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 Ülevaade 
 
TEW-212APBO on iseseisev raadiovõrgu klient, mis ruudib IP-liiklust kohtvõrgu (LAN) ja 
laivõrgu (WAN) vahel. Seade kasutab kohtvõrguga ühendamiseks Ethernet-porti ja 802.11-
põhise raadiovõrgu liidest ühendamiseks laivõrgu teenuseid pakkuva raadiovõrgusüsteemiga. 
Raadiovõrgu süsteem 
 
TEW212APBO on osa raadiovõrgu teenusepakkumise süsteemist. Ta võimaldab kohtvõrku 
ühendatud arvutitel juurdepääsu WAN-le, näiteks internetile. All toodud joonisel on 
klientseadmed ühendatud accesspoindiga (vaata lähemalt TEW-212APBO käsiraamatust) 
 

 
 

Pilt: TEW-212APBO-põhine lahendus 
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Võimalused 
 
TEW-212APBO põhineb sise- ja väliskomponendil. Välisruumide seade 2.4GHz antennidega 
paigutatakse hoone katusele või masti otsa. Seda ühendab siseseadmega UTP kaabel. 
Ühendades siseseadme lihtsalt switchi või hubiga, pääseb internetti kas üks arvuti või terve 
kohtvõrk. TEW-212APBO on võimalusterohke IP-ruuter põhjalike tulemüüri võimaluste ja 
kasutajasõbraliku veebipõhise liidesega. 
 

• Wireless accesspoint või klient (seadistatav) 
• Ruuter/Sild (seadistatav) ja tulemüür 
• Sisseehitatud telekomiteenused 
• Veebipõhine haldusliides 

 
TEW-212APBO-d saab hallata kasutades: 

• FTP-d 
• Telneti 
• WWW-d 
• SNMP (v1,v2) 

 
Veebipõhiselt on võimalik muuta järgnevaid seadistusi: 

• Üldised seadistused 
• LAN ja WAN liideste seadistused 
• Raadiovõrgu seadistused 
• DHCP serveri seadistused 
• IP-tulemüür 
• Pordiedastus 
• Staatilised ruudid 
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5 Töörežiimi 
 
TEW-212APBO toetab 5 erinevat töörežiimi: AP-ruuter, AP, sild, klient-sild ja klient-ruuter. 
 

AP-ruuter režiim 
 
Selles režiimis etendab TEW-212APBO raadiovõrgu seade raadiovõrgu accesspoindi ja 
ruuteri osa. 

 
Pilt: AP-ruuter režiim 

 

AP režiim 
 
Selles režiimis töötab TEW-212APBO tavalise raadiovõrgu accesspoindina. 
Ruutimisvõimalus on välja lülitatud. Kohtvõrk seadistatakse automaatselt raadiovõrguna. 
 

 
 Pilt: AP režiim  
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Bridge - Silla režiim 
 
Selles reþiimis võib üks TEW-212APBO ühendada end teise TEW-212APBO seadmega ja 
moodustada raadiovõrgu “silla”, ühendades kaks või rohkem kohtvõrku. Kõik seadmed 
peavad töötama samal sageduskanalil ja peavad omama sama SSID väärtust. Pea meeles ka 
seda, et raadiovõrgu sild ei edasta kadumaläinud pakette uuesti. 

 

 
 Pilt: Silla režiim  

 
Märkus: Järgnevad režiimid tuleb seadistada. Loe lähemalt uuenduste akna kohta käivast 
peatükist. 

Klient-ruuter režiim 
 
Selles režiimis töötab TEW-212APBO raadiovõrgu liides raadiovõrgu klientseadmena 
(ühendab end accesspoindiga). Ruuter töötab. Seadistuses tuleb määrata, milline liides on 
eraldatud kohtvõrgu ja milline välisvõrgu jaoks. Ruutimine toimub edastades pakette 
gatewayle välisvõrgus, seega on kohustuslik määrata kohtvõrgu liides. 
 

 
 Pilt: Klient-ruuter režiim  
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Klient-sild režiim 
 
Selles režiimis töötab TEW-212APBO raadiovõrgu kaardina (ühendab end accesspoindiga) 

 
 Pilt: Klient-sild režiim  
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Sisselülitamine 
 
TEW-212APBO esmast seadistamist saab teostada läbi veebibrauseri  kohtvõrku ühendatud 
arvutist. Administraator võib kasutada mõnda tavalistest brauseritest (näiteks Netscape 
Navigator, Microsoft Internet Explorer v 4.0 või hilisem). Kui esmane seadistamine on 
valmis, saab TEW-212APBO-d seadistada igast veebibrauseriga kohtvõrgu arvutist. 
TEW-212APBO seadistamiseks veebibrauseriga toimi järgnevalt: 
 

1. Käivita kohtvõrku ühendatud arvutis tavaline veebibrauser 
 

2. Sisesta brauseri URL-reale ISP antud TEW-212APBO IP-aadress (tehaseseadistustes 
192.168.2.2). TEW-212APBO toetab SSL (Secure Sockets Layer) ühendust, seega 
kasuta aadressi https://192.168.2.2 

 

 
 Pilt: Brauser URL-rida  

 
Kui kohtvõrk on õieti seadistatud, peaks ilmuma sisselogimisaken: 

 

 
 Pilt: Sisselogimisaken  

 
Sisesta kasutajatunnus (tehaseseadistustes on kasutajatunnuseks - root) ning parool 
(tehaseseadistustes - pass) ja vajuta edasi minemiseks OK nupule. Kui sisestasid õige 
kasutajatunnuse ja parooli, peaks avanema allkujutatud TEW-212APBO tervitusaken: 
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 Pilt: Tervitusaken  

 
TEW-212APBO seadistamiseks vajuta Setup Wizard nupule menüüribal (täpsemalt 
järgmises peatükis). 
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Seadme staatuse aken 
 
Seadme staatuse aken näitab koondtabelit süsteemi, liideste ja võrgu staatuse kohta. 
 

 
 Pilt: Seadme staatuse aken  

 
Seadme staatuse aken on jaotatud neljaks osaks: 
 
Süsteemi staatuse tabel � see tabel näitab TEW-212APBO tarkvara versiooni, tööaega 
(viimasest taaskäivitusest), keskmist koormust, mälukasutust ja raadiosignaali tugevust 
(RSSI). 
 

• Süsteemi teenuste ja liideste staatust näitab Teenuste/Liidese tabel � siin on näha 
süsteemi teenuste ja raadiovõrgu liidese staatus. Võimalikud väärtused iga teenuse või 
liidese kohta on enabled (Sisse lülitatud) või disabled (välja lülitatud). 

