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Ustabilt trådløst internet 
Trådløst netværk kan være et godt alternativt til kablet netværk, hvis du ønsker større frihed til at gå på nettet f.eks. med dine IP kamera. Det bliver dog aldrig lige så sikkert, hurtigt eller stabilt som med kabel direkte til dine IP kamera ! 
På denne side finder du informationer om og opsætningsvejledning til trådløst netværk.  
En vigtig forudsætning for en god trådløs forbindelse er, at din computers trådløse netværkskort (Hvis du benytter et sådan) er opdateret med den nyeste driver. Kontakt din computerforhandler, hvis du er i tvivl om dette, eller besøg producentens hjemmeside hvis du har brug for hjælp.  Sikkerhed For at gøre det sværere for udefrakommende, at anvende dit trådløse netværk og evt. logge på dine IP kameraer, bør der altid være opsat trådløs sikkerhed (kryptering). Dette sikrer, at netværket kun kan tilgås af dig ved brug af adgangskode. Hvorvidt din router som standard er opsat med sikkerhed og adgangskode, afhænger af det udstyr du benytter. 
Vi anbefaler at du sætter WPA-kryptering på dit trådløse netværk. Hvis din computer ikke understøtter WPA, kan du i stedet bruge WEP-kryptering. Dette er dog ikke en løsning vi anbefaler, men det kan være en nødvendighed for ældre enheder i nogle tilfælde. Derfor er det samtidig meget vigtigt, at din computer også er fuldt ud opdateret med det nyeste software, har firewall og antivirus, som også er helt opdateret.   Stabilitet Signalet som det trådløse netværk anvender, er et radio-lignende signal, mellem routeren og de enheder (computere, mobiltelefoner osv.), som er forbundet til det. Det vil sige, at det ligesom f.eks. en gammeldags FM-radio, er meget modtagelig overfor støj fra andre kilder. Oplever du udfald eller dårligt signal på dit trådløse netværk, anbefaler vi følgende: 

 Forsøg at ændre den kanal, som netværket sendes via. (Din router har typisk ca. 10 kanaler at vælge imellem) 
 Undersøg hvilken kanal i dit område der benyttes af færrest. For at finde den mindst belastede kanal kan området scannes f.eks. ved hjælp af programmet "inSSIDer" kan hentes gratis her. 
 Ændre placeringen af din router. Hellere højere oppe på en hylde, bag en dør end på gulvet under sofaen. 

Netværksnavn Hvis du vil foretage ændringer i standardopsætningen anbefaler vi, at du også ændrer navnet på det trådløse netværk for at undgå, at dette konflikter med tidligere indstillinger. 
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Derudover er det altid en fordel, at ændre navnet, hvis du bor i nærheden af andre kunder der evt. benytter samme internetudbyder, og derved risikerer, at anvende deres net frem for dit eget.  
Hvordan kan jeg forbedre den trådløse stabilitet? Kanaler (Frekvenser) Den trådløse router kan sættes op til at benytte flere forskellige trådløse kanaler, som hver især bruger forskellige frekvenser. Hvis der forekommer afbrydelser, langsomme hastigheder eller anden ustabilitet på dit trådløse netværk, kan dette skyldes, at der er forstyrrelser på den kanal, du benytter.  
Et trådløst netværk kan betragtes på samme måde som et sæt walkie-talkier - de kan ikke tale "i munden på hinanden". Flere trådløse netværk på samme kanal kan derfor skabe støj, og dermed bliver det ustabilitet eller den trådløse forbindelse afbrydes måske helt. 
Dette kan især ske, hvis andre trådløse netværk i nærheden bruger den samme kanal, eller en af de kanaler der ligger meget tæt op af din. Da trådløse netværk er meget udbredt, kan der især i større byer være mange trådløse netværk inden for meget korte afstand. Som en tommelfingerregel skal man prøve at finde en kanal, der er helt ledig. Faktisk skal der helst også være ledigt på de nærliggende kanaler, som ligger tæt op af. 
Hvis man bruger kanal 4, skal kanalerne 3-6 fx helst være ledige.  
