
 

 

 
Wireless MAXg-teknik 
MAXimerar räckvidd, prestanda, säkerhet och enkelhet för 802.11g-nätverk 

 

 

 

Teknikinformation 
Trådlös teknik har utan tvekan blivit en allmänt utbredd 
företeelse i dagens datormiljö, oavsett om vi använder den för 
affärsändamål på kontoret eller på fritiden hemma. Den trådlösa 
standarden 802.11g är den aktuella standarden för trådlöst 
Internet som fastställts av IEEE (Institute of Electrical and 
Electronic Engineers). Genom att implementera trådlösa nätverk 
som är baserade på standarder, istället för på egna lösningar, 
kan du vara säker på att få ett brett utbud av kompatibilitet och 
stabila prestanda.  

 
U.S. Robotics erbjuder nu ett fullständigt utbud av Wireless MAXg™-produkter som tar standarden 802.11g 
ett steg längre. Förbättringarna överträffar standarden 802.11g och ger 50 % bättre trådlös räckvidd än den, 
en ännu snabbare signalhastighet på 125 Mbit/s*, en uppsättning avancerade säkerhetsfunktioner och 
fullständig kompatibilitet med alla produkter av typerna 802.11g 54 Mbit/s och 802.11b 11 Mbit/s. I 
följande avsnitt beskrivs den trådlösa standarden 802.11g och förbättringarna som gjorts i U.S. Robotics 
Wireless MAXg-produktserien. 
 
Bättre mottagningskänslighet = Större räckvidd 
Ett av de största problemen med trådlös teknik är 
prestandan i hela hemmet eller företaget. Trådlösa 
signaler blir svagare ju längre bort från ”bas-
stationen” du kommer. 802.11g har inbyggda system 
som sänker hastigheten när signalen blir svagare. Det 
leder till långsammare anslutningar när du rör dig runt 
i området som täcks in. Den perfekta produkten ska 
kunna ta emot signaler på en lägre nivå utan att sänka 
hastigheten. USR har utrustat MAXg-produkterna med 
några extra funktioner som förstärker de trådlösa 
signalerna innan de omvandlas till data igen. Tekniskt 
sett förbättrar det här mottagningskänsligheten vilket 
gör att produkten kan fungera vid högre hastigheter 
och på större avstånd. Fördelen med MAXg:s 
förbättrade mottagningskänslighet är att den även 
förbättrar alla andra produkter. Förbättringarna som 
ger den här prestandan fungerar även med alla 
802.11g-signaler, så det befintliga nätverket kommer 
också att ha nytta av MAXg-tekniken. 
 



Strömförbrukning 
Trådlös teknik i bärbara datorer gör att användaren till fullo kan utnyttja den frihet som en bärbar dator 
innebär. Den största delen av en bärbar dators vikt är batteriet. Det är viktigt för användaren att utnyttja 
batteriet på ett effektivt sätt och inte behöva ha med sig reservbatterier. U.S. Robotics Wireless MAXg-
teknik är utformad för att minska strömförbrukningen jämfört med andra trådlösa enheter så att 
batterilivslängden för bärbara datorer förlängs, vilket är en viktig detalj för alla som reser i arbetet. 
Tekniken som är inbyggd i MAXg använder absolut minsta möjliga mängd ström. För att alla användare ska 
kunna dra nytta av de minskade strömförsörjningskraven är standard-konfigurationen inställd på att 
använda MAXg-teknik, så att alla användare får tillgång till fördelarna utan att behöva göra några 
inställningar! 
 
Prestanda – dataöverföring och signalhastighet 
En av de första saker en person som köper ett trådlöst nätverk vill veta är hur snabb produkten är. Vanligen 
beskrivs detta med en siffra, t.ex. 54 Mbit/s eller 11 Mbit/s. När det gäller verklig hastighet handlar det 
dock om så mycket mer.  
 
