή σύνδεσης. Για να έχουμε πρόσβαση στο Internet πρέπει με κάποιον 

τρόπο να διαθέτουμε μια γραμμή σύνδεσης. Αυτή μπορεί να είναι: μισθωμέ-

νη γραμμή, απλή τηλεφωνική γραμμή PSTN, γραμμή ISDN, γραμμή ADSL, 

ή ακόμη ασύρματη σύνδεση. 

� Μόντεμ. Τα εξαρτήματα αυτά διαμορφώνουν τα δεδομένα που θέλουμε να 

στείλουμε, από δεδομένα υπολογιστή σε κατάλληλο τηλεφωνικό σήμα, και 

αποδιαμορφώνουν τα δεδομένα που λαμβάνουμε, από τηλεφωνικό σήμα σε 

δεδομένα υπολογιστή. Το όνομά τους προέρχεται από τα αρχικά των δύο αγ-

γλικών λέξεων MOdulator – DEModulator, που σημαίνουν διαμορφωτής – 

αποδιαμορφωτής (τηλεφωνικού σήματος). 

� Πρόγραμμα δικτύωσης. Είναι το πρόγραμμα που αποκαθιστά την επικοινω-

νία του υπολογιστή μας με τον υπολογιστή του παρόχου μας. Το πρόγραμμα 

αυτό μας το παρέχει το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή μας.  

� Φυλλομετρητής. Είναι το πρόγραμμα που μας βοηθά να περιηγηθούμε 

στους δικτυακούς τόπους και στις ιστοσελίδες του Διαδικτύου. Αν και παλιά 

ενυπήρχε στο βασικό λειτουργικό σύστημα, σήμερα μπορούμε να το προμη-

θευτούμε ανεξάρτητα από τα Windows. Οι φυλλομετρητές που κυριαρχούν 
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σήμερα παγκοσμίως είναι οι εξής: Internet Explorer, Mozilla Firefox και 

Google Chrome. 

Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με τα είδη των συνδέσεων 

που μπορούμε να πετύχουμε από τον υπολογιστή μας στο Internet. 

2.2 Σύνδεση μέσω τηλεφωνικής γραμμής  
Η πιο απλή περίπτωση για να συνδεθούμε στο Internet είναι να έχουμε τον υπο-

λογιστή και μια τηλεφωνική γραμμή. 

Εγκατάσταση κλασικού μόντεμ σε Windows XP και Vista 

Οι σημερινοί υπολογιστές έχουν συνήθως ενσωματωμένο μόντεμ, οπότε δεν 

απαιτείται κάποια εγκατάσταση. 

Αν όμως αγοράσετε ένα εξωτερικό μόντεμ και το συνδέσετε στον υπολογιστή 

σας, ή ένα εσωτερικό και το τοποθετήσετε στο υπολογιστικό σας σύστημα, τα 

Windows πρέπει κανονικά να το αναγνωρίσουν αυτόματα και να το εγκατα-

στήσουν, δεδομένου ότι εδώ και χρόνια τόσο το λειτουργικό σύστημα των Win-

dows, όσο και τα περιφερειακά εξαρτήματα στηρίζονται στην τεχνολογία PnP. 

Η λέξη PnP προέρχεται από την αγγλική φράση Plug and Play (τοποθέτηση και 

άμεση λειτουργία). Βέβαια, πολλοί φίλοι μου διαφωνούν με αυτή την άποψη και 

επιμένουν ότι προέρχεται από το Plug and Pray (τοποθέτηση και προσευχή για 

λειτουργία). Μάλλον την ίδια γνώμη έχει και μεγάλη μερίδα χρηστών. 

Αν όλα πήγαν καλά (ας πούμε, επειδή εισακούστηκαν οι προσευχές σας), είστε 

σε θέση να προχωρήσετε παρακάτω. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την 

εγκατάσταση του μόντεμ, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του μόντεμ ή συμ-

βουλευτείτε τα CD που σας έδωσαν όταν το αγοράσατε. Είναι μια καλή αρχή 

και αν ακολουθήσετε και τις οδηγίες που συνοδεύουν το μόντεμ, συνήθως ο υ-

πολογιστής φιλοτιμείται και δεν σας προβάλει άλλα εμπόδια στον σκοπό σας. 

