
WiFi troubleshooting

Έλεγχος ρυθμίσεων

Για την καλή λειτουργεία των vpn συνδέσεων ασυρμάτου δικτύου θα πρέπει να ακολουθηθούν τα 
παρακάτω βήματα. 

Σε κάθε σταθμό που επιθυμεί να συνδεθεί στο ασύρματο θα πρέπει:
1. Να ρυθμιστεί το firewall ή το όποιο λογισμικό προστασίας να επιτρέπει όλα τα πακέτα 

προεχόμενα από την πόρτα 1723 από τον VPN server
2. Να ρυθμιστεί το firewall ή το όποιο λογισμικό προστασίας να επιτρέπει το πρωτόκολλο 

GRE
3. Εναλλακτικά να απενεργοποιούνται 
4. Θα πρέπει να απενεργοποιηθεί η συμπίεση στην σύνδεση VPN.
5. Για Microsoft Windows Vista kai Windows 7 θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες που 

έχει εκδώσει η κατασκευάστρια εταιρία στην σελίδα 
http://support.microsoft.com/kb/946567/en-us

Αντιμετώπιση δυσλειτουργιών (troublesooting)

Για την  αντιμετώπιση δυσλειτουργιών συνδέσεων ασυρμάτου δικτύου θα πρέπει να ακολουθηθούν 
τα παρακάτω βήματα:

Ε. Αν έχουμε σύνδεθεί αλλά δεν έχουμε internet
Α. Ελέγχουμε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο. Κατόπιν από γραμμή εντολών 
εκτελούμε την εντολή nslookup www.uoc.gr, και ελέγχουμε αν παίρνουμε αριθμητική απάντηση 
(147.52.80.1). Αν όχι ελέγχουμε την σύνδεση VPN αν έχει αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP και 
αυτόματη απόδοση διεύθυνσης διακομιστή IP. Επίσης ελέγχουμε στην σύνδεση VPN αν έχουμε 
ενεργοποιημένο το “Χρήση προεπιλεγμένης πύλης στο απομακρυσμένο δίκτυο.
Αν όχι, τα ενεργοποιούμε, κάνουμε επανεκκίνηση και ξαναδοκιμάζουμε, Αν το πρόβλημα επιμένει 
το αναφέρουμε στον διαχειριστή του τμήματος

E. Είμαι συνδεδεμένος στο ασύρματο δίκτυο αλλά στο VPN μου εμφανίζει το μήνυμα “Time out”
A. Ελέγχουμε από γραμμή εντολών αν με την εντολή ping 192.168.1.1 απαντάει ο VPN server. Αν 
όχι ελέγχουμε τις ρυθμίσεις, κάνουμε επανεκκίνηση και ξαναδοκιμάζουμε. Αν το πρόβλημα 
επιμένει το αναφέρουμε στον διαχειριστή του τμήματος 

E. Είμαι συνδεδεμένος στο ασύρματο δίκτυο αλλά στο VPN μου εμφανίζει το μήνυμα για λάθος  
κωδικό
A. Ελέγχουμε ότι βάζουμε σωστά τον κωδικό μας. Κατόπιν ελέγχουμε τις ρυθμίσεις, κάνουμε 
επανεκκίνηση και ξαναδοκιμάζουμε. Αν το πρόβλημα επιμένει το αναφέρουμε στον διαχειριστή του 
τμήματος

E. Είμαι συνδεδεμένος κανονικά στο ασύρματο δίκτυο και στο VPN αλλά με αποσυνδέει συχνά
A. Ελέγχουμε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο, κάνουμε επανεκκίνηση και 
ξαναδοκιμάζουμε. Αν το πρόβλημα επιμένει εκτελούμε τα παρακάτω βήματα.

Ανοίγουμε μια γραμμή εντολών και εκτελούμε την εντολή ping -t 192.168.1.1
Ανοίγουμε μια δεύτερο γραμμή εντολών και εκτελούμε την εντολή ping -t 147.52.9.2 για 
Κνωσσό,  ping -t 147.52.151.2 για Βούτες και ing -t 147.52.253.2 για Γάλλο
Ξανασυνδεόμαστε, δουλεύουμε κανονικά, περιμένοντας να αποσυνδεθούμε
Αφού αποσυνδεθούμε, ελέγχουμε τις δύο ping εντολές που έχουμε και τρέχουν, αν έχει 
απάντηση και περιμένουμε ακόμη 10 δευτερόλεπτα

http://support.microsoft.com/kb/946567/en-us
http://www.uoc.gr/


Διακόπτουμε την λειτουργία τους με ctrl-c και κρατάμε σε αρχείων τον αριθμό των 
απεσταλμένων πακέτων και τον αριθμό των απολεσθέντων πακέτων για κάθε ping

Τα αποτελέσματα των ping τα στέλνουμε στον διαχειριστή του τμήματός μας μαζί με την 
MAC address του ασύρματης κάρτας δικτύου (αν πρόκειται για ασύρματο) και ότι 
λογισμικό προστασίας έχουμε εγκατεστημένο


