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Vill du veta mer så hittar du fler produkter och mer information i våra olika
katalogdelar, som du hittar på vår hemsida: www.macab.com
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Olika typer av nätverk
Trådbundet
Använd en kvalitetskabel av CAT5e eller bättre. Kontaktering av kontakter
och fasta nätverksuttag kräver nogrannhet och att rätt utrusning används.
Den vanligaste standarden i Sverige är EIA/TIA 568B.

Trådlöst
Det finns en del parametrar som man bör tänka på och kontrollera vid
installation av trådlös utrustning. Tänk på att även om nätverksenheterna
kan gå lång så klarar inte SmartPhones och datorer lika långa avstånd.

●● Hur långa avstånd är det?
●● Kan signalen gå rakt fram eller studsa?
●● Är det många väggar emellan? Se sidan för olika dämpning
●● Finns andra trådlösa nät eller finns andra störningar.

Hemmasystem
Oftast enklare enheter men fler och fler enheter hemma behöver kopplas
upp mot Internet. Så säkerställ en stabil uppkoppling genom att köpa
kvalitets-enheter med hög Throughput och moderna funktioner.

Företagssystem
Kan vara allt från mindre professionnella system till riktigt stora system,
som är både trådbundet och trådlöst men med hög kapacitet. Kan även
innehålla avancerade funktioner, som brandvägg, VPN, Radius-server.

Ad-Hoc-nät
Ad-Hoc-nät är ett trådlöst nätverk som saknar central flödeskontroll.
Ad-Hoc-nätet består typiskt av en internet-ansluten dator och ett antal
klienter (ex. PC, IP-kamera, skrivare) som delar den internet-anslutningen.

Infrastruktur-nät
Infrastrukturnät är benämningen på ett trådlöst nätverk, som har central
flödeskontroll. Ett infrastrukturnät består av minst en router/accesspunkt.
Klienter når varandra och andra nät via en accesspunkt.

3
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Hemma-system (SoHo)
Anslut PC, iPad, Smartphone, TV, hemmabio och musiksystem
I dagens hem ansluts mer och mer utrustning, vilka behöver vara uppkopplade, både trådlöst och/eller trådbundet. När det gäller
trådlöst så är 2,4 GHz systemet mer och mer belastat och därför är utrusning, som klarar 5 GHz mer efterfrågad. Även för 5 GHz
börjar AC-standarden användas oftare men den är dyrare och uppkopplade klienter måste också kunna använda AC-standard*.
Utrusning som ofta används hemma, är en trådlös router, switch och eventuell accesspunkt/repeater. Det finns även utomhusenheter
för att täcka uteplatser, trädgård samt möjlighet mellan två fastigheter. EnGenius routrar innehåller många speciella funktioner, för
fildelning, egen molntjänst, telefoni, etc, vilka efterfrågas mer och mer.

AP

Router

Läsplatta
ne
In t e r t

*AC-standard
AC-standarden är ett komplement till N-standarden och använder 5 GHz bandet med
skillnaden att det går att köra högre hastighet på varje dataström. Läs mer under
kapitlet trådlös överföring.

Mesh-nätverk
Mesh-tekniken är en modern teknik för att enkelt skapa ett stablit nätverk med flera
enheter (minst tre) för att täcka ett helt hem.
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Små företag/Pro
Anslut server, brandväggar, PC, iPad, Smartphone, skrivare
I dagens företagsvärld används många funktioner och utrustning, vilka behöver vara uppkopplade, både trådlöst och/
eller trådbundet. Även mer avancerade funktioner (ex VPN och VLAN) och säkerhet med brandväggar, behöver användas
samt större mängd data skickas.
Brygga router

Brygga klient

Kamera

Switch

Switch

Fakta trådlösa funktioner

●●Säkra förbindelser kan skapas med WDS-

funktion (finns som Bridge, Station och AP),
vilken skapar en dedikerad förbindelse,
som inte syns och inga klienter kan ansluta
till dem.
Läsplatta

Accesspunkt

Switch

Router
ne
In t e r t

Brandvägg
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Professionella system
Med ett prisvärt centraliserat trådbunden/trådlöst system för små till medelstora företag och kan enkelt installeras och skötas utan
att man är tekniska experter. Alla organisationer med begränsade IT-resurser och budget kan skapa ett stabilt och säkert trådlöst
nätverk på nolltid. Det finns avancerade system, vilka kan bli väldigt dyra och svårskötta. Det finns liknande avancerade system
vilka ofta är väldigt dyra och svårskötta. Som exempel Neutron-systmet, vilka nätverksadministratörer enkelt kan hantera och
övervaka både lokalt eller via ett enda webbgränssnitt. Val av utrustning är lite beroende på antal accesspunkter, som skall anslutas.
I professionella system behövs kraftfulla enheter och många möjligheter. De behöver vara tillräckligt kraftfulla för att klara av
distrbution av nätverkskameror, accesspunkter, VoIP-telefoner och kontrollbara switchar med PoE-funktion och eventuellt med
Gigabit Uplink-portar och SFP-platser för ytterligare anslutningsmöjligheter. Oavsett om anslutna enheter är trådbundna servrar
eller trådlösa åtkomstpunkt, kan hela nätverket hanteras och övervakas via denna kraftfulla enhet. Med EnGenius Neutron EWSsystemet får du allt ovanstående och mer därtill.