• Võrgu staatust näitab võrgu staatuse tabel � siin on näha seadme tööreþiim, mis võib 
olla kas Router AP-ruuter režiimi, AP accesspoindi režiimi või Bridge silla reþiimi 
puhul. 

• Võrgu statistikat näitab eraldi tabel � siin on koos info TEW212APBO mõlema 
liidese kohta � Ethernet ja raadiovõrk. Ethernet liidest nimetatakse LAN ja 
raadiovõrgu liidest WAN. Iga tulp kirjeldab liidestel toimuvat võrguliiklust: 

 
 TxData � edastatud andmete hulk 
 TxErrors  � edastamisel tekkinud vigade arv 
 RxData � vastu võetud andmete hulk 
 RxErrors  � vastuvõtmisel tekkinud vigade arv 
 Collisions  � võrgukollisioonide arv 
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Seadistuswizard 
 
Töörežiimi seadistuste aken 
 
TEW-212APBO seadistuswizardi esimene aken koosneb seadme töörežiimi valikust: 
 

 
 Pilt: Töörežiimi valik  

 
Siit saab kasutaja muuta seadme töörežiimi. 
 
Tehaseseadistuste taastamiseks vajuta Reset nupule. 
Vali üks kolmest töörežiimist ja vajuta jätkamiseks Next nupule (Wizardi seadistuste 
põhjalikuma seletuse leiad TEW-212APBO lühikesest seadistusjuhendist). 
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Üldseadistuste aken 
 
Siin aknas saad muuta erinevaid üldseadistusi. Kõik siinsed seadistused on valikulised. 
 

 
 Pilt: Üldseadistuste aken  

 
Hostname  � üldine võrguparameeter, mida kasutatakse statistika näitamisel 
 
DNS Server address � Domeeni nimeserveri aadress, mis edastatakse DHCP kaudu DNS 
serverit pärivale PC-le 
 
System Identification � Vabas vormis seadet identifitseeriv tähistus seadme lihtsamaks 
identifitseerimiseks tehnilise toe poolt 
 
Serial Number � TEW-212APBO unikaalne seerianumber 
 
Address � seadme aadress 
 
Coordinates � GPS koordinaadid. Tehniline tugi täidab selle välja seadme rakendamisel 
 
Customer name  � kliendi nimi, mida kasutatakse seadme identifitseerimisel 
 
Eelmisesse aknasse (Töörežiimi seadistused) minemiseks vajuta Back nupule. Eelmiste 
seadistuste taastamiseks vajuta Reset nupule ja jätkamiseks vajuta Next nupule. 
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Võrguseadistuste aken 
 

Ruuteri režiimis 
 
Ruuteri režiimis saab siit muuta LAN (kohtvõrk) ja WAN (Laivõrk � TEW -212APBO puhul 
võib selleks olla firmavõrk internetis) seadistusi kasutades allkujutatud LAN ja WAN 
tabeleid. 
 

 
 Pilt: Võrguseadistuste aken (ruuteri reþiimis)  

 
WAN seadistused tuleb sisestada ISP- lt saadud informatsiooni põhjal. LAN seadistustel 
selliseid piiranguid ei ole. WAN ühenduse saab kohtvõrgu kasutajate juurdepääsu piiramiseks 
välja lülitada. 
 
Maskeraadiseadistus võimaldab kasutada ruuteri NAT (Network Address Translation) 
võimalust. Kui see valik on sisse lülitatud, “peidab” TEW-212APBO LAN aadressid 
välisvõrgu eest. Sisevõrgus asetsevatele teenustele, näiteks veebiteenused, pääseb juurde 
kasutades pordiedastust. 
 
Vihje: Kasuta kohtvõrgu jaoks privaataadresse, sest kui sa kasutad avalikke aadresse, ei saa 
sa ühendust WAN-ga. Soovitav on kasutada IANA (Internet Assigned Numbers Authority) 
reserveeritud privaatnumbreid (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 ja 192.168.0.0/16) 
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AP režiim 
 
AP ja silla režiimis ei vaja TEW-212APBO aktiivset WAN (Wide Area Network) liidest, 
seega ei näidata siin WAN seadistuste tabelit. 

 
Pilt: Võrguseadistuste aken (mitte-ruuteri režiimis) 

 
Eelmisesse aknasse (Üldseadistused) minemiseks vajuta Back nupule. Eelmiste seadistuste 
taastamiseks vajuta Reset nupule ja jätkamiseks vajuta Next nupule. 
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Raadiovõrgu seadistuste aken 
 
Raadiovõrgu seadistused on kujutatud all: 
 

 
 Pilt: Raadiovõrgu seadistused  

 
Klientreþiimis on oluliseks raadiovõrgu parameetriks Access point SSID. SSID ehk 
teenusekomplekti identifikaator on grupinimi, mida jagavad kõik raadiovõrgu liikmed. 
Klientrežiimis saab seade ühendust ainult sama SSID väärtusega accesspointidega. 
 
AP, AP-ruuter ja silla režiimides on kättesaadavad lisavalikud: 
 

 
 Pilt: Raadiovõrgu seadistused  

 
Antud parameetrit kutsutakse raadiosageduse kanaliks. Klientrežiimis seadistatakse 
parameeter automaatselt kuid AP (või AP-ruuter) reþiimis võib seda määrata nii käsitsi kui 
automaatselt. 
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 Pilt: Raadiovõrgu seadistused  

 
Seadistamiseks on vaja määrata vähemalt kaks olulist parameetrit: 
 

• Accesspoindi SSID (teenusekomplekti identifikaator): See on tähesuurusetundlik 
parameeter, mis identifitseerib sinu unikaalse raadiovõrgu 
 

• BSS põhikanal: Valida võib kindla kanali või lasta kanal valida automaatselt. 
 
Vihje: Kasuta kindla kanali kontrollimiseks Võrguinfo akent Süsteemi Utiliitide seast. Selle 
abil saab administraator leida vabu kanaleid või kontrollida teiste accesspointide signaali 
tugevust antud kanalil. 
 
Silla reþiimis on tulp nimega Bridge ID. See väärtus peaks erinema kõigil sildadel samas 
kohtvõrgus. Väärtusel endal ei ole mingit tähendust kuni ta on väiksem või suurem teiste 
sildade omast. Võimalikud väärtused on 0 – 255. Näiteks võid määrata esimesele sillale 
väärtuse 20 ja teisele 25. 
 
