Διαχείριση συνδέσεων δικτύου
Οι ρυθμίσεις των συνδέσεων δικτύου στα Microsoft Windows XP καθορίζουν τον τρόπο σύνδεσης του
υπολογιστή σε ένα δίκτυο. Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις
συνδέσεις δικτύου, για να τις προσαρμόσετε σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ίσως επίσης χρειαστεί να
αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου, αν προσθέσετε προσαρμογέα δικτύου ή αλλάξετε υπηρεσίες παροχής
Internet (ISP).
Διαχείριση συνδέσεων δικτύου
1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.
2. Στον Πίνακα Ελέγχου, στην περιοχή Επιλογή κατηγορίας, κάντε κλικ στο στοιχείο Συνδέσεις
δικτύου και Internet.
3. Στην περιοχή ή επιλογή εικονιδίου του Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο Συνδέσεις
δικτύου, για να εμφανιστεί το παράθυρο "Συνδέσεις δικτύου".
4. Στο παράθυρο Συνδέσεις δικτύου, μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω
εργασίες διαχείρισης δικτύου.


Απενεργοποίηση σύνδεσης δικτύου. Απενεργοποιήστε μια σύνδεση δικτύου, αν δεν τη
χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένη ασύρματη
σύνδεση και τη συγκεκριμένη στιγμή είστε συνδεδεμένοι σε ένα ενσύρματο δίκτυο, θα
πρέπει να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση του ασύρματου δικτύου, για να διασφαλίσετε ότι
δεν θα χρησιμοποιηθεί η βραδύτερη ασύρματη σύνδεση από τον υπολογιστή. Γίνεται επίσης
εξοικονόμηση ενέργειας. Για να απενεργοποιήσετε μια σύνδεση δικτύου, κάντε δεξιό κλικ
στη σύνδεση δικτύου και επιλέξτε Απενεργοποίηση.



Ενεργοποίηση σύνδεσης δικτύου Για να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση δικτύου που είχατε
απενεργοποιήσει νωρίτερα, κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση δικτύου και
επιλέξτε Ενεργοποίηση.



Επιδιόρθωση σύνδεσης δικτύου. Στα Windows XP είναι δυνατή η αυτόματη επίλυση
συνηθισμένων προβλημάτων δικτύου. Για να επιδιορθώσετε μια σύνδεση δικτύου, κάντε
δεξιό κλικ στη σύνδεση δικτύου και επιλέξτε Επιδιόρθωση.



Ρύθμιση παραμέτρων πρωτοκόλλου Internet (IP). Είναι σπάνια η ανάγκη αλλαγής των
προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, ωστόσο ο εργοδότης σας ή η υπηρεσία παροχής Internet (ISP)
που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να σας ζητήσουν να καθορίσετε τους διακομιστές διεύθυνσης
IP και Συστήματος ονομάτων τομέων (DNS).

Ρύθμιση παραμέτρων IP
1. Στο παράθυρο Συνδέσεις δικτύου, κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια,
κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.
2. Στην καρτέλα Γενικά, στην περιοχή Αυτή η σύνδεση χρησιμοποιεί τα παρακάτω στοιχεία, κάντε
κλικ στην επιλογή Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Ιδιότητες.
3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πρωτοκόλλου Internet (TCP/IP), ρυθμίστε τις παραμέτρους
του δικτύου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο, για να
επιστρέψετε στο παράθυρο Συνδέσεις δικτύου.

