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Ελζγξτε αυτζσ τισ γριγορεσ ςυμβουλζσ για να λάβετε το ιςχυρότερο ςιμα από τον αςφρματο 

δρομολογθτι ςασ, επεκτείνετε και βελτιςτοποιιςτε τθν κάλυψθ Wi-Fi και επιταχφνετε το ςερφάριςμα 

ςασ. 

 

Η περιιγθςθ που επιβραδφνεται, θ αδυναμία ροισ (stream), θ πτϊςθ των ςθμάτων Wi-Fi (dropped Wi-Fi 

signals), οι αςφρματεσ νεκρζσ ηϊνεσ, είναι προβλιματα τα οποία ςιμερα είναι παράλογο να υπάρχουν. 

Εάν ο μόνοσ τρόποσ για να αποκτιςετε αξιοπρεπι λιψθ είναι να βρίςκεςτε ςτο ίδιο δωμάτιο με τον 

αςφρματο δρομολογθτι ςασ, αυτζσ οι απλζσ ςυμβουλζσ μποροφν να ςασ βοθκιςουν να βελτιςτοποιιςετε 

το δίκτυό ςασ. 

Η απόςταςθ είναι το πιο προφανζσ πρόβλθμα - υπάρχει ζνα βζλτιςτο εφροσ που το αςφρματο ςιμα 

μπορεί να ταξιδζψει. Εάν το δίκτυο πρζπει να καλφψει μια περιοχι μεγαλφτερθ από τον δρομολογθτι 

που είναι ικανι να μεταδίδει ι εάν υπάρχουν πολλζσ γωνίεσ για να περπατιςουν και να διειςδφςουν οι 

τοίχοι, θ απόδοςθ κα λάβει ζνα χτφπθμα. Οι παρεμβολζσ είναι επίςθσ ζνα μεγάλο ηιτθμα, ειδικά για 

εκείνουσ που ηουν ςε πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ. Σα ςιματα από άλλα αςφρματα δίκτυα και 

θλεκτρονικά μποροφν να επθρεάςουν τισ ταχφτθτεσ, όπωσ και τα φυςικά εμπόδια, όπωσ οι τοίχοι. Πολλά 

ςυςτιματα τθλεφϊνου και άλλεσ αςφρματεσ ςυςκευζσ μποροφν επίςθσ να παρεμβαίνουν ςτα ςιματα. 

Αυτό είναι καλό που πρζπει να λάβετε υπόψθ όταν ψωνίηετε για ζνα νζο τθλεφωνικό ςφςτθμα - πολλοί 

από αυτοφσ χρθςιμοποιοφν ςιμερα το DECT 6.0, το οποίο ςυνυπάρχει πολφ καλά με τα τυπικά δίκτυα Wi-

Fi. 

Είναι επίςθσ πικανό το πρόβλθμα να μθν είναι παρεμβολζσ ι άλλα δίκτυα. Υπάρχει θ πικανότθτα να 

ζχετε ανεπικφμθτουσ επιςκζπτεσ ςτο δίκτυο ςασ; Μπορείτε πάντα να εξετάςετε τθ διεπαφι διαχειριςτι 

του δρομολογθτι ςασ (router's administrator interface) για να δείτε πόςεσ ςυςκευζσ είναι ςυνδεδεμζνεσ. 

Ή χρθςιμοποιιςτε ζνα εργαλείο αναλυτι δικτφου (network analyzer tool) για να δείτε αν ζχετε άγνωςτεσ 

μθχανζσ ςτο δίκτυό ςασ. Εάν είναι ανοιχτό δίκτυο, κλείςτε το. Ρυκμίςτε τθν αςφάλεια - κατά προτίμθςθ το 

WPA2, κακϊσ το WEP δεν είναι τόςο ιςχυρό - και κζςτε ζναν ιςχυρό κωδικό πρόςβαςθσ που είναι 

δφςκολο για τουσ άλλουσ να μαντζψουν. 

Τπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι για τουσ οποίουσ θ ςφνδεςι ςασ μπορεί να είναι λιγότερο από ιδανικι. 