Neutron/EWS
Är ett prisvärt centraliserat trådbundet/trådlöst system för små till medelstora företag och kan enkelt och snabbt installeras och
skötas utan att man är teknisk expert. Till EnGenius Neutron/EWS kommer inga extra kostnader eller inköp av licenser. EWSsystemet innehåller en avancerad fullfjädrad Lager 2 switch, som har PoE-funktion med hög PoE-budget och mangement av
PoE-funktioner samt med Gigabit Uplink-portar och SFP-platser för ytterligare anslutningsmöjligheter.
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Nätverkskabel (CAT)
När nätverk byggs med nätverkskabel följs olika standard och byggs olika beroende på funktion och miljö. Nätverkskabel finns både
som oskärmad (UTP) och olika typer av skärmad kabel (STP, FTP). Om kabeln skall förläggas tillsammans med starkströmskabel,
rekommenderas en skärmad nätverkskabel. Kontrollera gällande standard (EN 50174-1/2/3) för regler vid olika installationer och
risk för störning och cross-talk. RJ45-kontakten måste väljas korrekt beroende på om UTP- eller STP/FTP-kabel används. För
skärmad kabel är det viktigt med korrekt kontaktering annars ökar risken för problem. RJ45-kontakt är en benämning men enligt
standard är det rätta namnet 8P8C på dessa kontakter.

CAT-kabel
Finns i olika standard (vanligast är AWG 23 och 24) med olika kapacitet. Kravet på skärmning ökar vid högre hastighet och datakapacitet. Cat5e har varit vanligast fram till idag men Cat6 rekommenderas nu, då utrustning med högre datakapacitet används.
Vad klarar en nätverkskabel*? *Enligt standard SS-EN 50173
5e

100 MHz

100 Mb/s

2 ledningspar används.

5e

100 MHz

1 Gb/s

4 ledningspar används. Cat6 rekommenderas.

6

250 MHz

5 Gb/s

4 ledningspar används.

6A

500 MHz

10 Gb/s

4 ledningspar används.

7

600 MHz

12 Gb/s

4 ledningspar används.

7A

1000 MHz

40 Gb/s

4 ledningspar används.

PoE-matning
PoE-matning innebär att man även matar spänning via nätverkskabeln. Spänningen är 48 V och kan matas via switchar (med
PoE-stöd) eller PoE-inmatningsfilter. Finns även proprietära enheter, som använder 24 V och kan inte användas med utrustning
enligt 802.3af/at. Det finns två PoE-standards, som klarar olika mycket effekt, vilka är IEEE 802.3af = 15 W och IEEE 802.3at =
25 W. Kontrollera så enheter och switchar är kompatibla med varandra innan köp.
Tänk på att kontrollera när patch-kabel skall användas, så den klarar spänningen för PoE-matning (många klarar bara 30 V).

Tips 1
Felaktigt förlagd nätverkskabel kan påverka kapaciteten mycket. Var försiktig med att:
- Böja kabeln för mycket
- Klämma kabeln för mycket.
- Tvinna upp kabeln för mycket.

Tips 2
Max 100 meter får användas mellan två nätverksenheter. Max 90 m mellan patch-paneler bör användas.

Tips 3
Vid jobb med kabeldragning och kontaktering, rekommenderas en nätverkstestare, för att säkerställa korrekt funktion.

Tips 4
Mjuk kabel är mångtrådig, används till anslutningskablar (patchkablar). Vid eventuell montering av RJ45-kontakter (8P8C) måste
speciella kontakter användas. Solid kabel är lite stelare då den är enkeltrådig och används vid fast installation. Vid installation i
plint krävs också solid kabel.

7
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Nätverksmaterial
Verktygen
Kabelskalare, pressverktyg och nätverksstestare av olika slag, används vid
montage och för kontroll av nätverkets olika delar.

Kontakt
Den vanligaste standarden idag är EIA/TIA 568B, se bild. Viktigt är att följa den
på båda sidor. Finns olika kontaktstorlekar, beoende på kabeltyp. Beroende
på om skärmad eller oskärmad kabel används, så används olika kontakter.
RJ45-kontakt är en benämning men enligt standard är det rätta namnet 8P8C
på dessa kontakter.

Brytskydd
De används för att skydda låsblecket från att brytas av och med olika färger
särskilja kablarna.

Installationskabel
Den används vid uppbyggnad och installation av nätverk där en solid kabel
skall användas. Dessa finns i bl.a. Cat5e och Cat6. Använd alltid halogenfri
kabel inomhus.

Patch-kabel
Färdigkontakterade kablar, som finns i olika längder och används i patch-paneler
eller anslutning mellan dator och switch/router och är oftast flertrådiga. Använd
kablar av bra kvalitet för att undvika problem.

