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Abstract 
This report describes what wireless local area networks are and the use and configuration of them. 
These WLAN as they also are called can be used both in new installations and expansion of existing 
networks. Further on this report reveals security in this area. Security is incredible important in all 
networks not at least wireless because you don’t have to be in the environment physically to get the 
information, you only have to be in the coverage area that can be several hundred meters. It also 
takes up several different standards for wireless LANs. These are more or less topical and while this 
paper is written new standards are taking form so this really is under development.  

The work has been done in co-operation with Koneo Rosenlund where most of this work has been 
performed. The products that were opted to work with were Linksys products within the 802.11g 
standard. 

The reason for this inquiry was that Koneo had noticed and thought that wireless LANs is the future 
and because they wanted an environment to show old and new customers and use in their daily 
work.  

I have found that the wireless LAN is an excellent option to the traditional LANs. They are cheap to 
install, easy to administrate and expand. If someone wants to change office there is no need to draw 
a new cable or change cables in a switch, just place the computer on the new desk and everything 
will work as it used to. For most users it’s ok in safety matters to use WLANs but for them with top 
secret documents or in a hospital where the radio waves can disturb other equipment then it’s a 
worse alternative. 

I think that I fulfilled most of the goals we set up before I started this work. Some part have been 
fulfilled beyond our expectations and others have been more difficult to solve.  
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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver vad trådlösa nätverk är samt användandet och konfigurationen av dem. 
Dessa trådlösa nätverk eller WLAN som de också kallas kan med fördel användas både vid 
nyinstallationer och vid utbyggnad av befintliga nätverk. Vidare behandlar denna rapport säkerhet 
inom detta område. Säkerheten är otroligt viktig i alla nätverk och inte minst i trådlösa eftersom 
man inte fysiskt behöver ta sig in i miljön för att komma åt informationen, det räcker med att 
komma inom täckningsområdet som kan vara flera hundra meter. Ett antal olika standarder som 
finns för trådlösa nätverk tas också upp. Dessa ska tilläggas är mer eller mindre aktuella och under 
skrivandets gång så håller det på att tas fram nya standarder så detta är verkligen ett område under 
utveckling. 

Arbetet har utförts i samarbete med Koneo Rosenlund där största delen av detta examensarbete 
utförts. De produkter som valdes att arbeta med var Linksys produkter inom 802.11g standarden.  

Anledningen till utredningen var att Koneo hade märkt av och trodde att trådlösa nätverk kommer 
att komma starkt i framtiden och för att de ville ha en demomiljö att kunna visa upp för sina nya och 
gamla kunder samt använda i sitt dagliga arbete.  

Under arbetets gång har det kommit fram att det trådlösa nätverket är ett utmärkt alternativ till de 
traditionella nätverken. De är förhållandevis billiga att installera, lätta att administrera och förändra. 
Vill någon byta kontor på en avdelning behövs ingen ny kabeldragning eller bytande av kablar i 
någon switch, det är bara att ställa upp datorn på skrivbordet och så fungerar det precis som 
tidigare. För de allra flesta är det även säkerhetsmässigt helt acceptabelt att använda sig av WLAN 
men för de som har topphemliga uppgifter på sitt nät eller för sjukhus där radiovågorna kan störa ut 
annan utrustning är det ett sämre alternativ.  

Överlag anses de mål som sattes upp före påbörjandet av detta arbete vara uppfyllda. Vissa delar 
har fungerat över förväntan andra däremot har varit lite mer svårlösta.  

 

Nyckelord 
Trådlöst nätverk 

WLAN 

Trådlös bredbandsrouter 

Linksys 

IEEE 802.11a,b,g 

Koneo 

 



Innehållsförteckning 

3 

Innehållsförteckning 
 

1 Bildförteckning....................................................................................................................... 4 

2 Inledning ................................................................................................................................. 5 
2.1 Problem .................................................................................................................................... 5 
2.2 Syfte ......................................................................................................................................... 5 
2.3 Mål ........................................................................................................................................... 5 
2.4 Disposition ............................................................................................................................... 5 

3 Teoretisk bakgrund ............................................................................................................... 6 
3.1 Vad är ett trådlös nätverk? ....................................................................................................... 6 

3.1.1 Standarder........................................................................................................................ 6 
3.2 Säkerhet.................................................................................................................................... 8 
3.3 Kryptering ................................................................................................................................ 9 

3.3.1 Typer av kryptering.......................................................................................................... 9 
3.4 WLAN-terminologi................................................................................................................ 10 

4 Genomförande...................................................................................................................... 12 
4.1 Nätverksmiljön....................................................................................................................... 12 
4.2 Val av produkter..................................................................................................................... 13 
4.3 Byggande av nätverk.............................................................................................................. 13 

4.3.1 Routerns inställningar ................................................................................................... 14 
4.3.2 Klienternas inställningar ............................................................................................... 17 

5 Resultat ................................................................................................................................. 19 

6 Slutsats .................................................................................................................................. 20 

7 Referenser ............................................................................................................................. 21 

8 Sökord ................................................................................................................................... 22 



Bildförteckning 

4 

1 Bildförteckning 
 
FIGUR 1: TRE OLIKA FYSISKA TEKNIKER MED ETT GEMENSAMT GRÄNSSNITT UPPÅT. 7 
FIGUR 2: KONEOS NÄTVERKSMILJÖ. 12 
FIGUR 3: PRODUKTER, TRÅDLÖS BREDBANSROUTER WRT54G, NOTEBOOK ADAPTER WPC54G, PCI 