Lisaturvalisuseks oma raadiovõrgus saad kasutades WEP (Wired Equivalent Protocol) 
krüpteerimist. TEW-212APBO toetab 64/128-bitiseid raadiovõrgu turvatehnoloogiaid. 
Krüpteerimisvõtmed kombineeritakse viie (64-bitise WEP-i puhul) või 13 (128-bitise WEP-i 
puhul) kuueteistkümnendkoodis paari kaupa, mis on eraldatud koolonitega (näiteks 
01:23:45:67:89 64-bitise WEP krüpteerimisvõtme puhul). WEP-i abil krüpteeritakse iga 
edastatud kaader võtme abil sellest tabelist. 
 
Kui saadakse krüpteeritud kaader, võetakse see vastu vaid juhul kui see õnnestub edukalt lahti 
krüpteerida. Seega peab saajal olema sama WEP võti kui saatjal. Iga võti peab koosnema 
kuueteistkümnendsüsteemi numbritest, mis tähendab numbreid 0-9 ja tähti A-F. 
 
Vihje:Võrguliikluse krüpteerimine kasutab märkimisväärsel hulgal ressursse, seega on 
krüpteerimine soovitav vaid juhul kui turvalisus on esmatähtis. Tavaliselt ei kasutata seda 
lihtsates kommertsvõrkudes, kus liiguvad tavapärased andmed. Samuti on üldiselt 
otstarbekam kaitsta olulisi andmeid enne edastamist üle võrgu, näiteks kasutades parooliga 
arhiveerimisprogrammi, selle asemel, et krüpteerida kogu võrguliiklust. 
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Power Output dBm-des näitab raadiovõrgu kaardi poolt edastatud raadiosignaali tugevust. 
Suurem number tähistab tugevamat signaali. 
 
Märkus: Liigne signaali tugevus viib suurema voolutarbimiseni ja seadme töötemperatuuri 
tõusmiseni. Samuti võib see segada teiste samal sagedusel töötavate raadioseadmete tööd. 
Eestis lubatud Power Output dBm antud seadmele on 10dBm! 
 
Eelmisesse aknasse (Võrguseadistused) minemiseks vajuta Back nupule. Eelmiste seadistuste 
taastamiseks vajuta Reset nupule. Seadistuste salvestamiseks ja seadistusakna sulgemiseks 
vajuta Save settings nupule. 
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Ümbersuunamisteenus 
 
Kui seadmele määrati uus IP ja vajutati võrguseadistuste salvestamiseks Save Settings nupule, 
ilmub oote- ja suunamisteade nagu kujutatud allpool: 
 

 
 Pilt: ümbersuunamisteade  

 
See tähendab, et brauser suunatakse uuele leheküljele (IP- le). Kui uus lehekülg on esialgsest 
erinevas subnetis (näiteks oli 192.168.2.218/24 ja nüüd on 168.20.1.10/24), 
ümbersuunamisfunktsioon ei tööta. Enne peab arvuti samuti liituma uue subnetiga 
(168.20.1.x/24). Seejärel vajuta leheküljega ühendamiseks ülalkujutatud 
ümbersuunamisteadet või sisesta TEW-212APBO uus IP brauseri URL reale. 
 
Kui uus lehekülg on samas subnetis kui vana (näiteks oli 192.168.2.218 ja nüüd on 
192.168.2.100) ja ümbersuunamisfunktsioon ei viinud sind automaatselt uuele leheküljele, 
vajuta palun ümbersuunamisteadet või Refresh nupule brauseris. 
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Seadistused edasijõudnutele 
 
TEW-212APBO edasijõudnutele mõeldud seadistuste muutmine nõuab põhjalikumaid 
teadmisi TCP/IP võrkude struktuurist ja funktsionaalsusest. Soovitame neid muuta ainult 
kogenud võrguadministraatoritel. 
 

Tulemüüri seadistused 
 
Hoiatus : Kui sa oled tulemüüri sisse lülitanud, ära vali Drop või Reject  blokeerimiseks saatja 
IP-aadressiks/maskiks Anywhere. Vastasel juhul ei saa sa enam seadmega ühendust. 
 
IP-tulemüüri seadistuste aken võimaldab kasutajal kontrollida tulemüüri. Kasutaja saab lisada, 
muuta ja kustutada suvalisi tulemüüri reegleid. Järgnevalt on kujutatud põhiline tulemüüri 
aken: 

 
 Pilt: IP tulemüüri seadistused  

 
Märkus: AP ja silla režiimis puudub TEW-212APBO-l aktiivne WAN-liides, seega ei näidata 
tulemüüri akent. 
 
See aken näitab teenuse staatust ja tulemüüri reeglite nimekirja. Reeglid on jaotatud kahte 
ossa � Input reeglid, mis kehtivad sisenevatele pakettidele ja Output reeglid, mis kehtivad 
väljuvatele pakettidele. Kasutaja saab nimekirja muuta, muutes olemasolevaid reegleid, 
kustutades mittevajalikke või luues uusi. 
Reeglite muutmist ja loomist kujutatakse allpool: 
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 Pilt: Tulemüüri reeglite muutmine  

 
Tulemüüri reegli põhiparameetrid on: 
 

• Target(tegevus) � antud tulemüür toetab ainult kahte tegevust � ACCEPT (võta 
vastu) ja DROP (ignoreeri). Vastav poliis määrab tegevuse sobiva paketiga. 

• Source IP Address (Saatja IP-aaadress) � määrata võib ka any (suvaline) 
• Source Netmask (Saatja netmask) �  määrata võib ka any (suvaline) 
• Source port(s) (Saatja port/pordid) � võib määrata kahel viisil: All (kõik) või 

kindel vahemik 
• Destination IP Address (Saaja IP-aadress) � määratakse nagu saatja IP-aadress 
• Destination Netmask (Saaja netmask) � määratakse nagu saatja netmask 
• Destination port(s) (Saaja port/pordid) � määratakse nagu saatja port/pordid 
• Network protocol (võrguprotokoll) � võrguprotokoll, mille kohta reegel kehtib. 

Määrata võin TCP/UDP/ICMP või any (suvaline) 
 
Vihje: Kui määratud on kindel port, ei ole mõtet määrata suvalist protokolli (erinevatel 
protokollidel on erinevad pordid). Kasuta sellisel puhul täpset protokollimääratlust või mitut 
reeglit erinevate portide jaoks. 
 