Ευτυχϊσ, ζχουμε κάποιεσ ςυμβουλζσ αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων για να ςασ βοθκιςουμε και πολλοί 

από αυτοφσ δεν κα ςασ κοςτίηουν τίποτε. 
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1. Ενθμερώςτε το υλικολογιςμικό του δρομολογθτι ςασ (router firmware) 

Ίςωσ ο δρομολογθτισ ςασ χρειάηεται μόνο μια ενθμζρωςθ. Οι καταςκευαςτζσ δρομολογθτϊν είναι πάντα 

λογιςμικό μικροαλλαγζσ για να αποδϊςουν λίγο περιςςότερθ απόδοςθ και ταχφτθτα. Πόςο εφκολο ι 

πόςο δφςκολο είναι να αναβακμίςετε το υλικολογιςμικό εξαρτάται αποκλειςτικά από τον καταςκευαςτι 

και το μοντζλο τθσ ςυςκευισ ςασ. Οι περιςςότεροι δρομολογθτζσ ζχουν τθ διαδικαςία ενθμζρωςθσ 

ενςωματωμζνθ ςτθ διεπαφι διαχείριςθσ, οπότε πρόκειται απλϊσ για το χτφπθμα ενόσ κουμπιοφ 

αναβάκμιςθσ υλικολογιςμικοφ. Οριςμζνα μοντζλα, ειδικά αν είναι μεγαλφτερα, εξακολουκοφν να 

απαιτοφν πρϊτα να βρείτε και να κατεβάςετε το υλικολογιςμικό από τον ιςτότοπο του καταςκευαςτι του 

δρομολογθτι. Είναι κουραςτικό, αλλά εξακολουκεί να είναι καλό να το κάνεισ. 

τθν πραγματικότθτα, ακόμα και αν το αςφρματο δίκτυό ςασ δεν είναι προβλθματικό, κα πρζπει απλϊσ 

να κάνετε ζνα ςθμείο για να ενθμερϊςετε το υλικολογιςμικό ςασ ςε τακτικι βάςθ. Θα λάβετε βελτιϊςεισ 

απόδοςθσ, καλφτερεσ λειτουργίεσ και ενθμερϊςεισ αςφαλείασ με αυτόν τον τρόπο. 

 

2. Επίτευξθ βζλτιςτθσ τοποκζτθςθσ δρομολογθτι 

Δεν είναι όλα τα δωμάτια και οι χϊροι δθμιουργοφνται ίςοι. Σο γεγονόσ είναι, όπου τοποκετείτε το 

δρομολογθτι μπορεί να επθρεάςει τθν αςφρματθ κάλυψθ ςασ. Μπορεί να φαίνεται λογικό να ζχετε το 

δρομολογθτι μζςα ςε ζνα ντουλάπι και ζξω από το δρόμο ι ακριβϊσ δίπλα ςτο παράκυρο όπου μπαίνει 

το καλϊδιο, αλλά αυτό δεν ςυμβαίνει πάντα. Ζνασ ενςφρματοσ δρομολογθτισ μπορεί να παραμείνει 

μακριά από το βλζμμα, ζξω από το μυαλό. Από τθν άλλθ πλευρά, ζνασ αςφρματοσ δρομολογθτισ 

χρειάηεται ανοικτοφσ χϊρουσ, μακριά από τοίχουσ και εμπόδια. Δεν είναι μόνο φυςικά εμπόδια · οι 

ςυςκευζσ βαρζωσ τφπου ι τα θλεκτρονικά που λειτουργοφν ςε κοντινι απόςταςθ μποροφν να 

επθρεάςουν τθν απόδοςθ του Wi-Fi. 

Εάν ο δρομολογθτισ ςασ διακζτει εξωτερικζσ κεραίεσ, προςανατολίςτε τισ προσ τα πάνω για να αυξιςετε 

τθν κάλυψθ. Εάν μπορείτε, ανυψϊςτε το δρομολογθτι. Μπορείτε να το τοποκετιςετε ςε ζναν τοίχο ι να 

το βάλετε πάνω από ζνα ράφι ι ζνα τραπζηι για να πάρετε ζνα καλφτερο ςιμα. Τπάρχουν πολλά εργαλεία 

που κα ςασ βοθκιςουν να απεικονίςετε τθν κάλυψθ του δικτφου ςασ. Προςωπικά, μου αρζςει το 

Heatmapper ι το InSSIDer για το Γραφείο, το οποίο ςασ δείχνει τόςο τα αδφναμα όςο και τα ιςχυρά 

ςθμεία του δικτφου Wi-Fi. Τπάρχουν πολλζσ εφαρμογζσ για κινθτά, όπωσ το WiFi Analytics του Netgear. 