ADAPTER WMP54G. 13 
FIGUR 4: KOPPLINGSSCHEMA 14 
FIGUR 5: ROUTERNS INSTÄLLNINGAR, SETUP 15 
FIGUR 6: ROUTERNS INSTÄLLNINGAR, STATUS 16 
FIGUR 7: GUIDEN INSTALLERA NY MASKINVARA. 17 
FIGUR 8: EGENSKAPER FÖR DET TRÅDLÖSA NÄTVERKSKORTET. 17 
FIGUR 9: KOMMANDOTOLKEN. 18 
 



Inledning 

5 

2 Inledning 

2.1 Problem 

Detta arbete handlar om trådlösa nätverk och då framförallt i Windows 2000 miljö. Att använda 
trådlösa nätverk är ett sätt att dels få bort alla råttbon med sladdar men också ett sätt att minska 
kostnaderna vid nyinstallationer. De problem eller snarare uppgifter som förväntas lösas är hur 
trådlösa nät fungerar, vad de kan användas till och tillsammans med vilka produkter.  

En jämförelse mellan olika tillverkares produkter kommer utföras och då jämförs bandbredd, 
räckvidd, användarvänlighet och pris. Det finns även med en praktisk del i detta arbete och den 
innefattar att bygga upp en demomiljö inför en kunddag. Efter denna kunddag ska miljön omarbetas 
så att företaget kan utnyttja detta trådlösa nät i sitt dagliga arbete.    

2.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att i samarbete med Koneo göra en utredning om vad trådlösa 
nätverk är, vilka olika standarder som finns samt hur de fungerar. En jämförelse mellan olika 
tillverkares produkter kommer att göras på vissa punkter som tex, bandbredd, räckvidd och 
användargränssnitt. En annan del i arbetet är att bygga upp en fungerande demomiljö inför en 
kunddag i Koneos lokaler på Rosenlund. Denna demomiljö ska även omarbetas så Koneo kan 
använda den trådlösa lösningen efter denna dag.  

Examensarbetet kommer i första hand omfatta Windows miljö, men det kan även blandas in lite 
andra produkter som tablet-PC, skrivare, mm. Anledningen till utredningen är att Koneo tror att 
detta med trådlösa nätverkslösningar kommer att komma starkt i framtiden vilket inte minst mässan 
i Hannover 2003 visade där en stor del ägnades åt trådlösa lösningar.  

2.3 Mål 

Målet med detta arbete är att skapa ett beslutsunderlag för vilka produkter Koneo bör använda sig 
av samt att skapa en implementeringsguide för installation av dessa produkter. För att klara detta är 
ett delmål att få en klar bild av vad trådlösa nätverk är, vilka olika standarder som finns, hur de 
fungerar samt vad de kan användas till. Det ingår även en praktisk del i arbetet och målet med den 
delen att bygga ett fullt fungerande trådlöst nätverk med säkerhetstillämpningar så att Koneo kan 
använda nätverket i sitt dagliga arbete.  

2.4 Disposition 

Rapporten är uppbyggd så att den startar med en teoretisk bakgrund som handlar om vad trådlösa 
nät är och hur de fungerar. Detta avsnitt beskriver också de olika standarder som finns och vad de är 
bra för. Nästa avsnitt beskriver hur genomförandet av undersökningen gått till och hur resultaten 
framkommit. Rapporten fortsätter därefter med de resultat som kommit fram av utredningen för att 
sedan avslutas med en slutsats. 
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3 Teoretisk bakgrund 
Detta avsnitt handlar om teorin bakom trådlösa nätverk vad det är, hur de fungerar och vad det finns 
för olika typer av standarder.  

3.1 Vad är ett trådlös nätverk? 

Ett trådlöst nätverk, Wireless Local Area Network härefter benämnt WLAN, är precis vad det låter 
som. Det möjliggör att kunna köra traditionella LAN standarder som Ethernet och Token-Ring utan 
kablar och fasta uttag. 

Men att se på ett WLAN bara för det faktum att man slipper dra kablar är lite av att missa poängen, 
WLAN omdefinierar sättet att se på ett traditionellt LAN. Nätkontakten behöver inte längre mätas i 
hur många meter kabel du har till exempelvis din PC, utan kan mätas i kilometer om så behövs. 
Infrastrukturen behöver inte längre ligga i väggarna på kontoret eller hemmanätverket, du får istället 
ett flexibelt anpassningsbart nät som är lätt att ändra vid behov. 

Ett WLAN använder sig av ett överföringsmedia precis som ett traditionellt LAN, men istället för 
att använda sig av TP-kablar (twisted pair) eller fiberoptiska kablar använder sig WLAN av infrarött 
ljus (IR) eller radiofrekvenser (RF). Av dessa två är radiofrekvenser det vanligaste och effektivaste 
mediet. 

[1] Trådlösa nätverk – WLAN, WEP och Wi-Fi 

3.1.1 Standarder 

Det finns ett antal olika standarder för trådlösa nätverk och i detta avsnitt beskrivs några av de 
vanligaste som kan vara relevanta inom ramen för detta arbete. 

3.1.1.1   IEEE 802.11 
Det fanns trådlösa nätverk redan på 1980-talet och på den tiden kallades de radiolan, RLAN. Det 
fanns flera leverantörer och de hade en sak gemensamt att de inte fungerade med andra fabrikat än 
det egna och det fanns inget radiospektrum som kunde användas internationellt. En internationell 
samstämmighet saknades. 802.11-standarden kom 1997. Man valde då att använda ISM-bandet 
mellan 2,4 och 2,5 GHz för överföring av data. ISM står för Industrial, Scientific and Medical och 
avser ett frekvensband som är licensfritt eller tillståndsfritt förutsatt att det används enligt de 
föreskrifter som finns. Fördelar med att använda 2,4GHz-bandet: 

• licensfritt vid låga effekter 

• internationell samstämmighet 

Nackdelarna är att WLAN enligt 802.11 måste samsas med andra tekniker som bluetooth och 
HomeRF. Dessutom stör mikrovågsugnar i detta område. För att eliminera störningar använder 
802.11 två olika sätt: frekvenshoppning och direktsekvenssystem. Dessa har olika egenskaper: 

• Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS, byter frekvens enligt schema känt av sändare 
och mottagare. FHSS är störningstålig oh strömsnål. 