Telefon: +46 410 36 36 10 info.scandinavia@televes.com www.macab.se
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Montage och kontaktering av RJ45
Skala kabel
Skala kabeln och lägg dem i rätt ordning enligt bilden ovan. Se till att längden
är så kort som möjligt, oftast ca. 1 cm. Skalningen skall inte vara längre än
att höljet kommer innanför kontaktkanten under dragavlastningen. Klipp dem
jämna och de skall inte skalas.

Kontakt
För först på brytskyddet. För in kabeln enligt bilden och var nogrann så att alla
ledarna kommer korrekt. För in kontakt med kabel i tången, i hålet för RJ45.
Pressa ihop verktyget enligt medföljande funktion/beskrivning. För på brytskyddet. RJ45-kontakt är en benämning men enligt standard är det rätta namnet
8P8C på dessa kontakter.

Kontroll av kabel
När kabeln är kontakterad i båda ändra är det rekommenderat att kontrollera
funktionen med en nätverkstestare. Den kontrollerar så alla paren kommit rätt
och att kontakt finns på alla. Det finns även mer avancerade instrument för
kontroll av nätverk.

Standard EIA/TIA 568B
1. Vit/Orange
2. Orange
3. Vit/Grön
4. Blå
5. Vit/Blå
6. Grön
7. Vit/Brun
8. Brun

Tips 1
Tänk på att flera olika problem kan påverka ett kabelnätverk och även om en kontroll utförts med ovanstående testare kan problem
uppstå, som överhörning, dålig jordning etc. Alla komponenter och delar i nätet är lika viktiga.

9
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Trådlös överföring
Vid överföring "punkt till punkt" och punkt till multipunkt" så är avstånd beroende på många faktorer. Avståndet påverkas mycket
av miljön, om det är över öppet landskap eller om mycket hinder finns mellan enheterna. Att välja utrustning med smal öppningsvinkel, är många gånger fördelaktigt, då andra trådlösa nät runtomkring inte påverkar signalen negativt. Nästa sida visar några
modeller och hur långt de kan nå (vid optimalt förhållande) och deras öppningsvinkel. Tänk på att även om enheter klarar långa
avstånd, så påverkar kapaciteten (minskar) ju längre det är mellan enheterna och föremål i vägen.

Fresnel-zonen
Det är viktigt med fri sikt för optimal wifi-kapacitet och för
att uppnå långa avstånd. Många tänker på fri sikt som en
linje mellan två wifi-enheter. Detta är inte verkligheten, då
det egentligen är som ett osynligt rör, i vilket diametern ökar
beroende på avstånd och frekvens. Detta beskrivs genom
Fresnel-zonen, vilken skall vara fri från hinder för att fungera
optimalt och med WiFi måste 60% av zonen vara fri från
hinder. Radien (R) blir mindre vid 5 GHz än 2,45 GHz men
föremål i vägen dämpar högre frekvenser mer. Vid längre
avstånd mellan enheterna ökar avståndet (radien) till närliggande föremål.

Dämpning av trådlös signal.
Olika material dämpar trådlös singal olika mycket. Här visas
ungefärlig dämpningen för olika material.

Telefon: +46 410 36 36 10 info.scandinavia@televes.com www.macab.se
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Material
Gips (inomhus)
Cubicle wall
Trädörr
Tegelvägg
Betongvägg
Fönster/glas (ej tonade)
Dubbelglas belagda
Stål-branddörr

Dämpning (dB)
2,4 GHz
3–4
2–5
3–4
6–10
10–18
2–3
13
13–19

5 GHz
3–5
4–9
6–7
10–20
20–30
6–8
20
25–32
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Avstånd för trådlös överföring
Enstation

ENH

ENS

OBS! Avstånden är vid optimala förhållande, vilket påverkas mycket av miljön och andra nätvärk i omgivningen. Tänk på att
med avståndet minskar kapaciteten (Throughput).
Modell
Enstation AC
Enstation 2
Enstation 5
ENH202
ENH500
ENS202
ENS500

Öppningsvinkel

Avstånd 5GHz

Avstånd 2,4 GHz

30°
65°
30°
70°
60°
80°
70°

< 5 km
–
< 5 km
–
< 2 km
–
< 500 m

–
< 2 km
–
< 1 km
–
< 500 m

För 2,4 och 5 GHz är fri sikt (LOS) viktigt men bandet 5 GHz är känsligast för fri sikt.
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Trådlösa nätverk "2,4 GHz och 5 GHz"
Trådlösa nätverk (WiFi) används mer och mer och till allt fler applikationer. Banden som används är 2,4 GHz samt 5 GHz och
med olika standarder (802.11b/g/n/ac). När det gäller trådlös överföring och hastigheterna man kan uppnå, så påverkas dessa
av flera olika parametrar.