För att kunna förstå de verkliga funktionerna och effekt-
iviteten (liksom ineffektiviteten) i ett nätverk, fast eller 
trådlöst, måste man först skilja på de två ofta missför-stådda 
nätverkstermerna: dataöverföring och signal-hastighet. 
Dataöverföring är den faktiska datamängd som överförs 
(utgående) och tas emot (inkommande) av en trådlös produkt, 
medan signalhastigheten, eller datahastig-heten, beskriver 
den teoretiska maxhastigheten. Medan trådlösa 
nätverksprodukter ofta klassificeras enligt signal-hastigheten, 
som baseras på standarder, t.ex. 54 Mbit/s för 802.11g, utgör 
den faktiska dataöverföringen ofta bara en bråkdel av 
signalhastighetens teoretiska maxhastighet.  
 
Dataöverföringen kan begränsas på grund av ett antal viktiga 
miljö- och produktspecifika faktorer, exempelvis: 

 Avståndet mellan de trådlösa enheterna: 
åtkomstpunkter (AP) eller routrar och trådlösa 
klienter (datorer, bärbara datorer, osv.) 

 Effektnivåer för överföring 
 Byggmaterial i byggnader 
 Radiofrekvensstörning 
 Signalspridning 
 Typ av antenn och placering 

 
Trots att de trådlösa 802.11g-nätverksprodukterna har 
kapacitet för en signalhastighet på 54 Mbit/s är alltså den 
faktiska dataöverföringshastigheten betydligt lägre.  
 
De nya U.S. Robotics Wireless MAXg-produkterna kan faktiskt 
ge en signalhastighet som är jämförbar med 125 Mbit/s*. Det 
är viktigt att veta att den här prestandaökning-en sker över en 
enskild trådlös kanal, vilket eliminerar de störningar som ofta 
uppstår när du använder andra produkter som ökar 
hastigheten genom att använda flera kanaler samtidigt. 
Prestandaökningen är mer än dubbelt så snabb som 
standarden 802.11g och 600 % snabbare än 802.11b-
lösningar.  
 



Tabellen ovan visar överföringshastigheterna för U.S. Robotics MAXg-produkterna†, vid olika avstånd, 
jämfört med andra ”accelererade” 802.11g-lösningar och Pre-N-lösningar, som beskrivs kort nedan. 
 
MIMO (Multiple In Multiple Out) är en ny teknik som väntas bli en del av standarden 802.11n som beräknas 
vara slutförd i slutet av år 2006 eller i början av år 2007. Vissa leverantörer marknadsför Pre-N-lösningar 
som innehåller MIMO som föregångare till standarden. Dessa multipla radioprodukter är mycket dyrare än 
MAXg (vanligen dubbelt så dyra) och ger lite eller inga ytterligare prestanda, vilket tabellen också visar. 
 
Säkerhet 
Säkerheten är alltid ett problem när det gäller nätverk, oavsett om de är fasta eller trådlösa. Vid 
kommunikation över ett traditionellt fast nätverk är säkerheten ofta inbyggd i den fysiska infra-strukturen. 
WLAN-nätverk använder radiosignaler, vilket innebär att samma säkerhetsåtgärder kanske inte kan 
tillämpas. Vid hantering av trådlösa datas unika egenskaper finns det ett antal säkerhets-funktioner som 
en WLAN-användare kan använda för att minska nätverkets sårbarhet för attacker från hackare, samt 
sabotage och även företagsspionage, exempelvis: 

 WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)/802.11i 
 WPA (Wi-Fi Protected Access) 
 802.1x-nätverksautentisering 
 WEP (Wired Equivalent Privacy) 
 Disable Broadcast SSID (Avaktivera SSID-utsändning) 
 MAC-adressautentisering 

