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1. Sissejuhatus 

Täname teid 802.11g raadiovõrgu accesspoindi ostmise eest 
See käsiraamat aitab teid paigalduse juures. 
 
Komplekt, mille saite, peaks sisaldama järgmisi osasid: 
 

• 802.11g raadiovõrgu AP 
• Käsiraamat 
• Toiteadapter/juhe 
• Võrgukaabel 

 
Märkus: Kui midagi puudub, võtke palun ühendust edasimüüjaga 
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2. Ohutusmärkused 
Sa peaksid paigaldama oma raadiovõrgu AP ohutusse ja kindlasse kohta. Et tagada tõrgeteta töö, hoia 
palun seadet eemal veest ja teistest kahjulikest ainetest. Palun loe enne seadme paigaldamist põhjalikult 
läbi kasutaja käsiraamat. Seadet tohiks parandada ainult volitatud ja kvalifitseeritud spetsialist. 
 

• Ära palun püüa seadet ise avada ega parandada 
• Ära paiguta seadet niiskesse või märga kohta, näiteks vannituppa 
• Seade tuleks paigutada varjatud ja libisemiskindlasse kohta temperatuurivahemikus 5C – 40C 
• Ära palun jäta seadet otsese päikesevalguse ega teiste soojaallikate lähedusse. Otsene 

päikesevalgus ja teised soojaallikad võivad kahjustada seadme kesta ja elektroonikat 
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3. Riistvara paigaldamine 

Esipaneel 
Seadme esipaneelil on seadme staatuse LED indikaatorid. Indikaatorite tähendusi saad vaadata 
järgnevast tabelist: 

LED Staatus Kirjeldus 
Väljas Voolu ei ole 

1. Vool on 

2. Tehaseseadistuste taastamine 

Põlev roheline 

3. Püsivara uuendamine (esimene minut aega) 

1. Süsteem töötab 

2. Vool on 

PWR/STAT 

Vilkuv roheline 

3. Püsivara uuendamine 

Väljas Ethernet link puudub 

Põlev roheline 10/100Mbps Ethernet ühendus, liiklust ei toimu 
Link 

Vilkuv roheline Andmeside 10/100Mbps LAN pordil 

Active Vilkuv roheline raadiovõrgu 

Tagapaneel  
Seadme tagapaneelil on LAN port ja reset nupp. Järgnev tabel kirjeldab tagapaneelil nähtavate osade 
tähendusi: 
 
Toide (DC 5V) - Kasutatakse toitejuhtme ühendamiseks. Kasuta ainult seadmega komplektis olevat 
toiteadapterit. Teiste adapterite kasutamne võib seadet kahjustada ja lõpetada garantii kehtivuse. 
 
Taastamine (Reset) - Hoia taastamise nuppu u kümme sekundit all ja kõik seadistused taastatakse 
tehaseväärtustel 
 
LAN - Seda RJ-45 porti kasutatakse ühendamiseks sinu PC, HUB-i, switchi või Ethernet võrguga 

AP tehaseseadistused 
Tehaseseadistused on järgnevad: 
Kasutaja admin 
Parool admin 
AP IP-aadress 192.168.1.250 
AP subnet mask 255.255.255.0 
RF ESSID ap11g 
11g RF kanal 6 
Režiim 11b+g 
Krüpteerimine välja lülitatud 
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4. Veebipõhise halduse seadistused 
Märkus: Toite sisselülitamine 
Kiire sisse-välja lülitamine võib põhjustada vigu süsteemis. Voolu sisselülitamise järel ära lülitada seda 
välja enne viit sekundit, kuna seade kirjutab flash-mällu. 
Käivitamine ja sisselogimine 
11g raadiovõrgu AP seadistamiseks pead kasutama veebibrauserit ja sisestama aadressireale käsitsi 
http://192.168.1.250 ning vajutama Enter klahvi. Avaneb põhiaken: 

 
11g raadiovõrgu AP seadistamise alustamiseks pead logima süsteemi kasutajana “admin” ja sisestama 
parooliväljale parooli “admin”. 
Kui sa oled administraatorina sisse loginud, on hea mõte administraatori parool 11g raadiovõrgu AP 
tõhusamaks kaitseks ära vahetada. Parooli vahetamist kirjeldab turvaseadistuste peatükk siin 
käsiraamatus allpool. 
Kui sa oled sisestanud õige parooli ja sisse loginud, muutub aken Seadistuste aknaks. 
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4.1 Esmane seadistamine 
Märkus: Seadista oma võrguparameetrid õieti 
Seadistuste muutmiseks kastuta Internet Explorerit (IE) või Netscape Communicatorit ja võta ühendust 
veebihaldusega aadressil 192.168.1.250 

Esmased seadistused 
Siin aknas on kõik AP põhiseadistused 

 
Enamus kasutajaid saavad seadistada AP ja seda kasutada siin aknas olevate parameetrite 
seadistamisel. 
 LAN IP ja subnet mask 
See on AP IP-aadress ja subnet mask kohalikus LAN-s. Tehaseväärtused on IP-aadress 192.168.1.250 
ja subnet mask 255.255.255.0. 
 