• Direct Sequense Spread Spectrum, DSSS, sprider signalen över hela frekvensområdet. 
DSSS sänder bredbandigt och kan utnyttja frekvensbandet effektivare.
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I korthet används frekvenshoppning, FHSS, av tillverkare som främst riktat in sig på att använda 
802.11 för punkt-till-punktutrustning avsedd för utomhusbruk. FHSS och DSSS är tekniker som 
kompletterar varandra då DSSS främst används inomhus i kontorsmiljö. I standarden tog man 
dessutom hänsyn till möjligheten att använda diffust infrarött ljus (IR). 

 

Figur 1: Tre olika fysiska tekniker med ett gemensamt gränssnitt uppåt. 

Detta utvecklades sedan vidare i standarderna 802.11a och 802.11b. 

3.1.1.2  IEEE 802.11b 
IEEE 802.11b är en standard för trådlöst lokalt nät (WLAN) med relativt hög överföringskapacitet 
och begränsad räckvidd. 1997 fastställdes standarden 802.11b. Detta var den första standarden som 
fanns tillgänglig för många och kunde erbjuda hastigheter i likhet med vanliga nätverk (11 Mbps). 
IEEE 802.11b använder frekvensutrymme i 2,4 GHz-bandet och i detta spektrum finns även 
trådlösa telefoner, mikrovågsugnar etc. Men även om det finns störande utrustningar i både hem och 
företag så är fördelarna övervägande. 802.11b arbetar inom 83,5 MHz frekvensområde inom 2,4 
Ghz-bandet. Det finns 11 kanaler tillgängliga här men bara 3 av dom är inte överlappande, dessa 
använder 802.11b. 802.11b använder Direct Sequence Spread Spectrum. 

3.1.1.3  IEEE 802.11a 
IEEE 802.11a är en standard för trådlöst lokalt nät (WLAN) för IP-trafik med hög 
överföringskapacitet och begränsad räckvidd. IEEE 802.11a är baserad på Ethernetvärldens 
traditionella princip kallad best effort och är därför inte utformad för att överföra realtidstjänster 
som rörliga bilder och ljud. 802.11a är uppföljaren till specifikationen 802.11b och fastställdes av 
IEEE i juli 1999. Denna standard kan överföra data i en hastighet av 54 megabit per sekund och 
använder sig av tekniken ofdm (orthogonal frequency division multiplexing).  

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda ofdm. Fördelarna är bland annat att stora 
datamängder kan skickas med ett begränsat användande av bandbredd samt att den är mindre 
känslig för störningar i trafiken. De främsta nackdelarna är att system som använder ofdm förbrukar 
mer ström än andra system, samtidigt som komponenterna som används är mer kostsamma. Just 
strömförbrukningen är ett stort problem, särskilt för bärbara datorer.  

Förutom att 802.11a ger högre hastighet än 802.11b är den också mindre känslig för störningar då 
den arbetar i det licensfria 5 GHz-bandet. 802.11a har samma räckvidd som 802.11b, men ger 
genomgående en högre hastighet jämfört med föregångaren, oavsett hur långt det är mellan de 
enheter som kommunicerar. 

3.1.1.4  IEEE 802.11g 
Den senaste standarden inom trådlösa nätverk som blev klar i juni 2003. Kan överföra maximalt 54 
megabit per sekund. Den är bakåtkompatibel med 802.11b och båda standarderna arbetar inom 
samma radioband omkring 2,4 gigahertz.

7 
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3.1.1.5  HiperLAN 2 
Hiperlan 2 kan sägas vara en variant av standarden 802.11a. Fast ett Hiperlan 2-nät är mera 
komplicerat att sätta upp och driva än ett WLAN-nät. Medan ett WLAN-nät inte kräver någon 
tillsyn eller organisation måste ett Hiperlan 2-nät skötas på liknande sätt som ett mobilnät, alltså 
med någon som agerar operatör. Detta på grund av att nätet består av en infrastruktur av 
mobilstationer. Fördelen med Hiperlan 2-nät är att den faktiska överföringshastigheten är högre, 
även om de två teknikerna verkar lika snabba på pappret. Det går också att reservera bandbredd i ett 
Hiperlan 2-nät så att viss hastighet kan garanteras mellan två punkter, vilket gör det bättre lämpat 
för att skicka ljud och bilder i realtid än 802.11-teknik. Det är det europeiska telestandardorganet 
ETSI som har antagit standarden som bland annat företagen Ericsson och Nokia har varit med och 
utvecklat. 

3.1.1.6  Bluetooth - Blåtand 
Blåtand är en standard för strömsnål, trådlös kommunikation med radiovågor på korta avstånd och 
trådlöst lokalt nät (WLAN) med relativt låg överföringskapacitet och mycket begränsad räckvidd. 
Kommunikationen sker via högfrekventa radiovågor vilket innebär att det inte krävs fri sikt mellan 
enheterna som kommunicerar. Standarden finns med två effektnivåer, en som når upp till 10 meter 
och en med maximal räckvidd på 100 meter. Blåtand använder frekvensutrymme i 2,4 GHz-bandet, 
liksom standarden IEEE 802.11b.  