 
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)/802.11i 
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) baseras på standarden IEEE 802.11i och tillhandahåller en 
krypteringsmekanism med hjälp av AES-CCMP (Advanced Encryption Standard -Counter Mode with 
Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol). Det ger den datasekretess-nivå som 
krävs för många finansinstitut och myndigheter. WPA2/802.11i ger även en mer aktuell kodinställning 
och funktioner för trådlös röstkommunikation genom att förhindra signalfördröjning och nedkoppling 
av röstinnehållet vid strövning.  
WPA2 kan köras i två lägen: WPA2-enterprise och WPA2-personal. Läget WPA2-enterprise innehåller 
alla WPA2-krav och funktioner för 802.1 x/EAP-baserad autentisering, medan läget WPA2-personal 
främst är utformat för små företag och hemmiljöer som kräver mindre komplexa 
nyckelhanteringsscheman.  
WPA2/802.11i är helt bakåtkompatibelt med WPA (Wi-Fi Protected Access). 
 
WPA (Wi-Fi Protected Access)  
WPA (Wi-Fi Protected Access) liknar WPA2/802.11i på många sätt. Den största skillnaden mellan WPA 
och WPA2 är den typ av kryptering som används: RC4/TKIP för WPA och AES-CCMP för WPA2. Både 
WPA och WPA2 kommer från 802.11i. WPA2 är den senaste av de två versionerna. 
I WPA används krypteringsåtgärderna 802.1x-nätverksautentisering och TKIP (Temporal Key Integrity 
Protocol) för att skapa ett nyckelpar för klientens datorsession i enterprise-läget. När det gäller 
sessioner i hemläget anger användaren helt enkelt en huvudnyckel för varje åtkomst-punkt och dator 
i det trådlösa nätverket. Nyckelparet distribueras sedan till klienten och åtkomst-punkten. 
När autentiseringen har genomförts ändras den enskilda statiska 40-bitars WEP-säkerhets-nyckeln 
till multipla dynamiska 128-bitars säkerhetsnycklar av TKIP. I själva verket byter TKIP ut den enskilda 
WEP-nyckeln som använts flera gånger mot omkring 500 biljoner andra möjliga nycklar. 
U.S. Robotics Wireless MAXg-produktserien innehåller både WPA2 och WPA för maximal säkerhet och 
en högre nivå av samarbete med andra trådlösa enheter. 



802.1x-nätverksautentisering 
802.1x är en autentiseringsmetod som tvingar en enskild klient (en bärbar eller stationär dator) som 
försöker logga in på en WLAN-åtkomstpunkt (AP) till ett obehörigt läge genom att skicka ett EAP-
startmeddelande (Extensible Authentication Protocol) till åtkomstpunkten. Åtkomstpunkten 
efterfrågar klientens identitet och klienten skickar i sin tur identiteten till åtkomstpunkten och sedan 
till en autentiseringsserver. Klientens identitet kontrolleras av autentiseringsservern som sedan 
skickar antingen ett acceptans- eller avvisningsmeddelande. 802.1x-nätverks-autentisering är en del 
av den trådlösa standarden 802.11g och ingår i alla 802.11g-kompatibla trådlösa standardprodukter, 
bland annat hela U.S. Robotics Wireless MAXg-utbud. 
 
WEP (Wired Equivalent Privacy) 
I WEP (Wired Equivalent Privacy) används 64- och 128-bitars kryptering. WEP är även det 
chifferschema som utformats för användning i 802.11a-, 802.11b- och 802.11g-nätverk. WEP krypterar 
de data som skickas över ett WLAN-nätverk och skyddar den känsliga kommunikation-en mellan 
klienten och åtkomstpunkten. WEP kan vara mycket effektivt när det används tillsammans med 
traditionella säkerhetsåtgärder (lösenordsskydd, autentisering, kryptering, virtuella privata nätverk). 
Alla U.S. Robotics Wireless MAXg-produkter innehåller 64- och 128-bitars WEP-kryptering. 
 