Αν, πάλι, δεν θέλετε να μπλέκετε σε τέτοιου είδος ψαξίματα, ακολουθήστε την 

εξής διαδικασία: 

1. Ανοίξτε το μενού Έναρξη ( ). 

2. Πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην επιλογή Πίνακας Ε-
λέγχου, οπότε θα εμφανιστεί το παράθυρο με τον ομώνυμο φάκελο που φαί-

νεται στην Εικόνα 2.1. 

� 
Η μορφή του παραθύρου εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στον 

φάκελο Πίνακας Ελέγχου. Στην Εικόνα 2.1 φαίνεται ο φάκελος σε Κλασική 
προβολή, που είναι η μορφή με την οποία εμφανιζόταν ο φάκελος στις εκ-

δόσεις των Windows πριν από την έκδοση ΧΡ. 
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Εικόνα 2.1: Ο φάκελος Πίνακας Ελέγχου με τα περιεχόμενά του. 

 

Εικόνα 2.2: Το πλαίσιο διαλόγου για ρύθμιση ιδιοτήτων και προσθήκη μόντεμ. 
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3. Από τον φάκελο Πίνακας Ελέγχου (δείτε την Εικόνα 2.1), εκτελέστε το πρό-

γραμμα Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεμ. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλό-

γου για τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων του μόντεμ. Αφού ενεργοποιήσετε την καρ-

τέλα Μόντεμ (δείτε την Εικόνα 2.2), μπορείτε να κάνετε την προσθήκη του 

νέου μόντεμ. 

4. Πατήστε στο κουμπί Προσθήκη. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου ενός 

βοηθητικού προγράμματος (οδηγού), που σας δίνει οδηγίες για τη σωστή ε-

γκατάσταση του μόντεμ (δείτε την Εικόνα 2.3).  

 

Εικόνα 2.3: Οδηγός εγκατάστασης νέου μόντεμ. 

5. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου (Εικόνα 2.3), εμφανίζονται κάποιες οδηγίες για 

την εγκατάσταση του μόντεμ. Ενεργοποιήστε την επιλογή Επιλογή του μό-
ντεμ από λίστα χωρίς αναγνώριση και, αφού διαβάσετε τις οδηγίες, πατήστε 

στο κουμπί Επόμενο> για να συνεχίσετε. Θα εμφανιστεί το επόμενο πλαίσιο 

διαλόγου του Οδηγού (δείτε την Εικόνα 2.4). (Αν είναι απενεργοποιημένη η 

επιλογή Επιλογή του μόντεμ από λίστα χωρίς αναγνώριση, τότε τα Win-

dows θα εκτελέσουν το πρόγραμμα εντοπισμού νέου υλικού και δεν είναι σί-

γουρο ότι θα εντοπίσουν το μοντέλο του μόντεμ που εσείς διαθέτετε.) 

6. Επιλέξτε τον κατασκευαστή και το μοντέλο του μόντεμ. Τα στοιχεία αυτά 

αναφέρονται στα εγχειρίδια που συνοδεύουν το μόντεμ σας. Αν το μοντέλο 

που προμηθευτήκατε περιέχεται στη λίστα που σας προσφέρουν τα Win-

dows, τότε προχωρήστε στο Βήμα 10. Αν, όμως, δεν περιέχεται στη λίστα 

κατασκευαστών και μοντέλων ή δεν αναφέρεται στα εγχειρίδια η επιλογή 

που πρέπει να κάνετε (πράγμα πολύ πιθανό), τοποθετήστε το CD που συνο-
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δεύει το μόντεμ σας στον κατάλληλο οδηγό και πατήστε στο κουμπί Από δί-
σκο…. Στο CD θα βρείτε σίγουρα αυτό που ζητάτε. Τα Windows θα ξεκινή-

σουν τη διαδικασία εγκατάστασης του μόντεμ. Ενδεχομένως (αν δεν χρησι-

μοποιήσατε το συνοδευτικό με το μόντεμ CD) να σας ζητηθεί και η τοποθέ-

τηση του CD των Windows. Πατώντας στο κουμπί Από δίσκο…, θα εμφα-

νιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου (δείτε την Εικόνα 2.5), από το οποίο επιλέγετε 

τον οδηγό δισκέτας ή CD. 

