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Inledning
Detta är en beskrivning av hur man sätter upp ett lokalt nätverk. Nätverket
kan vara antingen trådlöst eller med förbindelse med kablar.

Enkelt nätverk
För att kunna sätta upp ett LAN (Lokal Area Network), ett lokalt nätverk
behövs för det första någon form av anslutning till internet. Detta sker med
hjälp av en ISP (Internet Service Provider) internetleverantör.
För det andra krävs en del utrustning utöver en dator; router, kablar mm.

Router

Trådlös router

Patchkabel

Ansluta till internet.
Det finns i princip fyra olika sätt att ansluta sig till internet;
1. Via kabel till sin internetleverantör.
2. Med ADSL via telefonnätet med hjälp av ett särskilt modem, parallellt
med den vanliga telefonen. Telefonen och datorn kan användas
samtidigt.
3. Mobilt, via det mobila telefonnätet.
4. Med modem via telefonuttaget (telefonnätet).
Här ska vi visa hur man gör enligt alternativ 1.
Börja med att ansluta en patchkabel (nätverkskabel) till det vägguttag där
internet kommer in i bostaden.

Om du har en ADSLanslutning så ska
ADSLmodemet kopplas in i det första
telefonuttaget. Patchkabeln ansluts
till uttag i ADSLmodemet.

Internetuttag
Den andra änden av patchkabeln ansluts till din router. På routern finns ett
uttag märkt WAN (Word Area Network) där kabeln ska sätts in.

Utseende på uttag för
patchkabel.
Router

Därpå ska en patchkabel anslutas mellan routern och datorn.

Alternativ till att koppla datorn till routern är att ansluta sig trådlöst, wi-fi.
Routern måste då vara en router för wi-fi. Dessa routrar har ofta även uttag
för anslutning med kabel.
Du kan även ansluta din skrivare till nätverket. Detta har den fördelen för den
som använder ett trådlöst nätverk slipper flytta skrivaren när man byter plats
att sitta med sin bärbara dator.
Ifall skrivaren inte har möjlighet till trådlös anslutning kan man använda en så
kallad skrivarserver.

Exempel på skrivarserver.
I detta läge är det bara att slå på strömmen till router, dator och eventuell
skrivare.
Efter uppstart av router och dator så är det dags att starta en webbläsare och
surfa ut på internet.
Har du en trådlös router återstår dock att göra en del inställningar, setup.

Inställningar.
Innan du fortsätter läsa så behöver du ett internetabonnemang.
Till abonnemanget fick du en del uppgifter skriftligt;
Användarnamn
Lösenord
Ifall du avser att sätta upp ett trådlöst hemmanätverk behöver du även ha
instruktionsboken till din trådlösa router till hands.

Instruktioner för D-Link DIR 300 trådlös router
Lär dig även hur du kommer åt Kontrollpanelen i Windows.
I handboken till din router finn det uppgift om vilka grundinställningar som är
gjorda från fabriken,
IP-adress (se bilaga 1)
användarnamn (ofta admin)
lösenord (ofta ej satt = blank)

Bilaga 1.
Om IP-adresser.
För att förstå , åtminstone lite grand, hur nätverk fungerar måste vi kunna lite
om IP-adresser.
IP-adressen fungerar som ett telefonnummer till en specifik dator.
När vi är ute och surfar så för att hitta till en hemsida så anger man en IPadress till den dator som ha hemsidan. Nu är det ju svårt för oss människor att
komma ihåg siffror så man har skapat adresser till hemsidor som är ord.
För att sedan hitta till servern, som bara kan nås med en IP-adress så finns det
datorer, servrar, som översätter hemsidesadressen till en IP-adress (siffror).
Detta sker i bakgrunden och märks inte av användaren.
Exempel på hemsidesadress:
seniornet-marsta.se
En IP-adress är en 12-ställig sifferserie uppdelad i 4 grupper med tre siffror i
varje grupp utelämnande inledande nollor, till exempel
IP-adress till datorn som härbergerar hemsidan: 195.74.37.70
Du måste ge varje dator en egen IP-adress antingen genom att programmera
in den eller låta routern tilldela datorn en IP-adress när den kopplas in i
nätverket.
IP-adresser som används för lokala nätverk (hemmanätverk) ska vara inom
följande områden;
10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255
varav det nedre området är det vanligast använda för hemmanätverk.

