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Το σύµπτωµα παρουσιάζεται και σε άλλους υπολογιστές; 

Ελέγχω αν η Τοπική Σύνδεση είναι απενεργοποιηµένη. 
Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Συνδέσεις ∆ικτύου > δεξί κλικ στην Τοπική Σύνδεση> Ενεργοποίηση 
Εκτελώ την εντολή ipconfig /all για να εµφανίσω τις τρέχουσες ρυθµίσεις δικτύου του υπολογιστή.  
Έναρξη > Εκτέλεση, πληκτρολογούµε cmd και Enter και στη συνέχεια την εντολή. 

Έλεγχος τοπικού δικτύου. Υπάρχει επικοινωνία του υπολογιστή µε τον Router; 
Επιλέγουµε Έναρξη > Εκτέλεση, πληκτρολογούµε cmd και Enter και στη συνέχεια την εντολή ping και την διεύθυνση IP του router. 
 Για παράδειγµα, αν η διεύθυνση IP του υπολογιστή είναι 10.177.254.x, τότε κάντε ping 10.177.254.1.  
 

 

Πρόβληµα µε το τοπικό δίκτυο 
• Εκτελέστε τις εντολές ipconfig /release και αµέσως µετά ipconfig /renew για να απελευθερώσετε την 

τρέχουσα IP διεύθυνση και να ζητήσετε από τον DHCP Server την εκχώρηση νέας 
• Ελέγξτε για Firewall ή Spyware/Viruses στον υπολογιστή σας που µπορεί να εµποδίζουν την επικοινωνία; 

Αποσυνδεδεµένο καλώδιο 

Switch/Hub/Router. Ελέγξτε τα παρακάτω: 
• Συνδέεται το Switch µε το DHCP Server του εργαστηρίου (Router), απευθείας ή µέσω άλλου Switch/Hub; 
• Πιθανόν να έχει ‘’κολλήσει’’ το Switch/Hub. Κάντε Reset! 
• Πιθανόν να έχει ‘’κολήσει’’ ο Router. Κάντε Reset! 
• ∆οκιµάστε ένα άλλο Switch/Hub! 

Καλώδιο/Πρίζα/Κάρτα δικτύου. Ελέγξτε τα παρακάτω: 
• Συνδέστε το καλώδιο σε πρίζα δικτύου γειτονικού υπολογιστή χωρίς προβλήµατα σύνδεσης 
• Αντικαταστήστε το καλώδιο µε άλλο που είστε σίγουροι ότι είναι λειτουργικό 
• Πρόβληµα µε τo TCP/IP Πρωτόκολλο. Εκτελέστε την εφαρµογή WinSock Fix (Search n’ Download) 
• Κάντε επανεγκατάσταση τους drivers της κάρτας δικτύου 
• Αντικαταστήστε την κάρτα δικτύου µε µια άλλη (στην περίπτωση που δεν είναι OnBoard) 

 

Switch/Hub. Ελέγξτε τα παρακάτω: 
• Τροφοδοτείται από ρεύµα; 
• Πιθανόν να έχει ‘’κολλήσει’’. Κάντε Reset! 
• ∆οκιµάστε ένα άλλο Switch/Hub! 

Καλώδιο/Πρίζα δικτύου. Ελέγξτε τα παρακάτω: 
• Συνδέστε το καλώδιο σε πρίζα δικτύου γειτονικού υπολογιστή χωρίς προβλήµατα σύνδεσης! 
• Αντικαταστήστε το καλώδιο µε άλλο που είστε σίγουροι ότι είναι λειτουργικό! 
• Ελέγξτε ότι η πρίζα δικτύου καταλήγει σε ενεργή θύρα στο Switch (αναµµένο led)! 

 

∆ιεύθυνση IP: 10.x.y.z ή 192.x.y.z  
Οι ρυθµίσεις δικτύου είναι οι αναµενόµενες. 

∆ιεύθυνση IP: 169.254.x.y  
Ο υπολογιστής έχει δυναµική εκχώρηση διεύθυνσης IP αλλά δε µπορεί να βρει DHCP Server στο δίκτυο 

Το σύµπτωµα παρουσιάζεται και σε άλλους υπολογιστές; 
 

Έλεγχος σύνδεσης µε το ΠΣ∆. Υπάρχει επικοινωνία µε εξωτερικό DNS; 
Επιλέγουµε Έναρξη > Εκτέλεση, πληκτρολογούµε cmd και Enter και στη συνέχεια την εντολή ping 194.63.238.100 ή/και 
ping 194.63.237.4 

Πρόβληµα µε το ΠΣ∆ 
• Επικοινωνήστε µε το Helpdesk του ΠΣ∆ για να δηλώσετε το πρόβληµα 

Πρόβληµα µε DNS 
• Ελέγξτε για τυχόν ρυθµίσεις διακοµιστή µεσολάβησης (proxy settings) στον 

Browser του υπολογιστή 
• Επικοινωνήστε µε το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λάρισας 
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ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Αν ο οδηγός δε σας βοήθησε στη διάγνωση του προβλήµατος, 
επικοινωνήστε µε το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λάρισας! 
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