 



3. Ποια είναι θ ςυχνότθτα ι το channel που εκπζμπει το router ςασ ; 

Ρίξτε μια ματιά ςτθ διαςφνδεςθ διαχειριςτι του δικτφου ςασ και βεβαιωκείτε ότι ζχετε διαμορφωκεί για 

βζλτιςτθ απόδοςθ. Αν ζχετε δρομολογθτι διπλισ ηϊνθσ, πικανότατα κα ζχετε καλφτερθ απόδοςθ, 

μεταβαίνοντασ ςτθ ηϊνθ των 5GHz αντί να χρθςιμοποιιςετε τθ ςυνθκζςτερθ μπάντα των 2.4GHz. Εάν δεν 

υπάρχει τίποτα άλλο, πικανότατα κα ςυναντιςετε λιγότερεσ παρεμβολζσ από άλλα αςφρματα δίκτυα και 

ςυςκευζσ, επειδι θ ςυχνότθτα των 5 GHz δεν χρθςιμοποιείται τόςο ςυχνά. Η εναλλαγι είναι πολφ απλι. 

Δείτε εάν το περιβάλλον διαχειριςτι του δρομολογθτι ςασ προςφζρει 5GHz. Αν το κάνει, ενεργοποιιςτε 

το και ρυκμίςτε το δίκτυο όπωσ κα κάνατε κανονικά. 

 

 

4. Αλλάξτε αυτό το κανάλι 

Πάντα να παίηετε με φορθτοφσ ραδιοτθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ ωσ παιδί; Ίςωσ κυμθκείτε πωσ αν οι μονάδεσ 

δεν ιταν ςτο ίδιο κανάλι, δεν κα μποροφςατε να ακοφςετε ο ζνασ τον άλλον. Ή αν τερματίηετε ςε ζνα 

διαφορετικό κανάλι, μπορείτε να ακοφςετε τθ ςυνομιλία κάποιου άλλου ςε ζνα εντελϊσ διαφορετικό 

ςφνολο. Σο ίδιο πράγμα με τισ οκόνεσ μωρϊν. 

το ίδιο πνεφμα, όλοι οι ςφγχρονοι δρομολογθτζσ είναι πολυκαναλικοί, ϊςτε να μποροφν να μεταβοφν ςε 

διαφορετικά κανάλια όταν επικοινωνοφν με τισ ςυςκευζσ ςασ. Ζχετε τθν τάςθ να χρθςιμοποιιςετε 

οποιεςδιποτε προεπιλεγμζνεσ ρυκμίςεισ του δρομολογθτι, αλλά εάν τα γειτονικά αςφρματα  δίκτυα 

χρθςιμοποιοφν το ίδιο κανάλι, τότε κα ςυναντιςετε ςυμφόρθςθ ςιματοσ. ε υπολογιςτζσ με Windows, 

μπορείτε να δείτε ποια κανάλια γειτνιάηουν με δίκτυα Wi-Fi. Από τθ γραμμι εντολϊν (ςτα Windows 7), 

εάν πλθκτρολογιςετε όλα τα netsh wlan, κα δείτε μια λίςτα με όλα τα αςφρματα δίκτυα και τα κανάλια 

που χρθςιμοποιοφνται ςτθν περιοχι ςασ. τα PC Labs, για παράδειγμα, τα περιςςότερα δίκτυα μασ και 

αυτά των γειτόνων μασ χρθςιμοποιοφν κανάλια 6 και 11. 



Αφοφ γνωρίηετε ποια κανάλια χρθςιμοποιοφνται, επιλζξτε ζνα που είναι λιγότερο ςυμφυομζνο και 

μετακινιςτε το δρομολογθτι ςασ με το χζρι για να μεταδοκεί ςε αυτό το κανάλι. Μπορείτε να βρείτε 

αυτι τθ ρφκμιςθ ςτθ διεπαφι διαχειριςτι του αςφρματου δικτφου ςασ. Ενϊ θ διαςφνδεςθ διαφζρει 

ανάλογα με τθ ςυςκευι και τον καταςκευαςτι, κα βρείτε γενικά τθν επιλογι κάτω από τθν κατθγορία 

βαςικϊν αςφρματων ρυκμίςεων. 