Märkus: Reeglite loomisel püüa vältida keelavaid reegleid saaja aadressiga any. Vastasel 
juhul võid kaotada juurdepääsu veebipõhisele haldusprogrammile (näiteks keelates 
juurdepääsu kõigilt aadressidelt) 
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ACL seadistused 
 
(Kasutusõiguste nimekirjad) 
Tehaseseadistustes on kõik MAC-aadressid ACL-nimekirjas lubatute hulgas. Et blokeerida 
MAC-aadressi, vajuta lihtsalt uue kirje loomiseks Add New Rule nupule. ACL seadistusi on 
kujutatud all: 
 

 
 Pilt: ACL seadistused  

 

Staatiliste ruutide seadistused 
 
Staatiliste ruutide teenus võimaldab kasutajal määrata staatilisi ruute, mis aktiviseeritakse 
süsteemi ruutimistabelis käivitumise ajal. Seda teenust on vaja kui kohalikud arvutid on 
jagatud erinevateks subnettideks, kasutatakse välist ruuterit vms. Staatiliste ruutide aken näeb 
välja järgnev: 
 

 
Pilt: staatiliste ruutide aken 

 
Vihje: Ülal toodud joonis kujutab põhilisi süsteemseid ruute, mis lisatakse automaatselt ja 
taastatakse peale iga võrguseadistuste muutust. Neid ruute võib aga vastavalt vajadusele 
ajutiselt muuta. 
 
Siin aknas näeb kasutaja süsteemi aktiivsete staatiliste ruutide nimekirja ja saab neid muuta, 
kustutada ja lisada. Reeglite muutmist ja lisamist sooritatakse järgneval leheküljel: 
 
Märkus: AP ja silla režiimis ei ole TEW-212APBO-l aktiivset LAN (kohtvõrk) liidest, seega 
staatiliste ruutide akent ei näidata. 
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Pilt: staatiliste ruutide muutmine 

 
Iga reegel nimekirjas koosneb Device (seade/liides) valikust (milleks võib olla kas raadiovõrk 
või Ethernet), Destination address (saaja aadress) (sõltuvalt netmaskist võib olla tegemist kas 
ühe hosti või subnetiga), Gateway address (gateway aadress. kui see on määramata, 
kasutatakse põhilist süsteemset gatewayd), Metric (ruudi prioriteet) ja Netmask väljadest. Kui 
netmaskiks on määratud 255.255.255.255, eeldab ruutimisprogramm, et tegemist on host-
tüüpi ruudiga. Vastasel juhul tähistab ruut võrku. Pea meeles, et ruudid lülitatakse "Save 
Route" nupule vajutamisel automaatselt sisse. Kui ruut on valesti määratud, ei näidata 
hoiatust, kuid ruuti süsteemi ei lisata. Staatilisi ruute peaksid määrama ainult kogenud 
võrguadministraatorid põhjalike teadmistega võrgutopoloogiast. 
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DHCP teenuse seadistused 
 
Dünaamiline hostiseadistusprotokoll (DHCP) pakub klient-server mudelis hostidele IP 
seadistusparameetreid. DHCP serverid eraldavad võrguaadresse ja seadistusparameetreid 
teistele hostidele (klientidele). 
DHCP server töötab ainult AP ruuter režiimis. Serveri seadistamine toimub DHCP seadistuste 
aknas, mida on kujutatud allpool: 
 

 
 Pilt: DHCP seadistuste aken  

 
Siit aknast saab DHCP teenust sisse või välja lülitada. Muutus jõustub ja uus seadistus 
laetakse peale "Save Settings" nupule vajutamist. IP-aadresside vahemik peab jääma 
samasse subnetti TEW-212APBO LAN liidesega. 
 
Vihje: Kui lülitasid DHCP serveri sisse, ära unusta seadistamast kohtvõrgu arvuteid DHCP 
klientidena. Kui server avastab mõnel arvutil IP-aadressi määratud vahemikust, ei eralda ta 
seda aadressi klientidele. 
 
Märkus: AP ja silla režiimis puudub TEW-212APBO-l aktiivne LAN (kohtvõrk) liides, seega 
DHCP seadistuste akent ei näidata. 
 
Eelmiste seadistuste taastamiseks vajuta Reset nupule ja DHCP serveri seadistuste 
salvestamiseks vajuta Save settings nupule. 
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Pordiedastuse seadistused 
 
Pordiedastuse teenus võimaldab juurdepääsu kohtvõrgu arvutitele ja sealsetele teenustele, 
ignoreerides tulemüüri NAT (Võrguaadresside transleerimine) funktsiooni. Selliste teenuste 
hulka kuuluvad näiteks jututoaprogrammid, onlain-mängud jt. Pordiedastuseks saab 
administraator määrata kohtvõrgu arvuti, mille kindlatele portidele edastatakse kõik tulemüüri 
kindlatele portidele saabunud andmed. Pordiedastuse seadistuste akent on kujutatud allpool: 
 

 
Pilt: Pordiedastuse aken 

 
Märkus: AP ja silla režiimis puudub TEW-212APBO-l aktiivne LAN (kohtvõrk) liides, seega 
Pordiedastuse seadistuste akent ei näidata. 
 
Siit aknast saab administraator muuta pordiedastuste nimekirja, luues uusi ning kustutades ja 
muutes olemasolevaid reegleid. Samuti saab siit aknast teenust sisse ja välja lülitada. Kui 
muudetakse olemasolevat või luuakse uus reegel, ilmub järgmine aken: 
 

 
Pilt: Pordiedastuse reegli aken 

 
Nägu näidatud üleval joonisel, koosneb pordiedastus protokolli määratlusest � UDP või 
TCP, TEW-212APBO pordinumbrist, kohtvõrgu arvuti IP-aadressist ja pordist, kuhu 
suunatakse saabuvad andmed. 
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Vihje: Mõnikord tuleb mängudes, jututoaprogrammides ja teistes rakendustes määrata 
võrguseadistustes Use firewall (kasuta tulemüüri) või midagi sarnast. Seda seadistust saab ja 
mõnikord tuleb kasutada koos pordiedastusega. Kui teisel serveril on suhtlemiseks vaja teada 
sinu IP-aadressi, peaksid määrama mitte oma kohtvõrgu IP aadressi, vaid TEW-212APBO 
IP-aadressi. 
 

Administraatori parooli määramine 
 
Administraatori parool on võti, millega pääseb edasi seadistusfunktsioonideni TEW-
212APBO sisselogimisaknast (Vaata peatükki “Sisse lülitamine”). Seda on vaja TEW-
212APBO paigaldamisel ja haldamisel. Parooli saab määrata all kujutatud administraatori 
seadistuste aknast: 
 

 
Pilt: administraatori seadistused 

 
Parooli vahetamiseks tuleb sisestada praegune parool Old Password väljale, seejärel uus 
parool New Password väljale. Sisesta uus parool ka Retype New Password väljale. Kasuta 
keerulist parooli, kus on rohkem kui viis tähemärki � nii tähti kui numbreid � ja mis ei ole 
sõnastikus esinev sõna. Pea parooli kindlasti meeles (või kirjuta kindlasse kohta üles), muidu 
ei pääse sa enam ligi TEW-212APBO seadistusfunktsioonidele. Tehaseseadistustes on 
parooliks “pass” (parool on tähesuurusetundlik). Parooli peaks vältimaks soovimatute isikute 
ligipääsu TEW-212APBO-le tihti vahetama. 
 
