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WINDOWS XP 

 

 ∆ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem  
Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που 

χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου να συνδεθείτε στο Internet µέσω modem. 
Στις πρώτες παραγράφους περιγράφεται η διαδικασία εγκατάστασης του modem.  
Στην περίπτωση που αυτό είναι εγκατεστηµένο στο PC σας, τότε µπορείτε να 
διαβάσετε κατευθείαν τις δύο τελευταίες παραγράφους, όπου περιγράφονται 
αναλυτικά η δηµιουργία και η χρήση της Dial-up σύνδεσης µε το Internet µέσω του 
∆ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 

 Προετοιµασία σύνδεσης του modem 
Πριν ξεκινήσετε, προετοιµάστε τις συνδέσεις του modem µε τον υπολογιστή και 

το τηλεφωνικό δίκτυο σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του. Εκκινήστε τον 
υπολογιστή και τοποθετείστε το συνοδευτικό CD του modem, αν σας έχει 
παραχωρηθεί,  στον οδηγό CD ή ετοιµάστε τις αντίστοιχες δισκέτες.  
 

 Εγκατάσταση του Modem 
Από την αρχική οθόνη των Windows XP πατώντας το Start πηγαίνετε στο  

Control Panel:  

 
 

 
Με διπλό κλικ στο Phone and Modems Options  

 
και επιλέγοντας την καρτέλα Modems εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. 
 
 
 



 
 

Πατήστε Add. Στην επόµενη φάση ξεκινάει ο οδηγός εγκατάστασης του νέου 
modem. Αφήστε απενεργοποιηµένη την επιλογή Don’t detect my modem; I will 
select it from a list.  
 

 



Ο υπολογιστής σας θα προσπαθήσει να ανιχνεύσει τον τύπο του modem που 
έχετε συνδέσει. Εάν το modem σας αναγνωριστεί σωστά, τότε πατήστε Next> και στο 
παράθυρο µε τα Dialing Properties που εµφανίζεται, ενεργοποιείστε το Tone 
Dialing εάν έχετε ψηφιακή τηλεφωνική παροχή. Εάν το modem σας δεν 
αναγνωριστεί σωστά θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε εσείς το modem από τη λίστα που 
θα εµφανιστεί ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν το 
modem. 

Τέλος πατήστε το Finish και το modem σας θα έχει επιτυχώς εγκατασταθεί. 
 

 Ρυθµίσεις modem 
Προκειµένου το modem να λειτουργήσει σωστά, είναι απαραίτητο να προβείτε 

στις ακόλουθες ρυθµίσεις. Από το Control Panel (Start->Control Panel) κάνετε 
διπλό κλικ στο εικονίδιο Phone and Modems Options και επιλέξτε την καρτέλα 
Modems. 

 
 
Επιλέξτε το modem που µόλις εγκαταστήσατε και πατήστε το κουµπί 

Properties.  
Στην οθόνη που ακολουθεί και παρατηρώντας την καρτέλα General 

βεβαιωθείτε πως το modem σας δουλεύει κανονικά.  
Επίσης στην καρτέλα Modem απενεργοποιήστε την επιλογή Wait for Dial 

Tone. Για την επιλογή Maximum Port Speed παραπεµφθείτε στην ενότητα 
Ρυθµίσεις Σύνδεσης. Στη συνέχεια πατήστε OK. 

 



 
 

 



 Ιδιότητες Σύνδεσης (Dial-up Properties) 
Στην παράγραφο αυτή θα περιγράψουµε τη διαδικάσια δηµιουργίας µιας Dial-

up συνδεσης. 
Από το Control Panel κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο 

Network Connections θα βρεθείτε στο παράθυρο των δικτυακών 
συνδέσεων των Windows XP.  

Στο παράθυρο πατήστε το εικονίδιο New Connection Wizard. 
Έτσι ξεκινάει ο οδηγός νέας σύνδεσης.  
 

 
 

 
 

Πατήστε Next.  
Στο επόµενο παράθυρο επιλέξτε Connect to the Internet και πατήστε Next. 
 



 
 

Στη συνέχεια, επιλέξτε Set up my connection manually και πατήστε Next. 
 

 
 
 

Κατόπιν επιλέξτε Connect using a dial-up modem και πατήστε Next.  
 



 
 

Στο ακόλουθο παράθυρο, ονοµάστε την καινούρια σας σύνδεση (π.χ. Σύνδεση 
UoA) και πατήστε Next. 
 

 
 
 

Πληκτρολογήστε τον αριθµό 0962516460. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά τις 3/11/2002 ο 
αριθµός σύνδεσης θα είναι ο 8962516460. Πατήστε Next. 



 

 
 

Πληκτρολογήστε το username και το password που σας παραχωρήθηκαν. 
∆ώστε για δεύτερη φορά το password για επιβεβαίωση. Πατήστε Next.  