 

Εικόνα 2.4: Επιλογή κατασκευαστή και μοντέλου μόντεμ. 

 

Εικόνα 2.5: Επιλογή οδηγού για αναζήτηση προγράμματος εγκατάστασης για 
νέα ή μη ρυθμισμένη συσκευή. 
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Εικόνα 2.6: Επιλογή για αναζήτηση υλικού από τα Windows ή από τον χρήστη. 

 

Εικόνα 2.7: Επιλογή του σωστού μόντεμ από τη λίστα του CD (ή της δισκέτας). 

7. Επιλέξτε τον οδηγό δισκέτας ή CD όπου υπάρχουν τα αρχεία-οδηγοί του μό-

ντεμ, αναγράφοντας είτε a:\ (για δισκέτα), είτε d:\ (ή το αντίστοιχο γράμμα 

για τον οδηγό CD-ROM), ή χρησιμοποιώντας (για ευκολία) το κουμπί Ανα-
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ζήτηση.... Για συνέχεια, πατήστε στο κουμπί ΟΚ. Θα εμφανιστεί νέο πλαί-

σιο διαλόγου (δείτε την Εικόνα 2.6). 

8. Από τον οδηγό δισκέτας ή CD όπου υπάρχουν τα αρχεία των προγραμμάτων 

οδήγησης του μόντεμ, επιλέξτε το αρχείο που περιέχει τις πληροφορίες ε-

γκατάστασης (αυτό είναι κάποιο αρχείο με επέκταση .inf). Για συνέχεια, πα-

τήστε στο κουμπί ΟΚ. Θα εμφανιστεί το επόμενο πλαίσιο διαλόγου του οδη-

γού (δείτε την Εικόνα 2.7). 

9. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου του οδηγού, επιλέξτε από τη λίστα τον τύπο 

του μόντεμ που έχετε. Για συνέχεια, πατήστε στο κουμπί Επόμενο>. Θα εμ-

φανιστεί το επόμενο πλαίσιο διαλόγου του οδηγού (δείτε την Εικόνα 2.8). 

 

Εικόνα 2.8: Επιλογή της θύρας στην οποία είναι συνδεδεμένο το μόντεμ. 

10. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου του οδηγού, επιλέξτε τη θύρα εξόδου όπου έ-

χετε συνδέσει το μόντεμ. Πατήστε στο κουμπί Επόμενο> για να συνεχίσετε. 

Τα Windows θα ξεκινήσουν τη διαδικασία εγκατάστασης του μόντεμ. Στη 

φάση αυτή, γίνεται αναζήτηση των προγραμμάτων οδηγών του μόντεμ, τα 

οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας. Ενδεχομένως (αν δεν χρησιμο-

ποιήσατε τη συνοδευτική με το μόντεμ δισκέτα) να σας ζητηθεί και η τοπο-

θέτηση του CD των Windows. Αφού εγκατασταθούν τα προγράμματα οδή-

γησης (drivers), θα εμφανιστεί το τελευταίο πλαίσιο διαλόγου του οδηγού, 

το οποίο σας ενημερώνει για την επιτυχή εγκατάσταση του μόντεμ σας. Ο-

λοκληρώνετε τη διαδικασία πατώντας στο κουμπί Τέλος. Θα βρεθείτε στο 

πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων του μόντεμ από το οποίο ξεκινήσατε (Εικόνα 

2.2), με τη μόνη διαφορά ότι τώρα θα έχει προστεθεί και το νέο μόντεμ (δεί-

τε την Εικόνα 2.9). Για να ολοκληρώσετε, πατήστε στο κουμπί OK. 