Eelmiste seadistuste taastamiseks vajuta Reset nupule ja administraatori seadistuste 
salvestamiseks vajuta Save settings nupule. 
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Süsteemi utiliidid 
 

Klientide aken 
 
Ühendatud klientide aken näitab ühendatud raadiovõrgu klientide nimekirja. Nimekiri 
esitatakse tabeli kujul: 
 

 
Ühendatud klientide aken 

 
Client MAC address tulbas on näha ühendatud kliendi raadiovõrgu kaardi MAC 
(riistvaraline) aadress. 
Signal ja Noise tulbad näitavad vastavalt raadiosignaali ja müra taset. 
Rate tulp näitab ühenduse kiirust sadades kilobittides. Näidu saab kiiresti megabittideks 
konverteerida, jagades ta 10-ga. Näiteks 110 vastab 11Mbps- le, 55 vastab 5,5- le Mbps- le jne. 
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Loopback test 
 

 
 Pilt: Loopback test aken  

 
Loopback testi kasutatakse raadiovõrgu diagnostikaks. See aken näitab andmeside kiirust 
TEW-212APBO ja lõpp-punkti seadme vahel. Side kiirust mõõdetakse saates lõpp-punktile 
ICMP (Interneti diagnostikaprotokoll) andmevoo. Andmeid uuendatakse igal sekundil. 
 
Loopback testi alustamiseks sisesta lõpp-punkti IP-aadress Endpoint IP address väljale ja 
vajuta start nupule akna paremas alumises nurgas. Staatuse joon näitab viimast mõõdetud 
sidekiirust ja aega, millal antud andmed lõpp-punktist kohale jõudsid. Loopback testi 
katkestamiseks vajuta Stop nupule. 
 
Märkus: Selle testi iseärasuse tõttu salvestatakse andmeid veebibrauseri appletis. Refresh 
või Back nupu vajutamisel testi ajal test katkestatakse ja kogutud andmed kustut atakse. 
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SNMP haldusteenuse seadistamine 
 
SNMP (Simple Network Management Protocol) teenust saab seadistada SNMP seadistuste 
aknast. Siit aknast saab seadistada lugemis- ja kirjutamisõigusega kommuune: 
 

 
Pilt: SNMP seadistused 

 
Kommuuni kirjeldusi kasutatakse SNMP autenteerimiseks. Kasutades SNMP-d on võimalik 
lubada või keelata IP-aadresside gruppidel TEW-212APBO-ga ühendamist. IP-aadressi ja 
netmaski kombinatsioon 0.0.0.0/32 tähendab kõiki IP-aadresse. Määrata võib nii kindla IP-
aadressi, näiteks 192.168.2.100/32, või grupi, näiteks 192.168.2.0/24. 
 
Vihje: Turvakaalutlustel luba kirjutamisõigus vaid sisevõrgu aadressidelt. 
 
Eelmiste seadistuste taastamiseks vajuta Reset nupule ja SNMP seadistuste salvestamiseks 
vajuta Save settings nupule. 
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Võrguinfo aken 
 

 
Pilt: Võrguinfo aken 

 
Võrguinfo test näitab koormusinfot raadiovõrgus. Selle testi abil saab kasutaja otsida 
aktiivseid accesspointe, kontrollida töökanaleid ja nende vastavaid signaal/müra tasemeid. 
 
Vihje: Kuna raadiovõrgu kaart otsib läbi kõik sagedusalad, avaneb see aken palju aeglasemalt 
kui teised TEW-212APBO seadistusaknad. Uute accesspointide lisamisel olemasolevasse 
raadiovõrku vajuta signaali/müra taseme nägemiseks Rescan nupule. 
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Monitooringu aken 
 

 
 

Monitooringu menüü näitab TX/RX statistika graafikut. Statistika näitab keskmist 
võrgukoormust viimase 24 tunni jooksul viieminutiste intervallidega. RX (roheline) tähistab 
sissetulevat liiklust ja TX (punane) väljuvat (edastatud) liiklust. 
TX/RX monitooring algab peale igat TEW-212APBO taaskäivitust uuesti. Selle põhjuseks on 
asjaolu, et TEW-212APBO-l ei ole reaalajalist kella ja aega mõõdetakse viimasest 
taaskäivitamisest alates. Esimene info ilmub kahe täpina 5 minutit peale taaskäivitamist. 
Tavapärane vaade ilmub 10 või rohkema minuti jooksul peale TEW-212APBO 
taaskäivitamist. Kui statistika applet ilmub esimest korda brauseri aknasse, on vaja vajutada 
Show nupule. Järgmine kord ilmub Show nupu asemel juba Refresh nupp, mille abil saab 
TX/RX statistikat uuendada. 
Muuta saab ka graafiku ajalist intervalli. Selle jaoks on kaks rippmenüüd. Esimene määrab 
intervalli algustunni. Valida võib suvalise tunni viimase 24 seast, kuid mõnikord võib valikuid 
olla vähem kuna TEW-212APBO-d on vahepeal taaskäivitatud. Teist rippmenüüd kasutatakse 
intervalli kestuse valimiseks tundides. Võimalikud valikud on 1-st 25 tunnini, kuid valikuid 
võib olla ka vähem kuna TEW-212APBO-d on vahepeal taaskäivitatud. Et aeg on suhteline ka 
intervalli suhtes, võib mõnikord olla 25 tunni asemel 24-tunnine limiit. 
 
Märkus: Vanema püsivara puhul on kasutada ainult Refresh ja Show nupud, kuid nende 
funktsioon on sama. 
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Uuenduste aken 
 
Hoiatus: Ära sisene siia aknasse kui sul ei ole vaja TEW-212APBO püsivara uuendada. Kui 
uuendust ei ole vaja sooritada, vajuta lihtsalt Reset nupule. 
 
Siia aknasse sisenemine viib seadme upgrade reþiimi. Kõik seadme funktsioonid peatatakse. 
Kui seade on sisenenud upgrade reþiimi, saab ainult uuendad püsivara või seadme 
taaskäivitada. 
 
Vihje: Kuna uuendus toimub veebipõhiselt, töötavad kõik seadistusaknad. Seega võid TEW-
212APBO-d enne taaskäivitamist seadistada. 
 
Märkus: Veebipõhine uuendamine toetab ainult vanema püsivara versiooni uuendamisel 
hilisema vastu, mis toetab samu töörežiime. Uuenda versioon 2.00 AP versiooniks 2.01 AP 
või 2.00 Station versiooniks 2.01 Station. 
 

