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1. Komplekti kirjeldus 
 

 
Pilt 1.1: TEW-303PI adapter 

 
Komplekti osad 
 

• TEW-303PI 2,4 GHz PCI raadiovõrgu adapter 

• CD-plaat draiverite, seadistusprogrammi, lühikese paigaldusjuhendi ja kasutaja 
käsiraamatuga 

• Trükitud paigaldusjuhend 

Kui mõni loetletud asjadest puudub, võtke ühendust edasimüüjaga 
 
Nõuded süsteemile 

 

• Vaba 32-bitise PCI pesaga arvuti 

• Windows XP, Windows 2000, Windows Me või Windows 98 

• CD-seade arvutis 

• Vähemalt 32MB mälu ja 300MHz protsessor (soovitatav) 

• 802.11b accesspoint või teine 802.11b raadiovõrgu adapter (ei ole vajalik draiveri ja 
seadistusprogrammi paigaldamiseks) 
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2. Sissejuhatus 
 
TEW-303PI PCI raadiovõrgu adapter on töökindel täiustatud konstruktsiooniga 802.11b 
raadiovõrgu adapter, mis toetab kiiret raadiosidet kodus, kontoris või avalikes raadiovõrkudes. 

Erinevalt teistest 802.11b võrgukaartidest toetab TEW-303PI andmeedastuskiirusi kuni 
22Mbps (tavakiirus on 11Mbps) kui seda kasutatakse koos teiste TRENDnet raadiovõrgu 
seadmetega. 

TEW-303PI on ühilduv ka teiste 802.11b seadmetega. 

Adapter on suurepärane võimalus ühendada arvuti kohalikku raadiovõrku (WLAN). Peale 
lühikeses seadistusjuhendis toodud sammude läbimist saad jagada ressursse nagu faile ja 
printereid ja nautida "ühenduses olemise" võlusid nii tööd tehes kui mängides. 

TEW-303PI komplektis on draiverid levinumatele Microsoft Windowsi perekonna 
operatsioonisüsteemidele (Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98) ja teda 
saab ühendada suurematesse võrkudesse kas Ad-Hoc reþiimis (ilma accesspoindita) või 
infrastruktuuri režiimis (accesspoindiga). Selle käsiraamatu "Kust alustada" peatükist leiad 
näiteid TEW-303PI levinud kasutusviisidest nii Ad-Hoc kui infrastruktuuri režiimides. 

See käsiraamat annab ka lühikese sissejuhatuse raadiovõrkudesse ja nende rakendamisesse 
arvutisides. Leia palun hetk aega käsiraamatu läbilugemiseks ja raadivõrkudega tutvumiseks. 

 
Toote võimalused 

 

• Kiire raadioside kuni 22Mbps 

• Töötab 2,4 GHz sagedusalal 

• Parim võimalik usaldusväärsus, andmeedastuskiirus ja ühilduvus koos automaatse 
edastuskiiruse valimisega 

• Toetab Wired Equivalent Protocol (WEP) põhist krüpteerimist 64, 128 ja 256-bitise 
võtmega 

• Toetab infrastruktuuri reþiimis raadiovõrke accesspoindi kaudu ja võrdsete sõlmedega 
võrke Ad-Hoc režiimis 

• Sisseehitatud topelt Diversity antenn vähendab müra multi-path keskkonnas 

• 32-bitise PCI siini võimsus 

• Kasutajasõbralik seadistus- ja diagnostikaprogramm 
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LED indikaatorid 
 
LED tähistab valgusdioodi (Light-Emitting D iode). TEW-303PI-l on kaks indikaatorit: 
  
Power - Pidev roheline tuli tähendab, et seade on õieti paigaldatud ja saab voolu 

 
Pilt 2.1: TEW-303PI 

 

3. Raadiovõrkude põhimõisted 
 

TRENDware raadiovõrgu seadmed põhinevad tööstusstandarditel, on lihtsad kasutada, 
ühilduvad teiste tootjate seadmetega ja võimaldavad ühendamist kiirete raadiovõrkudega 
kodus, tööl või mujal kus on raadiovõrgu leviala. Järgides täpselt IEEE standardeid, 
võimaldavad TRENDware seadmed juurdepääsu vajalikele andmetele kohas ja ajal, mida 
iganes soovid. Enam ei ole sa seotud kindla füüsilise asukohaga ega pea paigaldama koju või 
kontorisse uusi kaableid vaid saad nautida raadiovõrkude pakutavat vabadust. 

Raadiovõrk (WLAN) on kärjekujuline arvutivõrk, mis kasutab andmete edastamiseks 
juhtmete asemel raadiolaineid. Raadiovõrke kasutatakse järjest enam kodudes ja kontorites, 
samuti luuakse avalikke võrke lennujaamades, kohvikutes ja ülikoolides. Uudsed lahendused 
raadivõrkude rakendamisel aitavad inimestel senisest efektiivsemalt suhelda. Paljudele 
kasutajatele on oluline justnimelt suurem liikumisvabadus võrreldes statsionaarse 
kaabeldusega võrkudega. 

Raadiovõrgu kasutajad võivad töötada samade programmidega, mis statsionaarses võrgus. 
Süle- ja lauaarvutites kasutatavad raadiovõrgu kaardid toetavad samu protokolle, mis Ethernet 
võrgukaardidki. Enamustele kasutajatele ei ole raadio- või kaablitel põhineva võrgu 
kasutamisel muud vahet kui raadiovõrguga kaasnev liikumisvabadus leviala piires. Paljudel 
juhtudel võib olla vajalik liikuvate raadiovõrgu seadmete ühendamine statsionaarsesse 
kohtvõrku, näiteks selle kaudu serverite, printerite ja internetiühenduse kasutamiseks. Sellist 
võimalust pakub raadiovõrgu accesspoint (AP). 
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Raadiovõrke kasutatakse mitmel põhjusel: 
 

• Liikumisvabadus - omades võrguühendust igal pool raadiovõrgu leviala piires, 
suureneb töö efektiivsus. Juhtimisotsuseid saab võtta vastu reaalajas laekuvate 
andmete põhjal. 