Kanaler
I 2,4 GHz bandet (med kanalbredd 20 MHz "22 MHz") får man i Europa använda 13 kanaler (1-13). Dessa kanaler överlappar
varandra och därför påverkas signalen/hastigheten om många ansluter till närstående kanaler. Mest optimalt är att använda ex. 1,
6, och 11, som då inte påverkar varandra. I 5 GHz bandet så används oftast kanalerna 36, 40, 44 och 48, i konsumentelektronik. I
mer avancerade produkter finns ännu fler valbara kanaler. Dessa enheter måste kunna styras till byte av frekvens (DFS) eftersom
5 GHz även används för radar. För 5 GHz AC-standard används 80 MHz kanalbredd.

För och nackdelar
Bandet 2,4 GHz är vanligast och stöds av de flesta enheterna men risken att man stör varandra är större. Påverkan av mikrovågsugnar, trådlösa telefoner eller annan utrustning är större i bandet 2,4 GHz. Bandet 5 GHz används ännu inte lika ofta och
stör-risken är oftast mindre men nackdel är att signalen inte lika lätt går igenom hinder.

Tips och trix
– Kontrollera signalen med en APP* (visar inte kvalitet) i mobil eller dator.
– Många routrar är fabriksinställda till kanal 1, 6 eller 11 för 2,4 GHz och kan ändras vid behov.
– Placera den trådlösa enheten så centralt som möjligt. Placera den inte intill trådlösa basstationer, armerade väggar eller ex.
vitvaror. Utöka räckvidden med en accesspunkt eller repeater vid dålig räckvidd.
– Ofta kan resultatet bli bättre genom att sänka uteffekten.
* Det finns program för mobil eller PC för kontroll av WiFi-nät, som WiFi-nät i närheten, använda kanaler och signalstyrka.

Exempel: • WiFi Analyzer • WiFiExplorer • inSSIDer
Tips 1
I de flesta trådlösa enheter finns möjlighet att välja kanalbredd, som auto eller med fasta värden. Använd i första hand en fast
kanal istället för "Auto-val" (som kan ge sämre uppkoppling). Tips! 20 MHz ger lägre överföringshastighet än 40 MHz men ger
oftast stabilare nätverk, vilket upplevs som snabbare då datapaket inte behöver sändas om.
Valbar kanalbredd 2,4 GHz

Valbar kanalbredd 5 GHz

20 MHz
40 MHz
Auto 20/40
-

20 MHz
40 MHz
80 MHz (802.11ac
160 MHz

Tips 2
En fördel är att använda enheter med fasta antenner, som ger möjlighet att skapa ett stabilt nätverk. Det är bättre att skapa ett
stabilt nätverk för lägre hastighet och som presterar lika bra hela tiden, än om inställning för högre kapacitet används men med
instabil funktion.
Se nästa sida för mer information kring hastigheter.
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Trådlösa nätverk "kapacitet/hastighet"
"Hastighet/kapacitet"
Olika standarder har olika överföringskapacitet och av flera skäl är skillnaden stor mellan teori och praktik. Exempel är antennerna
och oftast har enkla/billiga produkter ej avstämda antenner för de olika banden. Standarden kan följas men inte fullständigt, vilket
ger en produkt som inte fungerar optimalt och med låg kapacitet.

Teoretisk maxkapacitet
Teoretisk kapacitet är vad du kan få ut vid mest gynnsamma förhållanden (100 %) för överföring av trådlösa signaler. Detta på ett
kort avstånd utan störningar och dataförluster enligt respektive standard (802.11b/g/n/ac).

Praktisk maxkapacitet
Den praktiska kapaciteten påverkas av förhållanden där enheten placeras (hus/lägenhet) och här är även paketering utav data
och felkorrigering, som sker mellan enheterna (dator och router) inräknad. I de flesta routrar så kan kanalbredden väljas, vilken
också påverkar kapaciteten. En för hög effekt kan försämra funktionen i nätverket och därför är många routrar och accesspunkter.
reglerbara
Klassning

Beskrivning

802.11 b
802.11 g
802.11 n (1 ström)
802.11 n (2 strömmar)
802.11 n (3 strömmar)
802.11 ac (1 ström)
802.11 ac (2 strömmar)
802.11 ac (3 strömmar)

T (2,4 GHz): 11 Mbit. P (2,4 GHz): ca 4 Mbit
T (2,4 GHz): 54 Mbit. P (2,4 GHz): ca 25 Mbit.
T (2,4 GHz): 150 Mbit. P (2,4 GHz): ca 60 Mbit
T (2,4 GHz): 300 Mbit. P (2,4 GHz): ca 100 Mbit
T (2,4 GHz): 450 Mbit. / T (5 GHz): 450 Mbit. P (2,4 GHz): ca 160 Mbit.
T (5 GHz): 433 Mbit. P (5 GHz): ca 200 Mbit.
T (5 GHz): 867 Mbit. P (5 GHz): ca 400 Mbit.
T (5 GHz): 1300 Mbit. P (5 GHz): ca 650 Mbit.