Τώρα, ό,τι αφορά το μόντεμ θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά.  
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Απομένουν, όμως, η εγκατάσταση του φυλλομετρητή, η δημιουργία της τηλε-

φωνικής σύνδεσης και κάποιες ρυθμίσεις που θα πρέπει να κάνετε, για να απο-

κτήσετε την πολυπόθητη σύνδεση στο Internet. 

 

Εικόνα 2.9: Το πλαίσιο διαλόγου με τα εγκατεστημένα μόντεμ για κατάργηση ή  
ρύθμιση των ιδιοτήτων τους. 

Εγκατάσταση κλασικού μόντεμ σε Windows 7 

Στα Windows 7 η εγκατάσταση μόντεμ είναι πιο αυτοματοποιημένη και απλή. 

Αν, παρόλα αυτά, πρέπει να εγκαταστήσετε μόντεμ στα Windows 7, ακολουθή-

στε την εξής διαδικασία: 

1. Ανοίξτε το μενού Έναρξη ( ). 

2. Πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην επιλογή Πίνακας Ε-
λέγχου, οπότε θα εμφανιστεί το παράθυρο με τον ομώνυμο φάκελο που φαί-

νεται στην Εικόνα 2.10. 

3. Πατήστε στην επιλογή Υλικό και Ήχος, οπότε θα εμφανιστεί το παράθυρο 

με τον ομώνυμο φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που αφο-

ρούν τις συνδεδεμένες συσκευές του υπολογιστή και τις εργασίες που σχετί-

ζονται με την αναπαραγωγή ήχου. Από τον φάκελο αυτό, πατήστε στην επι-

λογή Συσκευές και εκτυπωτές, οπότε θα εμφανιστεί το παράθυρο με τον 

ομώνυμο φάκελο που φαίνεται στην Εικόνα 2.11. 
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Εικόνα 2.10: Ο φάκελος Πίνακας Ελέγχου των Windows 7. 

 
Εικόνα 2.11: Ο φάκελος Συσκευές και εκτυπωτές. 

4. Πατήστε στην επιλογή Προσθήκη συσκευής, οπότε θα εκτελεστεί το πρό-

γραμμα αναγνώρισης και θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται 

στην Εικόνα 2.12, με όλες τις νέες συσκευές που έχουν συνδεθεί στον υπο-

λογιστή σας και απαιτούν εγκατάσταση. 
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Εικόνα 2.12: Οι νέες συσκευές που έχουν συνδεθεί στον υπολογιστή σας. 

5. Τα βήματα που θα ακολουθήσουν είναι λίγο-πολύ τυποποιημένα και ενδεχο-

μένως να σας ζητηθεί και το βοηθητικό μέσο αποθήκευσης, στο οποίο υπάρ-

χουν τα προγράμματα οδήγησης του συνδεδεμένου μόντεμ. 

Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε νέο υλικό που θα 

συνδέσετε στον υπολογιστή σας και δεν θα αναγνωριστεί αυτόματα. 

Εγκατάσταση μόντεμ ISDN 

Η εγκατάσταση ενός μόντεμ ISDN δεν διαφέρει από την εγκατάσταση ενός 

κλασικού μόντεμ. 

Απλώς πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να έχετε μια σύνδεση τύπου ISDN, 

αν δεν διαθέτετε και απλή τηλεφωνική γραμμή. Η σύνδεση ISDN "κάθεται" πά-

νω στην απλή τηλεφωνική γραμμή και εξασφαλίζει ταυτόχρονα δύο (τηλε-

φωνικές) γραμμές για φωνή και φαξ και μία γραμμή μετάδοσης δεδομένων. 