Hvis du oplever at dit netværk har fungeret men pludselig ikke er stabilt mere, kan være nødvendigt at skifte kanal igen, hvis fx naboen også  har sat et trådløst netværk op eller selv har ændrert frekvenser på sit netværk. 
Hvad har indflydelse på min trådløse hastighed og stabilitet? Afstanden mellem dine enheder og routeren har selvfølgelig en naturlig begrænsning af det trådløse netværk. Jo længere der er imellem din trådløse router og dine IP kameraer, desto dårlige vil signalet blive. Standarden 802.11g (54 Mpbs), som er den protokolstandard, der f.eks. benyttes i Zyxel P2602HW-D1A router, har en teoretisk rækkevidde på ca. 30 meter indendørs, vel at mærke under optimale omstændigheder. 
Vægge, især beton vægge, kan forringe signalet betydeligt, ligesom andre trådløse netværk og anden støj kan spille ind. Det er ikke unormalt at et trådløst netværk i fx. et lejlighedskompleks ikke rækker længere end ca. 5 -10 meter.  Anden støj Andre elektroniske enheder, trådløse signaler mv. kan også påvirke stabiliteten af dit trådløse netværk. Routeren bør ikke stilles lige ved siden af en pc eller skærm, ligesom det frarådes at stille den tæt på en trådløs telefon. Andre elektriske enheder som fx en mikrobølgeovn kan, når de er tændt, forstyrre signalet. Her er også vigtigt at routeren står så højt som muligt og ikke gemmes under sofa, seng eller i et skab, da dette også forværrer forbindelsen betydeligt. 
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 Forklaring af trådløse standarder 802.11b var den første udbredte WLAN standard som forbrugere kunne købe, og den havde en teoretisk overførelseshastighed (uden pakkekontrol etc.) på 11Mbit/s  802.11a/g tilbyder en højere teoretisk hastighed på op til 54Mbit/s Desværre bliver næsten halvdelen af denne båndbredde brugt på rutine kommunikation, mellem dit trådløse netkort og den trådløse router, og ikke på din datatrafik. Faktisk er 24Mbit/s, umiddelbart den højeste hastighed det kan understøtte.  802.11a bruger frekvensen 5.5GHz, en frekvens der er mindre brugt af mange andre enheder, hvilket er en gevinst for WLAN-brugere. Men den har den klarer svaghed, at signalet falder hurtigt i værdi, i takt med at afstanden øges. Teoretisk er den maksimale afstand her kun 30 meter.  802.11g deler 2.4 GHz frekvensen med 802.11b standarden, men 802.11g leverer en højere teoretisk hastighed på 54Mbit/s. Da de deler samme frekvens, så understøtter mange 802.11g netkort også 802.11b, hvilket er godt nyt for folk der ofte bevæger sig mellem mange trådløse netværk. Dog skal man være opmærksom på, at én enkelt 802.11B bruger på et 802.11g WLAN sænker den teoretiske maksimale hastighed for ALLE brugere, til de 11Mbit/s som 802.11B har.  802.11n Den nyeste IEEE standard Wi-Fi kategori er 802.11n. Den understøtter højere hastighed ved at bruge flere trådløse signaler og antenner (kaldet MIMO-teknologi) i stedet for en. I teorien kan 802.11n-tilslutninger understøtte datahastigheder på langt over 100 Mbps.  802.11n tilbyder en bedre rækkevidde i forhold til tidligere Wi-Fi-standarder, grundet den øgede signalintensitet.  802.11n udstyr vil være bagudkompatibel med 802.11g udstyr, herved får du højere hastigheder og bedre forhold overfor interferens fra andet udstyr. Dette kan dog også have indflydelse på det omkringliggende udstyr, der stadig anvender de ældre standarder som b og g. I tilføjelse til disse specifikke begrænsninger (hastighedsbegrænsningen på 802.11b, det hurtige fald i signalstyrke på 802.11a og bagud kompatibiliteten på 802.11g) så er der andre faktorer der kan spille ind, uanset hvilken type af trådløst netværk du bruger. 
 