** T = teoretisk. P = praktisk. – Maxhastigheterna (T) i tabellen är vid användning av maximal kanalbredd. I områden med många
trådlösa nätverk kan det vara svårt att använda 40 MHz för 2,4 GHz.
Tänk på att även icke 802.11 enheter kan använda 2,4 GHz bandet och störa trådlösa nätverk.

Vad påverkar kapaciteten/hastigheten?
– Kanalens bredd 20/40 MHz 1
– Antalet antenner (mimo)
– Kodningen MCS 3

2

Fakta hastighet/kapacitet

●●Hastighet eller kapacitet, vilket är två olika saker.

Kapaciteten är
korrekt och hastighet används i dagligt tal men är inte korrekt.
●●1 byte (megabyte/sekund) = 8 bitar (megabyte/sekund)

– Frame aggregation 4

: 20 MHz är vanligast och oftast det routern väljer, då störningar från andra wifi-nät ger problem vid 40 MHz.

1

: Använder studsar med flera antenner. Om många användare kopplar upp så används färre strömmar till varje = lägre hastighet.
Kan upplevas som snabbare (större genomströmning) även om den totala kapaciteten för varje antenn är mindre.

2

: FEC/Modulation/Code rate är olika (tabeller för MCS-index finns på Internet). MCS är viktigt för hastigheten men i problem-miljö
kan högre värden ge problem och då är det bättre att välja lägre värden, som ger en stabil uppkoppling hela tiden. I avancerade
routrar kan MCS-index ändras för att skapa stabil uppkoppling.

3

: Paket stackas, så flera små blir ett packat paket. Det ökar kapaciteten men tar längre tid att sända om paket, om det behövs.

4
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Kanalplanering WiFi
Att tänka på
Räckvidden kan vara längre för accesspunkten än för klienten. En mobil telefon, surplatta, dator kan ha en räckvidd på ca 30–50
m men en accesspunkt kan ha en räckvidd på 30–50 m (eller t.o.m. längre). Max godkänd EIRP (i Europa) är 20 dBm, dvs 100
mW för inomhusenheter. Väggar, tak och golv begränsar räckvidden betydligt.

Signalstyrka
Max signalstyrka är -10 dBm. Minimum signalstyrka är –100 dBm. En signalstyrka på ner till ca –60 till –70 dBm kan anses som
bra eller OK. Dock skall man vara medveten om att alla delar i nätverket spelar roll samt att när det gäller sändning och mottagning är allt bara vanlig antennteknik. Tänk på hur du placerar eventuellt riktade AP:s / antenner

OBS! Använd 2,4 GHz bandet med 20 MHz kanalbredd, för att ovanstående skall gälla.
Överlappande kanaler kan påverkar kapaciteten mycket och därför
betyder kanalplaneringen mycket. Tips! Bäst är att välja en egen
kanal. Näst bäst är att välja samma kanal. Sämst är överlappande
kanaler, som ser varandra som brus.
FHSS (frequency hopping spreed spectrum). Produkter som
audio/video-länkar (non-Wi-Fi) är värst, vilka använder 2,4 GHz
bandet men är inte en WiFi-enhet. Dessa stegar/hoppar över hela
bandet med ca 4 sekunder/hopp.
När flera enheter används, finns det färre tidsluckor (air time)
tillgängliga. Detta ger längre tid för kommunikation, vilket upplevs
som ett dåligt trådlöst nät. Det är bättre att ha flera accesspunkter
(med lägre effekt) än en accesspunkt med hög uteffekt.

Telefon: +46 410 36 36 10 info.scandinavia@televes.com www.macab.se
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Trådlösa funktioner
Vilka trådlösa funktioner finns och hur används de?
Olika trådlösa produkter kan sättas upp och användas med olika möjligheter och funktioner, beroende på önskemål.

Client Bridge

WDS Bridge

Ansluter mot ex. en accesspunkt vilken sedan ansluter trådbundet till en switch. IP-adresserna delas ut från routern i det
andra nätverket.

Skapar en trådlös dedikerad förbindelse, punkt till punkt.
Förbindelsen skapas med respektive enheters MAC-adresser.

Client Router

WDS Station

Tar emot en signal från ex. en accesspunkt vilken sedan ansluter trådbundet till en switch. Nya IP-adresserna delas ut från
klient-routern.

Skapar en trådlös dedikerad förbindelse. På andra sidan
skapas ett nytt LAN. Förbindelsen skapas med respektive
enheters MAC-adresser.

Accesspunkt
Skapar en trådlös förbindelse till ex. dator, smartphone och
läsplatta. Även anslutning till en "Brygga-klient eller "Bryggarouter" kan skapas.

WDS AP
Skapar en trådlös dedikerad förbindelse, och samtidigt möjlighet för anslutning av trådlösa enheter. Förbindelsen skapas
med respektive enheters MAC-adresser.