 

 

5. Ποιότθτα ελζγχου (Control Quality) 

Οι περιςςότεροι ςφγχρονοι δρομολογθτζσ ζρχονται με εργαλεία ποιότθτασ (QoS, Quality-of-Service) για 

να περιορίςουν το εφροσ ηϊνθσ που χρθςιμοποιοφν οι εφαρμογζσ. Αυτό είναι βολικό αν κάνετε πολλι ροι 

βίντεο ι χρθςιμοποιείτε Voice over IP (VoIP) ςυχνά. Σο τελευταίο πράγμα που κζλετε είναι να μειϊςετε 

τθν ποιότθτα του βίντεο ι τθσ κλιςθσ ςασ μόνο επειδι κάποιοσ κατεβάηει ζνα γιγαντιαίο αρχείο βίντεο 

από το Dropbox. Μπορείτε, για παράδειγμα, να κακορίςετε τισ εφαρμογζσ και τισ υπθρεςίεσ που ζχουν 

προτεραιότθτα και να ορίςετε τουσ λιπτεσ ωσ χαμθλότερθ προτεραιότθτα ςε ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ τθσ 

θμζρασ. ίγουρα, κα χρειαςτεί περιςςότερο χρόνο για να φτάςετε αυτό το αρχείο, αλλά όλοι οι άλλοι ςτο 

δίκτυο κα ςασ ευχαριςτιςουν. Οι ρυκμίςεισ QoS μποροφν ςυνικωσ να βρεκοφν κάτω από τισ ςφνκετεσ 

ρυκμίςεισ ςτθ διεπαφι διαχειριςτι του δικτφου. Οριςμζνοι δρομολογθτζσ μπορεί ακόμθ και να 

διευκολφνουν τθν προςφορά ρυκμίςεων πολυμζςων ι παιχνιδιϊν, ϊςτε να γνωρίηετε ότι αυτζσ οι 

εφαρμογζσ κα ζχουν προτεραιότθτα. 

 



6. Μθν βαςίηεςτε ςε παρωχθμζνο υλικό (harware) 

Μζχρι ςτιγμισ, οι ςυμβουλζσ ζχουν να κάνουν με τθν αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ ςασ, αλλά 

εάν χρθςιμοποιείτε παλιό υλικό, δεν μπορείτε να περιμζνετε τθν καλφτερθ απόδοςθ. Ζχουμε τθν τάςθ να 

εγγραφείτε ςτθ νοοτροπία "αν δεν είναι ζςπαςε, μθν το διορκϊςετε" με ςυςκευζσ τελευταίασ 

τεχνολογίασ, ειδικά εργαλεία δικτφωςθσ. Αλλά αν ζχετε αγοράςει το δρομολογθτι ςασ χρόνια πριν, 

πικανότατα εξακολουκείτε να είςτε ςτο πρότυπο 802.11g. Τπάρχουν ακόμθ και δρομολογθτζσ 802.11b 

ςτθ φφςθ. Αυτά τα αςφρματα πρότυπα καλφπτουν αρκετά χαμθλά bandwidths. Ζτςι, όλα τα tweaking που 

ζχουμε περιγράψει παραπάνω δεν κα ςασ φτάςουν πολφ, όταν κεωρείτε ότι θ μζγιςτθ αντοχι για 

802.11g είναι 54Mbps. υγκρίνετε αυτό με το πιο ςφγχρονο 802.11n ςτα 300Mbps, και το πιο πρόςφατο 

802.11ac ςε 1Gbps. Η λίςτα με τουσ καλφτερουσ αςφρματουσ δρομολογθτζσ είναι ζνα καλό μζροσ για να 

ξεκινιςετε τθν αναηιτθςθ για ζναν ταχφτερο δρομολογθτι. 

