
Σύνδεση έξυπνου κινητού με υπολογιστή ή tablet 

Αξιοποίηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για δίκτυο σε άλλη συσκευή. 

«Το tethering είναι ο όρος για τη σύνδεση κινητού με υπολογιστή/tablet. Με άλλα λόγια, το tethering 

επιτρέπει σε μία τρίτη συσκευή (κινητό ή υπολογιστή ή tablet) να συνδεθεί με ένα smartphone και να το 

χρησιμοποιήσει ως modem για να αποκτήσει σύνδεση στο ίντερνετ, με την ταχύτητα της σύνδεσης να 

εξαρτάται από τη τρέχουσα ισχύ του 4G σήματος». 

Πώς ενεργοποιώ το Wi-Fi tethering στο κινητό μου; 

Για να ενεργοποιήσουμε το Wi-Fi tethering, μεταφερόμαστε στις ρυθμίσεις της συσκευής (γρανάζι) και: 

α. επιλέγουμε την ενότητα Δίκτυα 

β. επιλέγουμε "Mobile hotspot και tethering", στα ελληνικά «Πρόσδεση και φορητό ενεργό σημείο 

πρόσβασης» ή κάτι σχετικό με φορητό σημείο πρόσβασης. 

               

 

γ. επιλέγουμε «Φορητό ενεργό σημείο πρόσβασης σε Wi-Fi». 

δ. Μάς εμφανίζει το όνομα του δικτύου - συνήθως το όνομα της συσκευής μας. Μόλις το ενεργοποιήσουμε, 

μπορούμε να συνδεθούμε κανονικά στο νέο δίκτυο από οποιαδήποτε συσκευή. 



   

Επειδή όμως δεν γνωρίζουμε ποιος συνδέεται στο δίκτυό μας, είναι απαραίτητο να προσθέσουμε και έναν 

ισχυρό κωδικό ασφαλείας. Αν αφήσουμε το δίκτυο χωρίς κωδικό, οποιοσδήποτε εντός εμβέλειας θα μπορέσει 

να συνδεθεί χωρίς να μας ρωτήσει. 

Συνήθως τα κινητά έχουν προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης. Για να το ελέγξουμε και για δούμε τον κωδικό 

επιλέγουμε τη διαμόρφωση ή ρύθμιση του φορητού σημείου πρόσβασης. Στην επιλογή Τύπος 

Κρυπτογράφησης θα γράφει WPA2. Ακριβώς από κάτω θα εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης με τελείες. 

Πατώντας στο ματάκι μπορούμε να τον δούμε ώστε να τον αντιγράψουμε στην άλλη συσκευή μας.  

   

Αν στο κινητό μας, στην επιλογή Τύπος Κρυπτογράφησης, δεν είναι προεπιλεγμένη η επιλογή WPA2, την 

επιλέγουμε μόνοι μας και πληκτρολογούμε τον κωδικό που επιθυμούμε. Πλέον, το δίκτυό μας είναι 

κλειδωμένο. Επιχειρώντας να συνδεθούμε από τον υπολογιστή ή κάποια άλλη συσκευή, θα μας ζητήσει τον 

κωδικό που ορίσαμε. 



   

Οι εικόνες είναι από κινητό Huawei. Σε άλλες συσκευές οι ονομασίες ενδέχεται να διαφοροποιούνται.  

Πηγή πληροφόρησης: https://www.pcsteps.gr/157244-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-

%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-

%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE-tethering/  
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