Repeater
Förstärker och förlänger det trådlösa nätverket, med samma
SSID och nätverksnyckel. Dator eller smartphone ser endast
ett nät och flyttas automatiskt mellan enheterna.
För att veta mer om dessa funktioner, se "EnGenius interaktivtdokument" enligt länken nedan.
http://www.macab.se/se/nerladdningar/bruksanvisningar/
datainternet-18855829
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Mesh-nätverk
Vad är Mesh?
Meshnät är en nätverks-struktur där alla noder har kontakt med minst två andra noder tillhörande samma nät. Det ger en hög
redundans men det finns även en risk för loopar i nätet.

Fördelar med Mesh
Tekniken bygger på att alla delar av nätet har förmågan att kunna kommunicera med varandra. Detta innebär att signalen alltid kan
välja den snabbaste och effektivaste vägen. Blir det avbrott eller en enhet blir överbelastad, letar sig signalen fram via annan väg.

WiFi med Mesh
En accesspunkt som i ett mesh nätverk är kopplad med kabel kallas root och accesspunkter som kopplar upp sig trådlöst mot root
accesspunkten kallas nod. Alla noder är lika mycket värda, dvs. ingen enskild nod är nödvändiga för nätverkets funktion men möjligtvis för dess prestanda. Trafiken i ett dynamiskt mesh nätverk eftersträvar hela tiden att ta den mest efektiva vägen till root AP:n.

Fördelar med WiFi Mesh

●● Det är ej nödvändugt med kabel till varje AP
●● Redundans
●● Enkelinstallation
●● Flexibelt
●● Enkel installation av hela nätet

Att tänka på vid Mesh-installation
Att tänka på för att få en fullständig Mesh-funktion är att minst tre enheter ser varandra. Rekommenderat är att dessa installeras
ca. 10 meter mellan varandra (beror på miljön där de installeras). Som jämförelse vid installation av kabelanslutna accesspunkter,
där dessa kan installeras ca. 25 meter mellan enheterna. Oftas har Mesh-Appen en meny där kvalitet och Internethastighet kan
kontrolleras för att uppnå en korrekt och stabil installation.

Telefon: +46 410 36 36 10 info.scandinavia@televes.com www.macab.se
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Nätverksfunktioner
DHCP och fast IP-adress
DHCP är ett nätverksprotokoll som ger möjlighet att automatiskt dela ut IP-adress, nätmask, Gateway och ev. DNS åt datorer på
ett nätsegment. En rekommendation är att alla ”fasta enheter” får en statisk/fast IP-adress, som skrivare, accesspunkter, kameror,
NAS (Network Attached Storage) och liknande.

IP version 6 (IPv6)
Den nya standarden av IP heter IP version 6 (IPv6). I IPv6 har IP-numret utökats till 128 bitar. Också flera nya funktioner har införts.
Utformningen av adresserna är också klart annorlunda, med ett format om totalt 128 bitar ordnat i 8 grupper, med hexadecimala
siffror och kolon (:) som avskiljare mellan grupperna.

Portar
När man kommunicerar mellan 2 st. nätverksnoder behöver man även använda sig av olika portar. Det finns 65535 portar som
möjliggör tjänster. Dessa portar bestäms av en viss organisation (IANA) som ser till att de följer ett visst schema. Porten för t.ex.
"www"-trafik på Internet är 80, för FTP 20, 21 och Wake on LAN 9. Alla tjänster på ett nätverk använder portar.
I routern kan man ställa att när en viss port anropas, skickas förfrågan till en speciell ”enhet” t.ex. en nätverkskamera. Man kan
även öppna en specifik port i routern för att kunna kommunicera med t.ex. ett spel utan att behöva ”öppna hela datorn”. Som
standard är alltid port 80 öppen för att man ska kunna surfa.
Portnummer tilldelas på olika sätt och har tre huvud områden: System Portar 0-1023. Användar portar 1024 till 49151. Dynamiska
och/eller privata Portar 49152-65535

VLAN, (Virtual LAN)
Är en teknik inom datakommunikation för att ge användargrupper tillgång till "egna" nät fast dessa enbart är virtuella och delar
samma fysiska nät. Behovet är främst av sekretesskäl där till exempel ett företag spridd över flera fysiska platser vill ha ett internt
nätverk för interaktionen mellan sina anställda som är skyddat från insyn. VLAN är en numera vanlig och grundläggande funktion
i de flesta nätverksswitchar för ethernet med undantag för de enklaste modellerna för hemmabruk. Trafik mellan olika VLAN måste
precis som med vanliga LAN routas med en router eller lager-3-switch.
802.1Q VLAN bygger på att vi ”märker” trafiken i ett nätverk med olika ”taggar” beroende på vart vi vill att dom skall ta vägen.
Port-baserade VLAN är t.ex. när en fysisk switch delas in i flera logiska switchar. Följande exempel delar en åtta-port fysisk switch
i två logiska switchar.
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Avancerade funktioner
Band Steering
Används för att balansera antalet trådlösa klienter, som ansluts till en accesspunkt, genom att identifiera 5 GHz användaren att
automatiskt ansluta till accesspunkten via 5 GHz och då frigöra 2,4 GHz-bandet. OBS! För att "Band Steering" skall fungera måste
både 2,4- och 5 GHz-bandet ställas in med samma SSID och kryptering.