• Odav rakendamiskulu - Raadiovõrgud (WLAN) on lihtsalt paigaldatavad, 
hallatavad, muudetavad ja ümberpaigutatavad. Võrkude, mille asukohas ja topoloogias 
toimuvad pidevad muutused, puhul hõlbustavad raadiovõrgud kogu protseduuri. 
Raadiovõrgud võimaldavad luua kohtvõrgu ka situatsioonis, kus kaabelduse 
paigaldamine on raskendatud. 

• Paigaldamise kiirus ja lihtsus  - raadiovõrgu paigaldamine on kiire ja lihtne ning 
puudub vajadus vedada kaableid läbi seinade ja lagede. 

• Võrgu leviala - raadiovõrgu leviala võib ulatuda ka sinna, kuhu kaableid ei saagi 
vedada 

• Madalam omamiskulu - kuigi raadiovõrgu soetuskulu võib olla statsionaarse võrgu 
omast kallim, katavad odavamad paigalduskulud ja pikem tööiga selle vahe. 
Pikaajalised säästud on kõige suuremad dünaamilistes võrgustruktuurides, mis 
pidevalt muutuvad, liiguvad ja laienevad. 

• Skaleeruvus  - raadiovõrke saab rakendada mitmes erinevas topoloogias vastavalt 
kohalikele vajadustele. Seadistusi on lihtne muuta ja neid leidub võrdsete sõlmedega 
P2P võrkudest mõne kasutaja jaoks kuni tuhandete kasutajatega täiemahuliste 
võrkudeni, kus kasutajad võivad liikuda  vabalt kogu leviala piires. 

 
TRENDware raadiovõrgu seadmete hulka kuuluvad: 
 

• 2,4 GHz raadiovõrgu PCI adapter (TEW-301PC) 

• 2,4 GHz raadiovõrgu CompactFlash adapter (TEW-302CF) 

• 2,4 GHz raadiovõrgu PCI adapter (TEW-303PI) 

• 2,4 GHz raadiovõrgu USB adapter (TEW-304UB) 

• Raadiovõrgu accesspoint + raadiovõrgu sild (TEW-310APB) 

• Raadiovõrgu ruuter/accesspoint (TEW-311BRP) 

 
Standarditel põhinev tehnoloogia 
IEEE 802.11b standarditel põhinev tehnoloogia tagab TRENDware toodete ühilduvuse teiste 
standardsete 2,4 GHz raadiovõrgu seadmetega. See tähendab, et on võimalik edastada kiiresti 
ka suuri faile või vaadata üle võrgu isegi MPEG formaadis filme ilma katkestusteta. 
Tehnoloogia kasutab mitut sagedust 2,4 GHz alas ja toetab kiirusi kuni 22 Mbps. 
TRENDware tooted leiavad automaatselt kõige parema ühendusviisi, tagades ühenduse 
suurema võimaliku kiiruse ja parema kvaliteedi. 
 
Paigaldusküsimused 
Leviala laiusega kuni 400m välistingimustes ja kuni 100 meetrit sisetingimustes, võimaldab 
TRENDnet TEW-303PI võrguühendust sülearvutiga tõepoolest peaaegu kõikjalt. Pea siiski 
meeles, et raadiosignaali summutavate seinte lagede ja teiste takistuste paksus, arv ja asukoht 
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mõjutavad leviala suurust. Tavakaugused sõötuvad kodus või töökohas kasutatud 
ehitusmaterjalidest ja taustsignaalidest raadiovõrgu  
sagedusalas. Parima leviala saavutamiseks järgi neid põhilisi soovitusi: 
 

1. Jäta võimalikult vähe seinu accesspoindi ja raadiovõrgu seadme (näiteks TEW-303PI) 
vahele - iga sein võib piirata TRENDnet raadiovõrgu seadme leviala 1-30 meetri 
võrra. Paigalda accesspoint, raadiovõrgu ruuter ja raadiovõrgus asuvad arvutid 
selliselt, et seinade ja lagede arv nende vahel oleks minimaalne. 

2. Jälgi signaali liikumist accesspoindi, raadiovõrgu ruuteri ja raadiovõrgus olevate 
arvutite vahel. poolemeetrine sein on 45-kraadise nurga alt vaadatuna ligi 
meetripaksune. 2-kraadise nurga alt aga ligi neljateist meetri paksune! Suurema leviala 
saamiseks jälgi, et accesspoint ja arvutid oleksid paigutatud selliselt, et signaal liiguks 
läbi lagede ja seinte võimalikult otse. 

3. Ehitusmaterjalid on erinevad - täismetallist uks või alumiiniumneedid mõjuvad 
levialale halvasti. Püüa paigaldada accesspoint ja raadiovõrgus olevad arvutid selliselt, 
et signaal liiguks läbi vaheseinte ja tühjade ukseavade, mitte läbi teiste materjalide. 

4. Veendu, et seadmete antennid on parimas võimalikus asendis, kasutades abivahendina 
tootega komplektis olevat signaalitugevuse mõõtmise tarkvara. 

5. Hoia seadmeid eemal (vähemalt 1-2 meetrit) elektriseadmetest, mis võivad toota 
raadiovõrgu sagedusel müra. 

Keskmise koduvõrgu puhul ei tohiks leviala probleemiks olla. Kui sa siiski kohtad nõrka 
signaali või puudub see hoopiski osades alades, kus soovid raadiovõrgu seadmeid kasutada, 
paiguta accesspoint raadiovõrgus olevate arvutite vahele. Kasutada võib mitut accesspointi, et 
parandada signaali kvaliteeti oodatust halvema levialaga ruumides. 