 
Pilt: Uuenduste aken 

 
TEW-212APBO püsivara saab uuendada uuenduste aknast. Siin aknas näidatakse püsivara 
praegust versiooni. Kui on vajadus uuendada püsivara, tuleb eelnevalt valida sobiv püsivara 
fail. Selleks vajuta Browse nupule. Peale nupule vajutamist peaks avanema failidialoog: 
 

 
Pilt: Püsivara valimise failidialoog 
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Kui püsivara fail on valitud, näidatakse selle nime Firmware väljal. Püsivara uuendamiseks 
vajuta nüüd Upgrade nupule. 
 
Ilmub System Firmware Upgrade Process aken ja püsivara peaks uuendatama nagu kujutatud 
allpool: 
 

 
Pilt: System Firmware Upgrade Process 

 
Uuenduse käiku näitavad protsendid staatuseribal. Peale õnnestunud püsivara uuendust, 
taaskäivitub TEW-212APBO automaatselt. 
 
Märkus: Uus püsivara fail kirjutab vana täielikult üle. Kõik seadistused taastatakse 
tehaseväärtustel. Kirjuta üles kõik seadistused, mida tahad säilitada ja seadista nad peale 
TEW-212APBO uuendusejärgset taaskäivitust uuesti. TEW-212APBO esmast seadistamist on 
kirjeldatud käsiraamatu peatükis “Sisse lülitamine”. 
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Uuendusutiliit 
 
TEW-212APBO võib töötada ka raadiovõrgu kliendina, kuid selleks on vaja teha täielik 
püsivara uuendus, mida saab teha AINULT uuendusutiliidiga. Seetõttu on seadmega 
komplektis uuendusutiliit “upgrade.exe”, mille abil antud uuendust teha saab. Programm 
töötab MS Windows 2000 ja MS Windows XP operatsioonisüsteemides. Enne programmi 
käivitamist tuleks esmalt leida vajalik püsivara. Selle leiab CD-plaadi juurkataloogist. 
Peale programmi käivitamist peaks avanema järgmine aken: 
 

 
Pilt: uuendusutiliit 

 
1. samm: Sisesta Host address väljale TEW-212APBO, mille püsivara tahad uuendada, IP-
aadress. 
 

 
Pilt: IP-aadressi sisestamine 

 
2. samm: Sisesta juurkasutaja parool ja vali klientreþiimist AP reþiimi minemiseks või 
vastupidi Full upgrade. Versiooniuuenduseks vali Software upgrade, näiteks AP 2.0 – AP 3.0 
või Station 1.0 – Station 2. 
 



TEW-212APBO Kasutusjuhend 34 

 
Pilt: juurkasutaja parooli sisestamine 

 
3. Samm: Enne Upgrade nupule vajutamist vali TEW-212APBO püsivara fail. 
 

 
Pilt: Faili valimine 

 
4. Samm: Uuenduse lõppemisest annab teada uuenduse logi aken. 

 
Pilt: Uuenduse lõpp 
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Reboot Page - Taaskäivitamise aken 
 

 
Pilt: Taaskäivitamise aken 

 
TEW-212APBO taaskäivitamiseks üle veebihaldusprogrammi, vajuta Reboot nupule. Kõik 
seadme funktsioonid lülitatakse taaskäivitamise ajaks välja. 
 
Reset page - Seadistuste taastamise aken 
 
TEW-212APBO seadistuste taastamiseks tehaseväärtustele, vajuta Reset nupule. Peaks 
ilmuma oote- ja ümbersuunamisteade, mida on kujutatud allpool (ümbersuunamisteenusest 
loe täpsemalt “Ümbersuunamisteenuse” peatükist). 
 

 
Pilt: Ümbersuunamisteade 

 
Märkus: Kõik sinu tehtud seadistused taastatakse tehaseväärtustele. Kirjuta üles kõik 
seadistused, mida tahad säilitada ja seadista nad peale TEW-212APBO taastamisjärgset 
taaskäivitust uuesti. TEW-212APBO esmast seadistamist on kirjeldatud käsiraamatu peatükis 
“Sisse lülitamine”. 
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Tehniline kirjeldus 
 
Spetsifikatsioonid: 
Riistvara: 
CPU  ETRAX-100LX 
RAM  16MB 
Flash mälu  4MB 
Ethernet  10/100Mbit 
Raadioliides IEEE 802.11b 
 
Operatsioonisüsteem: 
Linux versioon 2.4.14 
 
Võrgusüsteem: 
TCP/IP protokolli toetus 
 
Tulemüür 
Paketifilter 
Maskeraad (NAT) 
Pordiedastus 
 
DHCP 
DHCP server ühel liidesel (Ethernet) 
 
SNMP 
802.11 MIB toetus (kirjutusõigus) 
MIB-I, MIB2 toetus (lugemisõigus) 
 
Ruutimine  
Ainult staatiline ruutimine 
 
Raadiovõrk 
Raadiovõrgu kliendireþiimi toetus 
Raadiovõrgu accesspoindi reþiimi toetus 
Raadiovõrgu silla reþiimi toetus 
64/128-bitise WEP krüpteerimise toetus 
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Administratiivne 
 
Veeb 
Juurdepääs kõigile seadistusfunktsioonidele läbi veebibrauseri (JavaScript peab olema sisse 
lülitatud) 
Dünaamiline seadistus (ei vaja jõustumiseks taaskäivitust) 
 
Telnet 
Kõik konsooli võimalused 
 
Skriptimine 
Kasutaja skriptide toetus (saadaval Pro versioonis) 
 
SNMP 
802.11 MIB toetus (kirjutusõigus) 
MIB-I, MIB2 toetus (lugemisõigus) 
Erinevad kommunikirjeldused lugemis- ja kirjutamisõigustega. Standardne SNMP trap toetus. 
Sõnastik 
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Mõisted 
 
Sümbolid 

• 10BaseT 10Mbps/keerdpaar. IEEE standard keerdpaariga Etherneti jaoks. 
• IEEE 802.11b IEEE standardne kiire (11Mbps) raadioprotokoll wireless-

võrkudele 
 

A 
• Autoriseerimine  on protsess, millega määratakse kindlaks kasutaja õigused 

sooritada teatud toiminguid. Tavaliselt räägitakse autoriseerimisest autenteerimise 
kontekstis: kui kasutaja on autenteeritud, saab teda autoriseerida erinevate teenuste ja 
tegevuste jaoks. 

