
Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας πιστοποιηµένης ασύρµατης 

πρόσβασης µε χρήση φυλλοµετρητή ιστοσελίδων  

[UCNET-WWW] 

 
Για την σωστή διαµόρφωση του υπολογιστή σας παρακαλούµε ακολουθήστε την 

παρακάτω διαδικασία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία της 

συγκεκριµένης µεθόδου είναι η ύπαρξη λογαριασµού στην υπηρεσία καταλόγου του 

ΠΚ. 

 

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 σας 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). 

7. Επιλογή Properties (Ιδιότητες). 

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

automatically (αυτόµατη απόδοση IP) καθώς και η επιλογή Obtain DNS 

server address automatically (για αυτόµατη απόδοση εξυπηρετητή 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-WWW. 

8. Επιλογή Connect (Σύνδεση). 

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

παρακάτω εικόνα: 

 

 
 

 



IV. Περιήγηση στο ∆ιαδίκτυο \ Internet και αποσύνδεση 

 

1. Ανοίγουµε ένα οποιοδήποτε φυλλοµετρητή \ Web-Browser (Internet 

Explorer, Firefox, Opera, Safari) και εισάγουµε την διεύθυνση για 

οποιαδήποτε ιστοσελίδα. 

2. Αν είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε στο ασύρµατο δίκτυο UCNET-WWW 

ή αν έχετε πρότερα διαγράψει τις αποθηκευµένες ρυθµίσεις του 

φυλλοµετρητή σας (πιστοποιητικά ασφαλείας), θα εµφανιστεί το παρακάτω 

µήνυµα πιστοποίησης:  

 

 
 

3. Κάνετε αποδοχή της πιστοποίησης επιλέγοντας Continue to this website 

(Συνέχεια στην τοποθεσία Web).  

4. Αν το προηγούµενο βήµα εκτελεστεί σωστά τότε θα εµφανιστεί το παράθυρο 

εισόδου. Οι χρήστες δίνοντας το όνοµα χρήστη (username) και τον κωδικό 

πρόσβασης (password), αποκτούν πρόσβαση στην υπηρεσία. 

 

 
 

 



 

 

5. Αν τα εισαχθέντα στοιχεία είναι σωστά τότε (αν είναι απενεργοποιηµένη η 

φραγή αναδυόµενων παραθύρων) θα εµφανιστεί ένα παράθυρο εξόδου 

δίνοντας έτσι την δυνατότητα αποσύνδεσης από την υπηρεσία 

πιστοποιηµένης ασύρµατης πρόσβασης. Ακόµα, µπορείτε να αποσυνδεθείτε 

από την υπηρεσία εισάγοντας στον φυλλοµετρητή σας την ιστοσελίδα 

αποσύνδεσης https://1.1.1.1/logout.html. 

 

 