Raadiotehnoloogia kasutamise abil edastavad raadiovõrgud (WLAN) andmeid õhu kaudu, 
vähendades vajadust kaabelduse järele. Seega ühendavad raadiovõrgud andmeside kasutajate 
mobiilsusega ja võimaldavad tänu lihtsamale seadistamisele luua teisaldatavaid kohtvõrke. 
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4. Kust alustada 
 
Ühe IP aadressi abil püsiühenduse pakkujalt saad sa TRENDware võrguseadmete abilt jagada 
internetiühendust kõigi arvutitega oma kohtvõrgus, tegemata mööndusi kiiruses või 
turvalisuses. 
 
Raadiovõrgud töötavad üldiselt ühel kahest reþiimist: 
 Infrastruktuuri režiim kasutab accesspointi 
 Ad-Hoc režiimis toimivad arvutid võrdsete sõlmedena, ühendades end otse 
 
Järgmistel lehekülgedel toome näite infrastruktuuri režiimis ja Ad-Hoc režiimis 
raadiovõrkudest. 
 
Infrastruktuuri reþiimis raadiovõrgus on accesspoint. Järgneval leheküljel toodud 
võrgustruktuuri diagramm koosneb järgmistest TRENDnet võrguseadmetest: 
 

• Raadiovõrgu ruuter või accesspoint (TEW-310BRP) (DHCP on tehaseseadistustes 
sisse lülitatud) 

• Sülearvuti raadiovõrgu adapteriga (TEW-301PC) 
• Lauaarvuti Ethernet adapteriga (TEW-303PI) 
• kaabel/DSL modem internetiühenduse jaoks 

 
Märkus: DHCP tähistab dünaamilist hostiseadistusprotokolli. See on protokoll, mida 
kasutatakse IP-aadresside automaatseks jagamiseks kohtvõrgu arvutitele. DHCP-toega 
gateway/ruuteri puhul ei ole vaja kohtvõrgus olevatele arvutitele käsitsi IP-aadresse 
seadistada. 
 
Infrastruktuuri reþ iimis raadiovõrgu seadistamine internetiühenduseks 
 

 
Pilt 4.1: Infrastruktuuri reþiimis raadiovõrk 
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Pea meeles, et TRENDware raadiovõrgu tooted on tehaseseadistustes mõeldud sisselülitamise 
hetkel üksteisega ühenduma. 
 

1. Sa vajad interne ti püsiühendust (kaabel/DSL) 

2. Konsulteeri kaabel/DSL modemi seadistamise küsimustes püsiühenduse pakkujaga 

3. Ühenda modem raadiovõrgu interneti ruuteriga 

4. Kui ruuteris on vaba Ethernet port, ühenda Ethernet võrguadapteriga arvuti ruuteriga 

5. Paigalda arvutisse raadiovõrgu adapteri (Näiteks TRENDware TEW-303PI) draiverid . 
Loe lähemalt TEW-303PI komplektis olevast Lühikesest paigaldusjuhendist. 

Lisainformatsiooni võrgu seadistamise kohta leiad käsiraamatu järgmistes peatükkides. 
 
Arvutivõrkude põhimõisted - õpi kontrollima IP-aadresse, jagama printereid ja faile. 

Seadistusprogrammi kasutamine  - õpi selgeks seadistused, mida pead määrama igas arvutis 
raadiovõrguga ühendamiseks. 

Probleemide lahendamine  - õpi, kuidas kontrollida, kas võrguadapterite draiverid on õieti 
paigaldatud ja muud vajalikku võrgus tekkida võivate probleemide lahendamiseks. 

 
Ad-Hoc reþ iimis raadiovõrgu seadistamine 
 

 
Pilt 4.2: Ad-Hoc reþiimis raadiovõrk 

 
1. Paigalda arvutisse raadiovõrgu adapteri draiverid. Loe lähemalt seadme komplektis 

olevast Lühikesest paigaldusjuhendist. 

2. Paigalda TEW-303PI arvutisse. Loe lähemalt seadme komplektis olevast Lühikesest 
paigaldusjuhendist. 

3. Seadista raadiovõrgu adapterid Ad-Hoc reþiimile, seadista kõigile sama kanal, sama 
ESSID ja eralda igale arvutile Ad-Hoc võrgus oma IP-aadress (Loe lähemalt allolevast 
kastist). 
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Märkus: Kohtvõrgu arvutitele IP-aadresse seadistades, pea meeles, et kõigi arvutite IP-
aadressid peavad olema samast IP-aadresside vahemikust teiste arvutitega kohtvõrgus ja 
subnet mask peab kõigil arvutitel kohtvõrgus olema täpselt sama. 
Näiteks: Kui esimese arvuti IP-aadress on 192.168.0.2 ja subnet mask 255.255.255.0, siis 
võib teisele arvutile seadistada IP-aadressi 192.168.0.3 subnet maskiga 255.255.255.0. 
Oluline: Kui mitmel arvutil kohtvõrgus on sama IP-aadress, ei pruugi mõnda neist 
kohtvõrgus näha olla. 
 

5. TEW-303PI paigaldamine 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vali mudeli nimi 
 

ja seejärel 
 
 Vajuta Install nupule 
 
 
 
 
TEW-303PI draiveri ja seadistusprogrammi paigaldamine 
 
Märkus: Ära sisesta veel TEW303PI PCI adapterit PCI pesassse. Sul palutakse sisestada 
adapter hiljem paigaldamise käigus. 
 
Windows XP, 2000, ME ja 98 
Järgnevad ekraanipildid on võetud Windows XP-ga. Windows 2000, Me ja 98 näevad 
draiverite paigaldamisel välja samasugused. 
 

