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Sådan bliver  
netværket  

helt perfekt

UDNYT DIT NETVÆRK 100 PROCENT:

nemme trin  
til perfekt  
netværk

Det er blevet meget, meget nemmere at få dit trådløse 
netværk til at yde optimalt. Her får du vores bedste tips 
til, hvordan dit netværk bliver hurtigt og stabilt.

 
Journalist

Henning Rasmussen 

Et trådløst netværk er noget af det mest 
saliggørende, når det fungerer ordent-
ligt – og utrolig frustrerende, når det 
driller. Og som du sikkert selv har op-
levet med dit eget netværk, så driller 
det ofte. De typiske problemer med tråd-
løse netværk er, at de ofte er ustabile 
og kobler enheder fra, eller at hastig-
heden er kraftigt svingende. 

 Besværlighederne skyldes ofte, at der 
simpelthen er for mange forstyrrelser i 
hjemmet. Da forbindelsen til netværket 
udsendes med radiobølger, er signalet 
fx sårbart overfor mikrobølgeovnen i 
køkkenet, gruppetavlen i bryggerset, de 
armerede betonvægge og andre tråd-

løse netværk i nabolaget. Bor du i lejlig-
hed, kan der let være 10 andre trådløse 
netværk i sendeafstand fra din router. 

Hvis du selv oplever problemer med 
stabiliteten af det trådløse netværk, kan 
du gøre noget ved det med et par lette 
kneb: Først skal du sikre, at routeren rent 
fysisk er placeret optimalt i dit hjem, og 
herefter er du klar til at justere routerens 
indstillinger. Her kan du blandt andet 
sikre dig, at du udnytter alle routerens 
netværk, så den sender på to forskellige 
frekvenser og ikke er helt så sårbar over-
for trafikpropper på en af frekvenserne. 
Du kan også styre routerens trafik, så 
du er sikker på, at de enheder, der kræ-
ver mest, også får tildelt størst kapaci-
tet. Vi hjælper dig gennem de tre lette 
trin, så du kan få et bedre og mere sta-
bilt trådløst netværk allerede i dag. 
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 1 Placér din  
router optimalt

Få routeren op i højden Kvæl ikke de  
trådløse signalerJo højere oppe routeren befinder sig, desto 

bedre kan signalet nå ud i huset. Prøv fx at 
sætte den på toppen af et skab eller på en høj 
hylde. Under alle omstændigheder har net- 
værket dårlige betingelser, hvis routeren blot  
er placeret på gulvet eller i et lavt skab.

Vandrør og armeret beton bloke-
rer effektivt dit trådløse netværk. 
Disse installationer kan sjældent 
flyttes – men overvej, om der 
ikke også er flytbare ting, der 
forstyrrer signalet fra routeren. 
Stil fx ikke et vasketøjsstativ i 
metal eller en mikrobølgeovn, 
så det står i vejen for netværks-
signalet. Selv om det er fristende 
at gemme routeren væk i bryg-
gerset, er det sjældent her, du 
får det bedste signal i resten af 
huset. Bryggerset rummer nem-
lig som regel både gruppetavlen 
med husets elinstallationer og en 
masse varmeslanger og -rør, der 
begge kan forstyrre det trådløse 
signal.

Betonvæg

Hvis du stiller routeren på  
en hylde i stedet for på gulvet,  
er betingelserne langt bedre  
for dit trådløse netværk.

Det er nærliggende 
at placere routeren i 

bryggerset, men det er 
en meget dårlig idé.

Årsagen til ustabile netværk er ofte, at noget  
forstyrrer forbindelsen mellem fx pc eller  
telefon og router. Derfor bør du netop også 
starte med at kaste et kritisk blik på, hvor 
din router er placeret i hjemmet. 
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Gør netværket 
helt centralt

Hastigheden falder 
med afstanden

Drej antennerne rigtigt

Hvis det trådløse netværk 
skal kunne dække bredt 
i hele hjemmet, har det 
trange kår, hvis routeren 
er opstillet i et yderpunkt 
som fx entreen. Derfor 
bør du stille din router helt 
centralt i hjemmet – og 
selvfølgelig samtidig helst 
så tæt som muligt på de 
rum, hvor det trådløse 
netværk bruges mest.

Har din router udvendige antenner, kan deres place-
ring optimeres til udbredelsen af det trådløse net-
værk. Den bedste placering af antennerne er to op-
retstående antenner og to drejet hver 45 grader, så de 
dækker i en bue. Men bruger du mest netværket i et 
bestemt rum og routeren står i et andet, kan du prøve 
at pege nogle af antennerne mod det rum.

