Wi-Fi Guide

Velkommen!
Vi i Eidsiva bredbånd er glade for at du valgte oss, og ser frem til å
ha deg som kunde. For at du skal få mest mulig ut av ditt bredbånds
abonnement, har vi laget denne veiledningen til bruk av trådløst nettverk
eller Wi-Fi.
God fornøyelse!

Om Wi-Fi
Wi-Fi er et begrep som brukes om trådløst internett. Signalene sendes over radio
bølger. Wi-Fi er en felles standard, som sørger for at utstyr fra ulike produsenter
klarer å kommunisere med hverandre.
I dag er det vanlig at bærbare enheter har mulighet for trådløs tilkobling. 
Eksempler på dette er bærbare datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner. For å
ta denne funksjonen i bruk, må du også ha et modem eller en ruter som støtter
trådløs tilkobling. Alle modem og rutere vi leverer støtter dette.
Stasjonære datamaskiner kan også ha mulighet for trådløs tilkobling, men det er
ikke like vanlig. Om en datamaskin ikke har mulighet for trådløs tilkobling, kan det
likevel gå an å kjøpe et trådløst nettverkskort, som du kan koble til datamaskinen,
og dermed bruke trådløst internett.
Hastighet og stabilitet
En trådløs tilkobling påvirkes av signalstyrken mellom datamaskinen og den
trådløse ruteren din. Sitter du langt unna ruteren, blir signalet svakere, og
hastigheten blir lavere. En tommelfingerregel er at du aller helst skal kunne se
ruteren fra der du sitter. Er flere pålogget nettet samtidig, kan man også oppleve
redusert hastighet.
Signalstyrken vil i hovedsak
påvirkes av to ting: Fysiske
hindringer mellom ruteren og
datamaskinen. Vegger, spesielt
mur, betong og metalloverflater
kan redusere signalstyrken
betraktelig. Prøv å plassere
ruteren slik at du ser den fra
der du sitter. Plassering høyt
i rommet kan ofte hjelpe
signalene å unngå møbler
og lignende hindringer.

Den andre faktoren er støy. Har du andre trådløse sendere i huset, kan disse
forstyrre tilkoblingen. Typiske eksempler på dette er radioer («babycall»), trådløse
høyttalere og ruteren til naboen. Vi anbefaler også at du unngår elektriske støykilder
som sikringsskap og mikrobølgeovner.
Tester du hastigheten på internettlinjen din, bør du alltid bruke kabel mellom PC og
ruteren, da du eliminerer alle disse faktorene.
Stor enebolig?
Er boligen din stor og har flere etasjer kan det være lurt å anskaffe seg en Wi-Fiforsterker. Med en forsterker får du dekket et større areal trådløst. Plassering av
denne bør være mellom ruteren og der du ønsker bedre dekning i huset. Slike
forsterkere får du kjøpt hos alle de store elektrovarehusene – spør de om råd om
kjøp og plassering.
Sikkerhet
Ved bruk av Wi-Fi, vil vi anbefale at du sikrer det trådløse nettet ditt. Dette gjøres
ved å legge et passord på tilkoblingen. Personer som ikke kjenner passordet ditt
vil ikke kunne bruke ditt trådløse nettverk. Det finnes ulike typer sikkerhet, og vi
snakker gjerne om ulike krypteringer. Våre rutere leveres ferdig med passord og den
anbefalte typen kryptering. Passordet er personlig, og gjelder kun for ditt nettverk.
Kryptering gjør at din trådløse datatrafikk ikke kan leses av uvedkommende, og
trygger ditt personvern på nett.
For å koble en datamaskin til et sikret trådløst nettverk, så må datamaskinen støtte
den typen kryptering som benyttes. En gammel datamaskin kan ha problemer med
å koble til en helt ny ruter - i slike tilfeller kan man endre krypteringen til en eldre
type, som datamaskinen forstår.
WEP er en eldre type kryptering som fungerer på de aller fleste trådløse enheter
.WEP kan imidlertid redusere hastigheten på tilkoblingen, og bør derfor ikke
benyttes på høyhastighets-tilkoblinger, som fibernett.
WPA og WPA2 er moderne krypteringer. WPA2 tillater høye hastigheter og gir
svært god sikkerhet. Dette er krypteringstypen vi anbefaler å bruke, og vårt utstyr
leveres med denne som standard.
Sjekkliste for trådløst internett:
· Den trådløse ruteren er synlig fra den plassen hvor internett brukes mest.
· Mål hastigheten med nettverkskabel koblet mellom datamaskinen og routeren.
· Ingen andre trådløse enheter forstyrrer signalene.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på telefon 03370.
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