• Lülita arvuti sisse 

• Sisesta TRENDware TEW-303PI draiveritega CD-plaat CD-seadmesse (CD-plaat 
käivitub automaatselt ja avaneb menüüaken) 

• Vali seadme mudel ja vajuta Install nupule 

Kui CD-plaat ei käivitu automaatselt, topeltkliki My Computer ikooni töölaual, paremkliki 
CD-plaadi peal, vali Explore ja topeltkliki 22M.EXE ikooni. 
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Vajuta Next nupule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vajuta Next nupule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vajuta Next nupule 
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Vali No, I will restart my computer later 
 
 
 
Vajuta Finish nupule 
 
 
Paigalda TEW-303PI arvuti PCI pesasse 

1. Veendu, et arvuti on välja lülitatud 

2. Ava arvuti korpus (loe lähemalt arvutiga kaasa tulnud juhendist) 

3. Otsi üles vaba PCI pesa emaplaadil (PCI pesad on tavaliselt valget värvi ja umbes 9 
cm pikad) ja eemalda PCI pesalt tolmukate 

4. Sisesta TEW-303PI ettevaatlikult PCI pesasse 

5. Kinnita kaart arvuti korpuse külge ja sulge taas korpus 

6. Kinnita antenn TEW-303PI külge (keera antenni küljes olevat mutrit kuni see on 
tihedalt kinni) 

7. Ühenda toitejuhe arvuti külge 

8. Käivita arvuti. 
 
Taaskäivita arvuti 
 
Peale arvuti taaskäivitamist avaneb Found New Hardware Wizard aken (Windows XP) 
 
Vajuta Found New Hardware  aknas Next nupule 
(joon 5.2.4) 
 
 
 
 
Vali Install the sotware automatically 
(Recommended) 
 ja seejärel 
 
vajuta Next nupule 
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Windows XP puhul võib peale arvuti 
taaskäivitamist ilmuda joonisel 5.2.5 kujutatud 
aken. Vali paigalduse lõpetamiseks Continue  
Anyway (Seda seadet on edukalt katsetatud 
Windows XP-ga, samuti ka Windows 2000-e, 
Windows Me ja Windows 98-ga. Microsofti 
sertifikaat on taotlemisel) 
 
 
 
 
 
Windows 2000-e puhul võib peale arvuti 
taaskäivitamist ilmuda joonisel 5.2.6 kujutatud 
aken. Vali paigalduse lõpetamiseks Yes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paigalduse lõpetamiseks vajuta Finish nupule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Windows Me ja 98-e puhul palutakse teil peale 
arvuti taaskäivitumist paigalduse lõpetamiseks 
arvuti veelkord taaskäivitada. Vali paigalduse 
lõpetamiseks Yes. 
 
 
DRAIVERITE PAIGALDUS ON LÕPPENUD. OMA KOHTVÕRGU 
KASUTAMISEST LOE LÄHEMALT SELLE KÄSIRAAMATU PEATÜKIST 
"ARVUTIVÕRKUDE PÕHIMÕISTED". 
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6. Seadistusprogrammi kasutamine 
 
Kui sa tahad muuta tehaseseadistusi või häälestada TEW-303PI-d, saad selleks kasutada 
komplektis olevat TRENDware seadistusprogrammi. 
 
Märkus: TEW-303PI ühendab tehaseseadistustes ennast ise TRENDneti raadiovõrgu ruuterit 
ja accesspointidega . 
 
Peale arvuti taaskäivitumist avaneb automaatselt seadistusprogramm ja programmi ikoon 
ilmub automaatselt akna alla paremasse nurka (taskbarile). 
 

• topeltkliki paremal näidatud (joon 6.1) 
seadistusprogrammi ikooni 

 
Peale ikooni (joon 6.1) topeltklikkimist avaneb 22M Wlan adapter Utility aken 
 
Märkus : Kui programmi ikoon ei ilmu taskbarile, topeltkliki 22M Wlan Adapter viidet 
töölaual või vali Start > Programs > 22M WLAN > 22M WLAN Adapter Utility 
 
Seadistusprogramm - ühenduse info (Link Info) 
 
Peale sedistusprogrammi ikooni klikkimist näitab ühenduse info aken järgnevat: 
 

 
Pilt 6.2: Ühenduse info 

 
Staatus (Status): Näitab TEW-303PI-ga ühendatud accesspoindi MAC-aadressi 

SSID: Teenusekomplekti identifikaator on raadiovõrgule antud nimi. Tehaseseadistustes on 
SSID default 

Ühenduskiirus (Tx Rate): Tehaseseadistustes on ühenduskiirus 22Mbps kuid see 
seadistatakse TEW-303PIpoolt automaatselt sõltuvalt accesspoindi kiirusest ja kaugusest 

Kanal (Channel): Annab teavet kasutatava raadiokanali kohta. Tehaseseadistustes on 
kanaliks 1 

Raadio sees/väljas (Radio On/Off): Vajadusel vajuta raadiosignaali väljalülitamiseks Radio 
Off nupule. Raadiosignaali sisse lülitamiseks vajuta Radio On nupule 
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Ühenduse kvaliteet/signaali tugevus (Link Quality/Signal strength): Näitab TEW-303PI ja 
accesspoindi vahelise ühenduse kvaliteeti. Signaali tugevus näitab raadiosignaali tugevust 
TEW-303PI ja accesspoindi vahel. Protsendid vastavad graafilkule. 

Andmestatistika (Data Rate): Näitab statistikat saadetud ja vastuvõetud andmete kohta 

 

Seadistusprogamm - Seadistused (Configuration) 
 
 
 
Märkus: See seadistuste aken näitab 
TEW-303PI tehaseseadistusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suhtlemiseks raadiovõrgus peavad kõigil seadmetel olema järgmised seadistused 
samadel väärtustel: 
 
SSID: (Teenusekomplekti identifikaator) on raadiovõrgule antud nimi. Accesspoint ja antud 
raadiovõrguga (WLAN) liituda soovivad klientseadmed peavad kasutama sama SSID 
väärtust. Tehaseseadistustes on selleks default. 