Disable Broadcast SSID (Avaktivera SSID-utsändning) 
En SSID (Service Set Identifier) är en unikt tilldelad alfanumerisk beteckning/namn (från 1 till 32 
byte) som används till att identifiera ett trådlöst nätverk och se till att trådlösa enheter ansluter till 
rätt nätverk när flera trådlösa nätverk används i omedelbar, överlappande närhet till varandra. 
Identifieraren sänds ut och är därmed synlig för trådlösa klienter inom räckvidden. 
U.S. Robotics Wireless MAXg Router (modellerna 5461 och 805461) och Wireless MAXg Access Point 
(modellerna 5451 och 805451) levereras med Disable Broadcast SSID, som blockerar utsändningen 
av identifieraren så att den är osynlig för de flesta slumpmässiga trådlösa enheter. Detta innebär 
ytterligare ett lager av trådlöst skydd eftersom klienter vanligen måste ”associeras” med en viss 
SSID. 
 
MAC-adressautentisering 
Vissa åtkomstpunkter (eller trådlösa routrar som innehåller åtkomstpunkter) tillåter att användar-en 
anger exakt vilka MAC-adresser (Media Access Control) som ska kunna kommunicera med nätverket. 
En MAC-adress är en maskinvaruadress som identifierar varje nod i ett nätverk. Alla nätverkskort har 
en unik MAC-adress. Genom att strikt ange endast de MAC-adresser som kan anslutas till ett nätverk 
kan obehöriga användare nekas åtkomst. MAC-adressautentisering gör just det. I nätverkets 
basstation (åtkomstpunkt) upprätthålls en databas över godkända MAC-adresser. Endast de enheter 
som har godkända MAC-adresser får åtkomst till nätverket. U.S. Robotics Wireless MAXg Router 
(modellerna 5461 och 805461) och Wireless MAXg Access Point (modellerna 5451 och 805451) har 
funktioner för MAC-adressautentisering. 

 
Installationsguiden SureStart™   
De trådlösa U.S. Robotics MAXg-produkterna har inte bara 
många funktioner och höga prestanda, de är även enkla att 
installera och använda. Alla U.S. Robotics MAXg-produkter 
innehåller vår exklusiva installations-guide SureStart™ som 
gör att du kan utnyttja all kraft och alla funktioner MAXg kan 
erbjuda.  
 
Med SureStart, som är unik i sitt slag, installerar du smidigt 
ditt MAXg PC Card-kort, din USB Adapter eller PCI Adapter 
och, om det är tillämpligt, en MAXg Router. De trådlösa 
anslutningarna valideras och säkerhets-inställningarna 
konfigureras enkelt. Komplex WPA2-säkerhet är lika enkelt 
som att aktivera säkerhet och ange ett lösenord. PPPoE- och 
kabelmodemidentifiering är inbyggt, vilket gör att du kan 



konfig-urera Internet-anslutningen på ett ögonblick. Oavsett om dina nätverksbehov är relativt grundlägg-
ande eller väldigt komplexa gör U.S. Robotics MAXg och SureStart™ att det är enkelt att installera och få ut 
mesta möjliga av nätverket. 
 
Kompatibilitet 
Det är viktigt att veta att samtidigt som MAXg-tekniken är unik för U.S. Robotics trådlösa produkter är 
produkterna även fullständigt kompatibla med de trådlösa standardlösningarna 802.11b och 802.11g. 
Kompatibiliteten gäller även många accelererade 802.11g-produkter. MAXg-produkter förbättrar även 
räckvidden och prestandan för produkter utanför MAXg-sortimentet, men inte i samma utsträckning. 
 
U.S. Robotics Wireless MAXg-teknik – produktserie  
U.S. Robotics tillhandahåller en fullständig trådlös nätverkslösning med hög hastighet som innehåller vår 
exklusiva MAXg-teknik med förbättrad räckvidd, hastighet som motsvarar 125 Mbit/s prestanda, 
oöverträffade säkerhetsfunktioner, fantastisk produktkompatibilitet och den enkelhet som 
installationsguiden SureStart™ innebär. 
 