Δεν πρζπει να εξετάςετε μόνο τθν θλικία του δρομολογθτι ςασ. Αν ζχετε αγοράςει ζναν υπολογιςτι εντόσ 

των τελευταίων δφο ετϊν, πικανόν να ζχετε ζναν αςφρματο προςαρμογζα 802.11ac ι τουλάχιςτον 

802.11n, οπότε κα πρζπει να είναι ςυμβατόσ με τουσ νεότερουσ δρομολογθτζσ. Αλλά εάν ο φορθτόσ ςασ 

υπολογιςτισ δεν διακζτει ενςωματωμζνο ενθμερωμζνο προςαρμογζα, μπορείτε να προμθκευτείτε 

αςφρματο προςαρμογζα USB. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, μπορεί να αποδίδουν καλφτερεσ επιδόςεισ από 

τισ ενςωματωμζνεσ, οπότε αν ο δρομολογθτισ δικτφου ςασ είναι ςε 802.11ac, αλλά εξακολουκείτε να μθν 

λαμβάνετε το είδοσ τθσ απόδοςθσ που περιμζνετε, αναηθτιςτε ζναν προςαρμογζα. Δεν είναι τόςο 

ακριβά, και ζχοντασ ζνα μπορεί να κάνει μια τεράςτια διαφορά. 

Επίςθσ, οι δρομολογθτζσ πολλαπλϊν χρθςτϊν - πολλαπλϊν ειςόδων/εξόδων (MU-MIMO, Multi User-

Multiple Input Multiple) 802.11ac αρχίηουν να χτυποφν τθν αγορά. Οι δρομολογθτζσ MU-MIMO, όπωσ το 

Linksys EA7500 Max-Stream AC1900, μποροφν να ςτζλνουν και να λαμβάνουν πολλαπλζσ ροζσ δεδομζνων 

ταυτόχρονα ςε πολλζσ ςυςκευζσ χωρίσ υποβάκμιςθ του εφρουσ ηϊνθσ και απαιτοφν εξειδικευμζνεσ 

δοκιμζσ με πολλοφσ πελάτεσ, αλλά οι πελάτεσ πρζπει να είναι ςυμβατοί με MU-MIMO. 

7. Αντικαταςτιςτε τθν κεραία ςασ 

Αν ο δρομολογθτισ ςασ ζχει μια εςωτερικι κεραία, θ προςκικθ ενόσ εξωτερικοφ κα ιταν καλι ιδζα, 

κακϊσ το τελευταίο τείνει να ςτείλει ζνα ιςχυρότερο ςιμα. Πολλοί καταςκευαςτζσ δρομολογθτϊν 

πωλοφν πανκατευκυντικζσ κεραίεσ, οι οποίεσ ςτζλνουν ζνα ςιμα προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ ι 

κατευκυντιριεσ, οι οποίεσ ςτζλνουν ζνα ςιμα ςε μια ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ. Οι περιςςότερεσ 

ενςωματωμζνεσ κεραίεσ τείνουν να είναι πανευκυντικζσ, οπότε αν αγοράηετε εξωτερικι κεραία, κα 

πρζπει να ςθμειωκεί "υψθλό κζρδοσ" για να κάνει πραγματικά τθ διαφορά. Μια κατευκυντικι κεραία 

τείνει να είναι μια καλφτερθ επιλογι, δεδομζνου ότι οι πικανότθτεσ είναι ότι δεν αντιμετωπίηετε αδφναμα 

ςθμεία ςτο δίκτυό ςασ προσ κάκε κατεφκυνςθ. Σοποκετιςτε τθν εξωτερικι ςασ κεραία προσ τθν 

κατεφκυνςθ του αδφναμου ςθμείου και κα μεταδίδει το ςιμα ανάλογα. Ελζγξτε τον ιςτότοπο του 

καταςκευαςτι του δρομολογθτι για λεπτομζρειεσ ςχετικά με τον τρόπο αγοράσ του.  

 



8. Ρυκμίςτε μια επζκταςθ αςφρματθσ εμβζλειασ (Wireless Range Extender) 

Ίςωσ πρόκειται μόνο για το μζγεκοσ του δωματίου. Όλοι οι δρομολογθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να 

μεταδίδουν αξιόπιςτα μζχρι μια οριςμζνθ απόςταςθ. Οποιαδιποτε περαιτζρω, και το ςιμα παίρνει 

αδφναμθ. Εάν το αςφρματο δίκτυό ςασ καλφπτει μια μεγάλθ περιοχι, χρειάηεςτε μια επζκταςθ 

αςφρματθσ εμβζλειασ - γνωςτι και ωσ αςφρματο επαναλιπτθ ι ζνα διαςτολζα Wi-Fi (wireless repeater or 

a Wi-Fi expander) - για να ενιςχφςετε το ςιμα ςασ. Αυτό είναι επίςθσ μια καλι ιδζα αν υπάρχουν παχφ 

τοίχουσ ι άλλεσ φυςικζσ δομζσ που μπλοκάρουν τα ςιματα. 