BSS režiim (BSS type) - Ava rippmenüü ja vali alljärgnevate hulgast: 

• Infrastruktuur - WLAN kasutab accesspointi (tehaseseadistus) 

• Ad-Hoc - raadiovõrgu reþiim, kus raadiovõrgu adapteriga arvutid suhtlevad omavahel 
otse võrdsete sõlmedena 

Kanal (Channel) - Tehaseseadistustes on kanaliks 1 kuid TEW303PI valib automaatselt 
kanali, mis vastab accesspoindi kanalile. Ad-Hoc reþiimis tuleb iga raadiovõrgu adapteri 
kanal seada samale väärtusele käsitsi. 

Ühenduskiirus (Tx Rate) - Vali raadiovõrgu ühenduskiirus. Tehaseseadistustes on selleks 
11Mbps. 

Preambula (Preamble): Vali kas pikk või lühike preambula. Preambula määrab CRC bloki 
(Cyclic Redundancy Check, tsükliline kordustest, on tavaline viis andeedastusvigade 
tuvastamiseks) accesspoindi ja raadiovõrgu adapterite vahelises suhtlemises. Tehaseseadistus 
on Long Preamble. 
Märkus: Andmeedastusmahukad võrgud peaksid valima lühema tüübi. 

Toiteviis (Power mode) - vali kolmest üks: 
• Pidev toide (Cont inuous Access Mode): See on tehaseseadistus ja kasutab kõige 

rohkem voolu 
• Maksimaalne säästurežiim (Maximum Power Save): See viis kasutab kõige vähem 

voolu 
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• Säästurežiim (Power Save): See režiim kasutab keskmiselt voolu 
 
Muutuste salvestamiseks seadistustes vajuta Apply nupule. 
 
Seadistusprogramm - turvalisus (Security) 
 

 
 
Pea meeles, et kõik seadmed samas kohtvõrgus peavad suhtlemiseks kasutama samu 
turvalisuse (krüpteerimise) seadistusi 
 
Andmete krüpteerimine (Data Encryption) : Lülita krüpteeriminesisse kasti klikkimisega 

• Tehaseseadistustes on TEW-303PI-l krüpteerimine välja lülitatud 

 

Autoriseerimisskeem (Authorization mode) vali üks kolmest valikust: 

• Avatud skeem (Open Authentication): Edastab võtme üle raadiovõrgu 

• Jagatud autenteerimine (Shared Authentication): Võimaldab suhtlemist ainult 
seadmetega, millel on sama WEP võti 

• Automaatne (Auto): Muudab autenteerimisskeemi vastavalt vajadusele. 

 

Võrgu võti (Network Key): Sisesta võti ASCII (näiteks mõni sõna) või 
kuueteistkümnendsüsteemis 

Võtme formaat (Key Format)- ASCII või kuueteistkümnendsüsteemis 

Märkus: Kuueteistkümnendsüsteemis kasutatakse numbreid 0 - 9 ja tähti A - F 

ASCII (Ameerika infovahetuse standardkood) on kood inglise keele tähemärkide 
edastamiseks arvudena 0 - 127 

Võtme tüüp (Key type): Vali võtme pikkus - kas 64, 128 või 256 bitti 

Võtme index (Key index): Sa võid luua kuni neli erinevat turvavõtit 

Vajuta muudatuste salvestamiseks Apply nupule. 
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Seadistusprogramm - võrgu valimine (Site Survey) 
 

 
 
Olemasolevad võrgud (Available Networks) 
Akna ülemine osa näitab nimekirja olemasolevatest võrkudest. Vali välja vajalik võrk ja 
vajuta sellega ühinemiseks Connect nupule. 
 
Profiilid (Profiles) 
Akna alumises osas saad hallata raadiovõrgu profiile, mis sa oled loonud kasutamiseks kodus, 
kontoris või avalikes internetipunktides. sa võid lisada uue profilli (ADD), kustutada 
olemasoleva (REMOVE) või muuta profiili vastavalt vajadusele vajutades Properties 
nupule. 
 
Profiili seadistused (Properties) 
Vajuta Properties nupule ja avaneb all kujutatud aken 
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Siin aknas saad muuta kõiki profiili parameetreid ühinemiseks vajaliku raadiovõrguga 
Peale muudatuste sisestamist aknasse, vajuta nende salvestamiseks OK nupule. 
 
Seadistusprogramm - info (About) 
 
ABOUT aken annab infot TEW-303PI püsivara (Firmware) ja seadistusprogrammi (Utility 
Versions) versioonide kohta. 
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7. Probleemide lahendamine 
 
Siit peatükist leiate lahendusi, mis võivad tekkida TEW-303PI raadiovõrgu adapteri 
paigaldamise või kasutamise käigus. Palun loe probleemide tekkimisel järgnevaid juhiseid  
 
(Alltoodud näited kasutavad Windows XP-d. Kui sa kasutad mõnda teist 
operatsioonisüsteemi, jäävad lahendused sellest sõltumatult samaks, kuigi sinu ekraanil 
võivad olla teistsugused aknad) 
 
1. Raadiovõrgu adapteri draiverite kontrollimine 
 

• Ava Start menüü 

• Paremkliki My Computer ikooni 

• Vali Properties (Kui My Computer ikoon 
asub töölaual, võid lihtsalt sellel 
paremklikkida ja valida Properties) 

 
 
 
 
 
 
 

• Vali Hardware  sakk 

• Vali Device Manager 
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• Topeltkliki Network Adapters  valikul 

• Paremkliki 22M Wireless Adapter 
valikul 

• Vali Properties ja veendu, et draiverid on 
õieti paigaldatud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vaata Device Status  sakki ja kontrolli, kas 
seade töötab normaalselt 

• Vajuta akna sulgemiseks OK 
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2. Ma ei saa ühendust accesspoindi või raadiovõrgu ruuteriga 
• Veendu, et TEW-303PI ja accesspoindi või raadiovõrgu ruuteri SSID väärtused on 

täpselt samad 
3. TEW-303PI Power indikaator ei põle 

• Veendu, et TEW-303PI adapter on kindlalt arvuti PCI pesas 
4. Ma unustasin oma krüpteerimisvõtme  

• Taasta accesspoint ja TEW-303PI raadiovõrgu adapter tehaseseadistustele 
(Tehaseseadistused on kirjas selle käsiraamatu peatükis 6 "Seadistusprogrammi 
kasutamine"). 