 

 
 

Πατήστε Finish. 
 



 
 
 

 ∆ιαδικασία σύνδεσης 

Πηγαίνοντας στο Network Connections (start-> control panel-> Network 
Connections) θα δείτε ότι η σύνδεση που δηµιουργήσατε εµφανίζεται ως ένα 
εικονίδιο µε την ονοµασία της. Πατώντας δύο φορές στο εικονίδιο αυτό ξεκινάτε την 
διαδικασία της σύνδεσης. 

  
 
Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη στην οποία συµπληρώστε τα πεδία Username 

και Password όπως αυτά σας δόθηκαν από το Κέντρο Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης 
∆ικτύου όταν προµηθευτήκατε τον λογαριασµό πρόσβασης. Ενεργοποιήστε την 
επιλογή Save this username and password for the following users και καθορίστε 
τους χρήστες του συστήµατός σας που θα χρησιµοποιούν αυτή τη σύνδεση, ώστε να 
επιτρέψετε στα WindowsXP να αποµνηµονεύσουν τον κωδικό σας. Πατήστε Dial για 
να συνδεθείτε.  

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

Αφότου πιστοποιηθούν τα στοιχεία σας, πραγµατοποιείται η σύνδεσή σας µε το 
Internet. Τότε βλέπετε στο κάτω δεξιό µέρος της οθόνης σας το εικονίδιο 
σύνδεσης. 

Τώρα, µπορείτε να ανοίξετε τον αγαπηµένο σας πλοηγό, π.χ. Netscape ή 
Internet Explorer και να επισκεφθείτε τις σελίδες που επιθυµείτε, καθώς και να 
τρέξετε προγράµµατα e-mail, ftp, κ.λ.π. 



 Ρυθµίσεις σύνδεσης 
Αν δεν πραγµατοποιείται η σύνδεση χωρίς να ακούγεται ο ήχος κατειληµµένης 

γραµµής θα πρέπει να προχωρήσετε στον έλεγχο των ρυθµίσεων της σύνδεσης σας 
και να επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης. 

 
Από το παράθυρο Network Connections (start-> control panel-> Network 

Connections) κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο της νέας σας σύνδεσης και επιλέξτε 
Properties. 

 
 

Εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.  

 

 



Ελέγξτε τον αριθµό τηλεφώνου στο Phone Number καθώς και αν το Use dialing 
rule είναι απενεργοποιηµένο. Πριν να πάτε στην επόµενη οθόνη θα χρειαστούν 
κάποιες ρυθµίσεις στο modem, γι' αυτό πατήστε στο Configure: 

 

Αν ο υπολογιστής σας είναι πιο γρήγορος από Pentium στα 90MHz και η  
 

 
 



σειριακή που συνδέει το modem σας δεν είναι πολύ µεγάλη σε µήκος µπορείτε να 
βάλετε τη µέγιστη ταχύτητα (Maximum Speed) στα 115200 (και άνω αν γίνεται) 
αλλιώς πρέπει να τη χαµηλώσετε στα 57600. Ρυθµίστε τις υπόλοιπες επιλογές όπως 
φαίνονται στην εικόνα. Επιστρέψτε στη προηγούµενη οθόνη από το ΟΚ. Συνεχίστε 
στην επόµενη καρτέλα Options. Ακολουθήστε τις ρυθµίσεις της παραπάνω οθόνης 
και προχωρήστε στην καρτέλα Security, επιβεβαιώνοντας και πάλι τις εµφανιζόµενες 
ρυθµίσεις.  
 
 

 
 
 

Από την ετικέτα Networking συνεχίστε στη τέταρτη καρτέλα: 



 
 

 
 



 
Στην καρτέλα αυτή θα πρέπει να είναι επιλεγµένο το πρωτόκολλο PPP στο 

Type of dial-up server I am calling. Στην οθόνη µε τα περιεχόµενα που 
χρησιµοποιούνται θα πρέπει να υπάρχει το Internet Protocol TCP/IP όπως φαίνεται 
στην οθόνη. Αν δεν υπάρχει πατήστε στο Install και επιλέξτε το από τη λίστα για να 
εγκατασταθεί. Επιλέξτε το Internet Protocol (TCP/IP) και πατήστε στο Properties. 

 
Ακολουθεί η καρτέλα που εµφανίζεται παραπάνω. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τις 

ίδιες ρυθµίσεις µε αυτές που υποδεικνύονται και πατήστε OK. 

Πατήστε OK σε όλα τα παράθυρα που έχουν αποµείνει ανοιχτά και ακολουθήστε τα 
βήµατα που περιγράφονται στην ενότητα ∆ιαδικασία Σύνδεσης για να 
πραγµατοποιήσετε τη σύνδεση σας. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


