Felet hittat
Det har varit problem med Hindrik som är den datamaskin som
bland annat den här bloggen finns på. Allt sedan vi bytte IPadresser förra sommaren så har den fungerat ibland och ibland
inte. Till sist iddes jag inte skriva nånting för det var så
besvärligt. Men nu då det blev inomhusarbete på grund av regn
och snö så började vi på allvar söka felet.
Jag har satt in nytt system och uppdaterat programmen och köpt
ny rutter och flyttat maskinen. Ingenting hjälpte men i går
hittade Fredrik felet: Det fanns en annan maskin med samma IPadress … Då visste paketen inte vart de skulle fara och 70 %
for till fel maskin. Ett mycket besvärligt fel som var svårt
att hitta.
DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA ANNAN IP-ADRESS ÄN DEN VI
GETT !!!!
För många år sedan hade vi ett liknande fall då Klinkas IPadress användes för en annan maskin och det var också svårt
att hitta. Vi har en statisk IP-adress per anslutning och om
man vill koppla upp flera maskiner så bör man sätta in en
rutter (med den statiska IP-adressen). På andra sidan ruttern
(LAN-sidan) kan man sedan koppla in en massa apparater som tar
dynamiska IP-adresser från den egna ruttern. Där kan man också
koppla in switchar som ökar antalet portar till 24 eller mer.
De stör inte nätet så länge de är på LAN-sidan. Ruttern
skyddar också de egna maskinerna så den är verkligen att
rekommendera.
Men koppla inte LAN-sidan på ruttern mot nätet ! Då börjar den
störa andra maskiner. Man ser vanligen skillnad mellan WANsidan (som skall kopplas till nätet) och LAN-sidan på att det
finns en skild port för WAN och oftast fyra samlade portar för
LAN. De är ibland betecknade med WAN (eller Internet) och LAN
(eller Ethernet) men inte alltid. Då åsksäsongen börjar så

drar folk alldeles riktigt ur stöpslarna men de måste märkas
grundligt så de inte sätts tillbaka fel !

Ovan skall den blå porten kopplas till nätet och de gula kan
kopplas till apparater inom hushållet. Men ibland är alla
portarna bredvid varandra:

Här skall Internet-porten kopplas till nätet medan LANportarna skall kopplas inom huset – och ALDRIG till nätet.
“Nätet” är den oftast gråa burk som vi kopplat till den
optiska fibern.
Märk väl att då ni köper ny rutter så kommer den med dynamisk
adress och måste programmeras om till statisk adress (= den
IP-adress vi gett åt er).
Fråga om ni inte vet er IP-adress ! Sätt ALDRIG in en IPadress på måfå !
Även om en IP-adress verkar vara ledig så kan det bero på att
den maskin som den skall finnas i råkar vara avstängd just då.