Ακόμη, η σύνδεση ενός μόντεμ ISDN με το τηλεφωνικό δίκτυο πραγματοποιεί-

ται με κανονικό τηλεφωνικό καλώδιο, ενώ με τον υπολογιστή είτε με κλασικό 

τηλεφωνικό καλώδιο, είτε μέσω θύρας USB. 

Δεν θα σταθούμε στις ελάχιστες ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει ένα μόντεμ 

ISDN, γιατί στην Ελλάδα σήμερα αυτό ανήκει μάλλον στο παρελθόν και το 

χρησιμοποιούν μόνο όσοι θέλουν και δεύτερη τηλεφωνική γραμμή στο χώρο 

τους.  

Τη θέση των μόντεμ ISDN την καταλαμβάνουν πλέον οι συνδέσεις ADSL, οι 

οποίες διατίθενται από όλες τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. 
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Αν, όμως, θέλετε οπωσδήποτε να εγκαταστήσετε ένα τέτοιο μόντεμ, δεν θα δυ-

σκολευτείτε να το κάνετε αν ακολουθήσετε τις οδηγίες του παρόχου της σύνδε-

σης και της προηγούμενης παραγράφου. 

Απομένει μόνο η τηλεφωνική σύνδεση. 

Δημιουργία τηλεφωνικής σύνδεσης 

Αφού δηλώσετε το μόντεμ στον υπολογιστή σας και διαπιστώσετε ότι αυτό λει-

τουργεί, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δημιουργήσετε την τηλεφωνική 

σύνδεση.  

Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα που 

διαθέτετε. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ επιβεβλημένο να διαχωρίσω τις επικρατέ-

στερες εκδόσεις των Windows σήμερα. 

Δημιουργία τηλεφωνικής σύνδεσης στα Windows Vista και 7 

1. Ανοίξτε το μενού Έναρξη ( ). 

 
Εικόνα 2.13: Ο φάκελος Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης με τα περιεχόμενά 

του. 

2. Πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην επιλογή Πίνακας Ε-
λέγχου, οπότε θα εμφανιστεί το παράθυρο με τον ομώνυμο φάκελο που φαί-

νεται στην Εικόνα 2.1 για τα Windows Vista, ενώ για τα Windows 7 ο φάκε-

λος που φαίνεται στην Εικόνα 2.10. 
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3. Από τον φάκελο Πίνακας Ελέγχου στα Windows Vista (δείτε την Εικόνα 

2.1) εκτελέστε το πρόγραμμα Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης. Θα εμφα-

νιστεί ο ομώνυμος φάκελος με όλες τις υπάρχουσες συνδέσεις δικτύου, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 2.13. Στα Windows 7, πρέπει να περάσετε και από τον 

φάκελο Δίκτυο και Internet. 

4. Στο αριστερό πλαίσιο του φακέλου, πατήστε στην επιλογή Ρύθμιση νέας 
σύνδεσης ή δικτύου (δείτε την Εικόνα 2.13). Θα εμφανιστεί το πλαίσιο δια-

λόγου που φαίνεται στην Εικόνα 2.14. 

 
Εικόνα 2.14: Το πλαίσιο διαλόγου για ρυθμίσεις συνδέσεων ή δικτύου. 

5. Πατήστε στην επιλογή Δημιουργήστε μια σύνδεση μέσω τηλεφώνου, και 

μετά στο κουμπί Επόμενο. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται 

στην Εικόνα 2.15. 

6. Στην επιλογή Αριθμός τηλεφώνου κλήσης, πληκτρολογήστε τον αριθμό τη-

λεφώνου που σας δόθηκε από τον πάροχο υπηρεσιών του Internet, ο οποίος 

θα καλείται από τον υπολογιστή σας για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο. 

7. Στην επιλογή Όνομα χρήστη, πληκτρολογήστε τον αριθμό που δηλώσατε 

στον πάροχο υπηρεσιών του Internet. 

8. Στην επιλογή Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον μυστικό κωδικό 

που σας δόθηκε από τον πάροχο υπηρεσιών του Internet.  
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Εικόνα 2.15: Το πλαίσιο διαλόγου για δημιουργία σύνδεσης στο Internet μέσω 

τηλεφώνου. 