 Raadiovõrk (Wireless) 
See jaotus sisaldab WLAN raadiovõrgu seadistusi 
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Raadiovõrgu seadistused 

 
 
SSID: Teenusekomplekti identifikaator (SSID) ehk võrgu nimi. See on tähesuurusetundlik ja ei tohi 
ületada 32 tähemärki, mille hulgas võivad olla kõik klaviatuuri märgid. Sa pead määrama sama SSID 
kõigile AP-dele, mis suhtlevad mobiilsete raadiovõrgu klientidega. 
 
Kanal (Channel): Vali nimekirjast oma võrguseadistustele vastav kanal. Määra igale AP-le häirete 
vältimiseks eraldi kanal. 
 
Turvalisus (Security): Valida saad kolme turvataseme vahel. Oma raadiovõrgu kaitsmiseks soovitame 
see võimalus kindlasti sisse lülitada. 
 
WEP: Veendu, et kõik raadiovõrgu seadmed kohtvõrgus kasutavad sama krüpteerimistaset ja võtit. 
WEP võti koosneb tähemärkidest A kuni F ja numbritest 0 kuni 9. 

 
 
Tähtis märkus: WPA õigeks kasutamiseks kontrolli, et sinu raadiovõrgu adapteri draiver ja 
raadiovõrgu utiliit seda toetavad. WPA vajab 802.1x autenteerimist (Kui valitud on RADIUS režiim), 
kuid sinu operatsioonisüsteem peab samuti toetama 802.1x protokolli. Microsofti OS perekonnast on 
see tugi vaikimisi kaasas vaid Windows XP-l. Teiste operatsioonisüsteemide korral tuleks installida 
kolmandate tootjate tarkvara nagu näiteks Funk OdySSey. 
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WPA-Eeljagatud võti (WPA-Preshared key):  
WPA eeljagatud võtme puhul on kaks krüpteerimisvalikut: TKIP ja AES. TKIP tähendab „Ajutine 
võtmeterviklikkuse protokoll“. TKIP kasutab tugevamat krüpteerimisviisi ja sisaldab „teate 
terviklikkuskoodi „(MIC), et pakkuda kaitset ründajate eest. AES tähendab „Edasiarendatud 
Krüpteerimissüsteemi“ ja kasutab andmete krüpteerimiseks sümmeetrilist 128-bitist blokki. 
WPA eeljagatud võtme kasutamiseks sisesta WPA jagatud võtme väljale parool pikkusega 8 kuni 63 
tähemärki. Sa võid sisestada ka grupivõtme uuendamise intervalli vahemikus 0-st 99.999 sekundini. 
 

 
 
WPA Algoritmid:  Vali omale sobiv algoritm. Sa võid valida TKIP ja AES-i vahel. 
WPA jagatud võti:  Sisesta palun eeljagatud võti. Võti peaks olema pikkusega 8 kuni 63 

tähemärki ja koosnema ladina tähtedest ja numbritest. 
Grupivõtme uuendamine:  Sisesta uuendamise ajaperiood. Vaikimisi valik on 300 sekundit. 
 

WPA RADIUS:  
WPA RADIUS kasutab kasutajate autenteerimiseks välist RADIUS serverit. WPA RADIUS-e 
kasutamiseks sisesta RADIUS serveri IP-aadress, RADIUS port (vaikimisi 1812) ja RADIUS serveri 
jagatud parool. 