5. Arvuti ei tunne TEW-303PI raadiovõrgu adapterit ära 
• Veendu, et TEW-303PI adapter on kindlalt arvuti PCI pesas 
• Kui Windows ei tunne seadet selle sisestamisel automaatselt ära, eemalda 

eelnevaltlaetud draiverid täielikult. Draiverite eemaldamiseks toimi järgmiselt: 
A. Vali Tools > Folder Options... > View > Hidden files and folders > vali 

Show hidden files and folders  

B. Eemalda linnuke valikult Hide  extensions for known file types > vajuta 
Apply nupule 

C. Otsi üles failid TIACXLN.INF ja TIACXLN.SYS  ning eemalda need failid 
INF ja SYSTEM32 (DRIVERS) kataloogidest Windowsi kataloogis. Märkus: 
Windows XP ja Windows 2000 nimetavad ilma WHQL sertifikaadita .inf failid 
ümber .oem.inf failideks (näiteks oem1.inf). 

6. TEW-303PI adateriga arvuti ei saa ühendust raadiovõrguga 
• Kontrolli, kas raadiovõrgu seadmete indikaatorid näitavad normaalset ühendust. Kui 

ei, võib viga olla seadmes. 

• Kontrolli, kas raadiovõrgu ruuteri indikaatorid töötavad korralikult. Kui ei, kontrolli, 
kas kas toite- ja Ethernet kaablid on korralikult kinnitatud 

• Kontrolli, et IP-aadress, subnet mask, gateway ja DNS serveri seadistused vastavad 
võrgule 

• Veendu, et infrastruktuurirežiimis olevate seadmete SSID on sama kõigil 
klientseadmetel ja accesspoindil. Adapteri SSID tehaseseadistustes on default 
(Topeltkliki WLAN ikooni taskbaril. SSID on näha Link Info aknas). 

• Ad-Hoc režiimis peab kõigil seadmetel olema sama SSID. Pea meeles, et ühes 
seadmes võib olla luua BSS (Esmane teenusekomplekt) ja oodata hetke enne teiste 
seadmete sisse lülitamist. See väldib võimaluse, et mitu klienti püüavad luua korraga 
BSS-i, mis võib põhjustada mitme eraldi BSS-i loomise ühe mitme kliendiga BSS-i 
asemel. 

• Veendu, et raadiovõrgu kliendile on määratud õige reþiim. Ühendamiseks 
accesspoindiga vali struktuurirežiim ja Ad-Hoc kui ühendus toimub ilma 
accesspoindita. Topeltkliki WLAN ikooni taskbaril > vali raadiovõrgu adapteri 
seadistuste muutmiseks Configuration. 

• Kui krüpteerimine on sisse lülitatud, veendu, et nii TEW-303PI kui teistele 
raadiovõrgu seadmetele on seaddstatud õiged krüpteerimisvõtmed. Topeltkliki WLAN 
ikooni taskbaril > vali Encryption. Kontrolli, et valitud võti vastab teiste raadiovõrgu 
seadmete valitud võtmetele. 
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8. Arvutivõrkude põhimõisted 
Windows XP Network Setup Wizardi kasutamine 
Siin jaotuses õpid Microsoft Windows XP abil kohtvõrgu seadistamist kodus või kontoris. 
 
Ava Start menüü > Control Panel > Network Connections . Vali Set up a home or small 
office network. 

 
Kui ilmub ülalkujutatud aken, vajuta Next nupule. 
Järgi kõiki siin aknas toodud juhiseid: 

 
Vajuta Next nupule. 
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Järgnevas aknas vali oma arvuti kohta käiv kirjeldus. Kui arvuti on internetti ühendatud läbi 
ruuter, märgi teine valik, mida kujutab ka illustratsioon all: 
 

 
 
Vajuta Next nupule] 
 
Sisesta arvuti kirjeldus (Computer description) ja arvuti nimi (Computer Name ): 

 
Vajuta Next nupule 
 
Märkus : Igal arvutil peaks olema unikaalne nimi 
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Sisesta töörühma (Workgroup) nimi. Kõigil arvutitel kohtvõrgus peaks olema sama 
töörühma nimi. 
 

 
 
Vajuta Next nupule 
 
Oota kuni Wizard rakendab muudatused. 
 

 
 
Kui muudatused on rakendatud, vajuta Next nupule. 
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Oota kuni Wizard seadistab arvuti. See võib võtta mõned minutid. 
 

 
 
Märgi allolevas aknas sobivam valik. Selles näites on märgitud Create a Network Setup 
Disk (Loo võrguseadistuste ketas). Seda ketast kasutad sa edaspidi oma kohtvõrgu igas 
arvutis. Vajuta Next nupule. 
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Sisesta flopiseadmesse, siin näites A:, ketas: 
 

 
 
Kui soovid, formaadi ketas ja vajuta Next nupule. 
Oota kuni wizard kopeerib vajalikud failid. 
 

 
Palun tutvu juhistega Here's how pealkirja all kujutatud illustratsioonil. Peale Network 
Setup Wizardi läbimist saad sa kasutada võrguseadistuste ketast wizardi käitamiseks kõigis 
teistes kohtvõrgu arvutites. Jätkamiseks vajuta Next nupule. 
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Palun loe siin aknas toodud juhiseid ja vajuta wizardist väljumiseks Finish nupule. 

