Benga’s tekniska hörna
Snabbguide trådlöst nätverk
Det här behöver du:
En dator med Windows Vista och minst en dator till och en router.
Det här lär du dig:
Att få Windows Vista att fungera med ett trådlöst nätverk.
Hur du kopplar ihop din Vista-dator med andra datorer.
Hur ni delar filer med varandra.
Koppla upp Vista på routern
Innan du kan skapa ett nätverk i Windows Vista måste du få din dator att kommunicera med
din router. Använder du en nätverkssladd behöver du som regel bara koppla den mellan
routern och datorn. Kör du trådlöst högerklickar du på ikonen för trådlös nätverk längst ned
till höger och väljer Anslut till ett nätverk. Markera router och klicka på Anslut.
Om du inte kan ansluta beror det som regel på att ditt trådlösa nätverk är lösenordsskyddat.
Fyll i rätt lösenord.
Ett annat problem kan vara att du har valt en ”skyddsmetod” i routern och en annan i
datorn. För att ändra inställningen högerklickar du på ditt trådlösa nätverk och väljer
egenskaper.
Välj fliken Säkerhet och gör rätt inställningar. Som regel ska det stå Säkerhetstyp: WPA2Personal. Krypteringstyp: AES. Säkerhetsnyckel: Ditt lösenord men i just ditt fall kan det
förstås krävas andra inställningar.
Här är de olika alternativ du kan välja.
Säkerhetstyp:
Välj Ingen auktorisering om ditt nätverk är oskyddat. Enterprise är främst en lösning för
företag och kräver en speciell lösenordsserver medan Personal är det naturliga valet för
hemanvändaren. Wpa2 är den tekniskt bästa säkerhetstypen medan wpa är mer kompatibel
med gamla prylar. Får du problem med wpa2 kan du testa wpa. 802.1x använder den gamla,
osäkra och krångliga tekniken wep. Undvik!
Krypteringstyp:
Om du kör wpa2 ska du välja krypteringsmetoden aes. Kör du wpa ska du i stället välja tkip.
Säkerhetsnyckel:
Här skriver du lösenordet för din router.
Skydda ditt nätverk:
Detaljerade instruktioner till 12 olika märken hittar du på: pcforalla.se/extra
Välj PC för Alla nummer 3/08.
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