 
Εικόνα 2.16: Το πλαίσιο διαλόγου για σύνδεση στο Internet μέσω τηλεφώνου. 
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9. Η σύνδεσή σας έχει δημιουργηθεί. Για να συνδεθείτε στο Internet, πατήστε 

στο κουμπί Σύνδεση. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην 

Εικόνα 2.16, οπότε συνδέεστε στο Internet. (Το τι μπορείτε να κάνετε στο 

Internet θα το δούμε στη συνέχεια του βιβλίου.) 

Δημιουργία τηλεφωνικής σύνδεσης στα Windows XP 

1. Ανοίξτε το μενού Έναρξη ( ). 

2. Πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην επιλογή Πίνακας Ε-
λέγχου, οπότε θα εμφανιστεί το παράθυρο με τον ομώνυμο φάκελο που φαί-

νεται στην Εικόνα 2.17. 

 
Εικόνα 2.17: Ο φάκελος Πίνακας Ελέγχου στα Windows XP. 

3. Από τον φάκελο Πίνακας Ελέγχου (δείτε την Εικόνα 2.17), εκτελέστε το 

πρόγραμμα Συνδέσεις δικτύου. Θα εμφανιστεί ο ομώνυμος φάκελος με όλες 

τις υπάρχουσες συνδέσεις δικτύου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.18. 

4. Στο αριστερό πλαίσιο του φακέλου, πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του 

ποντικιού στην επιλογή Δημιουργία νέας σύνδεσης (δείτε την Εικόνα 2.18). 

Θα εμφανιστεί ένα αρχικό πλαίσιο διαλόγου, στο οποίο πατάτε στο Επόμε-
νο> και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 2.19. 

5. Ενεργοποιήστε την επιλογή Σύνδεση στο Internet και μετά πατήστε στο 

κουμπί Επόμενο. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην 

Εικόνα 2.20. 
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Εικόνα 2.18: Ο φάκελος Συνδέσεις δικτύου στα Windows XP. 

 
Εικόνα 2.19: Το πλαίσιο διαλόγου για επιλογή τύπου σύνδεσης. 

6. Ενεργοποιήστε την επιλογή Μη αυτόματη εγκατάσταση της σύνδεσης, και 

μετά πατήστε στο κουμπί Επόμενο. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που 

φαίνεται στην Εικόνα 2.21. 



40 Το Internet απλά, γρήγορα, μεθοδικά 

 
Εικόνα 2.20: Το πλαίσιο διαλόγου για επιλογή τρόπου σύνδεσης στο Internet. 

 
Εικόνα 2.21: Το πλαίσιο διαλόγου για δημιουργία σύνδεσης στο Internet μέσω 

τηλεφώνου. 

7. Ενεργοποιήστε την επιλογή Σύνδεση μέσω τηλεφώνου με χρήση μόντεμ και 

πατήστε στο Επόμενο. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται 

στην Εικόνα 2.22. 



Κεφάλαιο 2: Οι γέφυρές μας με το Διαδίκτυο 41 

 
Εικόνα 2.22: Το πλαίσιο διαλόγου για δήλωση ονόματος σύνδεσης. 

 
Εικόνα 2.23: Το πλαίσιο διαλόγου για δήλωση του αριθμού τηλεφώνου του πα-

ρόχου υπηρεσιών Internet. 

8. Στο πεδίο Όνομα υπηρεσίας παροχής Internet (ISP), πληκτρολογήστε το 

όνομα με το οποίο θα χρησιμοποιείτε την παρούσα σύνδεση. Πατήστε στο 

Επόμενο και θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 

2.23. 
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9. Στο πεδίο Αριθμός τηλεφώνου, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που 

σας δόθηκε από τον πάροχο υπηρεσιών του Internet, ο οποίος θα καλείται 

από τον υπολογιστή σας για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, και πατήστε στο 

Επόμενο για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 

2.24. 