 
Uued seadistused jõustuvad peale arvuti taaskäivitamist. Arvuti taskäivitamiseks vajuta Yes 
nupule. 

 
Selle arvuti seadistamine on lõppenud. Järgmisena pead kasutama võrguseadistuste ketast 
kõigis kohtvõrgu arvutites. Peale võrguseadistuste ketta kasutamist kõigis arvutites, on 
raadiovõrk kasutamiseks valmis. 
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Arvuti nime määramine 
Arvuti nime määramiseks järgi alltoodud juhiseid: 
 
Windows XP-s 
 

• Ava Start menüü (akna alumises vasakus 
nurgas) 
 

• Paremkliki My Computer ikoonil 
 

• Vali Properties 
 

(Kui My Computer ikoon asub töölaual, võid 
lihtsalt selles paremklikkida ja valida Properties) 
 
 
 
 
 
 
 

• Vali System Properties aknas Computer 
Name  sakk. 

 
Sa võid sisestada ka arvuti kirjelduse Computer 
description väljale, see on aga valikuline 
 
Arvuti nimemuutmiseks võid domeeniga 
ühinemiseks vajuta  

• Change nupule. 
 
 
 
 

• Sisesta avanend aknasse arvuti nimi 
Computer name väljale 

• Vali Workgrup ja sisesta töörühma nimi 

• Kõik arvutid kohtvõrgus peavad kuuluma 
samasse töörühma 

• Vajuta OK nupule 
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IP-aadressi vaatamine Windows XP-s/2000-s 
 
Ava Start > All Programs > Accessories > Command Prompt 

 
 
Sisesta Command ja vajuta OK nupule 
 

 
Sisesta ipconfig /all ja vajuta Enter klahvi. Sulle näidatakse kõiki seadistusi nagu on 
kujutatud allolevalt illustratsioonil: 
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Uue aadressi saamiseks sisesta ipconfig /renew nagu on kujutatud alloleval illustratsioonil 
 

 
 (Windows 98/ME kasutajad: Avage Start menüü > Run. Sisestage Command. Sisestage 
winipcfg. Uue IP-aadressi saamiseks vajutage Release and Renew nupule. 
 
Püsiva IP-aadressi määramine 
 
Märkus : Koduruuterid eraldavad automaatselt kõigile arvutitele IP-aadressid DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol) protokolli abil. Kui sa kasutad DHCP-toetusega 
ruuterit, ei ole vaja määrata püsivaid IP-aadresse, küll aga pead seadistama TCP/IP protokolli 
aadressi automaatselt küsima. 
 
Kui sa ei kasuta DHCP-toega ruuterit või 
pead määrama püsiva IP-aadressi, järgi 
alltoodud juhiseid: 
 

• Ava Start menüü 
• Topeltkliki Control Panel ikoonil 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Topeltkliki Network Connections  
ikoonil 



 31

 

• Paremkliki Local Area Network ikoonil 

• Vali Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vali Internet Protocol (TCP/IP) 

• Vajuta Properties nupule 
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• Vali Internet Protocol (TCP/IP) Properties aknas Use the following IP address 

• Sisesta oma IP-aadress ja subnet mask (IP-aadressid sinu kohtvõrgus peavad olema 
samast vahemikust. Kui näiteks ühe arvuti IP-aadress on 192.168.0.2, peavad teiste 
arvutite IP-aadressid olema vahemikus 192.168.0.3 - 192.168.0.254. Erinevatel 
arvutitel ei tohi olla sama IP-aadress. Kõigil arvutitel peab olema sama subnet mask). 

• Sisesta DNS-serveri aadress ainult juhul kui kavatsed kasutada internetti. 

(Märkus: Kui sa sisestad DNS serveri aadressi, pead sisestama ka põhigateway aadressi) 

DNS-serveri aadressi saad oma interneti teenusepakkujalt 

 

 
• Vajuta OK nupule 
 

Püsiv IP-aadress on sisestatud 
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Raadiovõrguga ühinemine Windows XP abil 
 
Raadiovõrguga ühinemiseks kontrolli, et TEW-311BRP on õieti seadistatud. 
 

• Ava Start menüü > paremkliki My 
Network Places ikooni 

• Vali Properties > topeltkliki 22M 
raadiovõrgu adapteriga seostatud Wireless 
Network Connection valikut 

• Vali Properties > vali Internet Protocol 
(TCP/IP) > vajuta Properties nupule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DHCP toega Accesspointi või ruuterit kasutava raadiovõrguga ühinemine 
Windows XP abil. 
 

• Kui ruuter või accesspoint toetab DHCP 
protokolli, vali Obtain an IP address 
automatically 

• Vali Obtain DNS server address 
automatically 

• Vajuta OK nupule 
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Raadiovõrguga ühinemine Windows XP abil kasutades püsivat IP-aadressi 
 

• Kui ruuter või accesspoint ei toeta DHCP 
protokolli, vali Use the following IP 
address 

• Sisesta raadiovõrgu ruuteri või 
accespoindiga samas vahemikus olev IP-
aadress 

• IP address: 192.168.0.51 
• Subnet mask: 255.255.255.0 
• Default Gateway: Sisesta ruuteri või 

accesspoindi kohtvõrgu aadress 
• Vali Use the following DNS server 

address. Sisesta interneti teenusepakkuja 
antud DNS aadress. 

• Vajuta OK nupule 
 
 
 
 
Raadiovõrguga ühinemine Windows 2000-e abil 
 

• Ava Start menüü > Settings > Network 
and Dial-up Connections > Topeltkliki 
22M raadiovõrgu adapteriga seostatud 
Local Area Connection valikut > vali 
Properties > vali Internet Protocol 
(TCP/IP) > vajuta Properties nupule 
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DHCP toega Accesspointi või ruuterit kasutava  raadiovõrguga ühinemine 
Windows 2000-e abil. 
 