Bilaga 2.
Inställning av router.
(D-Link DIR 300)
Ett exempel på inställning av en router, i detta fall D-Link DIR 300.
Koppla ihop dator och router. I routern ska kabeln anslutas i ett av
nätverksuttagen märkt 1 till 4.
Starta datorn samt öppna din webbläsare. I adressfältet i webbläsare skriver
du in IP-adressen 192.168.0.1.

Logga in, fyll i fältet User Name.

Enligt användarhandboken är användarnamnet admin, password ska lämnas
blankt. Klicka sedan på Log In.
Nu hamnar du här.

Välj Internet Connection Setup Wizard.

Wizard, trollkarl, kommer att leda dig att ställa in din router.
1. Sätta upp lösenord, Password.
2. Välja din tidszon, Time Zone.
3. Ställa in din internetanslutning, Configure your Internet Connection
4. Spara inställningarna och ansluta till internet, Save Settings and
Connect
Klicka på Next.

Fyll i Password, lösenord. Välj ett ord på minst 6 tecken och som även
innehåller siffror och andra tecken. Skriv ner lösenordet och spara det på en
säker plats.
I fältet Confirm Password, bekräfta lösenord, skriver du lösenordet igen.
Detta för att säkerställa att du kommer ihåg vad du skrev.
Avsluta med att klicka på Next.

Nu ska du välja vilken tidszon, Time Zone, du tillhör. Välj GMT+01.00 till vilket bland annat
Stockholm tillhör.
NTP Server Used är en server, dator, på nätet som bland annat håller reda på sommar och vintertid.
Dessutom skickar den en signal för att synkronisera tiden, se till så att den inbyggda klockan går
rätt.
Klicka på Next.

Här ska du ställa in din internetanslutning. Om du har ansluter till din internetleverantör me kabel
ska du pricka för DHCP Connection (Dynamic IP Address). Då kommer din internetleverantör se
till att du får en IP-adress varje gång du startar din router. IP-adressen är sannolikt olika varje gång
men det behöver du inte bekymra dig över.
Klicka på Next.

På den här sidan behöver du bara fundera på vad du vill kalla din router, vilket namn routern ska ha
för att du när du går ut på nätet ska veta var du är. Detta gäller framför allt när du ska koppla upp
dig trådlöst. Fyll i namnet i fältet Host Name.
När du skrivit in namnet så klickar du på Next.

Nu är inställningarna klara. Klicka på Connect för att ansluta till internet.
Routern sparar inställningarna och startar om.
Nu är grundinställningarna klara. Nu loggar du ut.

Bilaga 3
Trådlösa inställningar.
För att använda det trådlösa nätverket behövs det göras några extra
inställning som gäller den trådlösa delen.
När du loggat in på routern kommer du till denna sida.

Här ska du välja Wireless Connection Setup Wizard.

Nu klickar du på Next.

Du ska nu ge nätverket ett namn. SSID = Service Set Identifier. Namnet är till för att identifiera
nätverket när man ska till att ansluta sin dator till det trådlösa nätverket. Du kan använda vilket
namn du önskar dock ska namnet inte innehålla bokstäverna åäö .
Avsluta med att klicka på Next.
Nu visas vilka inställningar du gjort. Du måste anteckna Network Key.

Du kommer att behöva det för att ansluta till det trådlösa nätverket.
Nyckeln används för att hindra obehöriga att använda ditt nätverk bland annat för att utföra
olagliga handlingar.
Avsluta med att klicka på Save.
Detta var den automatiska inställningen men du kan även göra en manuell inställning.

Manuell inställning.
När du kommit till den här bilden/sidan

väljer du Manual Wireless Connection Setup.
Du kommer då till följande sida

Här skriver du in din egen Network Key. Nyckeln ska innehålla minst 8 tecken och vara en
blandning av bokstäver, siffror och tecken. I detta exempel har nyckeln valts till
3Kalle&kalle4.
Som avslutning klickar du på Next.

Resultatet blir så här

en sammanställning av inställningarna.
Klicka på Save.
Sedan är det bara att logga ut från routern och sätta igång att använda det trådlösa nätverket.