 
 
 WPA Algoritmid:   Vali omale sobiv algoritm. Sa võid valida TKIP ja AES-i vahel. 
 Radius serveri aadress:  Sisesta RADIUS serveri IP-aadress 

RADIUS serveri port:  Sisesta oma RADIUS serveri port. Vaikimisi kasutatakse porti 
1812 

RADIUS jagatud parool:  RADIUS server aktsepteerib autenteerimise kui jagatud parool 
sobib 

 Grupivõtme uuendamine:  Sisesta uuendamise ajaperiood. Vaikimisi valik on 300 sekundit. 
• Seadistuste salvestamiseks vajuta Apply nupule. 
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4.2 Süsteem 

 
AP Parool: AP parooli vahetamine on lihtne, sisesta vaid uus parool Enter New Password väljale. 
Seejärel sisesta ta uuesti väljale Re-enter to confirm. 

• Seadistuste salvestamiseks vajuta Apply nupule. 
 
Seadistusprogrammi sisenemiseks kasuta esimesel korral tehaseparooli. Peale seadistamist peaksid sa 
määrama Parooliaknas AP-le uue parooli. See tõstab turvalisust ja kaitseb AP-d võõraste isikute poolt 
tehtavate muudatuste eest. 
 
Tehaseseadistuste taastamine (Restore Factory defaults): Kõikide seadistuste taastamiseks 
tehaseväärtustel vajuta Yes nupule. Kõik sinu määratud seadistused kaovad tehaseseadistuste 
taastamisel. Tehaseseadistuste taastamise funktsiooni välja lülitamiseks vajuta No nupule. 

• Seadistuste salvestamiseks vajuta Apply nupule. 
 

Salvesta/Taasta seadistused (Backup/Restore Settings): Accesspoindi seadistuste salvestamiseks 
kohalikku PC-sse vajuta Backup nupule. Seadistuste taastamiseks PC-st vajuta Restore nupule. 

• Kontrolli üle kõik seadistused ja vajuta nende salvestamiseks Apply nupule. 
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4.3 Töörežiim 

 
Accesspoint: See režiim pakub raadiovõrgu klientidele ühendust kaabeldatud LAN-ga ja kaabeldatud 
LAN-le raadiovõrgu klientidega. 

 
AP Repiiter:  
Selles režiimis töötab AP AP-na, kuid suhtleb samal ajal teiste 802.11g AP-dega, et luua ja laiendada 
sinu raadiovõrgu leviala. Sisesta funktsiooni aktiviseerimiseks teise AP MAC-aadress. 

 

 12



 

Raadiovõrgu sild:  
Selles režiimis saad ühendada ühe või mitu LAN-i ühe keskse LAN-ga. 
 

 
 

• Seadistuste salvestamiseks vajuta Apply nupule. 
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4.4 Staatus 

 
Pilt: Staatuse aken 
See aken näitab IEEE 802.11g AP hetkeseisu ja seadistusi. See informatsioon on ainult loetav. Aken 
uuendab oma sisu automaatselt iga viie sekundi tagant, et pakkuda kõige uuemat informatsiooni. 
LAN jaotus näitab kõikvõimalikku AP-ga seotud informatsiooni nagu IP-aadress ja töörežiim. 
Raadiovõrgu sektsioon näitab raadiovõrgu liidesega seotud informatsiooni nagu SSID, kanal, 
krüpteerimine ja raadiovõrgu liikluse statistika. 

• AP staatuse ja seadistuste uuendamiseks vajuta Refresh nupule. 

 14



4.5 Liikluslogi 

 
 
Liikluslogi (Traffic Log): AP oskab pidada logi sinu sissetuleva ja väljuva võrguliikluse liikluse kohta 
. See võimalus on tehaseseadistustes välja lülitatud. Liikluslogide pidamiseks vali Enable. 
Et hoida permanentset logi failina oma PC kõvakettal, pead kasutama Logitarkvara. Sisesta Send Log 
to väljale logitarkvaraga PC püsiv IP-aadress. AP saadab logid sellele PC-le. 
AP hiljutise liikluse ajutise logi vaatamiseks vajuta View Log nupule. 

• Seadistuste salvestamiseks vajuta Apply nupule. 
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4.6 Juurdepääsukontroll 

 
Pilt: Juurdepääsukontroll 
Juurdepääsukontroll (Access Control): See funktsioon võimaldab administraatoril piirata 
juurdepääsuõigusi, sisestades tööjamade MAC-aadressid. Kui funktsioon on sisse lülitatud (Enable), 
ilmub kaks uut valikut. 
Sõltuvalt filtreerimise eesmärgist võib valida kas Deny (Keela) või Allow (Luba). Seadistuse 
lõpetamiseks täida klientarvutite tabel. Tabelisse mahub kuni 40 erinevat MAC-aadressi. Kasuta 
aadressi sisestamisel vajalikku formaati. 