Traffic shaping
Används som QoS för att begränsa hastighet och bandbredd för upp- och nedladdning, att prioritera vis typ av trafik. Beroende
på produkt kan funktionen vara olika avancerade.

RSSI
RSSI är ett mått på effekten, som finns i en mottagen radiosignal. I system med flera accesspunkter kan val av RSSI-nivå påverka
beteendet i nätet. RSSI-nivån kan ställas in för att underlätta så trådlösa klienter kan överlämnas till angränsande accesspunkter
med bättre signal, så en klient inte fastnar i första accesspunkten. Funktionen med överlämning (Fast Roaming, se nedan) till nästa
accesspunkt kan bidra till att upprätthålla bästa möjliga signalkvalitet över flera accesspunkter i det trådlösa nätverket.

Fast Roamig
Med funktionen 802.11 R&K tillåts kontinuerlig uppkoppling för trådlös klienter inom det trådlösa nätverk med flera accesspunkter.
Fast Roaming fungerar bara med kryptering WPA-PSK eller högre. I större avancerade system används en RADIUS-server för Fast
Roaming, vilket underlättar autentisering.

VPN-trafik
VPN används för att skapa en säker väg mellan två noder, som skickas via en säker kanal med hjälp av kryptering. När tunneln är
upprättad ”sitter man i samma nätverk”. Trafiken går en logisk väg istället för fysiska vägen. Det finns olika anslutningar/standard,
som ex. PPTP, L2TP/IPsec och SSTP.

Telefon: +46 410 36 36 10 info.scandinavia@televes.com www.macab.se
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Projektering av WiFi-nät I
För större nätverks-system utomhus eller inomhus kräver en projektering, som säkerställer att nätverket fungerar optimalt. Punkterna nedan behöver oftast besvaras för att kunna prjektera ett Wifi-nät.
Finns det skiss eller helst en ritning?
●● Med en mer detaljerad ritning möjliggör att anläggningen kommer att fungera optimalt.
Ritning av hus/område?
●● Utomhus. Finns det träd, hus eller andra hinder i vägen? Rita gärna ut avstånd mellan t.ex. hus eller andra
platser där man kan placera accesspunkter mm. Vart finns det tillgång till 230 volt.
●● Inomhus. Typ av lokal, antal våningar, vilken typ av väggar?
Ändamål
●● Publikt eller Internt nätverk?
●● Gästnätverk?
●● Antal klienter?
Utbyggnad eller nytt nätverk?

●● Finns router, gateway, ev. switchar mm.
Befintligt kablage?

●● Finns det något som kan användas och/eller vad är det i för skick.
Finns det kulvertar eller andra möjligheter för att dra ut ny kabel?
OBS! Vi erbjuder ett produktförslag baserat på den information vi får ifrån kund.
Vid implementering kan vi behöva anpassa produktförslaget vid behov.

Se nästa sida för mer information kring projektering
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Projektering av WiFi-nät II
Här visas två exempel på projekterade nät, från en hamn och från en camping. Beroende på storleken av området så kan olika
accesspunkter användas. Som exempel nedan där 5 GHz-bandet används för att länka ihop systemet och 2,4 GHz-bandet används
för anslutning av klienter.

Camping
Här har accesspunkter placerats med viss
överlappning för bra täckning och kanalval ställts
olika för minimal störrisk från varandra.

Hamn
Här har accesspunkter placerats med viss överlappning för bra täckning men med ett längre
avstånd för WDS-länken. I lite mer avancerade
accesspunkter kan länk-status kontrolleras för
optimal signal. Här har kanalvalet även ställts
olika för minemal störrisk från varandra.

Telefon: +46 410 36 36 10 info.scandinavia@televes.com www.macab.se
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Nätverksuttryck
Benämning

Förklaring

Extra

AES
AP
ARP
Bridge-WiFi bridge
Client bridge
Client router
DHCP
DMZ
DNS
EIRP
FTP
http

Advanced Encryption Standard
Accesspunkt
Address Resolution Protocol
Brygga - Trådlös brygga
Klient brygga
Klient router
Dynamic Host Configuration Protocol
Demilitariserad zon
Domain Name System
Effective Isotropic Radiated Power
File Transfer Protocol
Hypertext Transfer Protocol

Ett krypterings-protokoll som används av moderna enheter
Enhet för att skapa eller förlänga ett trådlöst nätverk.