Wireless MAXg Router – modell 5461 och 805461   
Wireless MAXg Router är perfekt när du vill dela höghastighetsåtkomst till Internet mellan flera 
datorer. Bland funktionerna finns: 

 Fullt utrustad router med 4-portars Ethernet-växel och brandväggsskydd med hög säkerhet 
 Komplett uppsättning säkerhetsåtgärder, bl.a. WPA2/802.11i (Wi-Fi Protected Access 2), 
WPA, 802.1x-autentisering, 64-/128-bitars WEP-kryptering, avancerad SPI-brandvägg 
(Stateful Packet Inspection), funktioner för VPN-protokoll, MAC-adressautentisering och 
SSID-avaktivering 
 USB-port och integrerad utskriftsserver som gör alla USB-skrivare till nätverksskrivare som 
kan delas mellan alla nätverksanvändare  

 
Wireless MAXg Access Point – modell 5451 och 805451 
Wireless MAXg Access Point har kraften och funktionerna som krävs för att förvandla alla fasta 
nätverk till högpresterande trådlösa nätverk som utökar tillgången till Internet till hela hemmet 
eller kontoret. Bland funktionerna finns: 

 Vrid- och borttagbar antenn som enkelt kan tas loss för anpassningsbara prestanda 
 En uppsättning säkerhetsåtgärder, bl.a. WPA2/802.11i (Wi-Fi Protected Access 2), WPA, 
802.1x-autentisering, 64-/128-bitars WEP-kryptering, funktioner för VPN-protokoll, MAC-
adressautentisering och SSID-avaktivering 

 
Wireless MAXg PCI Adapter – modell 5417 
Med Wireless MAXg PCI Adapter kan användare få trådlös åtkomst till ett helt nätverk från sina 
stationära datorer. Det är en perfekt lösning för de datorer som är placerade utanför nät-verket. 
Anslut ditt befintliga fasta nätverk till den trådlösa världen för maximerade nätverks-prestanda.  

 För användning i stationära datorer – kan snabbt och enkelt installeras på en PCI-kortplats 
 Smidig integration av din stationära dator i fasta och trådlösa nätverk  
 Vrid- och borttagbar antenn som enkelt kan tas loss för anpassningsbara prestanda 



Wireless MAXg PC Card – modell 5411 
Med Wireless MAXg PC Card kan du ta med dig alla fördelar som ett helt nätverk innebär – på din 
bärbara dator. Fortsätt att vara ansluten till e-postprogram, delade filer och Internet var du än 
befinner dig.  

 För användning i bärbara datorer – kan enkelt anslutas till en tillgänglig typ II-plats 
 Integrerar smidigt din bärbara dator i fasta och trådlösa nätverk  
 Unik design med låg strömförbrukning utnyttjar den bärbara datorns batteri på bästa sätt 
så att du kan vara uppkopplad längre 

 
Wireless MAXg USB Adapter – modell 5421 
Med Wireless MAXg USB Adapter får du flexibilitet för den stationära eller bärbara datorn så att den 
kan anslutas till ett trådlöst nätverk.  

 För användning med valfri dators USB 1.1/2.0-port – bärbar eller stationär 
 Kompakt design som enkelt får plats i fickan för omedelbar åtkomst till trådlöst Internet var 
du än befinner dig 
 Vridbar antenn för bättre täckning 

 
Så oavsett om du börjar i liten skala, utökar nätverket eller försöker kommunicera genom flera nätverk har 
U.S. Robotics en lösning som passar just dina behov. U.S. Robotics fortsätter att utveckla lösning-ar som 
ger dataåtkomst för både företag och hemanvändare. De trådlösa nätverkslösningar som pre-senteras här 
är bara några av våra senaste produkter som hjälper människor över hela världen att vara anslutna – till 
information, underhållning och varandra.  
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