Blåtandstekniken, utvecklad av svenska Ericsson, syftar till trådlös kommunikation på korta avstånd 
mellan datorer, skrivare, mobiltelefoner, kameror, tvättmaskiner och annan elektriskt ansluten 
utrustning. Överföringskapaciteten i version 1 är cirka 1 Mbit per sekund, i kommande version 2 
cirka 10 Mbit per sekund. Blåtand är en billig och strömsnål teknik, som ryms på ett litet chips och 
kan integreras i eller monteras i efterhand på olika produkter. Heter på engelska Bluetooth, som 
också är varumärkesskyddat namn.   

Namnet Blåtand är taget från den danske vikingen och kungen Harald Blåtand Gormsson som levde 
år 940-981, och kontrollerade Danmark och Norge. Namnet Blåtand fick han på grund av sin vana 
att äta blåbär som färgade hans tänder. Hans framgångar sägs bland annat bero på hans egenskap att 
kunna kommunicera med människor. Kommer Blåtandstekniken att bli lika framgångsrik som 
vikingen? Det återstår att se! 

[1] H. Lindberg, 2002 
[3] FLEXI, Flexible Industrial Solutions Sweden AB 
[6] wireless lan forum 

3.2 Säkerhet 

Trådlösa nätverk ger inte samma skydd och säkerhet som ett nätverk uppbyggt av kablar, där det 
krävs fysisk tillgång till nätverket för att kunna koppla upp sig. I ett trådlöst nätverk skickas 
informationen via radiovågor som kan gå genom väggar och på så sätt även nå platser där man inte 
har kontroll över vem som har tillgång till dem.  

Nästan vem som helst som har en dator med trådlöst nätverkskort och befinner sig inom 
täckningsområdet kan koppla upp sig mot ett trådlöst nätverk. Därmed kan de också komma åt de 
datorer som är kopplade till nätverket. För till exempel Internetkaféer och bibliotek som vill att 
deras användare enkelt ska komma åt nätverket/Internet är detta positivt. Mindre bra är det om man 
har hemlig eller personlig information på sitt nätverk som inte någon utomstående ska få tillgång 
till. 
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Det finns olika standarder för trådlösa nätverk, men den variant som används i störst utsträckning 
idag heter IEEE 802.11b. I denna nätverksstandard finns en inbyggd säkerhetslösning som kallas 
WEP (Wired Equivalent Privacy). Med WEP skyddas informationen som skickas över det trådlösa 
nätverket genom kryptering. Att kryptera information innebär att man låser den med hjälp av en 
digital nyckel. Man kan likna den digitala nyckeln vid ett slags lösenord. På så vis hindras 
obehöriga användare från att komma åt informationen.  

[4] Microsoft 

3.3 Kryptering 

Kryptering används för att koda meddelanden för att försäkra sig om att det förblir konfidentiellt. 
Kryptering används också för att verifiera identiteten på en källa och försäkra integriteten på 
innehållet.  

Ett meddelande sänds med en hemlig kod som omorganiserar meddelandets innehåll så att ingen, 
förutom avsändaren och mottagaren, kan tyda det. Endast mottagaren som har den hemliga koden 
kan återställa meddelandets innehåll vilket då förblir konfidentiellt.  

Kryptering tillåter även att avsändaren inkluderar speciell information i meddelandet som bara 
avsändaren och mottagaren vet om. När mottagaren ser denna speciella information vet han att 
meddelandet är identiskt med det som avsändaren skickade.  

Krypteringen försäkrar också att innehållet i ett meddelande inte förändrats. För att göra detta 
inkluderar avsändaren en krypteringsfunktion som kallas ”hash-function” i meddelandet. En hash-
funktion är en matematisk representation av informationen, liknande checksumman i 
kommunikationsprotokoll. När data kommer fram till sin destination räknar mottagaren ut hash-
funktionen. Om mottagarens hash-funktion är densamma som avsändarens är integriteten tryggad. 

3.3.1 Typer av kryptering 

Det finns två huvudsakliga typer av kryptering: 

• Secret key kryptering 
• Public key kryptering 

 
Secret key kryptering kallas också för symmetrisk kryptering. Med denna typ av kryptering har 
både avsändaren och mottagaren samma hemliga kod som kallas nyckel. Meddelanden krypteras av 
avsändaren med nyckeln och dekrypteras av mottagaren med samma nyckel.  

Denna metod fungerar utmärkt om du bara kommunicerar med ett begränsat antal personer, men det 
blir opraktisk att byta en hemlig nyckel med ett stort antal personer. Det skapar också problem med 
att distribuera den hemliga nyckeln till en person på ett säkert sätt.     

Public key kryptering, också kallad asymmetrisk kryptering, använder sig av två nycklar för att 
kryptera och dekryptera. Med asymmetrisk kryptering arbetar nycklarna i par med matchande 
public och private key (publika och privata nycklar).  

I krypteringssystem är en nyckel ett numeriskt värde som används av en algoritm för att förändra 
information så den bara blir synlig för de personer som har den nyckel som återställer 
informationen. Den publika nyckeln kan distribueras fritt utan att äventyra den privata nyckeln, som 
måste hållas hemlig av sin ägare. Eftersom dessa nycklar bara arbetar i par kan ett meddelande 
krypterat av en publik nyckel bara dekrypteras av motsvarande privata nyckel, och vice versa. 
Följande exempel illustrerar hur asymmetrisk kryptering fungerar:
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1. Kalle vill kommunicera säkert med Olle. Kalle krypterar sitt meddelande med Olles publika 
nyckel (som Olle gjort tillgänglig för alla) och Kalle skickar det förändrade meddelandet till 
Olle. 