En router er ikke ligefrem smuk, men af hensyn 
til netværket bør du ikke gemme den væk.

Når du bevæger dig væk fra  
din router, falder den hastighed, 
du kan overføre data med –  
og er der fysiske forhindringer 
(som fx vægge), sker der et  
drastisk fald.

Med eksterne antenner på din router kan  
du selv dirigere dem i retning mod dit udstyr.
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Brug begge 
routerens 
netværk
Moderne routere kan sende på to 
forskellige radiobånd: 2,4 GHz og 5 
GHz. Med 5 GHz får du højere ha-
stighed og undgår forstyrrelser fra 
de netværk, der kører på 2,4 GHz. 
Ulempen er dog, at 5 GHz har kor-
tere rækkevidde end 2,4 GHz. Med 
begge typer netværk i hjemmet kan 
du fordele dine enheder på to fre-
kvenser. Her viser vi fremgangsmå-
den på en router fra D-Link – det kan 
se lidt anderledes ud på din router.

Åbn din browser. Indtast  
routerens adresse – typisk 

192.168.0.1 1  (det står i routerens  
manual). Indtast koden til routerens 
styresider 2 , og klik på Log in 3 .

Hvis Smart Connect 6  er aktiveret, skal du deaktivere det. 
Det er en funktion, som smelter de to frekvenser sammen i 

samme navn. Skriv nu et navn til 2.4-GHz-netværket 7 , og husk at 
inkludere 2.4 i navnet, så du kan genkende det. Udfyld også 5-GHz-
netværkets navn og skriv 5 som en del af navnet 8 . Klik på Save 9 .

Søg nu efter trådløse netværk på 
pc eller telefon. Nu kan du gen-

kende netværket på 2.4 GHz 10 og net-
værket på 5 GHz 11. Kobl fx dit Smart 
TV på det hurtige 5-GHz-netværk.

Klik på Settings 4 , og vælg 
Wireless 5 . OBS: Punkterne 

kan se anderledes ud og hedde  
noget andet på din router.
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 2 Slip af med støj 
og forstyrrelser
Du kan begrænse forstyrrelserne på dit trådløse 
netværk ved at bruge begge routerens netværk. 
Så er du koblet på et bredere frekvensbånd – 
og dermed ikke så sårbar overfor  
forstyrrelser på et af båndene.

Dit  
netværk

Nabo 1’s 
netværk

Nabo 2’s  
netværk
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Din router har fire porte til 
netværksstik, som du fx kan 
forbinde til din pc. 

Skift kanal  
på netværket
Her i Europa kan det trådløse 2,4-GHz-
signal udsendes på 13 forskellige kana-
ler, og som standard vælger din router 
automatisk en. I programmet Acrylic  
Wifi Home kan du se, hvilke kanaler der  
er mest belastede hjemme hos dig –  
og bruger din egen router den samme 
kanal som alle naboerne, får du stor 
glæde af at skifte til en anden kanal.

Hent og åbn 
Acrylic Wi-Fi 

Home fra Fordels-
zonen. Du kan se, 
hvilken kanal dit 
eget netværk sen-
der på 1 . Klik på 
fanen 2.4GHz 
Networks 2 . Her 
kan du se, hvilke 
kanaler de andre 
netværk i nærhe-
den sender på 3 .

Klik på Advanced Settings … 6  ud for hvert 
af dine netværk, og åbn så rullemenuen Wi-

Fi Channel 7 . Vælg nu den kanal mellem 1 og 13, 
som ifølge Acrylic Wi-Fi Home (i trin 1 her i guiden) 
ser ud til at være mindst belastet af andre netværk. 

Åbn nu din browser og besøg 
routerens styresider – typisk på 

adressen 192.168.0.1. Klik så på Set-
tings 4 , og vælg Wireless 5 . OBS: 
Det kan se anderledes ud på din router.
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Brug også netværkskabel
Alle trådløse forbindelser kan svinge i hastig-
hed og stabilitet. Hvis du har mulighed for at 
trække et netværkskabel til enkelte enheder, 
får du ikke alene sublim forbindelse til de en-
heder, men belaster også det trådløse netværk 
mindre. Brug fx et netværkskabel mellem rou-
ter og pc eller NAS, hvis de står i nærheden af 
hinanden. Alle moderne routere har mindst fire 
1 Gbit/s-netværksporte.
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Trådløse netværk 
overlapper hinanden
2,4-GHz-netværk udsendes på 
13 forskellige kanaler, men ofte 
anvender du og naboen kanaler, 
der ligger tæt på hinanden.  
Det kan give unødig støj  
på radiobåndet.