 
Εικόνα 2.24: Το πλαίσιο διαλόγου για δήλωση ονόματος χρήστη και κωδικού. 

10. Στο πεδίο Όνομα χρήστη, πληκτρολογήστε τον αριθμό που δηλώσατε στον 

πάροχο υπηρεσιών του Internet. 

11. Στην επιλογή Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον μυστικό κωδικό 

που σας δόθηκε από τον πάροχο υπηρεσιών του Internet και πατήστε στο 

Επόμενο. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 

2.25. 

12. Πατήστε στο Τέλος, για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία σύνδεσης. Αν έχε-

τε ενεργοποιήσει και την επιλογή Προσθήκη συντόμευσης στην επιφάνεια 
εργασίας, θα δημιουργηθεί αυτόματα και η συντόμευση στην επιφάνεια ερ-

γασίας των Windows. 

Στη συνέχεια του βιβλίου θα δούμε πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τις Ιδιότητες 

τέτοιου είδους συνδέσεων, τόσο στα Windows XP, όσο και στα Vista και 7, και 

πότε τις χρησιμοποιούμε. 
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Εικόνα 2.25: Ολοκλήρωση της δημιουργίας σύνδεσης μέσω τηλεφώνου. 

2.3 Σύνδεση μέσω γραμμής ADSL 
Για να συνδεθείτε στο Internet μέσω γραμμής ADSL, απαιτείται να διαθέτετε το 

αντίστοιχο μόντεμ, το οποίο πρέπει να έχετε προμηθευτεί από τον πάροχο υπη-

ρεσιών Internet.  

Εγκατάσταση μόντεμ ADSL 

Η εγκατάσταση του μόντεμ ADSL έγκειται απλώς και μόνο στη σύνδεσή του με 

τον υπολογιστή. Το μόντεμ αυτό μπορείτε να το συνδέσετε στον υπολογιστή εί-

τε μέσω κάρτας Ethernet, είτε μέσω θύρας USB.  

Η πείρα έχει δείξει ότι η σύνδεση στο Internet μέσω γραμμής ADSL με χρήση 

θύρας USB δημιουργεί προβλήματα. Γι’ αυτό, χρησιμοποιήστε τη μόνο αν δεν 

διαθέτετε κάρτα δικτύου Ethernet. 

� 
Γνωρίζω αρκετούς χρήστες που αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα με τις συν-

δέσεις μέσω θύρας USB και αναγκάστηκαν να τοποθετήσουν κάρτες δικτύου 

Ethernet.  

Πριν προχωρήσετε στην απόφαση να αγοράσετε σύνδεση ADSL, βεβαιωθείτε 

ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει κάρτα Ethernet, κάτι που είναι πολύ πιθανό. 

Αν διαπιστώσετε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει και κάρτα Ethernet και θύρα 

USB, μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση μέσω κάρτας Ethernet. 
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Οι οδηγίες που θα σας δώσει ο πάροχος των υπηρεσιών Internet μαζί με τη σύν-

δεση ADSL είναι ακριβείς και λεπτομερείς, και αν κάνετε τον κόπο να τις δια-

βάσετε προσεκτικά είναι πολύ πιθανό να μην αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα. 

Συνήθως, με την εγκατάσταση του μόντεμ ADSL αποκαθίσταται αυτόματα και 

η αντίστοιχη σύνδεση. Ωστόσο, αν κάτι δεν πάει καλά και θέλετε να δημιουρ-

γήσετε σύνδεση (πράγμα πολύ σπάνιο), ακολουθήστε τα εξής βήματα, ανάλογα 

με την έκδοση των Windows που διαθέτετε. 

Δημιουργία σύνδεσης ADSL στα Windows Vista και 7 

1. Ανοίξτε το μενού Έναρξη ( ). 

2. Πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην επιλογή Πίνακας Ε-
λέγχου, οπότε θα εμφανιστεί το παράθυρο με τον ομώνυμο φάκελο που φαί-

νεται στην Εικόνα 2.1. 