2. När Olle tar emot meddelandet använder han sin privata nyckel för att återställa det så det 
blir läsbart.  

3. När Olle svarar Kalle krypterar han sitt meddelande med Kalles publika nyckel. 
4. Kalle tar emot Olles svar och dekrypterar det med sin privata nyckel. 

Asymmetrisk kryptering har stora fördelar jämfört med symmetrisk kryptering, man behöver inte 
distribuera någon hemlig nyckel för att kunna kommunicera. Förutsatt att man behåller den privata 
nyckeln hemlig, så är säker kommunikation möjlig med publika nycklar.  

Kombinera symmetrisk och asymmetrisk kryptering. Den största nackdelen med asymmetrisk 
kryptering är att processen för att kryptera ett meddelande, med väldigt stora nycklar, kan orsaka 
kapacitetsproblem på alla datorer förutom de kraftigaste. På grund av detta kombineras ofta 
symmetrisk och asymmetrisk kryptering. Följande exempel illustrerar hur det fungerar: 

1. Kalle vill kommunicera säkert med Olle så han tar reda på Olles publika nyckel. Han 
generar också slumptal som han kommer använda för denna kommunicering. Dessa 
slumptal kallas session key (sektionsnyckel). 

2. Kalle använder Olles publika nyckel för att kryptera sektionsnyckeln. 
3. Kalle skickar det krypterade meddelandet och den krypterade sektionsnyckeln till Olle. 
4. Olle använder sin privata nyckel för att dekryptera Kalles meddelande och sektionsnyckeln. 

 
När Kalle och Olle har utbytt sektionsnyckel, behövs inte asymmetrisk kryptering längre utan 
kommunikationen kan ske med sektionsnyckeln. Med andra ord så används asymmetrisk kryptering 
för att skicka den hemliga nyckeln och när båda har den så sker kommunikationen med symmetrisk 
kryptering. Denna metod utnyttjar fördelarna hos båda metoderna, den tillgodoser hastigheten hos 
symmetrisk kryptering och säkerheten hos asymmetrisk kryptering. 

[2] Cryptogrphy and Network Security, second edition 

3.4 WLAN-terminologi 

Vissa saker måste man plugga in för att kunna läsa specifikationer och förstå dem. WLAN är 
ungefär som andra teknikområden, det har sin helt egna terminologi. Här tas de viktigaste, som inte 
går att klara sig utan, upp. 

Station: En station kan vara mobil eller stationär. Stationen kan vara en dator, en handator, en 
telefon eller liknande. Den innehåller två 802.11-skikt, fysiskt skikt och MAC skikt. Ofta uppfattar 
vi dem som en enhet, ett nätverkskort med tillhörande programvara. Begreppet är inte entydigt i 
WLAN litteraturen. Oftast är det en station vilken som helst inklusive accesspunkten. I 802.11-
standarden betecknas stationerna oftast med STA. 

Accesspunkt, AP: En accesspunkt flyttar inte runt. Den har möjlighet att koppla in sig på ett fast 
nät, i 802.11 kallas detta för distributionssystemet (DS). Distributionssystemet är i praktiken alltid 
ett Ethernet. Inom WLAN har accesspunkten speciella funktioner, mobila stationer associerar sig 
med en accesspunkt. En accesspunkt kan vara ett relä mellan mobila stationer, den utökar alltså 
räckvidden till det dubbla mellan mobila stationer.  

Bryggning: Accesspunkter bygger upp en tabell över vilka stationer som finns anslutna på 
respektive nät. Paket som skickas på det lokala nätet tas emot av bryggfunktionen som kontrollerar: 

• Avsändaradressen: om den inte kände till att stationen satt på det segmentet så uppdaterar 
den sin tabell. 

• Mottagaren: accesspunkten vidarebefordrar sedan till rätt segment.
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BSS: Basic Service Set, betecknar ett antal stationer som logiskt sett ska uppfattas som en enhet 
eller ett nät. Samtliga stationer är inom radiosignalernas räckvidd. Oftast är en av stationerna 
accesspunkt, men det är inte helt nödvändigt. Utan accesspunkt kallas den här typen av nät IBSS, 
Independent Basic Service Set. Med accesspunkt kallas de ibland för Infrastructure BSS. 

ESS: Extended Service Set. Flera BSS kan logiskt sett tillhöra samma nät. Om dessa BSS:er 
kopplas ihop via distributionssystemet (ett Ethernet i praktiken) kan alla dessa stationer utbyta 
information med varandra. Även de stationer som inte är inom radioräckvidd kan nå varandra via 
distributionssystemet.  

SSID: Service Set Identifier är den parameter administratören matar in på de stationer som logiskt 
sett ska tillhöra samma nät. SSID är en textsträng. 

ESSID: ESS Identifier är en beteckning som används på SSID när flera accesspunkter tillsammans 
bildar ett ESS. Termen är inte helt lyckad fast flera tillverkare använder sig av den. Den används 
inte i standarden 802.11. 

BSSID: avser MAC-adressen hos accesspunkten i ett BSS. BSSID avser inte nätets logiska namn 
(SSID). 

Distributionssystemet kopplar ihop accesspunkter i ett ESS och ser till så att ramarna distribueras 
till rätt accesspunkt. Distributionssystemet avser dels nätverket som binder ihop accesspunkterna 
men även funktioner i accesspunkterna. I praktiken bärs distributionssystemet av ett Ethernet, men 
det behöver inte ens vara ett lokalt nätverk. Standarden 802.11 beskriver inte hur 
distributionssystemet ska utföras så det är fritt fram att göra det via till exempel X.25. 