• Seadistuste salvestamiseks vajuta Apply nupule. 
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4.7 Raadioseadistused edasijõudnutele 

 
 
Autenteerimisviis (Authentication Type): 
Auto (Auto): on tehaseseadistustes valitud algoritm. See tähendab, et autenteerimisviis valitakse 
automaatselt vastavalt klientseadme vajadustele. 
Avatud süsteem (Open System): Avatud autenteerimisskeem ei pea õnnestuma, samas võib klient 
keelduda mõnda teist klienti autenteerimast. 
Jagatud võti (Shared key ): Jagatud võti on võimalik valida vaid juhul kui WEP on sisse lülitatud. 
Jagatud võtme abil on võimalik autenteerida kliente, kes teavad kindlat jagatud võtit, või neid, kes seda 
ei tea. IEEE 802.11g jagatud võtme skeem töötab ilma vajaduseta edastada võtit lahtise tekstina. Vajab 
WEP krüpteerimismehhanismi kasutamist. 
 
Edastuskiirus (Transmission Rate): Edastuskiirus peaks sõltuma sinu raadiovõrgu kiirusest. Sa võid 
valida erinevate kiiruste vahel, või võid valida AUTO, et AP valiks ise kõige kiirema võimalike 
edastuskiiruse ja langeks vajadusel tagasi aeglasemale. Tagasilangemine tähendab, et AP ja 
raadiovõrgu klient lepivad kokku kõige paremas võimallikus edastuskiiruses. Tehaseseadistustes on 
väärtuseks AUTO. 
Plinkimisintervall (Beacon Interval): Plinkimisintervall tähistab plinkimispaketi edastussagedust. 
Sisesta väärtus vahemikus 20 ja 1000. Plinkimispakett broadcastitakse AP poolt raadiovõrgu 
sünkroniseerimiseks. Tehaseseadistustes on väärtuseks 100. 
RTS piirmäär (RTS Threshold): See parameeter peaks jääma tehaseväärtusele 2346. Kui andmete 
liikumine võrgus on ebaühtlane, soovitame vaid väikesi muudatusi. Kui võrgupakett on väiksem kui 
antud RTS piirmäär, ei kasutata RTS/CTS mehhanismi. AP saadab kindlale vastuvõtvale tööjaamale 
saatenõude (Request To Send) kaadri ja lepib kokku andmekaadri saatmises. Peale RTS-i kättesaamist 
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vastab raadiovõrgu tööjaam saatekinnituskaadriga (Clear To Send), mis tähendab kinnitust edastuse 
alustamiseks. 
Fragmenteerimise piirmäär (Fragmentation threshold): See väärtus tähistab paketi maksimaalset 
suurust enne kui ta fragmenteeritakse mitmeks paketiks. See peaks jääma tehaseväärtusele 2346. Kui 
võrgus esineb suur hulk vigaseid pakette, võid vähendada fragmenteerimise piirmäära vähesel määral. 
Fragmenteerimise piirmäära langetamine liiga madalale võib mõjuda halvasti võrgu kiirusele. 
Soovitame teha selles väärtuses vaid väikesi muudatusi. 
DTIM intervall: See väärtus tähistab „Liiklusedastuse indikatsiooni teadet“ (Delivery Traffic 
Indication Message). DTIM väärtus on väärtus, mis informeerib kliente järgmisest võimalusest võtta 
vastu broadcast ja multicast teateid. Kui accesspoindil on puhvris broadcast või multicast teateid, 
saadab ta need  DTIM intervalli järel. Accesspoindi kliendid kuulavad plinkimispakette ja 
aktiviseeruvad, et võtta vastu broadcast ja multicast teateid. 

• Seadistuste salvestamiseks vajuta Apply nupule. 
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4.8 SNMP Info 

 
 
SNMP Info: SNMP aknast saad muuta Lihtsa Võrguhaldusprotokolli seadistusi. SNMP on populaarne 
võrguhaldus ja -monitooringu protokoll. 