Οι ςυςκευζσ επζκταςθσ φάςματοσ μοιάηουν με τουσ τυπικοφσ δρομολογθτζσ, αλλά λειτουργοφν 

διαφορετικά. Για αρχάριουσ, παίρνουν το υπάρχον ςιμα Wi-Fi από τον αςφρματο δρομολογθτι ςασ και 

απλά αναμεταδίδουν το. Όςον αφορά τον δρομολογθτι δικτφου, το extender τθσ ςειράσ είναι απλά ζνασ 

άλλοσ πελάτθσ με μια διεφκυνςθ IP, ςαν ζνα φορθτό υπολογιςτι. Παρόλο που δεν είναι δρομολογθτισ, 

κα πρζπει να χρθςιμοποιείτε τουσ ίδιουσ κανόνεσ για τθν εξεφρεςθ τθσ τοποκζτθςθσ. θ ςυςκευι 

επζκταςθσ κα πρζπει να είναι αρκετά κοντά ςτον κφριο δρομολογθτι δικτφου ςασ για να πάρει ζνα 

ςυμπαγζσ ςιμα, αλλά αρκετά κοντά ςτο αδφναμο ςθμείο, ϊςτε να μπορεί να κάνει τθ δουλειά του, και να 

επεκτείνει αυτό το ςιμα. Δεν χρειάηεςτε μια επζκταςθ που είναι θ ίδια μάρκα ι μοντζλο με τον υπάρχον 

δρομολογθτι ςασ, αλλά κα πρζπει να επιλζξετε κάποιον που να μπορεί να μεταδίδει το ςιμα ςασ. Για 

παράδειγμα, μθν αγοράηετε μια επζκταςθ 802.11n εάν ο δρομολογθτισ ςασ είναι ςε 802.11ac. Για 

περιςςότερα ςχετικά με το πϊσ να επιλζξετε και να ρυκμίςετε ζνα extender, ρίξτε μια ματιά ςτα Best 

Wireless Extenders Range που δοκιμάςαμε. 

 

9. Αναβάκμιςθ ςε ςφςτθμα Wi-Fi βαςιςμζνο ςε Mesh; 

Οι εφχρθςτεσ ςυςκευζσ επζκταςθσ βοθκοφν ςτθ ςφνδεςθ με νεκρζσ ηϊνεσ, αλλά ςυνικωσ παρζχουν 

περίπου το μιςό εφροσ ηϊνθσ που κα πάρετε από τον πρωτεφοντα δρομολογθτι ςασ. Σα ςθμεία 

πρόςβαςθσ προςφζρουν περιςςότερο εφροσ ηϊνθσ, αλλά απαιτοφν μια ενςφρματθ ςφνδεςθ ςτον 

κεντρικό δρομολογθτι. Και οι δφο λφςεισ δθμιουργοφν ςυνικωσ ζνα νζο SSID δικτφου ςτο οποίο πρζπει 

να ςυνδεκείτε κακϊσ μετακινείτε από μια περιοχι του ςπιτιοφ ςτο άλλο. Αν κζλετε ομαλι ςυνδεςιμότθτα 

παντοφ ςτο ςπίτι ςασ, ςκεφτείτε ζνα ςφςτθμα Wi-Fi αντί. 

χεδιαςμζνο για να καλφπτει κάκε γωνιά του ςπιτιοφ ςασ, τα ςυςτιματα Wi-Fi περιλαμβάνουν μερικά 

ςτοιχεία δικτφωςθσ. Τπάρχει ζνασ κφριοσ δρομολογθτισ που ςυνδζεται απευκείασ με το μόντεμ ςασ, και 

μια ςειρά δορυφορικϊν μονάδων, ι κόμβων, που τοποκετείτε ςε όλο το ςπίτι ςασ. Όλα είναι μζροσ ενόσ 

ενιαίου αςφρματου δικτφου και μοιράηονται το ίδιο SSID και τον κωδικό πρόςβαςθσ. ε αντίκεςθ με τισ 



ςυςκευζσ επζκταςθσ τθσ εμβζλειασ, οι οποίεσ επικοινωνοφν με το δρομολογθτι μζςω των ραδιοφωνικϊν 

ηωνϊν 2,4GHz ι 5GHz, οι περιςςότεροι δορυφόροι του ςυςτιματοσ Wi-Fi χρθςιμοποιοφν τεχνολογία 

πλζγματοσ για να μιλιςουν ςτο δρομολογθτι και μεταξφ τουσ. 