Hent program

Hent Acrylic Wifi Home på  www.komputer.dk/0120
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Åbn din browser og besøg 
routerens styresider – typisk 

på 192.168.0.1. Klik på Features 1 , 
og vælg QoS Engine 2 . OBS: Det 
kan se anderledes ud på din router.

Nu er enheden tildelt de fleste  
af netværkets ressourcer 11,  

så du er sikker på en hurtig og stabil 
forbindelse til den enhed.

Klik på en enhed 6 , og træk den ned i felterne nedenunder 7 . 
Highest 8  betyder, at enheden får den højeste prioritet, High 9  

at den får mellemhøj prioritet og Medium 10 lavest prioritet. Sæt fx  
dit Smart TV på den højeste prioritet, så du kan streame video uden 
hakken, og din telefon på en af de andre kategorier. Klik på Save.

Skriv først din internetforbindel-
ses upload-hastighed 3  og 

downloadhastighed 4 . I feltet lige  
under kan du se det udstyr 5 , der i  
øjeblikket er koblet på dit netværk.
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 3 Gør netværket 
stabilt og sikkert
Du kan selv styre, hvordan netværkets  
ressourcer skal fordeles, så fx enheder,  
der streamer video, får adgang til den  
fulde hastighed, mens fx pc’er og telefoner 
drosles lidt ned. Det giver høj stabilitet.

Styr dit udstyrs 
brug af nettet
Du kan give bestemte programmer eller 
enheder ekstra god plads på netværket 
på bekostning af andre. Funktionen  
har forskellige navne hos de forskellige 
router-producenter, men fællesbeteg-
nelsen er ”QoS” (Quality of Service = 
ydelseskvalitet). Der er stor forskel på 
opsætningen fra router til router, og her 
viser vi funktionen i en D-Link-router. 
Har du internet-tv og internettelefoni, så 
er routeren, du har fået af din udbyder, 
allerede sat op til at benytte QoS.

Smart TV

iPad

10
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Med homeplugs fører du  
netværket via elledningerne.

Gør dit netværk 
topsikkert

Åbn din browser og besøg 
routerens styresider – typisk 

på 192.168.0.1. Klik på Settings 1 , 
og vælg Wireless 2 . OBS: Det 
kan se anderledes ud på din router.

Udfyld Password 3  ved  
dine trådløse netværk med  

et kodeord, som består af både 
bogstaver og tal, og som er  
umuligt at gætte. Klik på Save 4 .

1 2

Før netværket 
via elnettet
Er dit trådløse net ikke hur-
tigt nok, og har du ikke lyst 
til at trække kabler, er de 
såkaldte homeplugs en god 
alternativ løsning. Home-
plugs forbinder din router til 
en anden enhed (fx din pc) 
via hjemmets elnet. Den ene 
homeplug skal sluttes til en-
heden og den anden til din 
router. Begge skal sættes i 
et elstik. Opsætningen virker 
straks og kræver ingen pro-
grammer på din pc. Hastig-
heden er afhængig af afstan-
den mellem homeplug’ene, 
hvad du ellers har på elnet-
tet, og endelig hvor du sæt-
ter din homeplug i (den skal 
helst have sit eget stik og 
ikke dele med andre enheder 
i en stikdåse). Sidder dine 
to homeplugs fx på forskel-
lige sikringsgrupper, kan 
det gå ud over hastigheden. 
Optimalt kan du håbe på op 
til 100 Mbit/s, men i gamle 
huse kan du risikere så lidt 
som 10-15 Mbit/s. Det er dog 
under alle omstændigheder 
en god og nem måde at for-
binde én enhed til din router 
på uden at trække kabler. Du 
kan fx købe TP-Link Nano 
Powerline Adaptor til 339 
kroner hos av-cables.dk.
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Ofte er der på et klistermærke i bun-
den af din router påtrykt navn og 
kode til dit trådløse netværk. Det er 
dog altid en god idé at ændre stan-
dardkoden til en, du selv har valgt. 
Brug så en stærk adgangskode, som 
ikke kan gættes af uvedkommende. 

Husk, at dit netværk er tilgængeligt 
ude fra vejen. Med en ubrydelig ko-
de er du sikker på, at ingen fremme-
de logger på og bruger af din forbin-
delse. Her viser vi fremgangsmåden 
på en router fra D-Link – det kan se 
lidt anderledes ud på din router.

Fuld fart til video
Dit Smart TV eller din medieafspiller har brug for mere bånd-
bredde end fx børnenes iPad. Det kan du selv styre i routeren.
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