Portal är beteckningen i standarden på den enhet som kopplar ihop ett 802.11-nät via 
distributionssystemet med en annan 802-standard, det vill säga ett lokalt nätverk. I praktiken är 
accesspunkten en portal på samma gång som den är en koppling till distributionssystemet. 

WEP: Wired Equivalent Privacy är den metod som används i 802.11 för kryptering och 
dekryptering av överförd data. WEP ger visst skydd mot bland annat avlyssning, men motsvarar 
knappast de krav som större organisationer har.  

[1] Trådlösa nätverk – WLAN, WEP och Wi-Fi 
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4 Genomförande 
Upplägget på detta arbete har varit att lite mer än halva tiden har tillbringats på Koneo på 
Rosenlund och resterande tid hemifrån och på skolan. Under hela arbetets gång har det jobbats 
parallellt med att laborera och att söka information i böcker och på Internet. Alla tester och allt 
laborerande har ägt rum på Koneo.  

Arbetet började med ungefär en veckas informationsökande om trådlösa nätverk för att ha en bra 
grund att stå på inför resterande arbete. När bilden om vad trådlösa nätverk är och vilka olika 
standarder som finns var det dags att börja arbetet på allvar. Efter samråd med handledaren på 
Koneo, Ulf Karlsson, så bestämdes att förslag på utrustning utefter deras behov och inköpskanaler 
skulle tas fram. Efter att framtaget förslag på produkter godkänts av Koneo var det dags att börja 
bygga nätverket. När nätverket var uppkopplat och alla maskiner hade kontakt med varandra, 
skrivare och Internet var det dags för lite säkerhetstänkande.  

För att få en bild av genomförandet av detta arbete beskrivs deras tänkta nätverksmiljö som numera 
också är deras miljö, sedan beskrivs produktval och därefter följer en beskrivning av 
tillvägagångssättet vid byggande av nätverket och alla inställningar som gjordes i produkterna. 

4.1 Nätverksmiljön 

Koneos tänkta nätverksmiljö och som numera faktiskt är deras miljö ser ut som följer: 

 

Figur 2: Koneos nätverksmiljö.
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Som ni ser på bilden ovan så är deras befintliga nätverk med ett antal servrar, skrivare och datorer 
kvar. Hur det ser ut beskrivs inte närmare här eftersom det inte är relevant för detta arbete. Deras 
Internetuppkoppling är som synes en ADSL-uppkoppling där det då krävs ett modem. Modemet är 
sedan kopplat till den trådlösa bredbandsrouter som nu installerats. Deras befintliga nät kopplades 
också till denna router för att få tillgång till Internet. Efter utfört arbete körs fyra bärbara datorer, en 
PC och en skrivare trådlöst. Detta kan givetvis utökas efter behov.   

4.2 Val av produkter 

Arbetet började med att bra produkter till rimliga priser skulle hittas genom Koneos inköpskanaler. 
På ett relativt tidigt stadium stod det klart att ett så snabbt nätverk som möjligt skulle användas och 
gärna så många standarder som möjligt eftersom det även skulle vara en demomiljö. Efter ett bra 
tags jämförande av produkter av olika märken i samma prisklass hittades en produkt som kändes 
som gjord för ändamålet. Den trådlösa bredbandsrouter som valdes var Linksys WRT55AG. Detta 
för att den stöder 802.11 a,b,g standarderna och det var en inbyggd fyra portars switch med en 
uplink. Den låg även rätt i pris, hade avancerade säkerhetsinställningar och så tipsades det om att 
Linksys var dom största inom gebitet på den amerikanska marknaden. Dessutom hade den en skön 
design jämfört med konkurrenterna.  

När det var överenskommet att detta var en bra produkt skulle den beställas hem. Då blev det tyvärr 
problem av det slag att den utvalda routern ännu inte fanns på den svenska marknaden. Efter ett bra 
tags jagande ansågs det vara kört att använda denna router. Då bestämdes att gå ner ett pinnhål och 
istället valdes Linksys WRT54G som hade stöd för standarderna 802.11 b,g. I övrigt var den 
likvärdig med den först utvalda routern. Av naturliga skäl valdes även Linksys nätverkskort 
eftersom de rimligtvis torde vara bäst kompatibla med routern. Där blev det inköp av både notebook 
adapters (WPC54G) och PCI adapters (WMP54G). 

                         

Figur 3: Produkter, trådlös bredbansrouter WRT54G, Notebook adapter WPC54G, PCI adapter WMP54G. 

4.3 Byggande av nätverk 

Steg ett fick bli att se ut en plats i lokalen där den trådlösa bredbandsroutern skulle placeras för 
bästa täckning av hela lokalen. Då Koneos lokaler inte var jättestora och relativt öppna kändes det 
inte särskilt viktigt var den placerades ur den synpunkten. Placeringen blev därför ganska högt men 
ändå synligt eftersom de skulle kunna visa upp routern för tilltänkta kunder. Nu var det bara att 
plocka fram stegen och klättra upp och skruva fast routern på väggen.  

Steg två var att dra två kablar från serverrummet till routern. Den ena kabeln skulle kopplas i 
uplink-porten till ADSL-modemet och den andra kabeln i switchen till det befintliga nätverket. 
Dragande av kabeln tog sin lilla tid då den skulle gömmas under det undertak som täcker hela 
lokalen. Det betydde att det blev en hel del klättrande upp och ner på stege och flyttande av 
takplattor osv men det blev bra när det blev klart. När kablarna var på plats var det bara att nypa på 
kontakter och plugga i dem.
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Det finns två standarder att nypa kontakter på, det viktigaste är inte vilken som används utan 
givetvis att samma standard används i båda ändarna av kabeln. I detta fall användes standard 568B. 
 