 
B 

• Backbone  Hierarhilise jagatud süsteemi esmane ühendusmehhanism. Kõik 
süsteemid, millel on ühendus vahepealse süsteemiga backbone'l, on garanteeritult 
ühendatud üksteisega. See ei keela süsteemidel seadistada privaatühendusi üksteisega, 
mis ei kasuta backbone'i kas hinna-, kiiruse- või turvakaalutlustel. 

• bps   bitti sekundis. Andmekiiruse mõõtühik. 
 

D 
• DHCP   Dünaamiline hostiseadistusprotokoll. Teenus, mis laseb klientidel 

kohtvõrgus pärida seadistusinformatsiooni, näiteks IP-aadressid, keskselt serverilt. 
• DNS  Domeeni nimeserver. Jagatud nimi/aadress mehhanism, mida 

kasutatakse Internetis. See koosneb jagatud onlain andmebaasidest, kus on kirjas IP-
aadressidele vastavad inimloetavad nimed ja serveritest, mis pakuvad 
klientprogrammidele teisendusteenuseid. 

 
E 

• Ethernet Levinud 10Mbps kohtvõrgutehnoloogia, mille leiutas XeroX 
Corporation Palo Alto uurimiskeskuses. Ethernet on katse-eksituse meetodil töötav 
edastussüsteem, mis kasutab CSMA/CD tehnoloogiat. Ethernet võib töötada kasutades 
peenikest koaksiaalkaablit (10BASE2), jämedat koaksiaalkaablit (10BASE5), 
keerdpaarikaablit (10BASET) või fiiberoptilist kaablit. Vt. 10BaseT 

 
F 

• Filter  Filter on protsess ruuteris, mis otsustab, milliseid pakette jälgida ning 
kas võimaldada neile läbipääs või mitte. Valik võib põhineda aadressidel või 
protokollitüüpidel. 

• FLASH Uus mälutehnoloogia, mis ühendab EPROM-de püsimälu võimalused 
tavalise hävimälu lihtsa süsteemisisese ümberprogrammeerimisega. Vt EPROM. 
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G 
• Gateway Esialgne Internetitermin, mida tänapäeva l tähistatakse ruuteri või isegi 

IP-ruuteriga. Tänapäeval viitab gateway või rakendusgateway süsteemile, mis sooritab 
teisendust mõnest protokollist või andmeformaadist teise. Näited hõlmavad 
elektroonilisi postigatewaysid, mis teisendavad X.400 ja RFC 822 e-kirju. Vt Ruuter. 

 
H 

• Host (Lõppkasutaja) arvuti, mis on ühendatud võrku. Näiteks PC, minikompuuter 
või mainframe. 

 
I 

• ICMP  Interneti kontrollteadete protokoll. TCP/IP protokoll, mida kasutatakse 
vea- ja kontrollteadete edastamiseks IP tasandil. ICMP on osa IP protokollist. 
Gatewayd, ruuterid ja hostid kasutavad ICMP-d, et saata teateid probleemidest 
datagrammidega tagasi algallikale. 

• Internet (üldmõiste) Kogum omavahel ruuteritga ühendatud võrke, mis käituvad 
suure ühtse virtuaalse võrguna. 

• Internet Kõige suurem internet, mis koosneb suurtest riiklikest backbone'dest 
(nagu MILNET, NSFNET ja CREN) ja lugematutest regionaalsetest ja kohalikest 
võrkudest üle maailma. Internet on mitmeprotokolliline võrk, kuid kasutab põhiliselt 
TCP/IP-d. 

• Internetiaadress Vt IP-aadress 
• ISP  Interneti teenusepakkuja. Ettevõte, mis pakub internetiga seotud 

teenuseid. Kõige olulisema asjana pakub ISP teistele ettevõtetele ja tarbijatele 
internetiühendust. 

• IP  Internetiprotokoll. Võrgutasandi protokoll TCP/IP 
protokollikomplektist. See on olekuta katse-eksituse meetodil töötav 
paketivahetusprotokoll. 

• IP-aadress  IP-protokolli kasutavatele hostidele eraldatud 32-bitine aadress. 
Aadress määrab kindla ühenduse võrguga, mitte hosti ennast. Vt punktidega  
kümnendesitus. 

 
L 

• LAN   Kohtvõrk. Igasugune füüsiline võrgutehnoloogia (nagu Ethernet), mis 
töötab suurel kiirusel (tavaliselt 10Mbitti sekundis või rohkem) lühikestel vahemaadel 
(kuni mõni kilomeeter). Vt WAN. 

• LED   Valgusdiood. Valgusindikaator. 
• Liides  Üks ruuteri füüsilistest portidest, sealhulgas Ethernet ja asünkroonne 

port. 
• Liidese tüüp Ruuteri liidese tüüp (Ethernet või PPP) 

 
M 

• MAC- aadress Jagatud meediaga ühendatud seadme riistvaraline aadress. 
Näiteks Etherneti ühendatud PC MAC-aadress on tema Ethernet aadress. 

• Metric Mõiste, mida kasutatakse tähistamaks mingi võrguruudi kasutamise 
hinda, kaugust adressaadini ruudi lõpus ja ruudi kiirust. 
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N 
• Nimelahendamine  Nime aadressiks teisendamise protsess. Vt DNS. 
• NAT  Võrguaadressi transleerimine. Internetistandard, mis võimaldab 

kasutada kohtvõrgus (LAN) ühte komplekti IP-aadresse siseliikluse ja teist komplekti 
aadresse välisliikluse jaoks. NAT karp paikneb seal, kus kohtvõrk puutub kokku 
internetiga ja teostab kõik vajalikud transleerimised. NAT-i kasutatakse kahel 
põhiotstarbel — et luua teatud tulemüüri, peites sisevõrgu IP-aadressid või 
võimaldamaks ettevõttel kasutada rohkem sisemisi IP-aadresse. Kuna neid kasutatakse 
ainult sisevõrgus, puudub võimalik konflikt teiste ettevõtete kasutatavate IP-
aadressidega. 

 
P 

• Pakett  Võrgus liikuv andmeühik. Pakett on üldmõiste, mida kasutatakse 
andmeühikute kirjeldamiseks kõigil protokollikihi tasanditel, kuid mida on korrektsem 
kasutada rakendusprogrammide andmete kirjeldamisel. Vt datagramm, kaader. 

• Poliitika Asutusesisesed reeglid, mis määravad sobivad arvutikasutustingimused, 
turvapraktika ja eriprotseduurid. 

• Port   Abstraktsioon, mida kasutatakse interneti andmesides et eristada mitut 
üheaegset ühendust samale hostile. Port on transporditasandi demultipleksväärtus. Igal 
rakendusega on seostatud unikaalne pordinumber. Mõistet kasutatakse ka ruuteri 
füüsiliste võrguühenduste kohta. 

