Tietokoneiden lisääminen verkkoon

Langattoman lähiverkon käyttöönotto (kuvakkeet ja ohjeet saattavat olla erilaiset riippuen koneesi käyttöjärjestelmästä).
Langaton yhteys (WLAN) on yksi tapa ottaa yhteys Valopiuhan laajakaistayhteyteen. Huomioithan, että WLAN-verkko
ei ole osa Valopiuhan toimittamaa laajakaistayhteyttä vaan osa asiakkaan omaa sisäverkkoa.
Langattoman verkon luomiseen tarvitaan WLAN-toiminnolla oleva modeemi, eli reititin. Lisäksi jokaisessa langattomaan verkkoon liitettävässä koneessa täytyy olla WLAN-valmius, eli langaton verkkokortti. Uudemmissa kannettavissa
tietokoneissa WLAN on usein vakiona, mutta pöytäkoneissa ja vanhemmissa kannettavissa ominaisuutta ei välttämättä ole.

Tietokoneen yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon – yleisohjeet
Tarkasta, että kannettavassasi on Wlan -toiminto päällä, esim.



langaton kytkin, yleensä tietokoneen etupuolella tai sivulla
näppäimistöltä fn-näppäin +
-näppäin

Ruudun oikeassa alareunassa olevassa tehtäväpalkissa pitäisi näkyä yllä oleva kuvake (1.). Paina hiiren vasenta näppäintä kuvakkeen päällä. Mikäli kuvaketta ei näy tehtäväpalkissa, paina ”Näytä piilotetut kuvakkeet” – ikonia (2.) ja tarkista löytyykö kuvake sieltä.
(Mikäli kuvake puuttuu kokonaan, valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Verkko ja Internet >Näytä verkon tila ja tehtävät
>Yhdistä verkkoon tai Käynnistä >Ohjauspaneeli >Verkko- ja jakamiskeskus >Yhdistä verkkoon).

Valitse ”Langaton verkkoyhteys” -valikon alta verkko, johon haluat yhdistää
(SSID: >Oman langattoman verkkosi nimi. Löydät sen saamastasi Liittymäntestauslomakkeesta tai modeemista) ja klikkaa hiiren vasemmalla napilla yhteyden kohdalla ja sen jälkeen ”Yhdistä”-painiketta.

Rasti kohdassa Yhdistä automaattisesti, yhteys avautuu automaattisesti seuraavalla kerralla tietokoneen
käynnistyksen jälkeen. HUOM! Jos otat laitteellasi yhteyden valopiuhan liittymään muualla kuin kotonasi,
laite kysyy siellä olevan langattoman verkkoyhteyden suojausavainta (WPA).
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Mikäli verkko on salattu, se pyytää suojausavainta/salasanaa (WPA:> Oman langattoman verkkosi suojausavain/salasana. Löydät sen saamastasi Liittymäntestaus lomakkeesta tai modeemista).
valitse OK

Tämän jälkeen kone muodostaa yhteyden tukiasemaan ja langaton yhteys on käytettävissä.

Klikkaamalla uudestaan kuvaketta, näet, onko yhteys muodostettu.
Verkkoyhteyden signaali voimakkuus (1-5 teho)

Tietokoneiden liittäminen Lan (langalliseen) verkkoon
Jos verkko on langallinen tai haluat yhdistää kannettavasi verkkokaapelilla, yhteys muodostetaan heti, kun
Ethernet-kaapeli kytketään tietokoneen ja modeemin välillä. Verkkokaapeli tulee yhdistää modeemin LAN1porttiin.
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SUOJAUSAVAIMEN/SALASANAN TARKISTAMINEN
Avaa Yhdistä verkkoon napsauttamalla hiiren ykköspainikkeella ilmoitusalueella olevaa verkkokuvaketta.

Napsauta verkkoa, johon yhteys on luotu hiiren kakkospainikkeella ja valitse avautuvasta valikosta
Ominaisuudet hiiren ykköspainikkeella.

Avautuu ikkuna, josta valitaan Suojaus-välilehti.

Verkon suojausavain on merkitty
pallukoilla. HUOM! Älä klikkaa hiirellä pallukoiden kohdalla, koska
silloin suojausavain häviää. Jos
kuitenkin näin käy, valitse Peruuta.
Laita merkki kohtaan
jolloin suojausavain näkyy normaalisti.
Poistu ikkunasta valitsemalla Peruuta.

TAI
Käynnistä > Ohjauspaneeli > Verkko ja jakamiskeskus
Hallitse langattomia verkkoja
Valitse oma langaton verkko, Tuplaklikkaa verkon nimestä.
Valitse Suojaus-välilehti ja rasti kohtaan Näytä merkit.
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