Standard 568A  Standard 568B 
 
1 Vit - Grön 
2 Grön 
3 Vit - Orange 
4 Blå 
5 Vit - Blå 
6 Orange 
7 Vit - Brun 
8 Brun 

1 Vit - Orange 
2 Orange 
3 Vit - Grön 
4 Blå 
5 Vit - Blå 
6 Grön 
7 Vit - Brun 
8 Brun 

 
Figur 4: Kopplingsschema 

Steg tre var naturligtvis att kontrollera så att allt fungerade. För att testa detta användes kommandot 
”ping” i en Dos-prompt för att se om allt hade kontakt. Turligt nog så fungerade allt. Efter detta 
installerades ett trådlöst nätverkskort i en bärbar dator och sedan testades om den fick kontakt med 
routern. Det var inga problem eftersom inga inställningar gjorts i routern. Efter en rundvandring 
med datorn i lokalen konstaterades att det var i stort sett full signal överallt. Klart över förväntan!  

Innan inkoppling av övriga datorer påbörjades steg fyra som innebar att göra inställningar för 
säkerhet mm på routern. 

4.3.1 Routerns inställningar 

Här beskrivs några av de inställningar som gjorts på routern för att höja säkerheten. Av 
säkerhetsskäl och respekt mot Koneo beskrivs inte vissa inställningar utan det förklaras istället vad 
de innebär. 

På bilden nedan syns den övergripande setupmenyn. Här ställs bland annat in tid och vilken typ av 
anslutning som körs mot Internet, vilket i detta fall var DHCP. Även lokala inställningar som 
routerns IP-adress och SSID (det står linksys men det är inte Koneos SSID) utförs här. Mixed mode 
innebär att det går använda sig av både 802.11b och 802.11g standarderna. WEP är som tidigare 
beskrivits ett sätt att kryptera och dekryptera överförd data och det användes i detta fall.
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Figur 5: Routerns inställningar, setup 

På nästa flik som heter ”security” ställs routerns lösenord. Lösenordet används för att få tillgång till 
att konfigurera routern. Här ställs också in vilken typ av VPN lösning som ska fungera. Koneo 
använde sig av VPN men hur den konfigurerats beskrivs inte här. Dessutom finns några 
inställningar för brandväggsfunktionen som inte heller beskrivs hur de konfigurerats. 

Nästa flik som heter ”system” innehåller inte direkt något intressant, talas om vilken version av 
programvaran som används.  

Fliken ”DHCP” finns det bara ett val under och det är av eller på. Med andra ord om DHCP ska 
användas eller ej. I Koneos fall var DHCP-funktionen avstängd eftersom de hade en DHCP-server i 
sitt gamla befintliga nät som de fortsatte att använda sig av.  

”Status” är precis vad det låter som, få vetskap om routerns nuvarande status. Detta för de tre 
delarna LAN, Wireless och Internet. Vad som visas är egentligen de inställningar som utförts, 
MAC-adresser för de tre delarna och aktuella IP-adresser.  

15 
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Figur 6: Routerns inställningar, status 

Under den sista fliken som heter ”advanced” utförs inställningar för bland annat filtrering av MAC-
adresser. Det betyder att det går välja vilka adresser som ska få access, alternativt spärras. En MAC-
adress är en hårvarukodad sifferkombination som består av 6 bytes och som är unik för varje 
nätverksadapter i hela världen. Även inställningar för dynamisk DNS (DDNS) utförs vilket kan vara 
bra då det, som i Koneos fall, inte fanns någon fast IP-adress ut mot Internet.  

Utförs dessa inställningar så är det trådlösa nätverket relativt säkert. Men som vi tyvärr vet så är 
ingenting bergsäkert utan vill någon (med tillräckligt mycket kunskap) ta sig in så lyckas de med all 
säkerhet oavsett hur mycket säkerhetsinställningar som tillämpas.  

När dessa inställningar var gjorda återstod bara att konfigurera klienterna så de fick kontakt med 
nätverket. 
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4.3.2 Klienternas inställningar 

På klienterna krävs det givetvis också vissa inställningar om de ska få kontakt med routern. Här 
beskrivs tillvägagångssättet för en bärbar dator men det fungerar på liknande sätt även för stationära 
datorer. Till att börja med stoppades det trådlösa nätverkskortet i en ledig plats för PC-Card och 
därefter installerades drivrutiner för kortet. Drivrutinerna installerades med hjälp av CD-skivan som 
följde med nätverkskortet och det var bara till att följa guiden ”ny maskinvara”.  

 

Figur 7: Guiden installera ny maskinvara. 

När installationen var slutförd identifierades det trådlösa nätverket automatiskt. Detta betydde dock 
inte att det var färdigt att användas, eftersom diverse säkerhetsfunktioner aktiverats på routern. När 
åtkomst till nätverket försöktes nå i detta läge dök ett felmeddelande upp. För att slippa 
felmeddelandet och få det att fungera valdes egenskaper för det trådlösa nätverkskortet och där 
fanns ett fält för nätverksnyckel. Här angavs samma nyckel som i routern för WEP-kryptering. I 
fältet under bekräftades nyckeln genom att den skrevs in igen. 

 

Figur 8: Egenskaper för det trådlösa nätverkskortet.
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Figur 9: Kommandotolken. 