3. Από τον φάκελο Πίνακας Ελέγχου (δείτε την Εικόνα 2.1), εκτελέστε το πρό-

γραμμα Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης. Θα εμφανιστεί ο ομώνυμος φά-

κελος με όλες τις υπάρχουσες συνδέσεις δικτύου, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 2.13. 

4. Στο αριστερό πλαίσιο του φακέλου, πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του 

ποντικιού στην επιλογή Ρύθμιση σύνδεσης ή δικτύου (δείτε την Εικόνα 

2.13). Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 2.26. 

 
Εικόνα 2.26: Το πλαίσιο διαλόγου για επιλογή τύπου σύνδεσης. 
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Εικόνα 2.27: Το πλαίσιο διαλόγου για επιλογή υπάρχουσας σύνδεσης. 

 
Εικόνα 2.28: Το πλαίσιο διαλόγου για επιλογή τρόπου σύνδεσης. 



46 Το Internet απλά, γρήγορα, μεθοδικά 

5. Πατήστε στην επιλογή Σύνδεση στο Internet και μετά στο κουμπί Επόμενο. 

Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 2.27. 

6. Ενεργοποιήστε την επιλογή Όχι, να δημιουργηθεί νέα σύνδεση και μετά πα-

τήστε στο κουμπί Επόμενο. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνε-

ται στην Εικόνα 2.28. 

7. Πατήστε στην επιλογή Ευρεία ζώνη. Τα πλαίσια διαλόγου που θα ακολου-

θήσουν είναι λίγο-πολύ γνωστά και, τελικά, αποκαθίσταται η δυνατότητα 

σύνδεσης στο Internet. 

Δημιουργία σύνδεσης ADSL στα Windows XP 

1. Ανοίξτε το μενού Έναρξη ( ). 

2. Πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην επιλογή Πίνακας Ε-
λέγχου, οπότε θα εμφανιστεί το παράθυρο με τον ομώνυμο φάκελο που φαί-

νεται στην Εικόνα 2.17. 

3. Από τον φάκελο Πίνακας Ελέγχου (δείτε την Εικόνα 2.17), εκτελέστε το 

πρόγραμμα Συνδέσεις δικτύου. Θα εμφανιστεί ο ομώνυμος φάκελος με όλες 

τις υπάρχουσες συνδέσεις δικτύου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.18. 

4. Στο αριστερό πλαίσιο του φακέλου, πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του 

ποντικιού στην επιλογή Δημιουργία νέας σύνδεσης (δείτε την Εικόνα 2.18). 

Θα εμφανιστεί ένα αρχικό πλαίσιο διαλόγου, στο οποίο πατάτε στο Επόμε-
νο> και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 2.19. 

5. Ενεργοποιήστε την επιλογή Σύνδεση στο Internet και μετά πατήστε στο κουμπί 

Επόμενο. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 2.20. 

6. Ενεργοποιήστε την επιλογή Μη αυτόματη εγκατάσταση της σύνδεσης και 

μετά πατήστε στο κουμπί Επόμενο. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που 

φαίνεται στην Εικόνα 2.21. 

7. Ενεργοποιήστε την επιλογή Σύνδεση με χρήση σύνδεσης ευρείας ζώνης 
που είναι πάντα ενεργή και πατήστε στο Επόμενο. Θα εμφανιστεί το πλαί-

σιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 2.29. 

8. Πατήστε στο Τέλος, για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία σύνδεσης. 

Απομένει να δούμε πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τις Ιδιότητες τέτοιου είδους 

συνδέσεων, πώς τις ενεργοποιούμε και πότε τις χρησιμοποιούμε. 

2.4 Φορητή ασύρματη σύνδεση στο Internet  
Καταρχάς, πρέπει να δούμε τι είναι οι ασύρματες συνδέσεις. 

Η ασύρματη σύνδεση δεν απαιτεί τηλεφωνική ή άλλου είδους γραμμή για την 

επικοινωνία με το Internet. 


