
Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας πιστοποιηµένης ασύρµατης 

πρόσβασης µε χρήση εικονικού ιδεατού δικτύου 

[UCNET-VPN] 
 

Για την σωστή διαµόρφωση του υπολογιστή σας παρακαλούµε ακολουθήστε την 

παρακάτω διαδικασία. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την σωστή λειτουργία της 

συγκεκριµένης µεθόδου είναι η ύπαρξη λογαριασµού στην υπηρεσία καταλόγου του 

ΠΚ καθώς και η εφάπαξ ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Η ενεργοποίηση της 

υπηρεσίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί ακολουθώντας τους σχετικούς συνδέσµους 

που βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.wifi.uoc.gr.  

 

I. Επιβεβαίωση της ενεργοποίησης της κάρτας ασύρµατης πρόσβασης 
 

Τα περισσότερα laptop έχουν ένα διακόπτη µε τον οποίον µπορείτε εύκολα να  

ενεργό \ απενεργοποιήσετε την ασύρµατη κάρτα δικτύου. Ο διακόπτης αυτός 

συνήθως βρίσκετε στο µπροστινό ή στο πλαϊνό µέρος του laptop.  
 

II. ∆ιαµόρφωση του υπολογιστή για αυτόµατη επιλογή διευθύνσεως δικτύου. 
 
1. Μετάβαση στο µενού Start (Έναρξη).  

2. Επιλογή Control Panel (Πίνακας ελέγχου). 

3. Επιλογή Network Connection (Συνδέσεις δικτύου). 

4.   ∆εξί Click στο Wireless Network Connection (Ασύρµατη σύνδεση 

δικτύου). 

5. Επιλογή Properties (Ιδιότητες). 

6. Επιλογή Internet Protocol TCP\IP (Πρωτόκολλο Internet TCP\IP). 

7. Επιλογή Properties (Ιδιότητες). 

8. Στην νέα καρτέλα θα πρέπει να επιλεγεί το Obtain an IP address 

automatically (αυτόµατη απόδοση διεύθυνσης IP) καθώς και η επιλογή 

Obtain DNS server address automatically (αυτόµατη απόδοση διεύθυνσης 

διακοµιστή DNS). 

 

 
 



III. ∆ιαµόρφωση του υπολογιστή για σύνδεση στο ασύρµατο δίκτυο 

 

1. Μετάβαση στο µενού Start (Έναρξη).  

2. Επιλογή Control Panel (Πίνακας Ελέγχου). 

3. Επιλογή Network Connection (Συνδέσεις ∆ικτύου). 

4. ∆εξί Click στο Wireless Network Connection (Ασύρµατη σύνδεση 

δικτύου). 

5. Επιλογή View available wireless networks (Προβολή διαθέσιµων   

ασύρµατων δικτύων). 
6. Επιλογή Refresh Network List (Προβολή διαθέσιµών ασύρµατων 

δικτύων). 

7. Επιλογή δικτύου UCNET-VPN 

8. Click στο κουµπί Connect (Σύνδεση). 

9. Αν το προηγούµενο βήµα εκτελεστεί σωστά τότε θα εµφανιστεί στην οθόνη η 

παρακάτω εικόνα: 

 

 
 

 



IV. ∆ηµιουργία σύνδεσης εικονικού ιδεατού δικτύου - VPN 

 

1. Μετάβαση στο µενού Start (Έναρξη). 

2. Επιλογή Control Panel (Πίνακας Ελέγχου). 

3. Επιλογή Network Connection (Συνδέσεις ∆ικτύου). 

4. Επιλογή Create a new connection (∆ηµιουργία νέας Σύνδεσης) και πατάτε  

next (επόµενο). 

5. Επιλογή connect to the network at my workplace και click next (επόµενο).  

6. Στη συνέχεια επιλογή private network connection (ιδιωτική σύνδεση 

δικτύων), click next (επόµενο), ορίστε ένα όνοµα που επιθυµείτε πχ Ucnet 

Wireless VPN και click next. 

7. Do not dial the initial connection και click next (επόµενο). 

8. Ορίστε την ip διεύθυνση του vpn server 192.168.1.1 και click next 

(επόµενο). 

9. Do not use my smart card και click next (επόµενο). 

10. Μy use only και επιλέξτε στο next (επόµενο). 

11. Επιλογή finish (τέλος).  

 

 
 



V. Εισαγωγή προσωπικών στοιχείων 
 

Αν έχετε τελειώσει µε επιτυχία τα προηγούµενα βήµατα, κάνετε διπλό click στην 

σύνδεση που έχετε δηµιουργήσει και εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο στην οθόνη 

σας. Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση σας µε το ασύρµατο δίκτυο εισάγετε το όνοµα 

χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που έχετε στην υπηρεσία 

καταλόγου και κάνετε σύνδεση (connect). 

 

 