Om filtrering av MAC-adresser använts i routern, som i Koneos fall, måste MAC-adressen till 
nätverkskortet anges i routern. MAC-adressen fås fram genom att i en Dos-prompt skriva  
"ipconfig /all". MAC-adressen är detsamma som fysisk adress. När MAC-adressen angivits i 
routern var nätverket konfigurerat och klart att användas. 
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5 Resultat 
I detta avsnitt gås igenom vad arbetet lett fram till och om, eller i vilken grad de uppsatta målen 
uppfyllts. Det som i första hand skulle klargöras var hur trådlösa nätverk fungerar och vad de kan 
användas till. Detta var en ganska enkel uppgift då det snart stod klart att trådlösa nätverk fungerar 
via radiovågor och att det finns ett antal standarder som talar om i vilken hastighet och i vilket 
frekvensband som informationen skickas. Det finns även standarder som använder sig av infrarött 
ljus istället för radiovågor. Trådlösa nätverk kan användas på samma sätt som traditionella LAN 
men med den finessen att infrastrukturen blir betydligt mer flexibel. Anpassning till en viss längd på 
kabel eller att en vägg är byggd på ”fel” ställe blir inte längre aktuellt. Trådlösa nätverk kan med 
fördel användas med alla produkter som kan kopplas till ett nätverk såsom pc, bärbara pc, skrivare, 
handdatorer osv.  

Nästa punkt på programmet var att göra en jämförelse mellan olika tillverkare avseende pris, 
räckvidd, bandbredd och användarvänlighet. På grund av kostnadsfrågan så kunde givetvis inte en 
test av alla olika tillverkares produkter utföras utan deras produktbeskrivningar fick ligga till grund 
för detta. Eftersom produkterna följde standarder så det som skiljde mellan produkterna och 
tillverkarna var pris, utseende och säkerheten. Denna jämförelse mellan tillverkare och produkter 
var det som föranledde valet av produkt till den praktiska delen av arbetet så på så vis var det 
relevant och nyttigt.  

Det ingick även en praktisk uppgift i arbetet som bestod i att bygga en demomiljö inför en kunddag. 
Detta nät skulle sedan omarbetas så Koneo kunde använda nätet i sitt dagliga arbete. Tyvärr så blev 
kunddagen inställd så nätverket som Koneo själva skulle använda byggdes direkt. Detta resulterade 
i ett fullt fungerande trådlöst nätverk med inkopplade bärbara pc, stationära pc och skrivare. Nätet 
följde 802.11g standarden vilket medförde att hastigheten var 54 Mbit/s. Det fungerade med näst 
intill perfekt mottagning i hela Koneos lokaler vilket faktiskt var över förväntan.  

Hur har då de uppsatta målen uppfyllts? Svaret på den frågan måste bli att arbetet lyckats uppfylla 
målen förhållandevis bra. De vanligaste standarderna är utredda och kartlagda, vad som är 
kompatibelt med vad och vilka produkter som kan användas med dessa. Jämförelsen mellan olika 
tillverkare tillförde kanske inte så mycket eftersom det hela tiden kommer nya produkter och 
priserna förändras stadigt, oftast nedåt tack och lov. Men en liten inblick i vad som kan skilja 
mellan produkterna vad gäller säkerhet, pris och användarinterface tillförde det dock samt att det 
givetvis la grunden till det beslutsunderlag som togs fram.  

Den praktiska biten av arbetet var givetvis det som var roligast och också det som blev bäst. 
Installationen blev snygg med dolda kablar och mottagning och räckvidd blev över förväntan. Det 
fungerade mycket tillfredställande vilket innebar att Koneo fick ett fullt fungerande trådlöst nätverk 
som de kan använda i sitt dagliga arbete men också visa upp för sina kunder att det verkligen 
fungerar utmärkt även utan kablar. 
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6 Slutsats 
Som slutsats kan sägas att berörda parter är nöjda med resultatet av detta arbete. Det har flutit på 
förhållandevis bra mest hela tiden. Visst har en del bekymmer dykt upp på vägen men konstigt vore 
väl annars under ett sådant här projekt. Planeringsrapporten som var utgångspunkten för detta arbete 
har följts riktigt bra vilket oftast är svårt när det gäller ett utredande arbete där vägen inte är 
utstakad från start till mål. 

Hur har då de uppsatta målen uppfyllts? Svaret på den frågan måste bli att arbetet lyckats uppfylla 
målen förhållandevis bra. De vanligaste standarderna är utredda och kartlagda, vad som är 
kompatibelt med vad och vilka produkter som kan användas med dessa. Jämförelsen mellan olika 
tillverkare tillförde kanske inte så mycket eftersom det hela tiden kommer nya produkter och 
priserna förändras stadigt, oftast nedåt tack och lov. Men en liten inblick i vad som kan skilja 
mellan produkterna vad gäller säkerhet, pris och användarinterface tillförde det dock samt att det 
givetvis la grunden till det beslutsunderlag som togs fram.  

Den praktiska biten av arbetet var givetvis det som var roligast och också det som blev bäst. 
Installationen blev snygg med dolda kablar och mottagning och räckvidd blev över förväntan. Det 
fungerade mycket tillfredställande vilket innebar att Koneo fick ett fullt fungerande trådlöst nätverk 
som de kan använda i sitt dagliga arbete men också visa upp för sina kunder att det verkligen 
fungerar utmärkt även utan kablar. 

En tanke om någon vill fortsätta med denna utredning är att titta vidare på mobiltelefoni där det 
finns en mängd och kommer antagligen fler lösningar för olika former av nätverk. Blåtand är en 
standard som man kan laborera lite på för det har det inte funnits möjlighet att göra inom ramen för 
detta arbete. Även trådlösa nätverk på längre avstånd som tex. mellan byggnader kan vara intressant 
att titta på och framförallt laborera med.  
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