Σα ςυςτιματα Wi-Fi ςυχνά ςυνοδεφονται από φιλικζσ προσ το χριςτθ εφαρμογζσ για κινθτά, οι οποίεσ 

ςασ κακοδθγοφν μζςω τθσ διαδικαςίασ εγκατάςταςθσ, με εφχρθςτεσ εικονογραφθμζνεσ οδθγίεσ. Η 

εφαρμογι ςάσ διευκρινίηει ποφ να τοποκετιςετε κάκε κόμβο για μζγιςτθ κάλυψθ και επιλζγει το 

καλφτερο κανάλι Wi-Fi και ηϊνθ ραδιοφϊνου για βζλτιςτθ απόδοςθ απόδοςθσ. Σα ςυςτιματα Wi-Fi είναι 

εφκολο να αναπτυχκοφν και να διαχειριςτοφν χρθςιμοποιϊντασ το smartphone ςασ, επιτρζποντάσ ςασ να 

απενεργοποιιςετε τθν πρόςβαςθ Wi-Fi ςε ςυγκεκριμζνεσ ςυςκευζσ με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ και να 

δϊςετε προτεραιότθτα ςε οριςμζνεσ ςυςκευζσ, χωρίσ να χρειάηεται να ςυνδεκείτε ςε μια περίπλοκθ 

κονςόλα δικτφου. Σο μειονζκτθμα: Σα ςυςτιματα Wi-Fi δεν είναι φκθνά, ειδικά αν ζχετε ζνα μεγάλο ςπίτι, 

το οποίο κα απαιτεί πολλαπλοφσ κόμβουσ. Αλλά αν βρίςκεςτε ςτθν αγορά για ζνα νζο δρομολογθτι 

οφτωσ ι άλλωσ, ίςωσ αξίηει να το εξετάςετε ωσ εναλλακτικι λφςθ. 

 

10. Βάλτε  το λειτουργικό ςφςτθμα DD-WRT ςτο δρομολογθτι ςασ 

Ο περιπετειϊδθσ κα πρζπει να εξετάςει το λειτουργικό ςφςτθμα δρομολογθτι DD-WRT ανοιχτοφ κϊδικα. 

Πολλοί μεγάλοι καταςκευαςτζσ δρομολογθτϊν, όπωσ το Linksys, το Netgear και το TrendNET, 

προςφζρουν δρομολογθτζσ που μποροφν να εκτελζςουν το DD-WRT.  Ή μπορείτε απλϊσ να κατεβάςετε 

το DD-WRT και να το εγκαταςτιςετε ςε οποιοδιποτε δρομολογθτι που βρίςκεται γφρω ςασ. Σο DD-WRT 

μπορεί να αυξιςει τθν απόδοςθ και να ςασ δϊςει πρόςβαςθ ςε πιο προθγμζνεσ δυνατότθτεσ δικτφωςθσ, 

όπωσ θ εικονικι ιδιωτικι δικτφωςθ (VPN), θ αςφάλεια και θ κοκκϊδθσ προςαρμογι. 

Για περιςςότερεσ ςυμβουλζσ για να επιταχφνετε το ςζρφινγκ ςασ, ελζγξτε τισ δυνατότθτεσ δρομολογθτϊν 

που πρζπει να χρθςιμοποιείτε και πϊσ να ρυκμίςετε και να διαμορφϊςετε τον δρομολογθτι ςασ. Ζχετε 

προβλιματα με τθν επίτευξθ ι τθ διατιρθςθ ενόσ ςιματοσ; τθ ςυνζχεια, ςυμβουλζσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςφνδεςθσ ςτο Διαδίκτυο ςασ αξίηει να διαβάςετε. Μόλισ κάνετε όλα τα 

απαραίτθτα τςιμπιματα για να βελτιςτοποιιςετε το αςφρματο δίκτυό ςασ, δοκιμάςτε τθν ταχφτθτα του 

Internet ςασ παρακάτω. 



 

 

 

  