• Protokoll Formaalne kirjeldus teadete formaadist ja reeglitest, mida kaks arvutit 
peavad nende teadete vahetamiseks järgima. Protokollid võivad kirjeldada 
madalatasemelisi detaile masin-masin liidestes (näiteks järjekorda, mille alusel tuleb 
bitte ja baite üle kaabli saata) või kõrgetasemelisi rakendusprogrammide vahel 
(näiteks kuidas kaks programmi edastavad faili üle interneti) 

 
Q 

• QOS   Teenusekvaliteet. Edastussüsteemi kvaliteedimääratlus töökindluse ja 
kättesaadavuse alusel. 

 
R 

• Ribalaius  Tehniliselt erinevus hertsides (Hz) kõige kõrgema ja madalama 
sageduse vahel sidekanalis. Tavaliselt aga kasutatakse seda tähistamaks andmemahtu, 
mida saab antud kanalit mööda edastada. Näiteks on tavalise Etherneti ribalaius 
100Mbps. 

• Ruut  Rada, mida mööda liiguvad andmed võrgus sihtpunktist lõpp-punkti. 
Siia sisse võivad jääda mitmed gatewayd, ruuterid, hostid ja füüsilised võrgud. 

• Ruutimistabel Tabel, mis loetleb informatsiooni ruutide kohta teiste hostide või 
võrkudeni, näiteks teise hosti või võrgu aadress, liides, kust ruut algab, kaugus lõpp-
punktini ja selle ruudi kasutamise hind. 

• Ruuter  Süsteem, mis vastutab, milliseid erinevatest võimalikest liikumisteedest 
võrgu- (või Interneti-) liiklus kasutab. Nende otsuste vastuvõtmiseks kasutab ta 
ruutimisprotokolli, et saada teavet võrgu kohta ja ruutimisalgoritme, et valida 
erinevate kriteeriumide, mida tuntakse ruutide meetrika nime all, järgi parim ruut. 

 
S 
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• Server  Võrguseade, mis pakub klientidele teenuseid. Näiteks failiserver ja 
printserverid. 

• SNMP  Lihtne võrguhaldusprotokoll. Standardne internetiprotokoll, mis 
arendati välja IP võrgu sõlmede haldamiseks. Vt MIB. 

• Subnet Osa võrgust, mis võib olla füüsiliselt iseseisev võrk, mis jagab 
võrguaadresse teiste võrgu osadega ja mida eristab tema subneti number. Subnet 
suhtub kohtvõrku nagu kohtvõrk suhtub internetti. 

• Subneti aadress IP-aadressi subneti osa. Subnetiga võrgus on hosti IP-aadress 
jagatud subneti ja hosti osadeks, kasutades aadressi või subneti maski. Vt subnet 
mask, IP-aadress ja võrguaadress. 

• Subnet mask  Bitmask, mida kasutatakse internetiaadressist subneti 
eraldamiseks. Mask on 32 biti pikk ja eraldab internetiaadressi võrgu osa ning ühe või 
rohkem kohalikke osasid. Mõnikord kutsutakse ka aadressimaskiks. 

• Sõlm Adresseeritav seade arvutivõrgus. Vt host, ruuter. 
 
T 

• TCP  Edastuskontrolli protokoll. Standardne TCP/IP transporditasandi 
protokoll internetiprotokollide komplektist. Pakub töökindlaid, ühendusele-
orienteeritud, full-duplex voogusid. Kasutab edastuseks IP-d. 

• TCP/IP   protokollide komplekt. Edastuskontrolli protokoll üle 
internetiprotokolli. See on levinud lühend, millega tähistatakse komplekti transpordi ja 
rakendusprotokolle, mis kasutavad IP-d. Vt IP, ICMP, TCP, UDP, FTP, Telnet ja 
SNMP. 

• Teenus  Mõiste, mida kasutatakse ruuteri kohta seoses ühendusega teise porti 
teisel ruuteril, mida kasutatakse juurdepääsuks dialup modemitele, hostidele, kes ei 
toeta TCP/IP-d ja teistele mittesünkroonsetele seadmetele. 

• Telnet  TCP/IP protokollide hulka kuuluv virtuaalterminali protokoll. Selle abil 
saavad ühe hosti kasutajad logida teise hosti ja kasutada seda nagu tolle hosti tavalised 
terminalikliendid. 

• Topoloogia Võrgutopoloogia kirjeldab arvuteid ja ühendusi nende vahel. 
Võrgutasand peab tundma olemasolevat topoloogiat, et ruutida pakette lõpp-punkti. 

• Tulemüür Süsteem või süsteemide kombinatsioon, mis loovad piiri kahe või 
rohkema võrgu vahele. 

 
U 

• UDP  Kasutaja datagrammiprotokoll. Transporditasandi protokoll TCP/IP 
protokollide komplektis. UDP kasutab, nagu TCP-gi, edastuseks IP-d. Erinevalt TCP-
st, pakub UDP datagrammide vahetust ilma kohaletoimetamise garantiita. 

• URL Üldine ressursiaadress. Standardne formaat internetidokumentide ja -
ressursside nime, tüübi ja asukoha määramiseks. Süntaks on kujul tüüp://host.domeen 
:port /kataloog/failinimi, kus tüüp määrab dokumendi või ressursi tüübi (näiteks http 
on fail WWW serveril, file on fail anonüümsel FTP serveril, telnet on ühendus 
telnetipõhise seadmega). Vt WWW. 

 
V 

• Võrk   Arvutivõrk on andmevahetussüsteem, mis ühendab erinevates 
asukohtades olevaid arvutisüsteeme. Võrk võib koosneda suvalisest kombinatsioonist 
kohtvõrkudest ja laivõrkudest. 
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• Võrguaadress IP-aadressi võrguosa. Klass A võrgu puhul on võrgu aadressiks 
IP-aadressi esimene bait. Klass B võrgu puhul on võrgu aadressiks IP-aadressi kaks 
esimest baiti. Klass C võrgu puhul on võrgu aadressiks IP-aadressi kolm esimest baiti. 

 
W 

• WAN  Laivõrk. Iga füüsiline võrgutehnoloogia, mis katab suuri geograafilisi 
vahemaid. WAN-d töötavad tavaliselt aeglasematel kiirustel kui LAN-d. Vt LAN. 

• WWW Veeb  Hüpertekstipõhine jagatud infosüsteem, mis baseerub klient-server 
arhitektuuril. Dokumendid võivad sisaldada teksti, pilte ja audiovisuaalset materjali, 
samuti ka viiteid (linke) teistele dokumentidele ja teenustele. Veebiservereid ja 
dokumente identifitseeritakse URL-de abil. Vt URL. 

 