IANA

Internet Assigned Numbers Authority

IEEE 802

Standard "Institute of Electrical and Electronics
Engineers"
Internet Group Management Protocol
Internet Key Exchange
Internet Protocol address
IP Security
Egenskap för VPN
Local Area Network
Metropolitan Area Network
Multipurpose Internet Mail Extensions
Network Attached Storage
är en enhet som fungerar som lagringsenhet när den kopplas till ett nätverk.
Network Address Translation
Personal Area Network
Point-to-Point Protocol
Egenskap för VPN
Port VLAN
Är ett av de mest använda routing protokollen på interna nätverk (och i viss mån Internet)
Routing Information Protocol
som hjälper routers att dynamiskt anpassa sig till förändringar i nätverkets anslutningar
Received signal strength indicator
Är ett mått på effekten, som finns i en mottagen radiosignalen.
Is included in the Internetwork Packet Exchange (IPX) protocol. SAP makes the process of
Service Advertising Protocol
adding and removing services on an IPX internetwork dynamic.
Simple Mail Transfer Protocol
Är det vanligaste kommunikationsprotokollet för att leverera elektronisk post.
Service Set Identifier
Är en säkerhetsmekanism som uppfanns till Netscape och används för att kryptera komSecure Sockets Layer
munikationen mellan två enheter.
Egenskap för VPN
Är ett tillägg till protokollet för IEEE 802.1-nät, vanligen ethernet, som tillåter att man
Spanning tree protocol
bygger nätverksloopar i bryggade nätverk utan att trafiken i sig loopar.
Transmission Control Protocol
Temporal Key Integrity Protocol
Ett krypterings-protokoll som används av äldre enheter
User Diagram Protocol
Partvinnad kabel även twisted pair-kabel
Wide Area Network
Wireless Distribution System
Wireless Distribution System AP
Wireless Distribution System Bridge
Wireless Distribution System Station
Wired Equivalent Privacy
Wireless Local Area Network
Är trådlöst nätverk
Är en teknik inom datakommunikation för att ge användargrupper tillgång till "egna" nät
Virtual LAN
fast dessa enbart är virtuella och delar samma fysiska nät.
Wi-Fi Protected Access
Används för åtkomstkontroll och kryptering av WLAN
Även kallad WPA-802.1x
För användning med en central RADIUS-server i till exempel företagsmiljöer.
WPA "Pre-shared key"
För användning i hem eller små kontor utan central autentisering.
Är en teknik som används för att skapa en säker förbindelse eller "tunnel" mellan två
Virtuellt privat nätverk
punkter i ett icke-säkert datanätverk ex. över Internet.
Wi-Fi Protected Setup
Is a network security standard to create a secure wireless home network via PIN code.

IGMP
IKE
IP
Ipsec
L2TP/IPsec
LAN,
MAN
MIME
NAS
NAT
PAN
PPP
PPTP
PVID
RIP
RSSI
SAP
SMTP
SSID
SSL
SSTP
STP
TCP
TKIP
UDP
UTP
WAN
WDS
WDS AP
WDS Bridge
WDS Station
WEP,
WLAN
VLAN
WPA ,WPA2,
WPA-Enterprise
WPA-Personal
VPN
WPS
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Nätverksutbildning
Vill du lära mer om säljargument, installation och konfigurering, eller bredda din produktkunskap? Vi håller WiFiutbildningar på Televes Scandinavia i Trelleborg, på vårt kontor i Kista, Stockholm eller ibland på andra orter i Sverige. Utbildningen finns i två steg, som grundkurs samt fortsättningskurs och nedan ser du vad dessa innehåller.
Du anmäler dig på vår hemsida www.macab.se/se > Utbildningar.

På programmet (WiFi/Nätverk Grundkurs):

●● Snabb repetetion av grunderna i nätverkskommunikation
- ”Hemma” konfiguration
- ”Small office” konfiguration

●● Vilka Wifi- konfigurationer och frekvensband finns?
- När väljer jag vilken produkt?
- Vi tittar närmare på konfiguration av AP, WDS, m.fl.

●● Vad innebär de olika krypteringarna och

standarderna?
- Vi berättar bl.a. om AES, TKIP, WPS, AC, B, G, N

●● Skillnaden på Accesspunkter, Routrar, WDS m.m.

På programmet (WiFi/Nätverk
fortsättningskurs):

●● Konfigurering av Vlan/WiFi

- Här riktar vi in oss på hur vi ska tänka när vi sätter upp
Vlan och vi går igenom grunderna i konfigureringen.
- Vi fokuserar på problematiken när man sätter WiFi-nät
och hur vi ska tänka för att det ska bli så bra som
möjligt.
- Vi fokuserar på hur WiFi egentligen fungerar. Tex vad
är AC standar och vad kräver denna?
- Vad kan jag förvänta mig av min trådlösa
uppkoppling? Hur ser modulation och komprimeringen
av signalerna ut?

- Vi berättar mer om vilka produkter du har att välja
mellan

●● Managementsystem och switchar för trådlösa

system med Neutron från EnGenius
- Ett avancerat system behöver inte vara komplicerat!
Vi tittar närmare Neutron EWS systemet.
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HEMSIDA

E-HANDEL

NYHETSBREV

Våra öppettider
Måndag–Torsdag................. 08:00–16:30
Fredag................................ 08:00–15:00
Lunch................................. 12:00–13:00
TELEVES ERBJUDER DIG...

Trygghet
Kvalité
Garanti
Support

Televes Scandinavia: Box 3 SE-231 21 Trelleborg Tel: 0410 36 36 10 E-mail: info.scandinavia@televes.com www.macab.com