 

• Vali Obtain an IP address automatically 

• Vali Obtain DNS server address 
automatically 

• Vajuta OK nupule 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raadiovõrguga ühinemine Windows 2000-e abil kasutades püsivat IP-
aadressi. 
 

• Vali Use the following IP address 

• Sisesta raadiovõrgu ruuteri või 
accespoindiga samas vahemikus olev IP-
aadress 

• IP address: 192.168.0.51 

• Subnet mask: 255.255.255.0 

• Default Gateway: Sisesta ruuteri või 
accesspoindi kohtvõrgu aadress 

• Vali Use the following DNS server 
address. Sisesta interneti teenusepakkuja 
antud DNS aadress. 

• Vajuta OK nupule 
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Raadiovõrguga ühinemine Windows 98/ME abil 
 
 

• Ava Start menüü > Settings > Control 
Panel > Topeltkliki 22M raadiovõrgu 
adapteriga seostatud Local Area 
Connection valikut > vali Properties > 
vali Internet Protocol (TCP/IP) > vajuta 
Properties nupule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DHCP toega Accesspointi või ruuterit kasutava raadiovõrguga ühinemine 
Windows 2000-98/ME abil. 
 
 
 

• Vali IP Address sakk ja sealt Obtain an 
IP address automatically 

• Vali Detect connection to network 
media 

• Vajuta OK nupule 
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Raadiovõrguga ühinemine Windows 98/ME abil kasutades püsivat IP-
aadressi 
 

• Vali Specify an IP address 

• Sisesta raadiovõrgu ruuteri või 
accespoindiga samas vahemikus olev IP-
aadress 

• IP address: 192.168.0.51 

• Subnet mask: 255.255.255.0 

• Default Gateway: Sisesta ruuteri või 
accesspoindi kohtvõrgu aadress 

• Vali Detect connection to network media 
 
 
 
 
 
 
 
Võrguühenduse kontrollimine pingimise abil 
Windows XP ja 2000-e puhul: 

• Ava Start menüü > Run sisesta cmd. 
Avaneb illustratsioonil 7.35 kujutatud 
aken. 

• Sisesta ping xxx.xxx.xxx.xxx, kus xxx on 
ruuteri või accesspoindi IP-aadress, ja 
vajuta Enter klahvi.  

• Kvaliteetse raadioühenduse puhul näed 
nelja ping vastust nagu on kujutatud 
illustratsioonil. 

• Vajuta OK nupule 
 
Windows ME ja 98 puhul: 

• Ava Start menüü > Run sisesta command. 
Avaneb illustratsioonil 7.36 kujutatud 
aken. Sisesta ping xxx.xxx.xxx.xxx, kus 
xxx on ruuteri või accesspoindi IP-aadress, 
ja vajuta Enter klahvi. Kvaliteetse 
raadioühenduse puhul näed nelja ping 
vastust nagu on kujutatud illustratsioonil. 

 
Failide ja printerite jagamine 
Teiste kohtvõrgutoimingute tegemiseks loe Using 
the Shared Documents folder ja Sharing files and folders peatükke Microsof Windows XP 
Help and Support Center abitekstidest. 
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9. Tehniline kirjeldus 
Standardid 

• IEEE 802.11 
• IEEE 802.11b 

Adapteri tüüp 
• 31-bitine PCI versioon 2.2 

Toetatud operatsioonisüsteemid 
• Windows XP 
• Windows 2000 
• Windows ME 
• Windows 98 

Andmeturve 
• 256-bitine WEP (Wired Equivalent Protocol) krüpteerimine 

Andmeedastuskiirus: Mbps:kanal 
• 22Mbps 
• 11Mbps 
• 5.5Mbps 
• 2Mbps 
• 1Mbps 

Raadiovõrgu leviala 
• Siseruumides: kuni 100 meetrit 
• Välistingimustes: Kuni 400 meetrit  

Võrgustruktuur 
• Toetab Ad-Hoc reþiimi (võrdsed võrgusõlmed ilma accesspoindita) või infrastruktuuri režiimi 

(ühendus statsionaarse võrguga läbi accesspoindi) 
• Ühildub IEEE 802.11b standardiga 

Modulatsioonitehnoloogiad 
• Barker (2Mbps/3db) 
• CCK (5,5MBps/5.5db) 
• PBCC (5,5Mbps/1,5db) 
• CCK (11Mbps/8,5db) 
• PBCC (11Mbps/4,5db) 
• PBCC (22Mbps/8,5db) 

Modulatsioonitehnoloogiad 
• PBCC Packet Binary Convolutional Coding 
• Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 
• 11 chip Barker Sequence 

Saatja võimsus 
• 15dBm - 2db 

Välise antenni tüüp 
• Teisaldatav/Reverse SMA 

Antenni taluvus 
• Kuni +17dBm 

Sagedusala 
• 2,4 - 2,462 GHz 

Füüsilised mõõtmed 
• Sügavus 133mm 
• Laius 121mm 
• Kõrgus 18mm 

Temperatuur: 
• Töötemperatuur: 0C - 50C 
• Laotemperatuur: -20C - 70C 

Õhuniiskus  
• Kuni 95% mittekondenseeruv 
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10 Tehnilise toe poole pöördumine 
 
TRENDware veebilehelt aadressil www.trendware.com leiad kõige uuema tarkvara ja juhised. 
TRENDware pakub klientidele USA-s tasuta tehnilist tuge kogu garantiiperioodi jooksul. 
Kliendid saavad TRENDwarega ühendust meie veebilehe kaudu, e-post teel või telefoni abil 
 

TRENDware tehnilise toe telefon: 
Tel: +1-310-891-1100 

TRENDware tehnilise toe e-posti aadress: 
E-post: support@trendware.com 

 
Tehnilise toe poole pöördudes olge valmis andma järgmist teavet: 

• Seadme seerianumber 
• Tootemudeli nimi 
• Tarkvara tüüp ja versioon 