SNMPv2c  SNMP toetuse sisse lülitamiseks vali Enable. Vastasel 
juhul vali Disable 

Kontakt Sisesta kontakti väljale AP kontaktinformatsioon 

Seadme nimi (Unit name) Sisesta seadme nime väljale AP nimi 

Identifitseerimine 

Asukoht 
(Location) 

Sisesta asukoha väljale ala või asukoht, kus AP paikneb 

Avalik  
(public) 

Sa võid muuta SNMP nime tehaseseadistustest public. 
Seejärel seadista kommuuni õigused kas loetavatena 
(Read-Only) või kirjutatavatena (Read- Write) 

SNMP kommuun 

Privaatne 
(Private) 

Sa võid muuta SNMP nime tehaseseadistustest public. 
Seejärel seadista kommuuni õigused kas loetavatena 
(Read-Only) või kirjutatavatena (Read-Write) 

* Seadistuste salvestamiseks vajuta Apply nupule. 
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4.9 Püsivara uuendamine 

 
Püsivara uuendamiseks mine palun Süsteemi sektsiooni 
Püsivara uuendamine (Firmware Upgrade): Uue püsivara laadimiseks AP-sse, vajuta palun 
Firmware Upgrade nupule. Kui AP-ga ei esine probleeme, ei ole vaja püsivara uuendada, välja 
arvatud juhul, kui uues püsivaras on funktsioone, mida soovid kasutada. 
Märkus: Kui sa uuendada püsivara, võid kaotada seadistused. Seega kirjuta enne püsivara 
uuendamist AP seadistused üles. 
 
Püsivara uuendamiseks: 
1. Lae internetist alla ja salvesta püsivara 
2. Paki püsivara uuendusfail lahti 
3. Vajuta Firmware Upgrade nupule 
4. Vajuta Firmware Upgrade aknas püsivara faili valimiseks Browse nupule 
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5. Topeltkliki püsivara uuenduse faili 
 
6. Vajuta Upgrade nupule ja järgi juhiseid ekraanil 

Märkus: Ära lülita püsivara uuendamise ajal AP-d välja ega vajuta taastamise (Reset) nupule 
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5. Probleemide lahendamine 
Põhifunktsioonid - Minu raadiovõrgu AP ei lähe käima. Ükski LED ei põle 
Põhjus: 

• Toide ei ole ühendatud 
Lahendus: 

• Ühenda toiteadapter AP ja vooluvõrguga 
Märkus: Kasutada ainult AP-ga komplektis olevat toiteadapterit. Teiste adapterite kasutamine võib 
sinu AP-d kahjustada. 
 

LAN ühenduse probleemid – ma ei saa ühendust AP-ga 
Põhjus: 

• Seade ei ole sisse lülitatud 

• Puudub võrguühendus 

• Arvutil, mida kasutad, ei ole sobivat IP-aadressi 
 

Lahendus: 

• Veendu, et AP on sisse lülitatud 

• Veendu, et arvutil on sobiv IP-aadress. Veendu, et arvuti IP-aadress on samast subnetist AP-ga. 
Näiteks kui AP IP-aadress on 192.168.1.250, määra oma arvuti IP-aadressiks 192.168.1.15 või 
mõni teine unikaalne IP-aadress, mis vastab 192.168.1.x subnetile. 
Kasuta taastamise nuppu AP tagapaneelil tehaseseadistuste taastamiseks. 

 
Ma ei saa ühendust teiste arvutitega LAN-s 
 
Põhjus: 

• Arvutite IP-aadressid ei ole õieti seadistatud 
• Võrgukaablid ei ole õieti ühendatud 
• Windowsi võrguseadistused ei ole õieti määratud 

 
Lahendus: 

• Veendu, et igal arvutil on unikaalne IP-aadress. IP-aadress peab olema samast subnetist AP-ga 
• Veendu, et lingi LED põleb. Kui see ei põle, proovi teist võrgukaablit. 
• Kontrolli üle kõigi arvutite võrguseadistused 

 

 22



Probleemid raadiovõrguga - Raadiovõrgu kaart ei saa ühendust AP-ga 
 
Põhjus: 

• Levist väljas 
• IP-aadress ei ole õieti seadistatud 

 
Lahendused: 

• Veendu, et režiim, SSID, kanal ja krüpteerimisseadistused on samad igal raadiovõrgu seadmel 
• Veendu, et sinu arvuti on levialas ja eemal võimsatest elektriseadmetest, mis võivad põhjustada 

häireid 
• Kontrolli oma IP-aadressi ja veendu, et see on ühilduv raadiovõrgu AP-ga 

 
 
 

Tehniline tugi 
Kõige uuema tarkvara ja kasutusjuhendid leiad TRENDware veebilehelt. TRENDware 

pakub kõigile klientidele toote garantiiperioodi jooksul tasuta tehnilist tuge. 

 
Trendware tehniline tugi 

Tel: +1-310-891-1100 

Fax: +1-310-891-1111 

E-mail: support@trendware.com

www.trendware.com 
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